Bakom kulisserna
lärdomar av
ett marknadsföringssamarbete

Ulrika Sjöberg

Det transnationella, det gränsöverskridande och möjligheten till vidgade horisonter
lyfts inte sällan fram som centrala drag för vår samtid och speglas också i projektet
Teaterdialog Öresunds mål och ambitioner med publikutveckling över sundet.1 Syftet
med detta kapitel är att gå bakom kulisserna och ge läsaren inblick i de faktiska utmaningar som två teatrar, Malmö Stadsteater och Får302 i Köpenhamn, ställdes inför i
ett gemensamt regionalt marknadsföringsprojekt gällande föreställningen Bastard – en
familjesaga. Marknadsföringsarbetet influerades av såväl inre och yttre organisatoriska
villkor som kulturella förutsättningar och förståelsehorisonter kring exempelvis valet
av lämpliga marknadsföringsstrategier för den svenska respektive danska publiken. Kapitlet bygger på intervjuer med marknadsföringschefer, marknadsförare, teaterchefer
på Malmö Stadsteater och Får302, insamlat material i form av mötesanteckningar samt
interna styrdokument såsom kommunikations- och marknadsföringsplaner. Betydelsen av att lyssna på involverade personer i projektet, att genom samtal få inblick i deras
så kallade livsvärld, utgår från ett symboliskt tolkande perspektiv på organisationer och
organisationskultur där uppfattningar och tolkningar, enligt organisationsteoretikern
Mary Hatch (2002) är meningsskapande, sker genom social interaktion, vilket i sin tur
påverkar hur en medarbetare tänker och agerar. Meningsskapande processer uppstår
enligt detta perspektiv i relation till andra, vilket innebär att människors tolkningar
inte äger rum i ett vakuum utan vävs in i olika kontextuella »ramar« på såväl samhällelig och organisatorisk som personlig nivå. Med detta som utgångspunkt blir en ökad
medvetenhet om varje medarbetares livsvärld, det vill säga deras uppfattningar och
upplevelser, och livsvärldens koppling till olika strukturella villkor, central för varje
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organisations framtida visions- och strategiarbete. Denna medvetenhet utgör också
en grundförutsättning för möjligheten att inta ett kritiskt perspektiv på den aktuella
verksamheten. Det handlar här om att se bortom det uppenbara, det som ofta tas för
givet, och bli varse hur olika faktorer påverkar konstruktionen och rekonstruktionen av
organisationsstrukturers, och dess medarbetares, sociala verklighet (Heide, Johansson
& Simonsson 2005).

Att skapa nya medierade rum i en transnationell kontext
Föreställningen Bastard var ett samarbete mellan Malmö Stadsteater, Teater Får302
samt isländska Reykjavik City Theatre och Vesturport. De två sistnämnda teatrarna
var inte medsökande i projektet Teaterdialog Öresund, men kom ändå att utgöra
en viktig del i själva marknadsföringsarbetet då de ingick i det nordiska samarbetet kring just produktionen av Bastard under åren 2011–2012. Föreställningen fick
medel från Nordisk Kulturfond, Region Hovedstaden, København Kommune, KulturkontaktNord, Bikubenfonden, Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.
Bastard är skriven av den amerikanske författaren Richard Lagravenese och regissör
var islänningen Gísli Örn Gardarsson. Pjäsen har spelats i Reykjavik, Malmö och
Köpenhamn. I marknadsföringen lyftes Bastard fram som årets nordiska scenkonsthändelse med 700 platser i Skandinaviens största teatertält, komplett restaurang och
spektakulär scenografi. I Malmö Stadsteaters folder om föreställningen går det att
läsa följande:
Historien kretsar kring en dysfunktionell familj – en far, hans fyra söner och deras respektive. Ingen av sönerna har en nära relation till sin far, men efter många år utan kontakt får de plötsligt en inbjudan till hans bröllop. Fadern har en kuslig påverkan på sin
omgivning och när det står klart att han ska gifta sig med äldste sonens barndomskärlek,
inleds ett mycket destruktivt kalas.

Bastard spelades på tre språk – svenska, danska och isländska. Föreställningens språk
textades och förmedlades till publiken via bildskärmar. Publiken kunde även få texten
på svenska, danska eller engelska genom att ladda ner en gratisapp till sin smartphone
eller genom att låna en iPod.
I Teaterdialog Öresunds projektbeskrivning betonas svenska och danska teatrars
behov av ökad kunskap och förmåga att utveckla kommunikationsverktyg i ett gemensamt marknadsföringsarbete, med målsättningen att nå en bredare regional publik i
Öresundsområdet, behovet av att
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[…] skabe fælles kommunikationsværktøjer for information og markedsføring af teaterforestillinger på begge sider af sundet.
Det er også et uudnyttet potentiale (marked), som ligger i at flytte publikum over
grænsen for at se teaterforestillinger på den anden side af sundet. Der mangler kompetence til at lave fælles opmærksomhedkampagner og markedsføring, samt viden om
publikum-adfærd og -intresse. (Från beslutsbrev 2011, s. 2 och 4.)

