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Vokaljazz-ensemblet Touché

1 Indledning  

Den digitale  æra har blæst nye  vinde ind over klodens musikalske landskab. Pladebranchens få 

tilbageværende  mastodonter  står  som forvredne  nøgne klippesøjler,  der  standhaftigt  forsøger  at 

beskytte sig mod elementernes rasen på internettet.  På de virtuelle oceaner af et-taller  og nuller 

udkæmpes søslaget mellem pirater og anti-pirater. Og i byerne står spillestederne halvtomme hen, 

som følge af en global finansiel krise. 

Men midt i dette kaos spirer en mangfoldighed af nye musikalske initiativer og genrer 

frem.  Udbredelsen  af  internettet  har  forstærket  en  i  forvejen  eksisterende  tendens  til 

individualisering  og  segmentering  af  kulturen  i  den  industrielle  verdens  samfund. 

Demokratiseringen af produktions- og distributionsværktøjerne har gjort det muligt for størstedelen 

at  bidrage  til  den  kulturelle  mangfoldighed.  Således  er  det  på  tværs  at  landegrænser  og  sågar 

verdensdele blevet langt lettere end tidligere både at udbrede og opstøve smalle musikalske nicher.

Det er i dette brogede musikalske univers at vokaljazz-ensemblet Touché skal kunne 

begå  sig.  Som  antydet  byder  tidens  strømninger  på  både  muligheder  og  udfordringer  for  et 

ensemble som dette,  som nok må siges at  tilhøre en musikalsk niche.  Samtidig gør ensemblets 

størrelse, at Touché, kunstnerisk såvel som økonomisk, står overfor en række problemstillinger i 

forhold til eventuelle ambitioner om at overgå fra et amatør eller semi-professionelt projekt til at 

være fuldt professionelt. 

1.1 Problemformulering  

Med udgangspunkt i hypotesen, at vokaljazz-ensemblet Touché ønsker at overgå fra et amatør til et 

fuldt professionelt ensemble ønsker vi at diskutere, hvordan man i rollen som konsulenter bedst 

muligt kan hjælpe ensemblet med dette skridt. Vi ønsker i denne forbindelse at diskutere, hvordan 

man mest hensigtsmæssigt udvikler en relevant marketingsstrategi for Touché, og hvilke delementer 

der bør indgå i en sådan.
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1.2 Metode  

Udgangspunktet til denne opgave har været, at undersøge hvordan, man som udøvende musiker, 

bedst muligt kan markedsføre sig. Dette med fokus på, at der er begrænsede muligheder for en 

nichepræget genre specielt i et lille land som Danmark. Vi vil ud fra forskellige teorier samt en 

model kigge på hvad, der kan hjælpe et jazz- ensemble som Touché videre frem til en status som 

professionelle. Teorierne og modellen omfatter fire hovedområder, der tilsammen kan bruges som 

en guide til udøvende musikere, der ønsker en skarpere profil udadtil og en klarere struktur indadtil 

for  et  stærkere  samarbejde  internt.  I  det  følgende  listes  de  tekster,  som  de  enkelte  områder 

hovedsagelig bygger på. 

Afsnittene  om  New  Public  Management  beskriver  arbejdsmodellen  New  Public  

Management (NPM) og er primært skrevet ud fra artiklen New Public Management, som omhandler 

arbejdsmæssige  strukturelle  reformer  indenfor  ledelse.  Desuden  bruges  artiklen  New  public  

Management  møter  kunsten.  En  ny-institusjonell  analyse hvor  betegnelsen  føres  over  på 

kunstorganisationer og den dertil knyttede ledelse.  Afsnittet ”Konflikt og kontakt – et psykologisk 

aspekt” fokuserer på den klare målsætning i gruppen indadtil. Det belyses hvordan processen frem 

til  målet  kan  skabe  interne  konflikter  og  hvordan  disse  bedst  tackles.  Dette  er  skrevet  med 

udgangspunkt i artiklen  Arbejdslivets  konflikter,  samt artiklen  Samarbejde. Afsnittet  ”Promotion 

samt  forbrugergruppens  indflydelse”  belyser,  ud  fra  teksten  The  Promotion  Variable og 

Understanding the Consumer Mind- Set,  forskellige muligheder for  promotion,  og giver bud på, 

hvordan en organisation kan definere hvilket område indenfor promotion, det vil være bedst at satse 

på i det givne tilfælde. Herunder beskrives vigtigheden af at kende den ønskede målgruppes vaner 

og  behov.  Afsnittene  om  strategi  og  marketing  sætter  fokus  på,  hvordan  et  image  bedst  kan 

kommunikeres ud. Herunder et nærmere kig på effekten af  Public Relations. Anvendte tekster er 

her Improving Image and Visibility Through Public Relations, Planning Strategy and Applying the  

Strategic Marketing Process og Web Marketing for the Music Business.

Vi har til denne opgave valgt at tage udgangspunkt i to kvalitative interviews. Det ene 

interview  med  Christian  Have,  vil  vi  sammen  med  ovennævnte  teorier  og  model,  bruge  til  at 

analysere  vores  case.  Opgavens  case  er  ensemblet  Touché,  hvorfra  vi  har  valgt  at  interviewe 

dirigenten Jesper Holm og bestyrelsesmedlem og korsanger Stine Holmstrøm. Til slut vil vi, ud fra 

de enkelte teorier og interviews, diskutere vores problemformulering i forhold til det valgte emne. 

Herefter vil følge en opsummering af opgaven. Opgavens enkelte afsnit vil give et overblik over, 

hvordan man som amatørensemble kan optimere mulighederne for, at blive professionel.
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Det skal hertil  tilføjes, at afsnittet  om de interne strukturer samt præsentationen af 

vores case Touché er skrevet af Mia Søndergaard, som selv er bestyrelsesmedlem og sangerinde i 

ensemblet. I forbindelse med dette har vi overvejet for og imod i forhold til Mias interne kendskab 

til ensemblet. Vi er kommet frem til, at det overvejende er en fordel, idet vi kan bruge Mia som 

kilde og dermed arbejde mere fyldestgørende med vores case.  

2 En model samt teoretisk gennemgang af en samlet marketingsstrategi   
I den nedenstående del vil vi beskrive forskellige tilgange samt en model, der tilsammen vil give et 

indblik i professionaliseringen af et ensemble. Det gælder afsnittet om New Public Management, 

om arbejdsprocedure og interne konflikter, samt afsnit om strategi og marketing. 

2.1 New Public Management (NPM)  

I begyndelsen af 1980’erne og frem har især den offentlige sektor i Danmark, (samt andre lande for 

eksempel  New  Zealand),  gennemgået  en  række  initiativer  og  reformer  med  henblik  på 

modernisering  og  effektivisering.  Inspirationen  var  det  private  arbejdsmarked  og  den  såkaldte 

strømning eller tendens kaldes New Public Management (forkortet NPM). 

I det følgende vil vi beskrive denne arbejdsmodel og den efterfølgende kritik, der er 

blevet rettet imod den. Vi vil ligeledes beskrive dens rolle i forhold til de kulturelle institutioner og 

til sidst rette blikket mod brug af NPM i et ensemble som vokaljazz ensemblet Touché.

2.1.1 Hvad er NPM?  

Det er en britisk professor Christopher Hood fra blandt andet London School of Economics, der i 

slutningen af 1980’erne anvender betegnelsen ”New Public Management” første gang. Som nævnt 

ovenfor dækker NPM over en række arbejdsmetodiske initiativer og reformer og samtidig en større 

forandring af arbejdsmiljøet i den offentlige sektor. NPM blev betragtet som et alternativ og en ny 

måde at  se den offentlige  sektor  på,  som ellers  ansås for værende hierarkisk,  bureaukratisk og 

mindre fleksibelt. Der blev med NPM sat mere fokus på ledelse og deraf en slags legitimering af 

behov for ledelse (Greve 2002: 2).

Flere forskellige begreber bruges til at beskrive, hvad NPM er. NPM bruges som en 

betegnelse, der dækker over nogle bestemte forandringer inden for den offentlige sektor, og det er 

da nærliggende at kalde NPM for en samlebetegnelse. I dette tilfælde bruges afsnittet om NPM som 
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en slags teori, der skal understøtte dele af analysen af vores case, men NPM er ikke en teori, det kan 

derimod betragtes som en model. Forskellen på en teori og model beskrives således: 

” En teori vil for det meste sige noget om nogle få centrale aspekter ved det emne, den omhandler 

og  siger  noget  om  disse  aspekter  i  generelle  udtryk,  men  en  model  i  højere  grad  beskriver 

sammenhænge mellem klart afgrænsede elementer” (Rasmussen et al. 2005: 43). 

Vi vil i  denne sammenhæng bruge både begrebet samlebetegnelse og model som beskrivelse af 

NPM. 

Hood beskrev to tendenser i den offentlige sektor, som ledte til  begrebet NPM: 1) 

Administrative reformer (decentralisering af ledelsen, fokus på mål og resultatstyring, samt brug af 

IT  i  forbindelse  med  sagsbehandling)  2)  Institutionelle  reformer  (inddeling  i  mindre 

resultatenheder,  adskillelse  af  ”bestiller”  og ”udfører”,  udlicitering  til  private,  samt  dannelse af 

statslige aktieselskaber) (Greve 2002:2). En teoretisk inspiration hentede han i ”ledelseslæren”. Det 

gjaldt blandt andet en ledelsesteori, der hovedsageligt har været udforsket og praktiseret som ledelse 

fra den private sektor. Dertil kommer senere ledelsesteorier som Human Ressource Management, 

med  fokus  på anvendelsen  af  menneskelige  ressourcer,  samt  værdibaseret  ledelse,  hvor  ledelse 

betragtes som en nødvendig funktion med fokus på ledelsens motivation af medarbejderne.  Om 

sidstnævnte beskrives også, at der skal skabes ”[…] plads til ledelse, men erkend, at ”god ledelse” 

kan opnås på mange forskellige måder” (Ibid.). 

Anden inspiration hentede han fra New Institutional Economics. Her anses alle aktører 

i en given organisation som nyttemaksimerende, og de organisatoriske systemer må da skabes med 

henblik på at få alle aktørers præferencer klargjort ved for eksempel kontrol og styringssystemer. I 

denne  sammenhæng  beskrives  principal-agent  teorien, hvor  agenten  antages  at  ville  skjule 

information eller handlinger, og at det så for principalen handler om at skabe nogle rammer eller 

incitamentsstrukturer for agenten, således at agenten på en måde presses til at gøre det arbejde, som 

principalen  ønsker  skal  gøres.  Altså  en  teori,  hvor  mistillid  til  medarbejderne  nærmest  er 

udgangspunktet, samt en adskillelse af organisatoriske enheder.

 Christopher Hood beskriver, at disse to teoriretninger og inspirationskilder dog skaber 

en spænding indenfor NPM, da de som sådan ikke er kompatible, idet den ene bygger på tillid og 

motivation af medarbejdere,  mens  den anden bygger  på mistillid  som udgangspunkt.  Dette  kan 

skabe forvirring hos både leder og medarbejder og ligger blandt andet til grund for den diskussion, 

der stadig er om brugen af NPM i dag. I sin artikel New Public Management skriver Carsten Greve, 
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ph.d. og forsker på CBS - Copenhagen Business School, at hvis man skal udlede, hvad budskabet 

fra  NPM  er  i  dag,  så  er  det  ”  […]  plads  til  at  udøve  offentlig  ledelse  samt  skabe 

incitamentsstrukturer gennem opsplitning af organisatoriske enheder” (Ibid.:3).  

2.1.2 Konkrete redskaber fra NPM  

Der er nogle helt konkrete redskaber, som bruges i forbindelse med NPM. Det gælder for eksempel 

værdibaseret  ledelse,  balanced  score  card1,  målstyring,  virksomhedsregnskaber,  udlicitering  og 

kontraktstyring. Brugen af kontraktstyring er især udbredt og kan bruges på alle niveauer fra hele 

den offentlige sektor i Danmark til forskellige former for afdelingsledere og deres medarbejdere. 

Kontraktstyring bruges også i den private sektor, dog med andre omstændigheder, da det her er et 

skriftligt  dokument,  som de givne og ligeværdige parter  frivilligt  underskriver og som undergår 

sanktioner,  hvis  kontrakten  ikke  opretholdes.  I  den  offentlige  sektor  bruges  kontraktstyring  til 

blandt andet at sende nogle signaler om effektivitet og seriøsitet. Og modsat den private sektor, er 

det ikke altid at parterne indgår frivilligt, da en chef for en styrelse nødvendigvis må underskrive en 

kontrakt, hvis dets departement har indgået en aftale herom. Der er i dette tilfælde heller ikke tale 

om ligeværdige parter og sanktionerne specificeres sjældent i kontrakten. Der er altså ikke tale om 

juridiske  holdbare  kontrakter,  men  derimod  interne  aftaler  om  hensigtsmæssig 

arbejdstilrettelæggelse (Ibid.:3).

Brugen af kontraktstyring har herhjemme gennemgået nogle forskellige faser. Først 

blev  kontrakterne  brugt  i  en  slags  noget-for-noget  politik,  hvor  finansministeriet  udgav 

”budgetgarantier” og derved lovede ikke at skære i de forskellige styrelsers budgetter. Senere trak 

Finansministeriet  sig dog ud af  forhandlingerne,  og overlod dem til  departementerne,  da denne 

metode var for ufleksibel og for dyr. Dette medførte et fokus på dialogen om kontrakterne, samt 

stor variation  af kontrakter  da hvert  departement  har kunnet  følge egne styringsfilosofier  under 

udformningen.  Senest  har  der  været  fokus  på  opfølgning  og  evaluering,  hvor 

virksomhedsregnskaber  blev  en  del  af  resultatet.  Det  har  dog  medført  en  del  kritik,  da  disse 

samtidig medfører store administrative byrder for selv små afdelinger. Virksomhedsregnskaber er 

fra Finansministeriet også brugt som et redskab til bedre top-down styring, som blev besværliggjort 
1 Balanced score card indeholder udover en traditionel økonomisk styring også styring vedrørende kundeaspektet, den 
interne forretningsproces og lærings- og vækstaspekterne. Der balanceres mellem den økonomiske værdi og 
virksomhedens sundhed (de ikke økonomiske aspekter), hvortil ledelsen kan vurdere den samlede sundhed eller værdi 
af virksomheden.
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af de mange ledere og ansvarshavende fra de forskellige niveauer i et departement og deraf mange 

decentrale beslutningstagere.

Mål og resultatstyring minder på nogle måder om kontraktstyringen i form af denne 

kontrol med medarbejdere eller  styring af underliggende afdelinger indenfor virksomheden eller 

organisationen. I stedet for at omtale dette som endnu et bureaukratisk værktøj, ønskes der at flytte 

fokus til at handle om mål og resultater. Idéen er at underliggende afdelinger skal have en større 

frihed  over  den  finansielle  disponering,  men  samtidig  være  underlagt  et  krav  om  detaljerede 

rapporter som dokumentation for opnåede resultater. Der lægges i denne sammenhæng dog også 

vægt på udarbejdelsen og formuleringen af de mål, der sættes.

2.1.3 NPM og kunsten  

I  det  følgende  vil  vi  behandle  forholdet  mellem  NPM  og  kunstinstitutioner.  Vi  vil  tage 

udgangspunkt i artiklen  New public Management møter kunsten.  En ny-institusjonell  analyse af 

Sigrid Røyseng, dr.polit ved universitetet i Bergen. Der vil forekomme eksempler fra den norske 

kultur og kunstinstitutioner, men alle er eksempler, der er meget kongruente i forhold til det danske 

kulturpolitiske felt. 

NPM-reformer  i  den  offentlige  sektor  har  selvfølgelig  også  sat  sine  spor  i 

Kulturministeriet og dets underliggende organisationer og institutioner. Og det er måske netop på 

dette felt, at NPM møder sine største udfordringer og skarpeste kritik, da kunst til en hvis grad altid 

er betragtet  som unikt og autentisk,  noget som ikke lader sig standardisere eller  bureaukratisere 

(Røyseng 2003:1). I denne sammenhæng skriver Røyseng, at nye organisationsanalyser viser, at de 

normative  forestillinger,  der  er  i  og  omkring  en  given  organisation,  er  vigtige  faktorer  for  en 

institutionel  udviklingsproces.  Det  beskrives  ligeledes,  hvordan  eksterne  tiltag  vedrørende 

udviklingsprocesser bliver fortolket ud fra de normative forståelsesrammer, der eksisterer internt i 

institutionen. Hun giver et eksempel fra det norske Kgl. Teater, hvor ansatte oftest betragter disse 

eksterne tiltag som forsøg på at omdanne teatret til en ”pølsefabrik”, og tilføjer at disse eksterne 

tiltag eller  forvaltningspolitiske krav, oftest  bliver betragtet  som ” […] en vulgarisering,  som et 

anstøt mot kunstens frihet og egenverdi” (Ibid.:2). 