Det handlar med andra ord om en strävan att kommunicera över gränserna, att öka
mobiliteten hos såväl befintliga som nya målgrupper – en ambition som kan sägas vara
ett uttryck för den ökade transnationaliseringen i samhället och en del av Öresundsregionens identitetsprojekt med integration, gränsöverskridande och mobilitet som
byggstenar. Med intresse för frågor om globalisering och migration talar socialantropologen Steven Vertovec (2009) om skapandet av transnationella »sociala fält« inom
vilka människor utvecklar andra förhållanden till plats och rum, bortom nationsgränser. Medan organisationer tidigare huvudsakligen skulle förhålla sig till en nationell
politisk och kulturell kontext kräver dagens samhälle ett alltmer mångfacetterat (kulturellt, socialt) och globalt förhållningssätt, inte minst i frågan om public relations
(Falkheimer 2009: 114). I sin avhandling Att gestalta en region. Källornas strategier och
mediernas föreställningar om Öresund definierar medieforskaren Jesper Falkheimer
(2004: 27) transnationalisering som
[…] den möjliga förflyttningen från nationalstatens politiska, kulturella och ekonomiska
ram till politisk-ekonomiska projekt som istället bygger på integration mellan två eller
flera nationer.

Etnologen Orvar Löfgren, som riktar sin forskarblick mot bland annat nationell identitet och transnationella processer i Öresundsregionen, menar dock liksom Falkheimer
att tankarna kring den transnationella Öresundsregionen snarare är en strategi och
vision än en realitet än så länge. Många utmaningar väntar den som vill skapa ett transnationellt rum, som är något annat än danskt eller svenskt.
Det existerar […] en handfallenhet eller fantasilöshet när det gäller att tänka på former
som överskrider nationalstaten som modell – en modell som har en starkt konserverande effekt (Löfgren 2010: 294).

Löfgren och Nilsson (2010: 16) konstaterar: »Regionbygget rymmer dock en ständig
balansakt där två nationers intressen, traditioner och lagar, men även den nationella fåfängan måste hanteras.«2 Det är just dessa utmaningar som detta kapitel vänder

117

ulrika sjöberg
sin blick mot. De erfarenheter av marknadsföringssamarbete som Malmö Stadsteater och Får302 har gjort utgör en viktig grund i teatrarnas fortsatta utvecklingsarbete.
Men dessa lärdomar blir också intressanta för andra aktörer inom kulturområdet i
Öresundsregionen: aktörer som närs av en nyfikenhet och vilja att lyfta blicken från det
lokala till det transnationella.
Den största utmaningen som Malmö Stadsteater och Får302 ställdes inför i skapandet av en gemensam berättelse var att marknadsföra ett femte varumärke (den nordiska
teaterföreställningen Bastard) snarare än sin egen organisation:
– Hela det här upplägget, hela vägen så jobbar man med, att den går i Malmö, Köpenhamn, det är årets nordiska teater, de fyra teatrarna finns med men inte med logotyper
utan detta är ett eget brand. (Intervju med marknadsförare på Malmö Stadsteater, 19
december 2011.)

För att skapa en femte plattform anlitades en dansk varumärkes- och designbyrå med
visuell identitet som specialitet. Byrån kom att utgöra ett viktigt bollplank i marknadsföringsprocessen då teatrarna befann sig i en helt ny situation med frågor som »Kan
man kommunicera med samma text och bild?« »Är referensramarna för publiken likartade och applicerbara?« (utdrag från Kommunikationsplan Teaterdialog Öresund).
Det visade sig senare att marknadsförarna på respektive teater hade olika uppfattningar
om vad som fungerar i olika nationella kontexter. Det vill säga, fokus kom snabbt att
läggas på betydelsen av det nationella och det lokala (till exempel val av plats) snarare
än det transnationella:
– Malmö Stadsteater är väldigt duktiga på Malmö, men även för Malmö Stadsteater är
detta helt nytt, att sätta upp en stor utomhusföreställning i Köpenhamn. I Köpenhamn
kändes det ännu tyngre för att även om Malmö är bra på vår egen marknad, Stadsteatern
som är jättestor men i Köpenhamn har vi en jättelik marknad och en liten teater som är
jaah…
– Vi er et toneangivende teater i København, men slet ikke i den skala. (Intervju med
marknadsförare på Malmö Stadsteater och Får302, 19 december 2011.)

Varumärkesbyggande handlar om att välja ett namn och förknippa detta med specifika
betydelser, positiva associationer och löften i olika uttrycksformer (Kotler 2002). Det
är med andra ord en fråga om att utnyttja imaginära och upplevda värden som konkurrensmedel (Magnusson & Forssblad 2003). Marknadsföringen av Bastard som en mörk
och nutida saga skulle genomsyras av kärnvärden såsom sexig, spektakulär och nordisk. Föreställningen marknadsfördes som ett event, en händelse som måste upplevas
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(Powerpointpresentation, december 2011, samt personlig intervju med marknadsförare
på Malmö Stadsteater och Får302, 19 december 2011).
Även om samtliga involverade parter var överens om ovanstående kärnvärden, det
vill säga själva essensen i föreställningens varumärke, visade det sig finnas olika syn
på hur dessa värden bäst kunde uttryckas bildmässigt och grafiskt. Men även valet av
titel på föreställningen skapade oenighet. Diskussioner som till stor del kom att handla
om att vara svensk eller dansk blottlade underliggande kulturella mönster, något teatrarna och deras medarbetare inte varit medvetna om vid projektets begynnelse. Orden
bastard och bastards hade exempelvis enligt teatrarna olika konnotativa betydelser i
Sverige respektive Danmark:
– Vi havde store diskussioner om titlens ordlyd. I Danmark var det vigtigt for os, at titlen
kunne udtales på dansk og ikke på engelsk. En engelsk titel som Bastards kunne risikere
at signalerer dårligt, internationalt gæstespil.
– Vi ville att den skulle heta Bastards. (Intervju med marknadsförare på Malmö Stadsteater och Får302, 14 november 2012.)