For at forstå disse mekanismer bør vi dog først kigge på de organisationsmæssige strukturer. En 

organisation kan defineres som værende ”et sosialt system som er bevisst konstruert for å oppnå 

bestemte  mål”  (Ibid.:  3).  Røyseng tilføjer,  at  der dog kan forekomme små retoriske variationer 

hertil. Hun skriver, at organisationer fremstilles som rationelle redskaber, som bruges i realiseringen 
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af forudbestemte målsætninger, og det er ligeledes rationelle overvejelser og beslutninger, der i høj 

grad ”styrer”  organisationerne,  så de givne mål  kan opfyldes  ved brug af så få ressourcer som 

muligt.  Denne  organisationsforståelse  er  forholdsvis  positiv  ved  ledelsens  indflydelse  og  deraf 

eventuelle organisatoriske reformer. NPM synes, at stå for en slags modifikation af denne rationelle 

organisationsforståelse. 

Organisationer  udvikler  hver  især  en  slags  intern  handlingslogik.  Dette  er  ikke 

nødvendigvis en afspejling af institutionernes formelle strukturer. Derfor kan institutioner ikke bare 

betragtes som instrumenter for eksplicitte målsætninger, men også som institutioner med en social 

tyngde  og  til  en  vis  grad  egenrådighed.  Røyseng  henviser  til  en  artikel,  hvori  der  hævdes,  at 

organisationer har en tendens til at udvikle formelle strukturer, som svarer til de kulturelt skabte 

forestillinger om hvad en god organisation er2. Dette sker blandt andet for at opnå legitimitet og 

tilslutning  fra  de  givne  omgivelser.  Betydningen  af  organisationens  legitimering  afhænger 

selvfølgelig af omgivelserne, som varierer, og behovet for legitimitet er samtidig også noget der 

stiger  alt  efter  klarheden  af  de  kriterier,  der  er  for  at  måle  organisationens  output  (Ibid.:  4).

Kunstfeltet har ikke samme type legitimeringsgrundlag som for eksempel uddannelse 

eller sundhed, og forekommer derfor ofte skrøbelig i forhold til sine omgivelser. Det er en kendt 

problematik,  at  kunstnere er  afhængig af en kontinuerlig  tilførsel  af  økonomiske ressourcer,  da 

produktion af kunst er svær at finansiere gennem salg. Denne legitimeringsproblematik inde for 

kunstfeltet, og den økonomiske afhængighed har betydet, at kunstorganisationer og institutioner har 

måttet  tilpasse  sig  de  krav,  der  er  blevet  stillet  fra  bidragsydere  som for  eksempel  detaljerede 

virksomhedsregnskaber og andet. 

I Norge såvel som i Danmark har staten valgt at støtte kunstarterne økonomisk ud fra 

den betragtning, at kunst hører til velfærd og er noget alle skal have adgang til. Røyseng skriver, at 

for eksempel Den Norske Opera får dækket ca. 80% af hele driftsbudgettet, og lignende tal er at 

finde herhjemme i Danmark. Staten er altså i høj grad med til at definere de retningslinjer eller krav, 

som stilles  til  kunstinstitutionerne  i  forbindelse  med  denne støtte.  En direkte  effektivisering  af 

institutionerne er dog vanskelig at foretage uden at ramme de æstetiske standarder, som eksisterer i 

og omkring kunstarterne. Derfor er der i både Norge og Danmark indført ”armslængdeprincippet”, 

der indenfor kulturområdet har til hensigt at hindre staten i at udøve censur eller skævfordelinger af 

ressourcer med mere. De mål som staten sætter for kunst og kulturområdet er da oftest formuleret i 

2 Meyer, John W. og Rowan, Brian (1991): ”Institutionalized Organisations: Formal Structure as Myth and Ceremony” 
s. 41-62 i Powell, Walter W. og DiMaggio, Paul J. (ed.s): The New Instituionalism in Organisational Analysis, The 
University of Chicago Press.
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meget  generelle  vendinger,  hvilket  skal  sikre  en  hensigtsmæssig  balance  mellem den  politiske 

styring af området og en kunstfaglig frihed for institutionerne.

Den  tidligere  omtalte  mål  og  resultatstyring  har  i  Norge,  såvel  som  andre  lande,  medført  en 

forøgelse  af  administrative  opgaver,  hvilket  ligger  til  grund  for  en  del  kritik  af  NPM.  Dette 

omhandler også de tidligere omtalte virksomhedsregnskaber,  der kræver en masse administrativt 

arbejde  for  at  opnå  det  detaljerede  niveau,  der  ønskes.  Røyseng  skriver  dog,  at  der  fra 

departementets side opleves en positivt bedre styring med kunstinstitutionerne via disse regnskaber 

og  en  i  det  hele  taget  hyppigere  kontakt  med  institutionerne.  Hertil  findes  også  en  øget 

professionalisering ved ansættelser inden for kunstfeltet, hvor der især ved de administrative roller 

kræves kompetencer som ledelse, økonomi og markedsføring. Altså kompetencer som ikke har det 

kunstneriske som en primær kompetence.

2.1.4 Kritik af NPM  

Værktøjer og redskaber fra NPM bruges i høj grad i mange lande og deres offentlige sektorer, og 

det på trods af megen kritik herom. De fleste redskaber fra modellen anerkendes som effektive, men 

måden hvorpå de bruges diskuteres stadig den dag i dag, og især ledelsens rolle er til debat. NPM 

har da også udviklet sig, for eksempel taget ny form som Performace Management3. I det følgende 

vil vi beskrive nogle af de kritikpunkter, der har været.

I  den  tidligere  nævnte  artikel  af  Carsten  Greve  beskrives  nogle  mere  generelle 

problemstillinger i forhold til dem, der senere beskrives af Sigrid Røyseng. Det er drejer sig om:

• Manglende fokus på demokrati: Greve nævner et eksempel, hvor både folketingspolitikere 

og kommunalbestyrelser har udtrykt et manglende overblik og indflydelse på grund af de 

mange styringsinstrumenter (en besværliggjort ”top-down”ledelse). Dette kan også omtales, 

som en virkning af den decentraliserede ledelse, men er måske også et spørgsmål om hvad 

den enkelte leder foretrækker.

• Brugerindflydelse:  Her  omhandler  kritikken  et  for  snævert  eller  ufleksibelt 

effektiviseringssystem, hvor fokus er økonomiske resultater med manglende brugerhensyn 

eller manglende inddragelse af de omhandlendes egentlige interesser. 

3 Hvor NPM i høj grad handler om udgifter og processer, sætter Performance Management i stedet fokus på den 
samfundsværdi, som det offentliges arbejdes processer fører til. Metoden går ud på at tilføre de offentlige institutioner 
en øget beslutningsramme, men at de samtidig og i højere grad holdes ansvarlige for resultaterne (Jespersen et al. 
2009:1).
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• Mere ”snak” end egentlig ”handling”: Greve skriver: ”Forvaltningerne producerer uendeligt 

mange  dokumenter  og  rapporter,  og  afholder  temadage  og  konferencer  uden  at  det 

nødvendigvis berører den enkelte medarbejders dagligdag” (Greve, 2002: 6) Han omtaler i 

denne sammenhæng NPM som en ”[…]slags legeplads for veluddannede administratorer og 

offentlige ledere” (Ibid.).

• Usikkerhed  vedrørende  effekten:  Da  Greve  udgiver  sin  artikel  i  2002  er  der  kun  få 

undersøgelse, der har kigget på effekten af NPM. I dag 2009 har der dog været sådanne 

undersøgelser, der viser både for og imod. Men mest af alt undersøgelser der forsøger at 

videreføre NPM i en dog modificeret form, som for eksempel Performance Management.

• NPM som model?: En sidste kritik handler om at det simpelthen ikke giver mening at tale 

om NPM generelt eller som model. NPM bruges nemlig meget forskelligt i de forskellige 

lande, og det giver da mere mening at tale om NPM som et fænomen. 

 Sigrid Røysengs kritik tager udgangspunkt i forholdene for kunstinstitutionerne. Her taler hun bl.a. 

om:

• En  kunstideologisk  ensretning:  De  mål,  der  fra  statslig  side  formuleres  for 

kunstorganisationerne,  er  som tidligere  nævnt  nogle  meget  generelle  mål,  således  at  de 

forskellige institutioner kan tilpasse sig. Men det har også haft den modsatte effekt, da alle 

institutioner så vidt muligt forsøger at opfylde netop disse mål af frygt for sanktioner, og 

derfor ikke tør ”satse” ved valg af for eksempel repertoire (som staten også har udformet 

mål for i form af ønske om brug af nationale kunstnere).

• Indskrænket  kunstnerisk  frihed:  Dette  punkt  hænger  til  en  vis  grad  sammen  med  det 

ovenstående. På grund af det omfattende administrative arbejde er der både mindre tid og 

færre ressourcer til at gøre det arbejde, som det for kunstnerne ”i virkeligheden handler om”. 

Der ligger som nævnt ovenfor også et pres ved valget af repertoire, da det for det første skal 

indeholde de krav, der sættes fra staten, men også fordi et teater for eksempel skal overholde 

budgettet  og derfor  ofte  er  nødt  til  at  vælge ”sikkert”.  Det  kan betyde  valg af  store og 

populære navne i rollebesætningen samt valg af produktioner, som på forhånd har status 

som publikumssucceser.  Røyseng tilføjer dog, at kunstnerisk frihed altid vil være relativ, da 

den altid befinder sig i en eller anden form for samfundsmæssig kontekst, hvor politiske og 

økonomiske rammer til en vis grad er med til at sætte dagsordenen.
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Dette var nogle udvalgte punkter af kritikken fra de to tekster af henholdsvis Greve og Røyseng. 

Yderligere kan en mere politisk kritik også findes hos for eksempel Henrik Herløv Lund i sin artikel 

”NEW  PUBLIC  MANAGEMENT  –  en  principiel  kritik.  Han  er  økonom  og  cand.  Scient.  og 

administrerende medlem af Den Alternative Velfærdskommission. Hans kritik er især rettet mod 

litteraturen om NPM.  Han mener den forholder sig alt for politisk neutral.  Han mener nemlig at 

NPM har rødder i nyliberalismen. 

NPM har, som tidligere nævnt, gennemgået en masse kritik og har da også udviklet 

sig i mange forskellige retninger, for eksempel Performance Management. NPM bliver oftest omtalt 

i forbindelse med reformer i den offentlige sektor, men det kulturelle område og kunstfeltet har i 

den grad også mærket til dette fænomen og har de sidste tyve til tredive år gennemgået en voldsom 

professionalisering på det administrative og ledelsesmæssige område. Om dette har været en positiv 

udvikling eller ej er måske for tidligt at tage stilling til, da denne, såkaldte modernisering stadig kan 

betegnes som værende under bearbejdelse. 

Det  kan  måske  forekomme  lidt  spidsfindigt  at  bruge  styringsredskaber  fra  den 

offentlige sektor i et mindre ensemble. Nogle af disse redskaber og værktøjer fra NPM kan og har 

dog allerede været brugt hos vores case Touché, men det vil vi komme nærmere ind på i analysen af 

denne.       

2.2 Konflikt og kontakt – et psykologisk aspekt  

Til  udarbejdelse  af  en  marketingsstrategi  for  et  ensemble,  skal  der  ikke  kun  være  fokus  på 

promotion af det samlede produkt udadtil.  Der må også ses på ensemblet indadtil,  da vækst og 

indbyrdes kommunikation er afgørende for dets fremtid. Der må være klare mål, en målrettethed, 

samt en velfungerende struktur, før at ensemblet kan virke professionel, ellers kan det få et sløret og 

usammenhængende image udadtil4. I selve processen hvor den overordnede vision skal evalueres og 

fremtiden sættes i fokus, vil der altid opstå visse konflikter, da mange mennesker er involverede i 

foretagendet.  Derfor vil vi følgende, som en vejledning og guideline for vores case, Vokal Jazz 

ensemblet  Touché,  tydeliggøre  forskellige  konfliktområder  og  håndtering  af  disse  med 

udgangspunkt i psykolog og docent Ingela Thylefors artikel  Arbejdslivets konflikter,  samt artiklen 

Samarbejde med Mads Hermanson og Ole Løw som medforfattere.  

4 Dette bliver blandt andet fremhævet hos Lena Mossberg der lægger vægt på servicesystemer, der indeholder to dele, 
en synlig og en usynlig,  set ud fra kundens synsfelt.  Virksomhederne skal derfor tænke todelt ved skabelsen af en 
helhed for kunden, da den usynlige del påvirker den synlige del (Mossberg 2007: 326).
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2.2.1 Professionelle konfliktløsere                                                                                        

I  arbejdslivet  findes  virksomheder  som  specialiserer  sig  i  at  gå  ind  som  professionelle 

konfliktløsere. Disse konfliktløsere kan deles op i to overordnede grupper, hvor tvang er nøgleordet 

fra den ene gruppe, og hjælp er nøgleordet for den anden. Under tvang hører politiet og retsvæsenet 

til. Her findes kriterier, love og forordninger, ud fra hvilke der skal findes en afgørelse på hvem, der 

har ret og uret. Det vil sige, der skal findes en vinder og en taber. Hjælpegruppen omhandler blandt 

andet  organisationskonsulenter  og for  eksempel  familierådgivning,  der  virker  som modpoler  til 

tvang.  Her  mangler  entydige  løsninger  på konflikterne,  og konsulenterne  kan kun fungere som 

vejledere til klienternes behov og bestræbe på, at alle parter kommer ud af konflikten som vindere.5

Hvad  enten  det  er  ordensmagten  eller  konsulenterne,  der  træder  i  karakter  som 

konfliktløsere, kræves en kompetence og evne til  at kommunikere, være kontraktskabende, have 

opmærksomheden rettet mod de involverede, samt en overordnet disciplineret optræden (Lennéer-

Axelson et al. 1998:151).  Instanser såsom politiet og retsvæsnet kan forholdsvis nemt holde afstand 

til konflikterne og deres personlige interesser, idet de sagligt skal håndhæve loven, mens instanser 

som skolelærer og oftest sygepleje bygger på et personligt engagement i arbejdet. Disse mennesker 

kan have sværere ved at tage afstand, idet der sker et sammenfald mellem den personlige og den 

professionelle identitet, hvilket gør at de følelsesmæssige investeringer i konflikterne bliver større 

(Ibid.:154). 

Desuden  har  alle,  hvad  enten  det  er  i  det  professionelle  erhverv  eller  på  det 

følelsesmæssige plan, altid en bedre kompetence i vejledning  af andre. Ved egne konflikter kan 

denne kompetence godt forsvinde, da vi sjældent orker at finde den fornødne energi til at tage hånd 

om konflikterne  i  hjemmet,  som man  burde,  hvis  for  eksempel  arbejdspladsen  også  har  været 

spækket med dem. At lægge låg på en konflikt kan medføre en undertrykt utilfredshed, der kommer 

til udtryk i form af surmuleri, uvilje, modløshed og diffus aggressivitet, hvilket får konflikten til at 

blive kold og skjult i stedet for åben og varm (Ibid.:156). 

Ofte er det ikke de store spørgsmål der volder besvær i dagligdagen, tværtimod er det 

trivialiteter  i  dagligdagen,  der  driller,  når  mennesker  er  sammen.  Om  konflikterne  opstår  på 

arbejdspladsen  eller  i  privatlivet  er  irrelevant,  idet  konflikterne,  hvad  enten  anledningen  er 

følelsesladet,  retfærdig,  manipulatorisk,  bevidst  eller  ubevidst,  kan  forefindes  hvor  som helst  i 

dagliglivet.  

52Se Ingela Thylefors figur om ”Konfliktstrategier og arbejdsområder - nogle eksempler hvor andre erhverv også 
indgår” (Lennéer-Axelson et al. 1998: 152).
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2.2.2 Konfliktområder  

Til  klargøring  af  konfliktområderne  og  dynamikkerne  bag,  kan  konflikterne  deles  ind  i  tre 

overordnede  konfliktområder.  De individuelle  (intrapersonelle),  systemkonflikterne  (apersonelle) 

og de mellemmenneskelige (interpersonelle) (Lennéer-Axelson et al 1998:157). Konflikter kan dog 

have  dele  i  sig  fra  hver  af  disse  områder.  Se  nedenstående  figur  1  over  kategoriseringen  af 

konflikttyperne. 

Figur 1: En kategorisering af konflikttyper 

                  

                                                                                             

Individuelle/intrapersonelle  konflikter er konflikter vi, alle går rundt med. De bliver som oftest 

indeni  os  selv,  men  hvis  de  kommer  ud  i  et  forum,  tager  de  afsæt  som mellemmenneskelige 

konflikter. Konflikterne kan bunde i samvittighedskvaler eller undertrykte aggressioner, hvilket kan 

få konsekvenser for kollegaerne, fordi den indre vrede bliver ført over på andre, hvad enten det er 

berettiget eller ej. 

Systemkonflikterne viser sig først på det mellemmenneskelige plan, idet relationer 

mellem  mennesker  i  en  organisation  ikke  sker  i  et  tomrum,  men  i  spændingsfeltet  mellem 

individerne  og  organisationen.  Systemkonflikter  opstår,  hvis  der  ikke  er  et  klart  syn  på 

organisationens funktion og udformning. Det vil sige, at der ikke er et klart formål, en målsætning, 

en  struktur,  rollefordeling  og  ressourcer  nok.  Hvis  der  ikke  er  klare  rammer  omkring 

organisationen, fører det automatisk mellemmenneskelige konflikter med sig.

Mellemmenneskelige konflikter kan også bero på forskellige hensigter, vurderinger, 

personlige synspunkter eller deciderede antipartier. ”Dårlige relationer kan skyldes, at mennesker 
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ganske enkelt ikke bryder sig om hinandens væremåde og får derfor det værste frem i hinanden” 

(Ibid.:158). En mangel på sympati overfor andre, kan også let forstærke uenighed.

Visse  lederanliggender  kan  også  ubevidst  eller  bevidst  blive  ført  over  på 

mellemmenneskelige konflikter. Hvis foreningsmedlemmerne har svært ved at enes og ikke føler en 

hvis  tillid  til  hinanden  kan  lederen  i  god  tro  vurdere  at  medlemmerne  skal  have  hjælp  til  at 

bearbejde konflikterne.  I nogle tilfælde skulle der måske i stedet for ses på,  om det virkelig er 

konflikterne medlemmerne mellem, eller om det er en systemstemfejl de bunder i.  Institutioner kan 

også  drage  forhastede  konklusioner  ved  at  fokusere  på  hele  gruppens  medlemmer  som 

konfliktinvolverede, når det i virkeligheden drejer sig om en eller to personer, der ikke fungerer i 

fællesskabet på grund af individuelle problemer.  Dette ses også som et lederanliggende og ikke 

mellemmenneskelige konflikter. 

Foruden de tre overordnede opdelinger af konflikter har Else Hammerich og Kirsten Frydensberg i 

deres  bog  Konflikt  og  Kontakt  valgt  at  fremhæve  fem  dimensioner  hvad  angår  konflikter 

(Hammerich et al 2006:29-32). 

Strukturdimensioner:  Omhandler  de  ydre  vilkår  som  for  eksempel  arbejdsdelingen  i  en 

organisation. Her kan rollekonflikter også komme ind under. 

 Rollekonflikter  ses  i  sammenhæng  med  situationer,  hvor  der  er  modstridende 

forventninger  til  en rolle.  En lederrolle  kan blive udsat for konflikter  af  alle  arter  (nutidige og 

fremtidige), men lederne er ofte også i stand til at rumme dem og takle dem, ellers skal de muligvis 

ikke  stå  for  det  ansvar  det  er,  at  være  leder.  Det  er  hermed  ikke  sagt,  at  der  ikke  forefindes 

konflikter  med  omgivelserne.  Visse  ledere  vælger  at  tage  afstand  som  en  måde  at  udelukke 

konflikterne  på.  Derved  undgår  lederen  de  personer,  der  har  andre  forventninger.  Hierarkiske 

rollekonflikter  finder man i små organisationer,  hvor udvalg og bestyrelser er medbestemmende 

som  støtte  til  lederen.  En  anden  type  rollekonflikt  handler  om  organisations  velfærd,  hvor 

medarbejderne skal havne i konflikter for at få det primære ud af deres arbejde. 

Instrumentelle  dimensioner:  Bygger  på  en  uenighed  om  ønsker  og  behov.  Hvilket  omhandler 

mellemmenneskelige konflikter. 

Interessedimensioner:  Hvor  der  konkurreres  om  ressourcer,  som  ofte  er  sparsomme.  Magt  og 

indflydelse kan også være ressourcer der er slåskamp om. 
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Værdidimensioner: Omhandler personlige kulturelle værdier. Ofte kan der være tale om etiske eller 

moralske modsætninger. Ofte viser vurderingskonflikterne sig i forbindelse med de personer, der 

forsøger at leve efter forskrifterne. Derfor er problemet ikke dem der afviger fra vurderingerne, men 

dem der holder dem i hævd og dermed virker som  moralske bagstoppere  (Lennéer- Axelson et 

al.1998:171).

Personlige dimensioner: Har altid en voldsommere følelsesladet betydning. Det hænger sammen 

med forskellige attituder og med personlige sym- og antipartier. I forbindelse med arbejdspladsen 

eller foreningen kan det ikke forventes, at alle sympatiserer og kommer lige godt ud af det med 

hinanden. Samarbejdet skal dog stadig være der. Ved mange mellemmenneskelige konflikter er det 

ofte omgivelserne, der er mere påvirkede af situationen end de egentlige hovedpersoner. Så længe 

hovedpersonerne kan arbejde sammen og være professionelle i dette arbejde, kan det være sagen 

uvedkommende om de betragter hinanden med gensidig antipati på det personlige plan. 

Det  omvendte  kan  også  være  tilfældet,  hvor  omgivelserne  bliver  draget  ind  i  en 

konflikt mellem to mennesker. En af grundende til dette kan være et misforstået ønske om at give 

alle indflydelse i konflikten. En anden grund kan bygge på egoistiske årsager, hvor de ansvarlige for 

konflikten gerne vil erhverve sig tilhængere. Gruppen kan også risikere at blive brugt som et skjold, 

de ansvarlige kan bruge ved ubehagelige konfrontationer og beslutninger (Ibid.:184)

2.2.3 Konfliktprævention                                                                    

2.2.3.1 Struktur  

Det  kræver  en  form for  struktur,  når  mennesker  mødes  i  grupper.  Struktur  kan  virke  som en 

konfliktforbyggende funktion som indebærer orden, system, regler og opbygning. Mennesker har et 

behov for at kende deres plads og deres opgaver i en gruppe, samt deres mulighed for at påvirke 

gruppens udvikling og beslutninger.  De har dog også brug for frihed, så en overstrukturering kan 

godt medføre utilfredshed, da den ikke giver albuerum for selvstrukturerede mennesker. Omvendt 

kan en ustruktureret organisation være roden til konfliktudvidelser, da ingen tør tage stilling og tale 

om aktuelle regler. En form for  halvstruktur hvor ingen bliver tilfredsstillet,  kan derfor være en 

mulig løsning.

Strukturen skal være klar men ikke detaljeret, da der skal være frihed til at vælge, så 

den indbyrdes tolerance bliver større.  Desuden skal den fungere som rammestruktur  hvor nogle 

faste regler bliver fæstnet. Ved at henvise til de faste regler i foretagendet i konfliktsammenhæng, 

afpersonaliserer man konflikten, hvilket gør at ingen taber ansigt (Ibid.:165). 
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I  den  forbindelse  omtaler  Thylefors  Elias  Canetti,  som har  analyseret  begreberne 

masse og magt med fokus på magtens anatomi. Her skelner han mellem individuelle og kollektivt 

rettede befalinger.  Individuelle  ordrer bliver  hurtigt  personaliserede og får en negativ  klang,  og 

bliver dermed ophav til nye ordrers autoritære hierarkier. Kollektivt rettede ordrer efterlader ikke en 

negativ smag i munden, idet der ikke findes en syndebuk. Ifølge Canettis terminologi, kan en klar 

rammestruktur sammenlignes med den kollektivt rettede ordre (Ibid.).  

 Lederpositionen ses som en central  rolle i struktursammenhæng,  idet  lederen skal 

virke som udøvende magt  og regelsætter  for organisationen.  Som hovedregel  gælder  det om at 

fjerne så mange anledninger som muligt til unødige konflikter. Det kan blandt andet gøres ved at 

formulere formelle aftaler indbyrdes i fællesskabet for både medlemmer og ledere. Der er områder, 

hvor  det  ikke  kan  betale  sig  at  diskutere  yderligere,  såsom  ”[…]  overskridelse  af  beføjelser, 

inkompetence eller uregelmæssigheder” (Ibid.:163). Diskussionen skal derimod omhandle hvordan 

en forandring kan ske, og hvordan der skal følges op på det.  

Derfor må der altså skelnes mellem orden og disciplin omkring strukturen, idet orden 

skaber  klare  linjer  og sikkerhed og bidrager  dermed til  selvstændighed,  mens disciplin  står  for 

lydighed og troskab mod regler, hvilket kan føre til usikkerhed og afhængighed (Ibid.:164). 

2.2.3.2 Gruppen som enhed  

Hovedsageligt  består  en  gruppe  af  et  vist  antal  mennesker  med  relation  til  hinanden,  der 

samarbejder om at nå fælles mål. For at nå disse mål er disse mennesker afhængige af hinanden. 

Desuden skal de være bevidste om hinandens styrker, svagheder og forcer, og opfatte dem selv som 

del af en gruppe. Tilmed skal det også væsentligt,  at have en bevidsthed om folks eksistens og 

kompetencer  udenfor  organisationen.  Gruppens  størrelse  kan  også  være  væsentlig  for  tiden  og 

organiseringen,  idet  fem medlemmer ikke kan have så mange relationer til  omverdenen som 15 

medlemmer kan have. Hvis gruppen overstiger syv til ni medlemmer, mindskes nogle medlemmers 

verbale aktivitet og anonymiteten stiger, mens tilfredsheden aftager (Hammerich et al 2006:45).  

Ved samarbejde er det vigtigt at anerkende et andet menneske som medmenneske, ved 

at acceptere og være opmærksom på, at der kan være forskellige syn på tingene. Desuden skal de 

andres handlinger og evner betragtes som gyldige og med respekt, selvom der nødvendigvis ikke er 

enighed. Ved vurdering af et andet menneske, gør vi os selv til dommer for den person og dermed 

bryder vi automatisk kommunikationen, idet den anden person føler sig mistænkeliggjort og dermed 

lukker af for at værne om egen integritet (Hermansen et al 2004:76). Derfor må der værnes om 

egne, men også andres integritet i gruppearbejde. 
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Evnen til at tage udgangspunkt i sig selv giver også anledning til et godt samarbejde 

og kommunikation. Derfor er det også vigtigt at anerkende egne tanker, behov og ønsker, og ud fra 

disse skelne mellem én selv og sine medmennesker. Dermed anerkendes andres følelser, ønsker og 

behov. Det gælder også om at være tydelig i sit udtryk og fremstå autentisk og med autoritet dog 

uden  at  være  diktatorisk,  ellers  kan  man  ikke  sætte  sig  i  respekt  og  dermed  få  en  optimal 

kommunikation. Derudover spiller tiden og stedet også vigtige roller når det handler om de rette 

rammer for kommunikationen. Nogle ting har bedst af, at man distancerer sig og ”sover på det” 

(Ibid.:80).  

At kende og kontrollere egne reaktioner er også et vigtigt redskab for kommunikation. 

Det  er  i  orden  at  vise  følelser,  dog  skal  det  hele  tiden  være  set  i  forhold  til  et  professionelt 

samarbejde. 

Det gælder også om at være åben og indlevende i andres perspektiv ved at lytte og 

dermed være nærværende. Et indisk ordsprog fremhæver, hvor krævende det kan være at sætte sig 

ind i andres situation. ”For at dømme en anden mand, må du først gå 10 miles i hans mokkasiner” 

(Ibid.:81). Evnen til at give plads til forskellighed og uenighed er ikke altid lige let, men nødvendig 

for anerkendelse idet det er med til at skabe vores individualitet.  

Den optimale arbejdsgruppe er altså en gruppe, hvor de enkelte mennesker er stærke nok til at stå på 

egne ben med holdninger og behov, men samtidig også har respekt for andre og besidder evnen til 

at samarbejde, også selvom de andre ikke deler samme meninger og ønsker. Dermed opleves en 

samhørighed i gruppen. 

2.2.3.3 Rollebeskrivelser  

Roller bliver uddelegeret i forbindelse med opretholdelse af en struktur, og de kan betragtes som en 

specificering af målsætningen og målbeskrivelsen. Klare rollebeskrivelser kan skabe stabilitet og 

tryghed, det skal dog ikke blive for stift. Det er ikke kun rolleindehaveren, der skal kende til sin 

rolle  og  forventninger  omkring  den.  Det  er  lige  så  vigtigt  at  medlemmerne,  kollegaerne  eller 

ledelsen ved hvad de skal forvente sig af en. Hvis der kan stilles spørgsmålstegn ved hinandens 

kompetence,  om  den  er  berettiget  eller  ej,  er  konflikterne  en  realitet  (Lennéer-Axelson  et  al. 

1998:166). 

 Lederrollen har en central og specifik rolle i en arbejdsgruppe, dels som ansvarlig for 

koordinering af menneskelige og materielle ressourcer, dels som forbillede og normsætter (Lennéer-

Axelson et al. 2006:99). En chef med ledelsesfunktion er en formel leder. Uformelle ledere kan 
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findes i arbejdsgrupper og bestyrelser. Hvis den formelle leder ikke træder i karakter og fastlægger 

en struktur, vil de uformelle lederne automatisk træde ind og gøre det. Dette behøver ikke at have 

nogen negativ effekt for selve gruppen, hvis målet og rammerne stadig overholdes. Lederen mister 

derimod autoritet. 

Synet  på lederen kan have to  årsager.  Den første  er  at  mennesker  bærer  rundt  på 

forestillinger fra erfaringer og oplevelser, om chefer og ledere. Nogle forbinder ledere med styrke 

og tryghed, mens andre får associationer til undertrykkelse, frygt og kritik. Lederen bliver derved, 

igennem  sin  rolle,  automatisk  involveret  i  den  enkelte  medarbejders  eventuelle 

autoritetsproblematik. Den anden årsag er en reel afhængighed til lederen.  

Overordnet  er  der  brug  for  ledere  (uformelle  eller  formelle)  til  at  påvirke 

medarbejderne,  via  vurderinger  m.m.  (Ibid.:98).  Chef  eller  lederrollen  er  vigtig  for  at  bevare 

overblikket, og en leder bør udnytte sin legitime magt, sætte punktum når det gælder konflikter og 

dermed vove at tage stilling (Lennéer-Axelson et al. 1998:190). Det skal dog påpeges, at en god 

chef og leder også er afhængig af sine medarbejdere. Lederrollen er en nødvendighed, så det er 

mere et spørgsmål om rollens udformning og indhold end om dens eksistens.  

2.2.3.4 Det forenende mål

”Mange gange er det fuldstændig uinteressant, om man har en konflikt eller ej. Det interessante er, 

hvilke fælles mål man har”(Lennéer-Axelson et al. 1998:162).