I citatet om föreställningens titel är det intressant att notera hur diskussionen inte rör
exempelvis det nordiska kontra det anglosaxiska, utan »vi i Sverige – vi i Danmark«.
Den nationella inramningen av samarbetet är ett faktum där det femte varumärkets
transnationella ambitioner ställs på sin spets. Enligt historikern Rune Johansson (1999)
utgör just språket en viktig del i formandet av nationell identitet och nationsbildning.
Samtidigt som vi använder språket för att uttrycka tankar och erfarenheter sätter det
ramar för våra handlingar och tankevärldar. Att teatrarna fick uppleva liknande kulturella krockar ett flertal gånger är inget ovanligt, utan visar snarare att alla representationer, uppfattningar och tolkningar formas av sin historiska och kulturella särart
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 11). Med ett tolkande-symboliskt perspektiv som
utgångspunkt blir vårt språk (såväl tal- och skriftspråk som bildspråk) centralt i konstruktionen av vår sociala verklighet, inklusive våra sociala identiteter och relationer
(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Inte minst i transnationella samarbeten är det
därför av största vikt att medvetandegöra dessa sociala och kulturella konstruktioner.
Denna process kräver tid och reflektion, men även en vilja förstå »den andra«.

Att vara en bricka i ett spel
Diskussionen om utvecklandet av ett femte varumärke visade gemensamma ambitioner
med marknadsföringen av Bastard. Men det visade sig också att ambitionerna succes
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sivt kom att ställas inför ett antal hinder. Att utveckla en organisationskultur i ett
transnationellt samarbete med gemensamma mål och arbetssätt kräver öppenhet och
kontinuerliga reflektioner kring respektive teaters kultur och värderingar. Inte minst in
begriper det mer övergripande nationella och kulturella inramningar som formar varje
medarbetares perspektiv. Mer tid för att kunna lära känna varandras organisationer
och respektive medarbetare efterlystes för att kunna skapa gynnsamma förutsättningar
för ett gemensamt femte varumärke. Centralt var också behovet av en välfungerande
intern verksamhets- och kommunikationsplan med tydliga mål och ansvarsfördelning
såväl för samarbetet i dess helhet som för marknadsföringen av Bastard:
– Som mit arbejde skrider frem kan jeg se, at en intern kommunikationsplan ville have
været et stort og godt værktøj at have. Hvordan kommunikerer vi med hinanden internt, hvilke procedurer er der, hvordan er vores tone og hvad er det at vi gerne vil opnå
sammen. En intern kommunikationsplan er der ikke. (Intervju med marknadsförare på
Får302, 19 april 2012.)

Det är lätt att ta för givet att samarbeten fungerar per automatik, helst när det är frågan om en nära granne över sundet, något som får medhåll från Löfgren och Nilsson
(2010: 17):
Det nationella har gömt sig i föreställningar om vad som är normalt och självklart, och
mycket av detta som tagits för givet kom att provoceras när kontakterna över Öresund
intensifierades.

En organisations interna kommunikation kan ha olika funktioner där de mest förekommande är att informera, reglera verksamheten, koordinera uppgifter och ansvar,
leda för att nå utsatta mål och övertala. Man får dock inte glömma socialiseringsfunktionen: att få varje medarbetare att känna sig delaktig i formella och informella
kommunikationsnätverk på en arbetsplats (Heide, Johansson & Simonsson 2005: 43f).
Enligt marknadsförarna på Malmö Stadsteater och Får302 utnyttjades inte dessa funktioner till fullo. Konsekvensen blev att marknadsavdelningarnas arbete försvårades och
att ytterligare barriärer utvecklades efter hand.
En grundförutsättning för samarbetet var att en av marknadsförarna från Får302
tillbringade två dagar i veckan på Malmö Stadsteater. Att vara på plats, att ta frågor när
de dyker upp och kunna fatta snabba beslut ansågs viktigt, men inte minst syftade den
fysiska närvaron till att bygga upp en känsla av tillhörighet. Detta var dock inte en friktionsfri tid. Emellanåt kännetecknades den fysiska närheten av misstro och osäkerhet
beträffande roller och ansvar med frågor såsom »Samarbete för vem? Samarbete eller
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konkurrens?’’. Den mindre teatern, Får302, brottades mer med hur man skulle kunna
göra sin röst hörd gentemot en mycket mer resursstark teater, såväl ekonomiskt som
personalmässigt:
[…] men jeg har mest oplevet at jeg er derovre for at sikre mig, at det vi gør i Danmark,
at det også bliver hørt. Altså der er sådan lidt damage control over det, jeg sørger for at
[NN] gør sådan som vi gerne vil have. (Intervju med marknadsförare på Får302, 19 april
2012.)