Hvad  enten  det  er  foreningsarbejde  på  frivillig  basis  eller  i  erhvervslivet,  er  målrettethed,  

måloverensstemmelse,  målharmoni  og målaccept fundamentalt  for  fastsættelse  af  rammerne  og 

dermed  harmonien  i  en  organisation.  Det  afgørende  ved  måldefinition  er  interaktionen  i 

organisationen. Der bør være en relativ enighed om målene, hvis organisationen skal overleve, men 

de behøver nødvendigvis ikke at være helt fastlagte, da det ofte kan sætte begrænsninger.  Brede 

mål giver mulighed for fleksibilitet og tilpasning. De involverede skal dog være opmærksomme på, 

at  det  er  tidskrævende  at  komme  frem  til  et  fælles  syn  på  tingene.  Desuden  vil  der  opstå 

diskussioner  og stridigheder  i  forbindelse  hermed,  men  de  skal  ses  som et  led i  processen  for 

målsætningen og kan derfor virke effektiviserende frem for hæmmende. Dog skal effektiviteten af 

målkonflikterne  mellem aktørerne,  sammenholdes  med  organisationens  samlede  mål,  ellers  kan 

afstanden blive for stor.6  

6 Thylefors fremhæver organisationsforskerne  Paul Hersey og  Ken Blanchards mål og organisationseffektivitetsmodel, 
hvor kundernes og personalets mål laver en spændebue over organisationens mål. Derved bevæger de forskellige 
gruppers mål sig væk fra organisationens mål (Lennéer-Axelson et al 1998:159). 
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Nogle mål bør være styrende og skabe tydelighed, enighed, forankring og virke som 

pejlemærker  der  kan  måles  og  vejes.  Den  overordnede  vision  er  alligevel  den  der  forener 

organisationen, idet den giver en fælles udfordring, ”[…] som får mennesker til at identificere sig 

med opgaven – og overskride sig selv”(Ibid.:160). Dette gælder også selvom målene er upræcise da 

medlemmerne  har  dem  i  blodet  og fungere som en kollektiv  bevidsthed,  et  over-jeg7 (Ibid.).   

Målfokusering bliver fastholdt ved en vekslen mellem det overordnede mål og den 

direkte handling, retningsmålet,  altså mellem det abstrakte og det konkrete. Derfor kan det også 

være positivt og formålstjenligt at opbygge og nedbryde mål, så længe der fortsat er fokus. Dette 

kræver et tæt samarbejde mellem medlemmerne, så der kan opretholdes en klar adskillelse mellem 

de enkelte handlinger og det overordnede mål. Konflikter i forbindelse med målfokusering tager 

sjældent  udgangspunkt  i  det  overordnede  mål,  men  i  retningsmålene,  såsom  hvilken  vej  skal 

benyttes  når  dette  mål  skal  nås?  De  enkelte  retningsmål  kan  godt  dreje  fokus  væk  fra  det 

overordnede mål, men de må ikke tage styringen og prioriteres på bekostning af det overordnede 

mål. Thylefors fremhæver Charles Kiefer og Peter Stroh, der gør opmærksom på to konsekvenser 

heraf: 

1. Mål  uden  nær  sammenhæng  med  en  overordnet  hensigt  har  tendens  til  at  dække  over 

konflikter, der drejer sig om organisationens opbygning

2. Målopfyldelsen uden denne kobling med en overordnet hensigt,  giver  ikke samme dybe 

tilfredsstillelse som den, der udspringer af virkeliggørelse af visionen, det vil sige, har at 

gøre med selve grunden til organisationen overhovedet eksisterer (Lennéer- Axelson et al 

1998:161)

Derfor vil det optimale målfokus altså være baseret på en overordnet målstruktur som omfatter mål 

på forskellige niveauer og mål i forskellige tidsperspektiver. Dermed kan der opløses modstridende 

synspunkter  og tages  hånd om aktuelle  konflikter.  Ud fra målstrukturen vil  de fleste konflikter 

omhandle metoderne til målet, men der kan sagtens være flere veje til målet, hvilket også kan få de 

forskellige individer på banen og dermed holde konflikterne nede. ”Kræver man, at alle er enige om 

hvert aspekt i et overordnet mål, kommer man til at blokere for, at individuelle bidrag til de fælles 

anstrengelser  kommer  frem”(Ibid.:162).  Mål,  delmål  og  metoder  skal  dog  altid  diskuteres  og 

vurderes. Dette gælder især i kulturlivet da dette, om nogen, hele tiden er i udvikling og dermed 

7 ”En ageren på jeg-niveau – bevidst, realistisk, afbalanceret og funktionelt – er nødvendig for at kunne arbejde 
effektivt. Et fraværd af overjeg skaber derimod […] instrumentel adfærd. Derfor er altså nødvendigt med både jeg- og 
over- jegstyrke”(Ibid.:160).
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stiller  kræv  til  konstant  revurdering.  Mål  og  rammestyring  skal  altså  tilgodeses  frem  for 

regelstyring. 

2.2.3.5 Foregribelse af konflikter  

Der kan gribes ind i en konflikt på flere måder. Ved en tidlig opmærksomhed på latente konflikter 

kræves det, at der fra starten er en bevidsthed, om hvem der træffer valgene, som for eksempel hvis 

konflikten tager udgangspunkt i to personer der er kandidater til samme stilling. Ved at ledelsen 

stræder  i  karakter  og  markerer  situationen  fra  staten  af  ansættelsen,  giver  det  ikke  plads  til 

konflikter.                      

• Direkte  kommunikationsmuligheder  mindsker  sandsynligheden  for,  at  forskelle  og 

misforståelser kommer i udbrud som konflikter.       

• At  være  konfliktrobust  bygger  primært  på  at  være  undersøgende  frem for  sky  overfor 

konflikten. Vores kompetence til at forholde os konstruktivt til konflikter, hænger sammen 

med vores evne til at skelne mellem os selv og andre. 

• I visse tilfælde kan undvigelsesmetoden være nyttig. Det gælder om at vælge sine kampe 

med omhu, og hvis der ikke ligger en relevans i konflikten, skal den ikke tages op. Ulempen 

ved at undertrykke en konflikt er, at det kan tappe organisationen for energi. Derudover kan 

konflikterne muligvis poppe uanfægtet op og skade endnu mere.  

• Gruppeforsvar kan virke som en forsvarsmekanisme til konflikter. Nogle grupper vælger at 

finde en syndebuk i omverdenen som hele gruppen så vender sig imod, og dermed vender 

indre konflikter til omverdenen. Lederen eller Chefen kan være et godt eksempel på denne 

syndebuk, påpeger Thylefors,  da selve behovet for en  fjende ofte ikke vare længe, og at 

chefen dermed kan vinde respekt på længere sigt. 

• Suspension af konflikter set i den forstand, at der ventes med at tage dem op til et belejligt 

tidspunkt, kan godt lønne sig for visse konflikter. Så giver det lejlighed til at betragte dem 

på afstand, hvorefter de måske ”dør en naturlig død” (Ibid.:181).

Set  ud  fra  de  overordnede  punkter  og  de  tidligere  afsnit,  kan  der  opstilles  tre  metoder  til 

konfliktløsninger.  Separation,  hvor  de  involverede  parter  simpelthen  ophører  deres  samarbejde. 

Men  denne  model  kan  godt  virke  som  et  moralsk  nederlag  der  ikke  kan  læres  noget  af  det. 

Afbalancering, hvor konflikten udjævnes så de involverede parter får et indblik i hinandens styrker 
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og svagheder. Integration, hvor der samarbejdes om en problemløsning. 

Den mest interessante konfliktløsning er imidlertid når alle parter får tilgodeset deres 

synspunkter og behov, hvor alle går ud som vindere i sidste ende. Det kan dog desværre i mange 

tilfælde være ren og skær ønsketænkning. 

2.2.3.6 Omstruktureringsarbejde  

Konstruktive kræfter skal så vidt mulig altid have al opmærksomheden ved omstrukturering.  Et 

eksempel kan være en medarbejder, der har en ny idé. Chefen går automatisk med på ideen efter lidt 

omjusteringer  fra  andre  medarbejdere.  Ideen  er  dermed  inden  i  systemet,  hvorefter  flere 

medarbejdere ser det som en positiv forandring. Her kommer omstruktureringen i sin kritiske fase, 

fordi nogle medarbejdere begynder at ”sende giftpile” i form af negative bemærkninger ud, delvis 

for at få opmærksomhed, men også fordi de ikke er trygge ved forandring. Det bedste råd er at 

ignorere dem, for de behøver ikke at få særbehandling. Til sidst bliver de negative kørt trætte og er 

ikke  blevet  udpeget  til  syndebuk.  Ideen  og  produkterne  må  synliggøres,  for  jo  mere  utydeligt 

produktet  er,  ”[…]  desto  sværere  er  det  at  stille  sagligt  begrundende  udviklingsspørgsmål  til 

bremseklodsen” (Ibid.:187). Produktet skal altså præsenteres på tydeligt og attraktivt som muligt, så 

tryghedsnarkomaner  ikke  har  en  grund  til  at  komme  med  negative  bemærkninger.   Se  også 

nedenstående figur 2 om kræfter i forandringssituationer.              

Figur 2: Kræfter i forandringssituationer

2.2.4 Konflikten som et sundhedstegn  

Konflikter skal ikke kun ses i negativ sammenhæng. Konflikter kan nemt ses i sammenhæng med 

succes,  ekspansion,  konkurrencedygtighed  og  kreativitet.  Det  er  først  når  væsentlige  konflikter 

undgås  eller  håndteres  på  en  uheldig  måde,  at  de  udgør  en  trussel  mod  effektiviteten  og 

arbejdsmiljøet  (Ibid.:151).  Konflikten  skal  betragtes  som  et  sundhedstegn  og  springbræt  til 
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kreativitet.   Hvis  konflikttolerancen er  høj,  stimuleres  udviklingen af  nye  ideer  og synspunkter 

(Ibid.:182).

De konflikter, der må løses er dem, der stiller sig i vejen for selve det overordnede 

mål. Dem, der ikke bør løses er dem, der er konstruktive og giver energi og peger fremad. Ved at 

ansætte mennesker, der er nogenlunde ens, kan konflikterne mindskes men spørgsmålet er så, om 

det er en fordel? Desuden kan de fleste acceptere et nederlag i en konflikt, hvis deres meninger har 

fået lov til at komme frem.

2.3 Promotion samt forbrugergruppens indflydelse  

I dag er udbuddet indenfor musikbranchen meget større end efterspørgslen, og dette stiller stadig 

større krav til den enkelte musikgruppes opfindsomhed i kampen om forbrugerens opmærksomhed. 

Et jazz-ensemble som Touché må derfor undersøge hvilke muligheder  der findes for den bedst 

mulige promovering.  Det er ikke nok, at have et koncept og en profil og dermed et produkt at 

tilbyde. Det skal kommunikeres ud og det er derfor også vigtigt at vide hvilken målgruppe, der skal 

satses  på.  Men  hvilke  muligheder  findes  der  for  promotion  og  hvordan  tillokkes  den  ønskede 

målgruppe? Hvilken rolle spiller forbrugergruppen, og skal produktet tilbydes og tilpasses denne 

ønskede forbrugergruppe? Dette emne vil blive belyst i det følgende afsnit med udgangspunkt i The 

Promotion  Variable  af  Francois  Colbert,  Understanding  the  Consumer  Mind-  Set  af  Joanne 

Bernstein Bernstein, samt Den Nye MUSIK- Branche af Mikael Højris.

2.3.1 Promotion

Francois Colbert belyser med The Promotion Variable muligheder for promotion mere generelt og 

opstiller  ideer  til,  hvordan forskellige  situationer  kan  gribes  an  set  ud  fra  et  markedsstrategisk 

synspunkt.  Teksten  giver  bud  på,  hvordan  den  rigtige  promotionsstrategi  bedst  udvælges,  og 

hvordan dette kan defineres. Promotion betegnes som et redskab, en organisation kan gøre brug af 

til at kommunikere et ønsket budskab ud til forbrugerne (Colbert. 2001:170). Colbert8 opstiller fire 

led i promotion, som han nævner som de største og vigtigste områder (Ibid.:171 ff.). Disse områder 

er  Advertising,  Personal  Selling,  Public  Relations  og  Sales  Promotion.  Det  er  ifølge  Colbert 

individuelt, hvor meget vægt et firma skal lægge på de forskellige led. Det afhænger af produktet 

(Ibid.:171).                                                  

8 Francois Colbert er professor i marketing indenfor kunst og kultur (Colbert 2009).
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Advertising

En  reklame  for  det  givne  produkt  kan  sendes  ud  via  medier  som  tv,  internet,  aviser  og 

reklamesøjler. Et budskab skal i den sammenhæng være nemt at forstå, idet en reklame som oftest 

læses i hast i  forbindelse med den almene avislæsning, eller  opfattes via en reklameblok på tv. 

Ifølge  Colbert  har  denne  type  reklame  derfor  en begrænset  levetid.  Denne reklame  skal  derfor 

fungere som en påmindelse og overskrift til en større og mere dybdegående reklame for produktet, 

som så skal findes et andet sted. Men hvor og hvem leder specifikt efter omtale og reklame af dette 

produkt? For at skabe større chance for at fange det ønskede publikum, må den enkelte organisation 

derfor undersøge hvilke medier, som tiltrækker den ønskede forbrugergruppe (Ibid.).

Personal Selling 

Herunder kan den enkelte organisation reklamere for sit produkt ved, at henvende sig personligt til 

forbrugeren. Dette kræver, at der sættes tid af til det opsøgende arbejde for at få folk i tale. På denne 

måde kan der gives en mere dybdegående forklaring og præsentation af bandet, koret og det spiller 

derfor godt sammen med Advertising. Herved kan man også spørge folk direkte, hvorfor de vælger 

eller fravælger det som udbydes (Ibid.:171 ff.).

             Dette skaber også en indsigt i hvordan et publikum bedst kan tilfredsstilles. Hvad kan for 

eksempel gøres bedre, og hvor er der tilfredshed allerede? Colbert mener derfor, at dette kan hjælpe 

med til  at  finde den rette  målgruppe.  Ved at  henvende sig personligt,  kan organisationen også 

undersøge hvilke produkter målgruppen foretrækker, og hvad der eventuelt adskiller og fremhæver 

denne organisations produkt i forhold til andre produkter (Ibid.:172).

Public Relations 

Den enkelte organisation kan ved hjælp af PR forsøge at skabe folks interesse og forståelse for 

produktet.  Her nævner Colbert, at den gratis PR i høj grad benyttes af kunstnere, fordi de ofte ikke 

har råd til den helt store reklamekampagne (Ibid.:173). Dette kan foregå via forskellige medier og 

kunne være i form af interviews eller, som det nævnes her, en pressekonference. Colbert påpeger, at 
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disse medier også drager nytte af dette, fordi de forskellige indslag tiltrækker lyttere eller læsere. 

Det kan altså betegnes som værende en win- win- situation. Dette må dog siges at afhænge af det 

enkelte kunstnernavns popularitet  og af hvilket publikum, det valgte medie tiltrækker.  Er det et 

fagblad eller Ekstra bladet, som interviewet bringes i, er der stor forskel på hvor nysgerrige folk er i 

forhold til en nichepræget genre. PR foregår dog ikke kun via medierne men også via den omtale, 

som organisationens  medlemmer  genererer  privat.  Det  kunne også foregå via  en samtale  til  en 

privat fest (Ibid.:173). Public Relations omtales mere dybdegående i afsnit 2.4.2.

Sales Promotion 

Her omtales det,  hvordan en given organisation kan vælge at  henvende sig til  sit  publikum via 

promotion. Her nævner Colbert tre muligheder, hvoraf den første omfatter et genkendeligt logo. Det 

kunne for eksempel være et logo, som folk kan forbinde med den enkelte gruppe eller organisation. 

Den anden mulighed er at forsøge at motivere folk ved at lokke med gaver via for eksempel en 

konkurrence. Her kunne der udloddes billetter til en koncert. Den tredje mulighed nævnes her som 

såkaldte Spin-off products, som er produkter, der skal være med til at understrege hovedproduktet. 

Det kunne være en CD, eller en plakat (Ibid.). 

2.3.2 Valg af promotionsstrategi

Ifølge Colbert  skal  den enkelte  organisation tage stilling til  hvilke af  de fire  hovedområder  der 

primært skal satses på. Her opstiller han to forhold, som organisationen må vurdere deres valg ud 

fra.  Dette  omhandler  hvor  enkel  eller  kompleks  det  udsendte  budskab  er  og  om den  ønskede 

målgruppe i forvejen har kendskab til produktet (Ibid.:178).  Colbert skriver: ”[…]The complexity 

of the message is often related to the complexity of the product as perceived by the customer” 

(Ibid.). Han mener altså, at hvis man som forbruger ikke på forhånd har udpræget kendskab til, for 

eksempel en nichepræget genre som jazz, så vil en almindelig reklame ikke fange denne forbrugers 

interesse. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt, at henvende sig personligt (Ibid.).

Det  essentielle  i  denne udvælgelses-proces er  nemlig at  finde en måde,  hvorved organisationen 

bedst muligt  kan guide forbrugeren til  at købe produktet (Ibid.).  Som udgangspunkt henviser et 

komplekst produkt til et smalt marked. Dette produkt kan også forekomme komplekst eller synes 
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besværligt at imødekomme på grund af eventuelle fordomme fra forbrugerens side (Ibid.: 179). Det 

kunne tænkes,  at  en musikgenre ikke skelnes fra andre lignende konstellationer  og stilarter,  og 

derfor tænker publikum måske,  at det  ikke lyder  interessant.  Her er det  altså op til  gruppen, at 

overbevise målgruppen og modbevise disse fordomme. 

2.3.2.1 Fremgangsmåde

De fire hovedområder i promotion kan bruges forskelligt alt efter hvem udbyderen er og hvilket 

publikum, der ønskes. Når dette er afklaret, skal der tages stilling til, hvordan budskabet bedst kan 

kommunikeres ud. Her opstiller Colbert det, han kalder for en kommunikationsplan, der skal hjælpe 

den enkelte organisation til at målrette deres promotion via seks basisspørgsmål (Ibid.:181). Dette 

kan også være med til at skabe en større bevidsthed hos organisationen i forhold til, hvad de gerne 

vil signalere, og hvordan dette gøres tydeligt i deres profil.  

Hvem?  

Det er nødvendigt at undersøge, hvad der projiceres ud til publikum. Ved at undersøge dette bliver 

det tydeligere, hvilket signal organisationen sender ud.  Hvem henvender musikerne sig til nu, og 

passer dette image og den nuværende forbrugergruppe til det ønskede (Ibid.)? Det er også vigtigt, at 

finde ud af hvem konkurrenten er. Hvem har en tilsvarende profil og hvordan kan eksempelvis et 

band eller kor skille sig ud, så det bliver klart for publikum (se i øvrigt afsnit 2.4.1 ).  

Hvad? 

Dette spørgsmål skal blandt andet hjælpe organisationen, eller koret med at skærpe sit budskab. 

Hvilke fordele har dette kor for eksempel i forhold til andre kor (jf. afsnit 2.4.1). Derudover skal det 

klargøres  hvordan  det  ønskede  publikum  kan  lokkes  til,  at  komme  til  koncerterne.  I  den 

sammenhæng stiller Colbert dette spørgsmål:” Is it enough just to make a product known, or do 

potential customers need to be led up to the buying stage?” (Ibid.). 
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Til hvem? 

Ud fra de to foregående spørgsmål skulle det nu være muligt, at udpege den forbrugergruppe, som 

organisationen vil satse på. Dette sker ved at undersøge, hvem der passer til den ønskede profil og 

dermed til  det  produkt  der  tilbydes  (Ibid.).  Det  er  altså  ikke kun bandets  profil,  der skal  være 

tydelig, men også forbrugergruppens. Når dette er klarlagt er der sandsynligvis større chance for, at 

den udsendte promotion er succesfuld. 

Hvordan? 

Dette spørgsmål handler om hvordan, et firma bedst når ud til den ønskede målgruppe. Her opstiller 

Colbert en række spørgsmål som en organisation eller et ensemble må stille sig selv. Blandt andet 

spørgsmål som hvilke af de fire hovedområder indenfor promotion der bedst kan benyttes. Er det 

gennem medierne, og hvilke medier anvender denne målgruppe i så fald? Tiltrækkes forbrugeren 

bedst hvis der for eksempel findes nogle bestemte farver på logoet? Er den udvalgte forbruger mest 

tilbøjelig til  at gå til  en koncert, hvis det har et strejf af prestige over sig, eller er det vigtigste 

beliggenheden (Ibid.: 182)? 

Hvornår?

Det er vigtigt at finde ud af, hvornår det vil være bedst at reklamere for produktet, for at fange 

målgruppens interesse. Det er derfor også nødvendigt at undersøge, hvilke vaner denne målgruppe 

har for at kunne reklamere bedst muligt. Hertil hører selvfølgelig også en undersøgelse af diverse 

mediers deadlines (Ibid.) (se i øvrigt afsnit 2.4.3).

Hvad blev resultatet? 

25



Vokaljazz-ensemblet Touché

Dette femte spørgsmål er ifølge Colbert en del af evalueringen på en reklamekampagne. Hvilke 

resultater opnåedes der, og hvad kunne gøres bedre? Dette skal sætte fokus på, om den ønskede 

målgruppe, som ikke allerede kendte til produktet, købte det. Hvis ikke, hvilke årsager kunne så 

være medvirkende til at det ikke lykkedes (Ibid.).

2.3.3 Sponsorer

Promotion koster som bekendt penge. Hvad kan der gøres hvis man tilhører en nichepræget genre 

og/eller  endnu ikke tjener penge nok til,  at kunne kalde sig professionel? Hvor skal pengene til 

promotion så hentes, og hvilke muligheder findes der?  

 Colbert henviser til professor William J. Baumol9 som skriver, at der bliver større og 

større skel imellem udøverne af kunsten og udgifterne til produktion. Her nævnes det, at opførelsen 

af en symfoni stadig kræver samme antal udøvere som tidligere, imens andre produktionsområder, i 

kraft  af  industrialiseringen,  kan  klare  sig  med  færre  medarbejdere.  Samtidig  er  der  ubalance  i 

lønindtægterne,  idet  kunstnere  ikke  i  samme  grad  som  andre  lønmodtagere  har  opnået  en 

lønforhøjelse.  Det  skaber  et  problem,  fordi  omkostningerne  til  produktion  som  for  eksempel 

promotion, afholdelsen af en koncert samt løn til lyd og lys- folk, er steget. Ud fra dette konkluderer 

Colbert, at kulturorganisationer i højere grad har behov for støtte udefra (Ibid.185). I dag benytter 

mange  musikere  sig  af  muligheden  for  at  afvikle  lyde  elektronisk  på  jobs.  På  den  måde  kan 

eventuelle løn og transportomkostninger minimeres. I tilfældet med Touche er dette dog ikke muligt 

fordi det udelukkende er et vokalensemble. Medmindre gruppen vil gå på kompromis med antallet 

af medlemmer i visse tilfælde.

       Colbert nævner Public Relations som den mest effektive gratis promotion, men er 

dette nok (Ibid.:180)? En af mulighederne kunne være, at skaffe sig en sponsor. Colbert skriver, at 

en  sponsor  kan  drage  god  nytte  af  at  sponsorere  idet  dennes  navn  så  vil  figurere  hver  gang 

organisationen nævnes (Ibid.:184): 

9 Professor William J. Baumol var medforfatter til The Performing Arts: The Economic Dilemma I 1966. Bogen 
omhandler de økonomiske udfordringer, som kunstorganisationer står overfor, I kraft af stigende udgifter til 
produktion(Colbert.2001:185). 
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”Successful corporate sponsorships are a little like successful marriages. Both depend on finding the 

right partner- one with similar interests and goals. The long-term success of a partnership requires 

hard work, to ensure that each party’s needs are met” (Ibid.:186).

Colbert  nævner et  eksempel  hvor  McDonald’s indgår en aftale  med Field Museum  i  Chicago i 

forbindelse med en aktion på museet. I aftalen indgik det, at begge parter måtte bruge hinandens 

brand (Ibid.:185).  Et andet eksempel  på sponsorering er  cause-related marketing,  hvor et  firma 

sponsorerer en vis del af sin indtægt til en non-profit organisation imod, at få sit navn nævnt. 

Den danske musik-branche-konsulent Mikael Højris påpeger, at det som oftest vil være en fordel at 

søge efter lokale sponsorer, hvis der skal satses lokalt. Lokale sponsorer har sandsynligvis en fast 

og pålidelig forbrugergruppe, som vil kunne lokkes til en koncert i samme by. Større virksomheder 

vælger oftest kun at sponsorere, hvis koret ønsker at henvende sig mere generelt til den bredere 

befolkning, medmindre der er tale om, at denne virksomhed har en filial lokalt i den by hvor en 

eventuel koncert skal afholdes (Højris 2009:23). 

2.3.4 Forbrugergruppens indflydelse

Understanding the Consumer Mind-set er skrevet af Joanne Bernstein Bernstein, og handler om 

hvordan den ønskede målgruppe kan nås. Dette sker ved at organisationen forsøger, at forstå denne 

målgruppes måde at agere på. En af hovedpointerne i denne tekst er, at der ikke nødvendigvis er en 

lige vej fra en organisation til en forbrugergruppe. Den udsendte promotion må tage højde for, at 

forskellige sociale faktorer påvirker den udsendte information, og denne opfattes forskelligt alt efter 

hvem forbrugeren er (Bernstein 2007:64). Bernstein10 skriver, at det er nødvendigt for den enkelte 

organisation at forstå målgruppens behov, for at kunne imødekomme den. Det er altså en god ide, at 

studere hvilke vaner, denne målgruppe har (Ibid.:52).

            En organisation må, ifølge Bernstein, forsøge at gøre sin promotion synlig ved at tale 

til publikums ønsker. Dette behøver ikke betyde, at udbyderen skal tilpasse profilen helt og holdent 

efter publikums ønsker. Det skal blot præsenteres således, at fokus ikke er på produktet, men på 

10 Professor Joanne Bernstein Bernstein har skrevet bøgerne Arts Marketing Insights og Standing Room Only. Hun 
arbejder desuden som blandt andet underviser og konsulent indenfor området Arts- management (Bernstein 2009) 
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hvad forbrugeren kan få ud af det (Ibid.:56). Bernstein henviser til Gladwell11, som skriver, at den 

udsendte meddelelse skal virke praktisk og personlig på forbrugeren for at blive husket (Ibid.: 50). 

Bernstein skriver: ”Often functional details prevent people from attending, not the artistic offerings” 

(Ibid.:50). En interessant pointe der hentyder at organisationens egne fordomme over for publikum 

kan virke hæmmende på billetsalget. 

             Det er altså ikke nødvendigvis det ønskede publikums nysgerrighed, i forhold til for 

eksempel en nichepræget genre, der fejler noget. Det kan også være, at publikum bremses, fordi de 

ikke føler at  de kan forstå det,  som kunstneren har at  byde på.  Forstår  publikum for eksempel 

detaljer og skæve toner fra et jazz-ensemble, hvis ikke de selv er musikere? Der gives i teksten et 

eksempel  på,  hvor  vigtigt  det  er,  at  publikum  føler  en  forståelse  for  genren.  En 

forbrugerundersøgelse viste i forbindelse med en opera, at 30 % ikke deltog, fordi de ikke følte at 

de  forstod  forestillingen  (Ibid.:54)  (Se  i  øvrigt  afsnit  2.4.2.2).  Bernstein  giver  et  eksempel  på 

hvordan  the City of Birmingham Symphony Orchestra  har forsøgt at fjerne det snobbede og lidt 

kedelige præg, et symfoniorkester kan udstråle. Det gjorde de ved at klæde sig ud til koncerterne og 

fortælle om de enkelte instrumenter i deres reklame. Disse nye tiltag gjorde, at 60 % af gæsterne nu 

udgjorde et nyt publikum, som ikke plejede at gå ind og høre denne type koncert (Ibid.:51). Dette 

kunne være en mulighed for at promovere sig, men skal selvfølgelig afstemmes med orkestrets egne 

forventninger  til  fremførelsen.  Det  ovenstående  tiltag  kunne være med til  at  imødekomme den 

ønskede målgruppe.

           Bernstein skriver, at organisationen må undersøge, hvad der afholder forbrugeren fra 

eksempelvis at købe en koncertbillet. Dette spørgsmål er lige så vigtigt, som hvad organisationen 

kan gøre for at tiltrække folk (Ibid.:52). En del af forklaringen kan ifølge Bernstein findes i det 

sociale aspekt og hun nævner her problematikken i, at det somme tider betyder lige så meget for en 

person,  hvem som inviterer,  som hvem der optræder  (Ibid.:58).  Det  må altså  siges at  være det 

allerede eksisterende publikum, som orkestret skal satse på i denne sammenhæng eller som skal 

lokkes til at tage deres venner med. Dette kunne der åbnes op for ved, at krydre det nuværende 

program  med  noget  mere  let  tilgængeligt,  som  Bernsteins  eksempel  med  symfoniorkesteret 

(Ibid.:51).  Dog  afhænger  det  af  hvilken  forbrugergruppe  orkesteret  vil  satse  på.  Her  nævner 

Bernstein  blandt  andet  forskellen  på dem,  som primært  søger  fællesskabet,  og dem som søger 

friheden ved at skille sig ud og vælge lidt anderledes koncerttyper. Her er teorien, at udbyderen kan 

11Den engelske journalist Malcolm Gladwell har skrevet for the Washington post indenfor feltet business og forskning, 
udgivet flere bøger samt læst historie på the University og Toronto (Gladwell 2009).
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henvende sig direkte til den udvalgte målgruppes behov: ”Creative marketers can tap into a variety 

of  people’s  wants  and  lifestyles  by  communicating  the  various  cognitive  benefits  of  their 

organisations’ experiential offerings” (Ibid.:58). Dog er der visse grundlæggende strukturer hos det 

enkelte individ der gør, at der her skal satses anderledes. Her henviser Bernstein til Alan Brown12, 

som beskriver de to ovennævnte grupper som Initiators og Responders13. Det er sandsynligt, at den 

gruppe som ønsker anderledes koncertoplevelser, ofte selv er opsøgende med hensyn til at finde 

koncerter.  Denne  gruppe kalder  Brown for  Initiators.  Den  førstnævnte  gruppe  som vægter  det 

sociale fællesskab højest, kalder han for Responders. Denne type skal inviteres og opfordres for, at 

komme til koncerten (Ibid.:59 ff.). Bernstein citerer her Brown: 

”Arts  groups  spend a  lot  of  money trying  to  convent  Responders  into  Initiators.  The  research 

suggests, however, that as many as eighty- five out of one hundred concert attendees do not have 

the psychological profile of an Initiator”(Ibid.:60). 

Ud fra dette konkluderer Bernstein, at en organisation skal fange en Responders interesse igennem 

en Initiator (Ibid.). 

 

The Promotion Variable belyser promotion og valgmulighederne for denne. De fire hovedområder 

indenfor promotion skal vægtes efter den enkelte organisation, og efter hvor enkel den udsendte 

meddelelse er. Colbert skriver ikke, om nogle af disse områder kan udelukkes helt. Kunne dette 

eventuelt  være en fordel at  have som brand, at  man kun satsede et  eller  to steder,  og ville det 

omvendt skabe forvirring eller være nytteløst, at satse lige meget alle steder? Denne tekst nævner 

intet om, hvordan man som organisation får kontakt til de enkelte aktører indenfor promotion. 

           De oplyste sponsormuligheder er meget overordnede og belyser ikke, hvordan man 

udvælger en potentiel sponsor, hvis man ikke er et større forehavende Så hvilke andre muligheder 

for støtte og sponsorering findes i dette tilfælde? Her påpeger Mikael Højris i  Den nye MUSIK 

Branche, at en lokal sponsor kan være en mulighed. Muligheden for en lokal sponsor appellerer nok 

bedst til Touché. Det kunne være det lokale spillested, som kunne bruge lidt ekstra omtale lokalt. 

12 Alan Brown er forsker og konsulent. Brown har arbejdet med studiet af publikum og deres mønstre, i forhold til 
kulturel deltagelse (Brown 2009a).
13 Info til teorien om Insiders og Responders (Brown 2009b). 

29



Vokaljazz-ensemblet Touché

Dog er det så som så med fordelene, for den som skal sponsorere, fordi koret ikke er kendt i bredere 

forstand. 

Understanding  the  Consumer  Mind-Set fokuserer  på,  at  det  er  forbrugerens  behov,  som  er  i 

centrum, og dette skal en organisation imødekomme og udnytte i sin reklame. Der skal tages højde 

for, at der findes forskellige forbrugertyper, og at disse tiltrækkes af forskellige faktorer. Bernstein 

skriver ikke direkte hvordan, Initiators skal opfordres til at lokke Responders, eller om dette ligger 

implicit i den almene promotion. Det kunne dog tænkes, at det havde en effekt, hvis et ensemble 

også fokuserede på at følge op på deres promotion ved invitationer og opfordringer via eventuelt 

lokalradioen.  Det  kunne  fungere  som  en  understøttelse  af  ovennævnte  opfordring  til  den 

initiativrige bruger. De sociale faktorer er væsentlige for at fange interessen hos den forbruger, som 

ellers  ikke ville møde op til  en jazzkoncert.  Derfor kan Bernstein have ret  i,  at  det  er  værd at 

overveje at inddrage elementer i koncerten, som kan tiltrække dem, som kun er med for selskabets 

skyld. I tilfældet med en nichepræget genre, vil det i Danmark nok kun give et mindre publikum, 

hvis der kun satses på sidstnævnte forbrugertype. Denne type kunne også tænkes selv, at arbejde 

indenfor samme fag og derfor have interesse i at tiltrække sit eget publikum. Dette behøver ikke at 

være et problem, hvis Browns teori om Initiators og Responders holder, men sætter muligvis en 

begrænsning.