I sitt kapitel i denna volym menar Löfgren att en transnationell regions framgång bottnar i möjligheterna att skapa konstruktiva asymmetrier. Makt blir här ett centralt begrepp i vår förståelse av en organisation, dess kultur och kommunikation. Asymmetrier
utifrån ett maktperspektiv ses som oundvikliga, då varje verksamhet genomsyras av
allt från medvetna till omedvetna maktrelationer. Det sistnämnda kan exemplifieras
av det som kallas symbolisk makt (Thompson 1995), som innebär att en viss organisationskultur, med sina specifika värderingar och normer, gynnar en viss verklighetsbild
och utesluter andra. Kommunikation ses här som ett maktredskap för att gynna en
viss symbol- och meningsproduktion (Heide, Johansson & Simonsson 2005; Berglez &
Nohrstedt 2009). I detta sammanhang blir det viktigt att synliggöra faktiska och upp
levda maktförhållanden men också att tydliggöra mål och ambitioner med det gemensamma projektet i syfte att skapa ett samarbetsklimat präglat av samverkan snarare än
undvikande och misstro. Skapandet av konstruktiva asymmetrier i ett regionalt samarbete bygger på att lyssna snarare än att höra, att våga och vilja förändra, att ha tålamod
när två olika »samarbetskulturer« möts:
– Vi startede med at tage med i betragtning hvad det er for nogle forskellige organisationer vi kommer fra, og forskellige arbejdstraditioner vi har. Malmö Stadsteater, kan man
sige, er en meget mere bureaukratisk kolos, hvor vi er meget mere ad hoc arbejdende.
(Intervju med marknadsförare på Får302, 19 april 2012.)

Det har under projektets gång varit svårt för involverade marknadsförare att få klara
besked och tydliga beslut från styrgruppen för föreställningen Bastard, men även att
från ledningen för projektet Teaterdialog Öresund få veta vem eller vilka som haft befogenheter att fatta vissa beslut. Marknadsförarna efterlyser en tydligare struktur där
det klart och tydligt framgår var de befinner sig i beslutsordningen och vilka mandat de
har. En frustration över att endast vara en bricka i ett spel var synlig i intervjuerna och
kan ses som ett uttryck för verksamhetens befintliga maktstrukturer och asymmetrier
mellan olika befattningar och avdelningar:
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Marknadsföringsbilder till Bastard; Bastard-tältet.

123

ulrika sjöberg
– Vi jobbade på, vi eftersökte material, det kom inget material, vi var tvungna att ha
material, vi hittade på material själva. När materialet var färdigt så kom det en propå att
materialet var fel. Och då gick det upp till styrgruppen […] och sen kom det ett direktiv
från styrgruppen hur det skulle se ut istället. (Intervju med marknadsförare på Malmö
Stadsteater, 14 november 2012.)

Förutom behovet att lära känna varandra berättar marknadsförarna hur de redan inledningsvis befann sig i en arbetssituation fylld av osäkerhet och ängslighet eftersom
de aldrig kunde vara helt säkra på hur det skulle bli i slutändan. Till exempel gjordes
ändringar i scenografin i sista minuten. Marknadsföringsarbetet och dess strategier
handlade i detta skede om att skapa positiva förväntningar hos målgruppen, en process
som inte är helt ovanlig för marknadsförarna:
– Det diskuterades bland annat om marknadsföring där man som teaterarbetare känner
sig ängslig över att sända ut fel budskap. Man vill skapa rätt förväntningar om föreställningen för sin publik, så att ingen kände sig lurad. För det har vid ett par tillfällen
förekommit en falsk marknadsföring, där en föreställning som marknadsförts som en
komedi i slutändan visade sig vara en tragedi. (Fältanteckningar från reflektionsseminarium med involverade teatrar, mars 2012.)

De intervjuade marknadsförarna efterlyser större delaktighet i produktionsprocessen
från start och att de därmed ges möjligheten till bättre inblick i och kunskap om aktuell
föreställning. Att gå från envägskommunikation eller överföring av information till en
konstruktiv dialog med möjlighet till inflytande anses vara en grundförutsättning för
skapandet av en gemensam referensram och förståelse. Det sistnämnda ger även andra
möjligheter att just tillsammans bygga upp en gemensam bild eller uppfattning av verkligheten och en ömsesidig förståelse som underlättar ett samarbete. Svårigheten med
att balansera praktiskt arbete med olika önskemål samt kontinuerliga påtryckningar
från exempelvis konstnärliga ledare från alla fyra teatrarna, inklusive från Island, sågs
som stora utmaningar i det gemensamma marknadsföringsarbetet. Marknadsförarnas
frustration och uppgivenhet var uppenbar:
– […] då kommer [NN] från Reykjavik City Theatre, kommer på ett möte i Köpenhamn
och löper amok nästan och får med sig andra som plötsligt börjar bli oroliga för, missar
man allt det storslagna, det akrobatiska, det speciella med Vesturport som ju är väldigt
speciella och det måste in mer showbiz och Vesturport bla, bla Hollywood och så vidare.
[…] Då är vi tillbaks där vi startade, ja men då gör vi en vanlig teateraffisch så är det bra
med det.
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– Og der er det så, at instruktøren, fordi han får så meget at skulle have sagt, han går
ind og forkaster totalt hele den måde vi har lagt vores strategi i København på. Og det
er jo et faktum vi står med i dag, at vi ved ikke om det sælger billetter. (Intervjuer med
marknadsförare på Malmö Stadsteater och Får302, 19 december 2011 och 14 november
2012.)