2.4 Strategi og marketing  

Vi skal i de følgende afsnit se nærmere på nogle af kriterierne for planlægning og implemeteringen 

af en succesfuld marketingsstrategi. Først vil vi se nærmere på processen bag planlægningen af en 

sådan strategi. Dette indbefatter blandt andet en beskrivelse af hvilke elementer, som bør indgå, i 

hvilken rækkefølge de bør eksekveres, samt hvilke problemstillinger, som kan optræde. Senere vil 

der være et særligt fokus på kommunikationsstrategien og i særdeleshed Public Relations, samt det 

at skabe det rigtige image og kontakten til medierne. Grunden til dette særlige fokus er, at det at få 

kommunikeret det rigtige budskab ud er essentielt, hvis en kunstorganisation eller et band skal stå 

sig godt i offentlighedens søgelys. Til sidst vil vi forsøge at opridse nogle relevante hovedtræk for 

promotion og markedsføring via internettet, da dette område er blevet en uundgåelig del af enhver 

marketingsstrategi.  Hensigten  med  behandlingen  af  disse  emner  er  senere,  at  kunne  uddrage 

relevante elementer til  planlægningen af en decideret  marketingsstrategi for vokaljazz-ensemblet 

Touché.
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2.4.1 Planlægningsprocessen for marketing  

Noget  af  det  vigtigste  for  at  implementeringen  marketingsstrategi  bliver  succesfuld  er  alt  det 

planlægningsarbejde,  som  går  forud  for  selve  eksekveringen.  Men  selv  når  selve 

markedsføringskampagnen er skudt i gang, er dette ikke ensbetydende med, at en organisation bør 

stoppe med at  udvikle nye strategier  og tiltag.  Marketing er en kontinuerlig  proces, som aldrig 

stopper (Bernstein 2007:35). 

Strategisk planlægning bør have til formål, at være med til at udvikle en samlet vision 

for  en organisation og dens politik,  målsætninger  og aktiviteter,  og vejen til  at  nå disse.  Dette 

kræver  at  de  ansvarlige  medarbejdere  for  management  og  marketing  har  en  god  indsigt  i 

organisationens  aktuelle  behov  og  muligheder,  samt  en  evne  til  at  gennemskue,  om  allerede 

igangværende strategier er afstemte i forhold til organisationens styrker og ressourcer. Ledelsen bør 

desuden  være  i  stand  til  at  tænke  strategisk  ud  fra  både  en  top  down og  bottom up politik.  

Bernstein  opstiller  fire  hovedelementer,  som  det  er  hensigtmæssigt  indgår  i  den 

strategiske planlægningsproces: Visionen - hvor vil organisationen gerne hen? Strategien - hvordan 

skal organisationen nå derhen? Ressourcer – hvad kræves der, førend organisationen kan nå dertil? 

Evalueringen  –  måden  hvorpå  organisationen  kan  finde  ud  af,  om de  har  nået  deres  mission 

(Bernstein 2007:68).

Som arbejdsredskaber til selve processen opstiller Bernstein fire essentielle led, som 

vi i det følgende vil gå i dybden med: 1) Den strategiske analyse 2) Planlægningen af marketing 3) 

Implementering og eksekvering af selve marketingsstrategien og 4) Kontrol.14

Den strategiske analyse. Her analyseres organisationens overordnede vision og målsætning.

Et effektivt redskab til analysen er at foretage en SWOT-analyse, altså en vurdering af 

organisationens interne styrker og svagheder, samt eksterne muligheder og trusler. I vurderingen af 

svagheder bør der internt i organisationen vurderes, om disse svagheder er nogen man skal forsøge 

at rette på, eller om man skal søge andre mål, for helt at undgå dem. Styrker kan udgøres af en 

kombination  af  organisationens  kernekompetencer  samt  muligheden  for  at  udfylde  bestemte 

ubesatte nichéområder på markedet. Typiske trusler udefra udgøres af et fald i økonomisk støtte, 

nationale  eller  globale  finansielle  kriser,  samt  generationsskifte  blandt  publikum.

Kunstorganisationer er ofte drevet af engagerede medarbejdere, som har personlige 

interesser i foretagendet.  Dette er naturligvis  positivt,  men det kan samtidig skabe konflikter  de 

14Egen oversættelse. De engelske termer Bernstein anvender i denne sammenhæng er: 1) Strategic analysis 2) 
Marketing planning 3) Marketing plan implementation og 4) Control (Bernstein 2007:68)
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enkelte  interessegrupper  imellem.  Eksempelvis  kan  bestyrelsesmedlemmer  have  økonomiske 

interesser  de  vil  tilgodese,  mens  kunstneriske  ledere  har  fokus  på  at  den  kunstneriske  vision 

eksekveres. Managere har måske en interesse i flere medarbejdere, til  at varetage de forskellige 

arbejdsopgaver på stedet. Disse mange forskellige interesser kan lede til interessekonflikter, og gøre 

den strategiske planlægning for eksempelvis et koncertspillested eller et teater  meget kompleks  

En organisaton bør derfor tilstræbe, at den overordnede vision og målsætning er bred 

nok til, at den ikke hele tiden skal justeres, men samtidig er så specifik, at den indeholder klare mål 

og delmål, og kan fungere som en guide – eller blue-print - for den egentlige strategi (Ibid.:65 ff.).

Planlægningen af marketing. I denne fase opstilles overordnede mål og konkrete delmål, og selve 

strategien planlægges i detaljer. Selv den mest gennemarbejdede og veltilrettelagte strategi bør være 

fleksibel  for  ændringer.  Ledere  og  medarbejdere  bør  altså  have  en  forståelse  for,  hvordan 

offentligheden reagerer på strategien, og være i stand til løbende at forbedre og tilpasse den efter 

offentlighedens reaktioner. Strategien bør altså være fleksibel i forhold til de delmål, organisationen 

ønsker at opnå, set i forhold i det miljø, strategien skal implementeres i. Dog bør fleksibiliteten ikke 

tage fokus fra den overordnede vision (Ibid.:67).

Implementering  og  eksekvering  af  selve  marketingsstrategien. Alle  led  i  organisationen  –  fra 

ledelsen til den frivillige medarbejder ”på gulvet” - bør indvies og undervises i den overordnede 

plan og strategi  og motiveres  til  at  implementere  den.  For at  en strategi  kan gennemføres  med 

succes skal medarbejderne kunne se en mening med den, finde den mulig at føre ud i livet, forstå 

hvad  der  kræves  førend  den  kan  gennemføres,  kunne  gennemskue  når  de  har  nået  et  mål  og 

belønnes for dette. Planen bør give plads til medarbejdernes egne idéer og inputs, præferencer og 

behov (Se i øvrigt afsnit 2.2.3.2 og 2.2.3.4).   

I  denne fase bør menneskabte og financielle  forhindringer klarlægges og vurderes. 

Visse medarbejdere i organisationen ønsker måske ikke ændringer – eller er bange for dem, ligesom 

der kan være fasttømrede ideologiske idéer og værdier på spil. Man bør yderligere sørge for at finde 

og afsætte de nødvendige ressourcer for at projektet kan gennemføres (Ibid.:71).

Som et led i den strategiske marketingsproces bør ifølge Bernstein indgå et fokus på 

disse tre elementer: Segmentering, targeting og positionering. 

Segmentering handler om at identificere og afgrænse bestemte områder af markedet. 

Dette  kan  både  handle  om  rent  demografiske  afgrænsninger  eller  målgrupper  baseret  på 

aldersgrupper.  Indenfor  kunstverdenen  kan  det  dog være  svært  at  tale  om målgrupper  i  denne 
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forstand. Have forklarer i den forbindelse, at det er bedre at tale om interessegrupper, da publikum 

kan komme fra alle sociale lag i samfundet  og fra alle  aldersgrupper.  Dette kan gøre det mere 

besværligt at kommunikere et samlet budskab ud til et potentielt publikum, og det bør tilsigtes at 

skræddersy forskellige strategier for de enkelte segmenter, der kunne tænkes at respondere på en 

kampagne.

Targeting handler om hvor mange og hvilke interessegrupper, der ønskes at nå ud til. 

En mål- eller interessegruppe består i bund og grund af potentielle kunder, som deler en række 

fælles ønsker eller behov og dermed karakteristika. Men som nævnt overfor kan disse være svære at 

indramme. På dette trin søger man derfor at finde ud af så meget som overhovedet muligt, man kan 

om potentielle interessenter, for bedst at kunne imødekomme deres behov og ønsker (se i øvrigt 

afsnit 2.3).

Positionering handler  om  at  designe  organisationens  image,  så  organisationen 

fremstår så distinkt og værdsat som muligt hos forbrugeren. Positionering handler om at adskille sig 

fra konkurrenter på markedet, og i det hele taget at skille sig ud fra mængden, og indtage og optage 

en plads i  forbrugerens bevidsthed.  For at  gøre dette udvikler mange organisationer  en bestemt 

niche, som de står for (Ibid.:80 ff.).

Kontrol. Kontolfasen kunne man også vælge at kalde for evalueringsfasen. Denne fase 

er en løbende proces, som har til hensigt af justere hovedstrategien og taktiske detaljer efter behov. 

Hvis strategien ikke virker kan det være, at den helt skal droppes. Så må man populært sagt ”tilbage 

til tegnebordet” (Ibid.:68, 71).

2.4.2 Public Relations  

Vi vil i det følgende forsøge at klarlægge nogle centrale aspekter ved Public Relations (ofte bare 

forkortet PR). Desuden vil vi se nærmere på forskellige medietyper, og hvordan man bør tilpasse 

sin PR-strategi efter disse. Hensigten er senere at kunne se nærmere på, hvordan en veltilrettelagt 

PR-strategi vil kunne anvendes som en del af en samlet marketingsstrategi for vokaljazz-ensemblet 

Touché.

2.4.2.1 Public Relations som en del af marketing  

Hovedformålet  med  marketing  er  at  yde  indflydelse  på  offentlighedens  (og  i  særdeleshed 

forbrugernes) adfærd, så de køber en kulturorganisations produkter. Ønsket med PR er til gengæld 

at yde indflydelse på, hvordan forbrugerne opfatter organisationen. PR dækker groft skitseret over, 

at identificere og kommunikere det rigtige budskab til omverden, for på denne måde, at tage kontrol 
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over hvordan andre opfatter ens organisation. Det handler altså om at gøre sig synlig og skabe det 

rigtige  image (se  i  øvrigt  afsnit  2.3).  Historisk set  har PR og marketing  været  opfattet  som to 

uafhængige størrelser. Op gennem 1980'erne blev PR dog mere og mere integreret som en central 

del af virksomheders marketingsstrategier (Kotler et al. 1997:376).

Kotler  og  Bernstein  definerer  PR som ”[...]  the  systematic  promotion  of  organizational  goals, 

products,  images  and ideologies”  (Ibid.:378).  Forfatterne  opstiller  tre  hovedkategorier  af  Public 

Relations: Image PR, rutine PR og krise PR. 

Image  PR handler  om  at  forme  det  indtryk  folk  udenfor  organisationen  har  om 

organisationen. En organisation kan udnytte image PR til løbende at revitalisere, repositionere og 

genskabe sin organisation og samtidig opbygge tillid til organisationen hos forbrugeren. 

Rutine PR eller ad hoc PR har til formål at skabe omtale om aktuelle produktioner 

eller artister og har ofte specifikke målsætninger og målgrupper, som man søger at påvirke. Nogle 

af disse målsætninger kan være at introducere nye produkter og kommunikere nye fordele, samt at 

kultivere nye markeder og nå ud til allerede eksisterende relevante målgrupper. Rutine PR kan også 

bruges til, at få publikum til at føle, at de er en del af produktionen ved for eksempel at give flere 

baggrundsoplysninger om en opsætning af et teaterstykke eller skræddersy marketingsstrategier for 

et lokalt publikum.

Krise  PR har  til  formål,  gennem  strategisk  planlægning,  at  forsøge  at  beskytte 

organisationen samt dens ledelse, bestyrelse og kunstneriske personale mod kriser, som kan true 

organisationens eksistens.  En krise er dog ikke altid nødvendigvis en dårlig ting. Kriser kan være 

med  til  at  få  klarlagt  styrker  og  svagheder  ved  organisationen,  og  være  med  til  at  forbedre 

organisation, hvis de rigtige skridt tages, så den efter krisen står bedre og stærkere (Ibid.:378 ff, 

397).

2.4.2.2 Fordele ved Public Relations  

At udnytte PR som en del af en samlet marketingsstrategi kan have flere fordele. Ofte kan det bedre 

betale sig økonomisk at satse på PR, eller rettere en kombination af PR og reklamer, i stedet for 

udelukkende  at  satse  på  reklamer.  Dette  skyldes  blandt  andet,  at  mængden  af  reklamer  i  det 

offentlige  rum er  så  massiv,  samt  forbrugergrupper  i  dag så  segmenteret,  at  reklamer  ikke har 

samme gennemslagskraft som tidligere15. 

15 Internettets eksplosive udbredelse de sidste ti år har understreget denne tendens til segmentering yderligere, som 
subkulturer nu nemt kan opstå på tværs af landegrænser. På nettet har man således kunne se en pendant til denne 
udvikling, som bannerreklamer har måttet vige pladsen for sponsored links (Hutchison 2008:194).
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Hvis en organisation derimod formår at udvikle en historie, der er interessant nok til, 

at medierne gider at skrive om den, vil det kunne spare organisationen for mange penge, som ellers 

kunne være gået til reklamebureauer. Denne form for PR har også den fordel, at historier af denne 

type ofte opfattes som mere troværdige i forhold til traditionelle reklamer af offentligheden. Kotler 

og Bernstein henviser til, at eksperter har påpeget, at der er fem gange større sandsynlighed for, at 

forbrugere vil blive påvirket en sådan omtale eller historie, end af traditionelle reklamer (Ibid.:377).

 PR  kan  også  bruges  til  at  indvie  udeforstående  potentielle  publikummer  til 

eksempelvis en koncert. I afsnit 3.2 var vi inde på, at en organisations egne fordomme kan virke 

hæmmende på billetsalget, samt at et nysgerrigt potentielt publikum kan bremses af, at de ikke føler 

de forstår musikken. Med en veltilrettelagt  PR-strategi kan man hjælpe dette publikum på flere 

niveauer. For det første gennem det PR-materiale man sender ud. Det er eksempelvis ikke særligt 

hensigtsmæssigt  at  forsøge  at  sælge  en  koncert  ud  fra  beskrivelser  af  andre  kendte  artister, 

musikerne til den pågældende koncert har spillet sammen med, hvis det publikum man ønsker at 

tiltrække,  ikke  deler  de  samme  referencerammer.  For  det  andet  kan  man,  for  at  hjælpe  et  nyt 

publikum lidt  på  vej,  for  eksempel  uddele  foldere  eller  lade  en  oplægsholder,  dirigenten  eller 

forsangeren fortælle nærmere om musikken man skal høre. Det er i dette tilfælde vigtigt ikke at 

diktere, hvad publikum skal tænke eller føle, men at hjælpe dem lidt på vej, så de bedre kan forstå 

og nyde showet.

Idéen med at introducere et udeforstående og nyt publikum til musik på denne måde 

vil relativt nemt kunne anvendes indenfor musikalske nicher, som ønsker at udvide en ofte smal 

interessegruppe.  Det  kræver  dog,  at  den  PR-ansvarlige  for  markedsføringen  af  eksempelvis  et 

orkester  er  yderst  bevidst  om  hvem  publikum  er,  og  hvordan  man  bedst  får  sit  budskab 

kommunikeret  til  dem.  Kotler  og  Bernstein  foreslår,  at  man  stiller  spørgsmål  som:  Hvem  er 

publikum (både medier og offentligheden)? Hvad ved vi om dem? Hvor sofistikeret og intelligente 

er de? Hvad er deres holdninger, præferencer og vaner? Hvor nemme er de at overtale? Og hvad er 

deres forventninger (Ibid.)?

2.4.2.3 PR og skabelsen af det rigtige image  

Skabelsen af det rigtige image er essentielt for en organisations udvikling og overlevelse. Måden 

hvorpå offentligheden opfatter en organisation kan have stor betydning for antallet af solgte billetter 

og donationer fra sponsorer. Lige så vigtigt det er at have et godt image, lige så vigtigt er det at have 

et  klart  image.  Kotler  og Bernstein citerer  således marketingseksperterne Brad Morison og Kay 

Fliehr:
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”What muddies the water is that many organizations have not clearly defined what they want to 

be, nor do they come to understand who they really are. It is inevitable that the public's image will 

be confused, and steps taken to improve it will be difficult” (Ibid.:379).

Som citatet  gerne skulle understrege, så falder PR tilbage på, om organisationen har en klar og 

veldefineret overordnet vision, og altså den strategiske planlægning af marketing, som beskrevet i 

afsnit 2.3. Ligesom marketing er en kontinuerlig proces, er PR det således også. Et image bør derfor 

ikke opfattes som et statisk objekt. At have et godt image er relativt. Det vil sige, at for at et image 

kan siges at være godt, skal det være afstemt i forhold til det publikum, som det præsenteres for. 

Det  musikalske  indhold,  til  eksempel,  er  sjældent  nok i  sig selv i  dannelsen af  et  image,  hvor 

professionelt det end måtte være udført. Tværtimod er et image en konstrueret størrelse som hele 

tiden kan rekonstrueres. Et image er noget, som planlægges.   

Et image kan være indkapslet i et kort navn – brand name – som giver nogle bestemte 

(forhåbentligt positive) associationer hos publikum, når de læser eller hører om det. Det skal skabe 

troværdighed  hos  modtageren,  og  en  organisation  forventes  at  passe  til  sit  image.  Er  der  ikke 

overenstemmelse  mellem  en  organisations  (eller  et  bands)  image,  og  det,  der  udbydes,  mistes 

troværdigheden.  Et  image  er  derfor  ikke  noget  et  band  skal  stræbe  efter;  image’et  skal  være 

indbegrebet af bandet og vice versa. 

Et image bør desuden være så konkret, simpelt og letforståeligt som muligt, samtidig 

med, at det skal være åben for fremtidige fortolkninger (Ibid.:380).  Kotler og Bernstein citerer i 

denne forbindelse historikeren Daniel Boorstin, som siger, at et image ”[should] ... float somewhere 

between expectation and reality, between the imagination and the senses” (Ibid.:381). Et image er 

altså noget organisationer og bands bør være meget bevidste om at konstruere og udvikle, som en 

del af deres PR-strategi.

2.4.3 Kontakten til medierne  

Ud over at kende sit (potentielle) publikum og konstruere det rigtige image, bør den PR-ansvarlige 

også have et indgående kendskab til medierne. I sin bog Den nye musikbranche fra 2009 forklarer 

den danske musikkonsulent Mikael Højris, at kontakten til medierne i dag stadig er essentiel, hvis 

man vil  skabe,  udvikle  og vedligeholde  en musikalsk karriere.  Vejen til  publikum går  gennem 

medierne. Det er derfor vigtigt at undersøge hvilke medier, der kunne tænkes at have interesse for 

ens musik. Forskellige medier har desuden forskellige forventninger til det materiale de modtager. 

For alle medier gælder det, at det er hensigtsmæssigt at stå på god fod med forskellige journalister, 
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og løbende pleje dette forhold, for eksempel ved at være samarbejdsvillig. Dette vil kunne komme 

organisationen til gavn – især i krisesituationer (Højris 2009:144; se også Kotler et al.:400).

I kontakten med medierne er det vigtigt  at  have øje for den rigtige  timing.  Det er 

eksempelvis ikke ligeså vigtigt at satse på at være i medierne en gang om ugen, som det er at time 

sin omgang med medierne. Hvis man breaker en ny artist for eksempel, er det en god idé, at kunne 

præsentere en samlet pakke, hvor alle elementer (pressemeddelser, single udspil før det endelige 

album-release, få  air-time, plakater, tv-optrædender, interviews, anmeldelser og så videre), spiller 

sammen som en større helhed (Kotler et al.:382). Gældende for alle disse elementer er også, at de 

bør  være  lavet  professionelt.  Det  vil  sige  ordentlige  pressefotos,  ordentlige  pressemeddelser, 

professionelt indspillet og mastereret lydmateriale og så videre.   

Vi skal i det følgende se nærmere på forskellige medietyper og den type PR de hver 

især fordrer.

2.4.3.1 De elektroniske medier: Radioen  

Radioen har altid været et eftertragtet medie at blive eksponeret igennem og den absolut største 

magtfaktor i musikbranchen gennem tiden. Siden udbredelsen af den transportable transistorradio 

har  man  kunnet  høre radio  stort  set  over  alt  på  kloden,  i  alle  tænkelige  situationer  og på alle 

tidspunkter af døgnet. For musikere har dette betydet en helt unik mulighed for eksponering, hvilket 

naturligvis har medført en kamp om slots og airplay.

Skal  man  som nyt  indie-rock  band  gøre  sig  nogen  forhåbninger  om at  nå  ud  til 

mainstream publikummet i Danmark,  er det stadig største vigtighed at  komme igennem diverse 

gate-keeperes  nåleøje  (som  for  eksempel  playliste-udvalget  på  Danmarks  Radio).  For  at  øge 

chancerne  for  dette  bør  man  sørge  for,  at  sit  materiale  (både  presse-  og  lydmateriale)  er  af 

professionel kvalitet, og desuden passer den pågældende radiostations profil. 

Det  er  en  god idé  skabe  sig  et  klart  overblik  over  hvad de enkelte  radiostationer 

spiller, og hvem de henvender sig til. Nogle kommercielle radiostationer har en politik om, at de 

ikke breaker nye artister (ofte pga. at de har et ansvar overfor deres investorer, sponsorer og/eller 

annoncører), hvorfor det vil være et spild af tid og økonomiske ressourcer at sende materiale til 

disse som debutant. Ligeledes er der på nettet også store radiostationer, som det er ligeså vanskeligt 

at blive spillet på, som det er de traditionelle æterbårne.

Den PR-ansvarlige bør i  sin PR-strategi  være meget  målrettet  og nøje udvælge de 

radiostationer,  der  sendes  pressemateriale  og musik  til.  Og som med al  kontakt  med  medierne 

gælder det også om ikke at sende pressemateriale, hvis man ikke har noget at sige. Udgivelsen af en 
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ny single eller CD, samt eventuelt en koncert i forbindelse med tourné i den pågældende by, hvor 

radioen  har  flest  lyttere,  kunne  være  gode  eksempler  på  relevante  historier.  Et  band  kunne 

eksempelvis give radiostationen gratis billetter, som stationen kunne udlove i en konkurrence, mod 

at  blive spilllet  i  radioen op til  koncerten,  og dermed skabe omtale.  Seks billetter  mod at  blive 

spillet  seks  gange  på  en  radiostation  i  dagene  op  til  en  koncert,  kunne  være  et  godt 

forhandlingsgrundlag. Særligt lokalradiostationer er desuden som oftest også glade for, hvis et band 

giver sig tid til at komme i studiet og give et par numre eller et lille interview op til en koncert på et 

lokalt spillested.

Diversiteten  af  radiostationer  kan virke overvældende,  især når  man inkluderer  de 

mange  tusinder,  der  findes  på  internettet.  Mange  af  de  sidstnævnte  radiostationer  er  meget 

nichepræget og består måske kun af en enkelt person, som både er radiovært og ejer. Man bør dog 

ikke udelukke disse radiostationer på baggrund af dette. Et gammelt ordsprog siger ”mange bække 

små, gør en stor å”, og alle radiostationer, der kan give et par interesserede lyttere, kan være med til 

at skabe en hype og en fanbase rundt omkring i verden. Og word-of-mouth er stadig en af de bedste 

former for promotion, man kan tænke sig. Hvis man som artist i Danmark har sørget for at sende sin 

musik til radiostationer i eksempelvis Tyskland, og ellers sørget for løbende at holde kontakten til 

de  interesserede  radioværter  ved  lige,  vil  der  også  være  større  chance  for,  at  der  vil  være  et 

publikum,  når  man  næste  gang  skal  til  Tyskland  og  afholde  en  koncert  (Kotler  et  al.:392; 

Hutchinson:175 ff.).

2.4.3.2 De elektroniske medier: TV'et  

Som Højris påpeger, har der altid i musikbranchen eksisteret den opfattelse, at noget af det højeste 

man kunne opnå var at ”komme på tv”. Højris forklarer dog, at det er ”komme på tv” for så vidt 

også  har  haft  god  effekt,  hvis  der  er  tale  om  mainstream-artister.  Er  der  derimod  tale  om 

nichégenrer, har det ikke nødvendigvis nogen betydning (Højris 2009:144).

På dansk TV findes der relativt få musikprogrammer, og det vel nok største - Boogie 

TV på DR - fungerer primært som Top10-liste for en målgruppe af seere, som mest består af tweens 

og teenagere.  Den altdominerende musikkanal gennem flere år MTV har indenfor de seneste år 

kraftigt reduceret antallet af program-slots, som rent faktisk spiller musikvideo'er. I stedet vises der 

konkurrencer og Reality-TV programmer, sit-coms og lignende TV-følgetoner. The Voice TV har 

på sin vis afløst den plads MTV førend har besiddet i Danmark, men spiller også kun mainstream 

musik fra diverse charts. Udover MTV og The Voice TV har musikken på dansk TV typisk plads 

som pausefyld i diverse underholdningsprogrammer (som for eksempel på Go' morgen Danmark på 
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TV2), eller som en del af en gameshow-konkurrence (som for eksempel X-factor på DR).

Specielt  som  nichekunstner  bør  man  derfor  overveje,  hvor  meget  det  er  værd  at 

investere af ressourcer på at komme på tv. Har man ikke en god historie at fortælle, og kan en TV-

optræden ikke bakkes op af eksempelvis en tourné, en CD-udgivelse eller lignende er det måske 

hensigtsmæssigt at investere kræfterne et andet sted. Er man derimod mainstream-artist er TV'et 

stadigvæk et effektivt medie til at nå ud til masserne, og noget man så vidt muligt bør stræbe efter 

(Ibid.).

3.4.3.3 De trykte medier  

Når man henvender sig til de trykte medier er der væsentlige forskelle, man bør være opmærksom 

på i sin PR. Der er stor forskel på om man henvender sig til en landsdækkende avis,16 en større 

regional avis,17 en mindre regional avis,18 eller gratis aviser,19 en ugeavis eller lokalblad,20 et uge 

eller månedsblad,21 eller et magasin eller fagblad.22 

En landsdækkende avis har primært interesse i historier og begivenheder, som menes 

at  have  interesse  for  læsere  i  hele  landet  inklusive  begivenheder  i  hovedstaden.  Historier  fra 

provinsen ses sjældent. De store regionale aviser har lidt samme vinkel, som de landsdækkende 

aviser,  men kan godt lide,  at  der er et  lille  lokalt  twist, som aktualiserer indholdet i forhold til 

avisens læsere. Uge- og månedsblade er som oftest mest interesseret i  gossip og billedreportager, 

men bør ikke underkendes eller afskrives af hverken kulturinstitutioner eller bands, da de spiller en 

væsentlig  rolle i  formidlingen af pop- og rockmusikken generelt  set.  Et  up-coming band kunne 

således sagtens drage brug af disse medier – for eksempel hvis deres  release-fest til deres debut-

album blev holdt på et trendy sted, hvor kendte personer fra kulturlivet var inviteret. Magasiner og 

fagblade kan have interesseområder, som overlapper uge- og månedsbladene, men adskiller sig ved 

i højere grad at koncentrere sig om konkrete stofområder. Gaffa og Soundvenue er gode eksempler 

på dette indenfor musikbranchen (Højris 2009:150 ff). 

Ovenstående indholdsmæssige forskelligheder bør man have in mente, når man ønsker 

at kommunikere sit budskab ud til et af de pågældende medier. En landsdækkende avis har en større 

medarbejderstab af journalister, som er ansat til både at formidle og fortolke aktuelt indhold og lave 

16 Som for eksempel Politiken, Berlingske, Jyllandsposten, Ekstra Bladet og BT.
17 Som for eksempel Fyns Stifttidende eller Nordjydske Stifttidende.
18 Som for eksempel Fyns Amts Avis eller Herning Folkeblad.
19 Som for eksempel Urban eller Metro-X-Press.
20 Som for eksempel Århus Onsdag eller Ugeavisen Svenborg.
21 Som for eksempel Se&Hør, Kig Ind eller Billed Bladet.
22 Som for eksempel Gaffa, Soundvenue, Euroman/Eurowoman, Alt for Damerne, M!, FHM, FDB's blad Samvirke eller 
DSB's blad Ud&Se.
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mere  dybdeborende  journalistik.  Man  bør  derfor  sørge  for,  at  der  er  rigeligt  med  materiale  at 

arbejde med, og henvise til steder, hvor journalisten kan ”gå på jagt” efter flere informationer. De 

mindre regionale og lokale aviser har en væsentligt mindre medarbejderstab end de landsdækkende 

aviser, og dermed også mindre tid til at lave dybdeborende journalistik. Man bør derfor sørge for, at 

historier, der sendes til disse aviser, er så færdigtskrevet som muligt, så den lokale journalist eller 

redaktør hurtigt kan copy/paste indholdet. De mindre regionale og lokale aviser har desuden størst 

vægt på lokalt  indhold. Skal et orkester eksempelvis  optræde i Herning, og er en af orkesterets 

medlemmer  tilfældigvis  fra  Herning  eller  omegn,  er  det  oplagt,  at  fokusere  på  dette  aspekt  i 

eksempelvis en pressemeddelse til Herning Folkeblad. Samme gode råd gør sig i øvrigt gældende 

for ugeaviser og lokalblade (Ibid.). 

En del aviser har også en online udgave, hvor man kan finde flere artikler, som der 

ikke var plads til  i  de trykte  udgaver.  En del af  disse artikler  er  typisk fra telegrambureauerne 

Reuters eller Ritzaus. Stort set alle medier abonnerer på disse nyhedstjenester, hvorfor man uanset 

hvilken nyhed eller historie man har at fortælle, bør sende den ind til disse bureauer (Ibid.:156).

2.4.3.4 De digitale medier. - Succesfuld promotion på internettet  

For enhver organisation eller band i dag er det vigtigt også at være synlig på internettet. Som oftest 

er det hensigtsmæssigt, når man planlægger en marketingsstrategi og PR-kampagne, at skræddersy 

en særlig strategi for eksistensen og profileringen på nettet.  Promotion på nettet er så at sige et 

kapitel for sig, som bør varetages af folk med ekspertise indenfor dette specifikke område. Det at 

have en profil på internettet bør således være en prioriteret del af enhver marketingsstrategi - men 

ikke  den  eneste  del!  Internettet  er  eksempelvis  ikke  altid  det  mest  hensigtsmæssige  sted  at 

introducere  publikum  for  ny  musik.  Selvom  internettet  er  en  fantastisk  sted  til  promotion, 

eksponering og distribution af blandt andet musik, bør det dog indgå som en del af en større pakke, 

i samspil med alle de andre nævnte aspekter af offline-marketing. Online- og offline-marketing bør 

udgøre en synergi (Hutchinson 2007:164 ff.).

Hjørnestenen i marketingsstrategien på nettet er at have en website eller hjemmeside, 

som det ofte kaldes på dansk. Ligesom alt andet materiale, som skal præsenteres for et publikum, 

bør denne også være af professionel karakter. Men det er ikke nok bare at lave en pæn hjemmeside. 

Man skal også gøre opmærksom på at den findes. Ellers vil den drukne i de utallige andre sites på 

nettet. En organisation eller et band bør derfor gøre opmærksom på hjemmesidens eksistens overalt, 

hvor det er muligt. Det vil med andre ord sige, at der skal stå et link til siden på flyers, plakater, 

pressemateriale,  cd-covers  og  booklets,  promo-cd'er,  blogs,  fora,  i  e-mails  og  så  videre. 
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Hjemmesiden er simpelthen hjørnestenen i markedsføringen på nettet,  og det sted publikum og 

presse  kan  gå  hen  og  søge  efter  flere  oplysninger  om  alt  fra  tournéer,  bibliografier,  historie, 

downloade eller høre musik,  se videoer,  dele erfaringer med andre fans og meget mere.  Og for 

bands også stedet, hvor fans kan komme i kontakt med bandets medlemmer gennem blogs, chat-

rooms, e-mails og/eller et forum (Hutchinson 2008:163 ff.).