I ett konstant flöde av krav och förväntningar från projektets samarbetsparter och olika
medarbetare betonar marknadsförarna, å andra sidan, vikten av att ha ett målgruppsperspektiv som lätt glöms bort: »Vad tycker egentligen publiken? Vad vill publiken?
Vad behöver publiken? Vad betyder egentligen föreställningen för publiken?« Alltför
mycket fokus har, enligt marknadsförarna, varit på frågor som: »Vad vill vi få ut? Vad
vill vi att det ska stå?« Hade de inledningsvis transnationella ambitionerna kunnat få
bättre genomslag med ett underifrånperspektiv, med fokus på publikens behov, vanor
och förväntningar?
– Det är fyra teatrar, det är ett fifth brand, och allt detta ska man ta hänsyn till när man
gör sin marknadsföring. Det tycker jag är min största svårighet som marknadsförare,
att behålla tanken »Varför gör jag det här?«, för det är väldigt lätt att tanken hela tiden
befinner sig i att »produktionen vill, föreställningen vill, Interreg kräver, EU kräver, alla
de andra teatrarna kräver«. (Intervju med marknadsförare på Malmö Stadsteater, 14 november 2012.)

Överordnande marknadsföringsstrategier har diskuterats gemensamt, och det fanns
en överenskommelse om en gemensam grafisk profil. Idag finns det en viss självkritik
hos marknadsförarna – mer tid borde ha ägnats åt diskussioner på detaljnivå gällande
de olika teatrarnas marknadsföringsplaner. Detta hade gett ökad inblick i och kunskap
om respektive teaters marknadsföringsarbete och utvecklande av nya strategier. Det
råder även en viss splittring ifråga om vilka marknadsföringsstrategier som rymts inom
ramen för Teaterdialog Öresund och vilka som initierats från respektive teater på egen
hand. Denna fragmentering kan delvis förklaras av svårigheten att »klä av sig« och
tänka i nya banor kring marknadsföringsarbetet, att medarbetare många gånger följer
en redan upplagd basmarknadsföring och gör det man alltid gjort (fältanteckningar
från reflektionsseminarium med involverade teatrar, mars 2012).
Marknadsföringsstrategin för att lansera Bastard handlade även om risktagande,
om att utnyttja teaterns egen budget till att profilera sin verksamhet, snarare än ett
femte varumärke. Det handlade om att satsa på det säkra snarare än det osäkra, med
tanken om att det inte är internationella samproduktioner som säljer teaterbiljeter:
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– Der er ikke salg i internationale coproduktioner, det viser alle statistikker. Men lige
så snart der er noget der bliver dansk, det er også derfor den hedder bastard og ikke
bastards, det kan udtales på dansk. […] Vi skal markedsføre os med det her Teaterdialog
Øresund, vi skal nærmest markedsføre Malmø sammen med os selv. Det er også risky
business at vi skal gøre det. (Intervju med marknadsförare på Får302, 19 april 2012.)
– Jag upplever att Malmö Stadsteater har gjort en egen Bastard-kampanj, […] som det
vore vår produktion och Får302 har ju gjort en egen kampanj. Sen har vi gjort en gemensam Öresundskampanj, till exempel annonser i tidningar som ligger i tåget, turistbyrågrejer som ligger på båda sidor sundet. (Intervju med marknadsförare på Malmö
Stadsteater, 14 november 2012.)

I ett samarbete där det finns skillnader i ekonomiska resurser skapas lätt asymmetrier.
Den mindre teatern hade långt ifrån samma marknadsföringsresurser, vilket bidrog till
olika förväntningar på respektive samarbetspart och en otydlighet om vad som faktiskt
ingick och inte ingick i samarbetet. Ytterligare hinder hade därmed utvecklats i teatrarnas transnationella ambitioner:
– Der er simpelthen noget ressourceforvridning, vi mangler nogle muskler som de har i
Malmö. Og det synes jeg er meget stressende, når jeg er der ovre så kan jeg bare se, at så
har de gjort det og det og det. […] – Vi skulle lave en pressestrategi sammen og lancere
historierne på samme tid, men der har de kørt meget solo derovre […].
– Det er Stadsteatret der spiller på Mölleplatsen, det er ikke en international kollaboration. (Intervju med marknadsförare på Får302, april 2012).

Samtidigt som marknadsförarna på Får302 har känt sig tvungna att göra sin röst hörd
var den mindre teatern själv benägen att ha kontroll över sin »publik« och sina marknadsföringsstrategier:
– […] lige så snart forestillingen er færdig i Malmø, så vil [NN; marknadsförare på Malmö Stadsteater] blive fri til at kunne hjælpe os. Men jeg vil da til en hver tid mene at
det er os, der skal udstikke retningslinjerne for det. (Intervju med marknadsförare på
Får302, 19 april 2012.)

Visuell identitet: Att berätta med bild
Medan involverade parter ställde sig bakom föreställningens kärnvärden uppstod det
snabbt oenighet om hur dessa värden skulle uttryckas visuellt och i grafisk form. I
denna diskussion blev inte minst frågan om vad som tilltalade den svenska respek-
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tive danska publiken central; olikheter snarare än likheter lyftes fram. Återigen blev
det nationella snarare än det transnationella av betydelse. Det förstnämnda associeras
inte sällan med en viss symbolisk gemenskap och kulturell homogenitet som kommer
till uttryck genom gemensamma värderingar och sedvanor i skapandet av en nationell
identitet (Olausson 2009; Johansson 1999). Att ett samarbetsprojekt med mobilitet som
ledord automatiskt leder till gränsöverskridande är långt ifrån självklart, utan kan till
och med »[…] leda till att traditionella identiteter som den nationella förstärks i en
form av motreaktion« (Olausson 2009: 141).
Dagens mediesamhälle genomsyras av medier med visuell dominans och fotografen Stefan Lindberg (2006: 113) lyfter fram det fotografiska bildspråkets möjligheter:
En bild kan engagera och entusiasmera, väcka minnen och påverka känslor, skapa associationer och idéer. Den kan ge perspektiv på tillvaron och fördjupade insikter. Den kan
förstärka identiteten. Bildens språk är ett viktigt verktyg för bildskaparen för att kunna
förmedla sitt budskap.

Förutom sändarens intentioner och en bilds kapacitet att förmedla ett specifikt budskap måste betraktarens roll i skapandet av en viss bilds betydelse beaktas. Detta är
en meningsskapande process, som formas av såväl personliga (egna erfarenheter och
minnen) som kulturella associationer. Det sistnämnda handlar om att ett bildmotiv
»[…] får sin betydelse av värderingar, strömningar och erfarenheter från den rådande
kulturen« (Lindberg 2006: 114). I ett regionalt marknadsföringsprojekt med transnationella ambitioner ställs inte minst kulturella associationer på sin spets. Det handlar
här inte bara om interna olikheter i synen på bilder mellan teatrarna, utan även om
marknadsförarnas syn på den svenska och den danska publiken, och vad som anses
vara kulturellt acceptabelt. Ett belysande exempel är hur en kvinna kan framställas utan
att en bild anses som pornografisk. Var gränsen går mellan nakenhet och pornografi
blev en central fråga såväl bland marknadsförarna som i ledningsgruppen för samtliga teatrar. Bild 1 visar exempel på en föreslagen affischbild, riktad speciellt till en ung
målgrupp i åldern 25–30, vilken väckte diskussioner om jämställdhet och vem som är
objekt respektive subjekt i en bild.3 För Får302 handlade det om en viss fotografs stilistiska uttryck och hur föreställningens kärnvärden kunde representeras bildmässigt.
Den danska teatern menar dessutom att det rör sig om skillnader mellan en teater som
är verksam i en storstad kontra en mindre stad:
– Men det er jo hele diskussionen om ligestilling og hvordan man portrætterer kvinder i
Sverige. Jeg ved ikke om det er sådan i Stockholm også eller i hele Sverige, men jeg synes
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man kan sige Malmø, det er altså provinsteater og København, vi bor altså
i en metropol her, selv om den er lille
i forhold til andre metropoler. (Intervju med marknadsförare på Får302,
19 april 2012.)
– Ideen var jo, at det var low life. At
det handlede om en gold digger og
hans gold digger wife – og vi ville
præsentere Waage Sandø – som er en
kendt dansk skuespiller – på en lidt
mere ’cheesy’ måde. Og så var der
selvfølgelig (fotografen) Per Morten
Abrahamsen. Hele hans stilistiske
univers som virkelig har kant og det
skal være lidt groft, lidt på grænsen
for at gøre det ’catchy’. Men der er
klare kulturelle forskelle på, hvordan
man i Danmark fremstiller kvinder,
og hvordan man fremstiller kvinder
Bild 1: Förslag på affischbild.
i Sverige. Men det var ikke noget, vi
var klar over før vi havde billedet.
[…]
– När vi försökte diskutera detta så upplevde jag att danskarna hela tiden upplevde att
vi tyckte det var provocerande, alltså att nakenheten var provocerande. Jag kommer ihåg
vi hade en diskussion där det diskuterades ’hjälper det om vi täcker över bröstvårtorna?’.
Det är inte att hon visar brösten som är problemet, för oss svenskar är det maktförhållandet i bilden. Hon är naken, han är påklädd, han har handen i hennes trosor. Man ser
inte hennes ansikte. Han är en man. Hon är en kropp. (Intervju med marknadsförare på
Malmö Stadsteater och Får302, 14 november 2012.)

I ovanstående utdrag är det intressant att notera hur en av de svenska marknadsförarna
under intervjun positionerar sig utifrån en nationell diskurs som yttrar sig i generalisering och andrafiering genom att tala om »för oss svenskar«. Tolkning av en bild sker här
inte utifrån personliga eller institutionella referenser utan snarare från en viss kulturell
tillhörighet kopplad till nationell identitet.
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I en intervju med samtliga teaterchefer på Malmö Stadsteater och Får302 talades det
om en kommunikationskollaps i projektet:
– Vi talte jo meget om, at vi skulle finde det femte brand. Vi var fire institutioner, og vi
skulle så finde forestillingens brand. Det er jo svært, ikke!? Det ved jeg heller ikke, om vi
fandt. Vi syntes jo til dels, at vi fandt foretillingens udtryk – i hvert fald her i Øresundsområdet. At vi ligesom koblede et logo på, som gav mening i nærområdet, det kan man
så også diskutere: skulle man have gjort det, skulle man ikke have gjort det? Det første
billede synes jeg egentlig var markant. Jeg blev så overrasket over, at vi så, så forskelligt
på det, ikke? Igen, til dit allerførste spørgsmål: hvorfor havde man ikke planlagt den der
proces?
– Men det tror jag, från vår synpunkt, för när det kom till när [NN] står i trosor och han
hade handen där och så då känner man bara – Neej! Vi har 700 platser i tältet. I vårt perspektiv så blev det för smalt, alltså tilltalet är för smalt. Och det tror jag har att göra med
våra förväntningar och ni kände ju precis tvärt om, vi måste profilera för annars når vi
inte igenom.(Intervju med teaterchefer på Malmö Stadsteater och Får302, 1 oktober 2012.)

I samtalet med ansvariga teaterchefer blir diskussionen kring bildval en fråga inte bara
om den svenska och danska publiken, utan om graden av risktagande som ledning och
verksamhet är villig att ta. Varje teater har sitt eget varumärke, sin profil och image att
värna om. Det handlar här om förmågan att hantera balansgången mellan en bred och
en snäv positionering i uppbyggnaden av sitt varumärkeskapital. Philip Kotler (2002: 79)
varnar i detta sammanhang för exempelvis överpositionering (att varumärket förbises av
potentiella målgrupper på grund av alltför snäv positionering) och irrelevant positionering (framhållandet av en viss fördel som få i en potentiell målgrupp är intresserad av).
Förutom intensiva diskussioner om hur kvinnan kunde framställas stötte marknadsförarna på ytterligare svårigheter. Den isländska teatern Vesturport, som tagit det
konsnärliga initiativet, hade åsikter om det grafiska uttrycket där det femte varumärket, enligt de intervjuade marknadsförarna, hamnade i bakgrunden. Det resulterade
i att den slutgiltiga affischbilden (se bild 2) blev en kompromiss. Malmö Stadsteater
och Får302 fick själva utforma sina marknadsföringsplaner men grafisk utformning
och bildmaterial bestämdes med hänsyn till Vesturports önskemål, med tanke på deras
bredare internationella erfarenhet:
– Överhuvudtaget, bildspråket som vi tog fram, upplevde dom ju inte fungerade på
Island. […] Den såg ju inte ut så från början [se bild 2], det var ju en leråker utanför
Köpenhamn som dom stod på, utomhus, men liksom en soffa och sånt. Men det kunde
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inte funka på Island. Då bytte vi ut till en konstgjord skog.
– Igen var der den her forståelse af, at det
femte brand ikke var kommunikeret klart ud.
Eller der var i hvert fald ikke et ønske om, at
det skulle være sådan, altså der var forskellige
interesser. Vi laver en fælles forestilling og fra
islandsk side tror jeg mere, at de ville lave deres
egen.
– Dom pratade hela tiden om att det är en
Vesturport-produktion. Materialet måste ha
en Vesturport-feeling. Det måste synas att det
är Vesturport. Medan vi sa: »Det är ingen Vesturport-produktion. Det är en samproduktion
mellan fyra teatrar.« (Intervju med marknadsförare på Malmö Stadsteater och Får302, 14 november 2012).

På den slutliga affischen har åkern ersatts av
en konstgjord skog (jämför med bild 1). Bakgrunden i gult, en färg som av involverade
Bild 2: Färdig affisch till teaterföreställmarknadsförare valdes för att skapa uppmärkningen Bastard – en familjesaga.
samhet och ökad synlighet i det offentliga
rummet, är också borta. Denna gula inramning ansåg Vesturport, enligt marknadsförarna, kunde förknippas med lågpriskedjan
Netto och därmed riskera ge föreställningen en billighetsstämpel. Oenigheterna kring
föreställningens visuella identitet visar på behovet av det som kulturteoretikern Stuart
Hall (1997) kallar gemensamma begreppsliga kartor, för att möjliggöra lanseringen av
det femte varumärket med dess transnationella ambitioner. Men oavsett svårigheterna
att samverka för att nå dessa ambitioner valde involverade teatrar att kompromissa. När
marknadsförarna blickar tillbaka hade de önskat att det fanns tid för att just hitta dessa
gemensamma begreppsliga kartor, som samtidigt kräver att varje deltagande teater har
en vilja att tänka nytt och bortom sin egen verksamhet – en process som hade underlättats med tydliga mål och tydlig ansvars- och rollfördelning i samarbetet.
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Att se bortom lokala och institutionella ramar
Att som teater ha transnationella ambitioner, här med fokus på ett gemensamt marknadsföringsprojekt i Öresundsområdet, innebär ett risktagande, som kräver att involverade parter ska tänka och agera bortom nationstillhörighet och institutionella ramar.
Att ta dessa ambitioner på allvar förutsätter organisationer som söker förändring, som
besitter egenskapen rörlighet snarare än stabilitet. Hatch (2002) talar här om lärande
organisationer, något som anses vara en nödvändighet i dagens postindustriella samhälle med dess ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella förändringar. Projektet
Teaterdialog Öresund och marknadsföringssamarbetet kring föreställningen Bastard
kan ses som ett sätt att bemöta dessa förändringar, och som en del av teatrarnas organisationsutveckling. Detta kapitel har visat att denna ambition i sin tur innebär ett
antal utmaningar och påfrestningar för den enskilda marknadsföraren och för organisationen i sin helhet. Men det rör sig samtidigt om utmaningar som kan generera
ny kunskap. En nyckelfråga här blir hur ledningen, vid sidan om varje medarbetare,
medvetandegör olika läroprocesser i ett systematiskt utvecklingsarbete i den dagliga
praktiken. Allt lärande börjar med en nyfikenhet, att vara orädd för det okända, något
som bland annat lyfts fram av en av de två teatercheferna på Malmö Stadsteater apropå
deras medverkan i Teaterdialog Öresund:
– För vad som händer då när det är ett politiskt påbud – »ni ska samarbeta med varandra«, för att man tänker att det ska ge ekonomiska vinster naturligtvis, vilket vi vet att det
inte gör, – inte så som dom tror att det ska bli skitbilligt. Det som händer då är att teatrar
och konstnärliga institutioner säger Nej! Omedelbart, förstår ni. Men vi säger: Ja. Ja! Det
ska vi göra! Och det har verkligen varit superbra på alla sätt, och man får ju… det är lätt
att en instutitionsteater blir väldigt stängd och det är ju, att samarbeta konstnärligt, vi har
ju sett vinsterna men många av skådespelarna har ju tyckt – vadå, är dom bättre än oss
eller? Man var ju tvungen att definiera sig mot två nya kulturer, både isländsk och dansk,
skådespeleri, hur man arbetar med teater, vad som är viktigt. Och det är ju en jättevinst.
(Intervju med teaterchef på Malmö Stadsteater, 1 oktober 2012.)

Med en nyfikenhet och vilja till samarbete läggs grunden för en lärande organisation. I
en sådan verksamhet ges möjlighet att reflektera över sin egen självbild och det egna arbetssättet, vilket möjliggör nya tolkningshorisonter och perspektivval för den enskilda
medarbetaren. Det handlar även om en vilja till handling, det vill säga att lärdomar och
nya kunskaper omsätts i praktik. Alla organisationer lär sig, men frågan blir här hur
organisationen uppmuntrar läroprocesser som kan omvandlas till förändring – såväl
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i praktik som i tanke- och tolkningsmönster. En ökad anpassningsförmåga är nödvändig för att möta en samtid kännetecknad av identiteter i rörelse, medialisering, risker, globalisering och fragmentisering (Falkheimer & Heide 2003). Även om samtliga
marknadsförare har upplevt det gemensamma marknadsföringsarbetet kring föreställningen med Bastard som en berg- och dalbana skulle de inte tveka att göra det igen, nu
många erfarenheter rikare:
– Rent konkret för mig kan jag säga att jag märker, vi har varit en ganska, jag märker
att min avdelning har mycket lättare för att, hur ska man säga, när det kommer in och
ut nya personer. Avdelningen har bestått av ganska mycket samma människor i tio år
och det har varit ganska… lite statiskt. […] att det blivit lättare, att samarbeta, att ta in,
släppa, acceptera att det finns ett flöde. […] Jag tycker att hela projektet har bidragit, på
min avdelning, till en ökad öppenhet för nya människor, andra tankesätt, samarbeten.
Det är en enorm vinst.
– Jeg har også tænkt på, at det ville være ærgerligt, hvis vi ikke samarbejdede længere,
ikke? At kunne snakke med [NN] et par timer, præsentere noget og så som siger »det
duer ikke, måske kan man gøre sådan i stedet for«. (Intervju med marknadsförare på
Malmö Stadsteater och Får302, 14 november 2012.)

Utifrån ett symbolisk-tolkande perspektiv på organisationskultur som utgångspunkt
(Hatch 2002) har detta kapitel betonat varje verksamhets sociala konstruktion och vikten av att höja blicken för att utröna hur varje medarbetares meningsskapande, tolkningsprocesser och handlingar formas i relation till andra i en viss kontext. Det handlar
med andra ord om hur den enskilda människan väljer att positionera sig beroende
på aktuell situation och sammanhang – hur hans eller hennes självbild skapas i relation till andra. I marknadsföringssamarbetet med Bastard kom denna »identitetspositionering« huvudsakligen att präglas av nationella och institutionella villkor. För
utvecklandet av en vidgad kulturell förståelsehorisont betonar sociologen Jonas Stier
(2004: 143) behovet av självreflektion och självdistans. Han fortsätter: »[…] att kunna
betrakta sig själv som andra betraktar en, med avseende på socialt umgänge, status,
kommunikation, kroppsspråk, bemötande av andra etc.« Genom samarbetet, med såväl möjligheter som svårigheter, har involverade marknadsförare blivit mer medvetna
om sina egna perspektivval/identitetspositioner, från val av affischbild till synen på den
svenska respektive den danska publiken, institutionella villkor och deras osäkra roll i
en ofta kaotisk produktionsprocess. Huruvida denna implicita och explicita kunskap i
ett senare skede tas tillvara i organisationerna och i deras fortsatta utvecklingsarbete
återstår att se. Den enskilda marknadsförarens ansvar och befogenheter måste tydlig-
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göras – en process som endast påbörjats för de involverade teatrarna genom projektet
Teaterdialog Öresund.

Noter

1. Se vidare introduktionen i denna volym.
2. För en vidare diskussion om brobygget och regionutvecklingen, se Löfgren i denna volym.
3. För en vidare diskussion om jämställdhet i Danmark och Sverige, se Forsare i denna volym.
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➣ Ur föreställningen Bastard. I bild: Pia Örjansdotter och Waage Sandø.
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