Udover hjemmesiden kan en organisation eller band også bruge nettet til promotion på 

en række andre punkter, som kan være utroligt effektive, hvis udnyttet rigtigt. For det første kan et 

band eller  spillested oprette mailing-lister,  som publikum kan skrive sig på, for eksempel til  en 

koncert  eller  direkte  på  hjemmesiden.  Et  godt  trick  kan  være  at  tilbyde  noget  ekstra  til 

”medlemmer”  som  tilmelder  sig  en  mailing-liste.  For  eksempel  billigere  koncertbilletter  eller 

adgang til lukkede områder på websitet, med eksklusivt indhold. De fleste mennesker tjekker deres 

e-mail  hver  dag,  og  således  bliver  ens  promotion-materiale  præsenteret  direkte  for  øjnene  af 

læseren.  Det  er  dog  vigtigt,  at  der  i  e-mailen  står  noget  af  relevans  for  læseren.  Ugentlige 

nyhedsbreve -  newsletters - har en tendens til at blive opfattet negativt, hvis der ikke reelt set er 

noget nyt at fortælle om. I udsendte e-mails bør altid være en mulighed for at framelde sig, og 

ønskes dette bør det efterleves hurtigst muligt. Det bør aldrig være muligt at se andre på listens e-

mail-adresser. Spam skal altid undgås og er ulovligt i mange vestlige lande.

En god strategi kan være at finde partnere på nettet. Et band for eksempel kan søge 

efter  andre bands indenfor samme genre og niveau og udnytte  muligheden for reciprokke links. 

Bandet kan med andre ord skrive til de andre bands og høre om de vil sætte et link et synligt sted på 

deres hjemmeside og omvendt. På denne måde kan bands øge trafikken til hjemmesiden og dermed 

sin fanbase (Ibid.:184). Skridtet videre kunne være at lave en fælles hjemmeside, hvor man deler 

udgifterne  til  promotion-materiale  og  tilbyder  salg  af  cd'er  med  mere,  ligesom man  også  kan 

begynde samarbejde om fælles show-cases – online såvel som offline. Mulighederne er mange, og 

det er stort set kun fantasien, der sætter grænser.

2.4.4 Opsummering  

Nøgleordet til en succesfuld marketingsstrategi er planlægning. Planlægningen er dog ikke noget, 

som kun finder sted før eksekveringen og implementeringen af strategien, men må betragtes som en 

kontinuerlig proces. Den økonomiske såvel som kunstneriske ledelse af en kunstorganisation bør 

således løbende justere strategien efter ændringer og påvirkninger i og fra miljøet, men til stadighed 

stræbe  efter  at  nå  det  endelige  mål,  nemlig  den  overordnede  vision.  I  kommunikationen  med 

offentligheden  er  det  praktisk  også  at  have  planlagt  en  god PR-strategi  og  et  image.  Disse  to 
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elementer skal være med til  at sikre, at organisationen tager sig så positivt ud i offentlighedens 

søgelys  som muligt.  Ligesom marketing skal PR også planlægges.  En veltilrettelagt  og planlagt 

marketing- og PR-strategi kan især vise sig vigtig, hvis organisationen pludselig befinder sig midt i 

en krise. Krise eller ej så er kommunikationen med medierne vigtigt. Forskellige medietyper kræver 

forskellige tilgangsvinkler, og de ansvarlige for marketing og PR må have indblik i og nøje vælge 

ud,  hvilke  medier,  der  er  relevante  for  en given  kampagne.  Under  alle  omstændigheder  er  det 

hensigtsmæssigt  løbende  at  sørge  for  at  have  et  godt  forhold  til  journalister  og  være 

samarbejdsvillig.

3 Vokaljazz-ensemblet Touché - en analyse  
I dette afsnit vil vi analysere vores case om ensemblet Touché, ud fra interviewet med Jesper Holm 

og Stine Holmstrøm. De forskellige afsnit i analysen er opdelt således, at de tager udgangspunkt i 

de samme fire teoriområder, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Til dette afsnit er der desuden 

gjort brug af interviewet med Christian Have.

3.1 Præsentation af Touché  

Touché er oprindeligt et musikskolekor fra Ringsted. I dag er vokalensemblet Touché 14 mænd og 

kvinder, der synger a capella arrangementer, hovedsageligt indenfor jazzgenren. Touché dirigeres af 

Jesper  Holm,  der  udover at  være dirigent  og kunstnerisk leder,  også står  for  en lang række af 

ensemblets  arrangementer.  Han er  uddannet  kor  -  og  ensembleleder  fra  det  Kongelige  Danske 

Musikkonservatorium  i  København  og  betragtes  som  en  af  foregangsmændene  inden  for 

vokaljazzgenren  i  Danmark.  Resten  af  ensemblet  består  hovedsageligt  af  både  studerende  og 

færdiguddannede fra Musikvidenskabeligt Institut og forskellige konservatorier, samt en række med 

andre musiske baggrunde eller uddannelser. Touché går under betegnelsen ”semi-professionelle”, 

på grund af det høje musikalske niveau, samt en udbetaling af hyre ved hver koncert. Det er dog 

ikke alle medlemmer der modtager hyre ved alle koncerter, kun dirigenten og bassangeren, der har 

en professionel uddannelse fra det Rytmiske Musikkonservatorium i København.

Touchés  kendetegn  er  især  de  mange  bigbandlignende  arrangementer,  der  noget 

42



Vokaljazz-ensemblet Touché

utraditionelt synges a capella, men i det hele taget med en ”jazzet” og swingende sound. Ud over 

jazz-standards  og evergreens  synger  Touché også et  par  danske børnesange  (”Den lille  frække 

Frederik” og ”Langt ude i skoven”), som Jesper Holm dog har omarrangeret til den mere ”jazzede” 

stil. Inspirationen er især hentet hos den nu afdøde amerikanske sanger og ikke mindst arrangør 

Gene Purling.  Han var  arrangør  og medlem i blandt  andet  Singers  Unlimited,  der på grund af 

sværhedsgraden af hans jazzarrangementer aldrig optrådte live. Deres CD-udgivelser var altså altid 

studieindspilninger og mange af disse har Touché valgt at synge (live)

Touché har cirka tyve koncerter om året og har i dag udgivet to albums hvoraf det ene 

er live optagelser. Derudover har de gennem årene vundet en række priser og konkurrencer i både 

Danmark og internationalt. Ensemblet er ligeledes inviteret til at gæsteoptræde ved både festivaler 

og konkurrencer, for eksempel som et af verdens 13 mest lovende vokalensembler ved Polyfollia 

World Showcase and Marketplace for Choral Singing i Normandiet 2006. I Danmark har de senest 

været  til  Århus  Vocal  Festival  (www.aavf.dk),  men  optrådte  også  i  både  Operaen  og  Tivolis 

Koncertsal  i  forbindelse  med  World  Symposium  of  Choir  Music,  der  i  2008  blev  afholdt  i 

København. 

3.1.1 Arbejdsstrukturen  

Touché  fungerer  i  øjeblikket  med  en  bestyrelse  bestående  af  ensemblets  dirigent,  samt  fem af 

sangerne, hvor af den ene Randi Nielsen fungerer som bestyrelsesformand. Bestyrelsens arbejde 

består (ideelt set) i at planlægge de langsigtede mål for Touchés virke i henhold til de retningslinier, 

der  vedtages  af  generalforsamlingen  og  til  de  halvårlige  stormøder.  Derudover  sidder  flere  af 

bestyrelsesmedlemmerne med andre ansvar, for eksempel indenfor økonomi og en PR. Dertil har 

Touché et repertoireudvalg,  et nu nedlagt tøjudvalg, en ansvarlig for udmeldinger af datoer ved 

booking af koncerter og lignende (han fungerer desuden som en slags assistent for dirigent Jesper 

Holm), en node ansvarlig, en oprydningsansvarlig, en CD-ansvarlig som samtidig opbevarer al PR-

materiale,  en hjemmesideansvarlig  og sidst  men ikke mindst  en booker.  Der eksisterer altså  en 

uddelegering af så mange ansvarsområder som muligt. Det betyder ikke, at det altid er den samme 

person,  der  står  for  opgaverne,  men  som det  antydes  er  det  vedkommende,  der  har  ansvaret.

Udover  bookingområdet,  står  Touché  altså  for  størstedelen  af  det  arbejde  der  er. 

Hjemmesiden blev dog købt delvist udefra hos et ensemblemedlems kæreste, da dette ansås for 

værende en billigere løsning, samt en mulighed for større medbestemmelse i udformningen. Touché 

har haft en booker i ca. tre år, Peter Michel. Han har i mange år haft kendskab til korverdenen, 

gennem egen deltagelse, som leder af en musikskole og som kulturleder i Ringsted Kommune. Han 
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er altså ikke en professionel booker, men nu pensioneret og booker for Touché af egen interesse. 

Han har gennem de sidste par år etableret et netværk af kontakter rundt om i landet. Han har dog 

senest modtaget assistance fra medlemmer af ensemblet i forbindelse med booking af koncerter til 

Copenhagen  Jazzfestival,  da  hans  netværk  hovedsageligt  udgøres  af  resten  af  Sjælland  med 

undtagelse af hovedstadsområdet. 

Touché har gennem årene arbejdet med flere forskellige strukturformer. Senest blev 

der udarbejdet en idé til det såkaldte ”Projektkontor”, der dog gik lidt i sig selv og til sidst droppet 

igen, med den tidlige beskrevne struktur som løsning. Projektkontoret var måske mest af alt en mere 

retorisk udformning, der skulle gøre arbejdet mere overskueligt for bestyrelsen, samt skabe en bedre 

fordeling af arbejdsbyrderne. I selve kontoret sad tre medlemmer, hvoraf to var fra bestyrelsen. De 

skulle så i samarbejde med bestyrelsen stå som ansvarlige for de forskellige projekter der lå frem i 

tiden.  Det  gjaldt  blandt  andet  planlægning  af  Touchés  optrædener  ved  det  kommende  World 

Symposium of  Choir  Music,  idéen  om et  Gene Purling projekt  og et  projekt  der  gik ud på  at 

udarbejde et slags julekoncept, der indeholdt CD, PR-materiale og andet. Den fra projektkontoret 

der var ansvarlig for det enkelte projekt, skulle så stå som mellemmand til bestyrelsen, og samtidig 

uddelegere arbejdet til dem fra ensemblet som nu havde tid og lyst til at deltage. Dette skulle trække 

noget  af  læsset  fra  bestyrelsen  og  samtidig  sørge  for  at  alle  medlemmer  af  Touché  nu  havde 

mulighed  for  at  deltage  i  netop  det  projekt,  der  havde  interesse.  Det  betyder  ikke,  at  det  før 

udelukkende  har  været  bestyrelsen  der  stod  for  det  hele,  men  skulle  mere  betragtes  som  en 

opfordring så alle kunne deltage med den tid som hvert medlem havde til rådighed. 

Der blev brugt meget tid og energi fra bestyrelsen på at udarbejde denne nye struktur. 

Men det viste sig hurtigt, at det alligevel var de samme personer der deltog i arbejdet, som før og 

altså  ikke  havde  den  opfordrende  effekt  hos  andre  ensemble  medlemmer,  som det  var  ønsket. 

Projektkontoret fungerede alligevel som bestyrelsen havde gjort længe, med uddelegering af arbejde 

samt forskellige ansvarshavende, og det blev besluttet at nedlægge det igen.   

3.2 NPM  

Det kan måske virke irrationelt, at tale om NPM inde for en mindre forening på 15 personer. Men 

ikke desto mindre, gælder det arbejdsmetoder, som ensemblet allerede har stiftet bekendtskab med. 

I  og  med  ensemblet  har  udnævnt  en  bestyrelse,  samt  en  kunstnerisk  leder  er  der  allerede  dér 

arbejdsstrukturelle problemstillinger, som kan behandles. Vi vil i det følgende analysere nogle af de 

kendetegnende  arbejdsmetoder  fra  NPM,  hos  foreningen  Touché.  Decentralisering  af 
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ledelsesarbejdet, en mere synlig ledelse, samt mål og resultatstyring er nogle af de emner der vil 

blive behandlet.

3.2.1 Arbejdsstruktur og decentralisering  

I  vores  interview  med  Stine  Holmstrøm  og  Jesper  Holm  fra  Touché  beskriver  de,  hvordan 

bestyrelsesformanden  fungerer  som  ”tovholder”  for  de  mange  opgaver  og  projekter,  der  er  i 

ensemblet.  Der  er  altså  ikke  nogen  formel  eller  administrativ  leder  af  Touché,  som der  er  en 

kunstnerisk  leder.  Til  gengæld  fungerer  bestyrelsen,  med  formanden  som  tovholder,  som  den 

ledelsesmæssige instans i ensemblet. 

De  to  interviewede  beskriver,  hvordan  et  af  hovedtemaerne  for  problemer  med 

arbejdsstrukturen er, at alle på nær Holm og bassangeren arbejder frivilligt. Dette skaber en naturlig 

grænse, for hvor meget arbejdstid bestyrelsen kan tillade sig at kræve fra medlemmer af koret og 

bestyrelsen selv (som består af Holm plus kormedlemmer). Stine Holmstrøm beskriver, hvordan 

bestyrelsen  ofte  forsøger  at  ”skubbe”  noget  af  arbejdet  ud  af  bestyrelsen  og  videre  til  andre 

medlemmer af ensemblet, men at det som oftest har mindst ét bestyrelses medlem, som en del af det 

arbejde der gøres.

 Hertil  kunne overvejelser  om en  decentralisering  af  ledelsesarbejdet  være  oplagt. 

Dette  eksisterer  allerede,  da  ensemblet  via  sin  bestyrelse  uddelegerer  arbejde,  med  et 

bestyrelsesmedlem  som  ansvarshavende.  I  forbindelse  med  det  administrative  projekt 

”Projektkontoret”,  forsøgte ensemblet at decentralisere ledelsesarbejdet i form af projektmæssigt 

ansvarshavende. Der blev i denne sammenhæng udarbejdet en konkret beskrivelse af de forskellige 

rollers  opgaver  og ansvar (jf.  bilag 1).  Og her  er  altså  tale  om nogle konkrete  arbejdsopgaver, 

hvilket den nuværende arbejdsstruktur ikke formelt har vedtaget. Selv om dette kan være besluttet 

ved  et  bestyrelsesmøde,  så  kan  det  faktum,  at  det  ikke  er  skrevet  ned,  i  for  eksempel  en 

handlingsplan  eller  forretningsplan,  give  anledning  til  misforståelser.  I  interviewet  med 

kommunikationsrådgiver  Christian  Have,  udtrykker  han,  hvor  vigtigt  det  er,  at  den  slags 

beslutninger og handlinger er så konkrete som muligt (for eksempel ved at være nedskrevet), da en 

udelukkende verbal kommunikation kan medføre misforståelser.

En decentralisering af ledelsesarbejdet kan skabe forvirring, så længe der ikke er én 

tydelig eller indlysende administrativ leder med det overordnede ansvar at forholde sig til. At hyre 

en manager kunne være én løsningsmodel. Det skulle selvfølgelig være udefra stående, måske en 

studerende, som kunne arbejde på timebasis, og derfor ikke skulle have den høje løn, som Touché 

alligevel  ikke  ville  kunne  betale.  På  denne  måde  ville  Touché  have  en  administrativ 
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ansvarshavende, som samtidig  kunne  have beføjelser til  at uddelegere arbejde til  medlemmer af 

ensemblet. 

Et  af  kritikpunkterne  i  afsnittet  om NPM handler  om hvordan  decentralisering  af 

ledelsen, kan skabe manglende overblik, samt en følelse af manglende indflydelse hos den øverste 

ledelse. Men da Touché er en lille forening, burde det være muligt at skabe nogle fornuftige rammer 

herom. En manglende ”top-down” styring, burde aldrig blive et problem, når foreningen ikke er 

større.  De  rammer  der  sættes  om  en  sådan  decentralisering  burde,  som  nævnt  i  ovenstående, 

derimod være meget velovervejede og meget konkrete, nærmest som et regelsæt, der beskriver de 

forskellige arbejdsgange.  Have kaldte denne uddelegering af arbejde for ”professionelt”,  hvilket 

ville stemme overens med Touchés overordnede ønske om en professionalisering.

Alle disse forslag vedrørende decentralisering af ledelsesansvaret, medfører en større 

administrativ byrde, hvilket også er et af NPM’s kritikpunkter. Det er dog alle forslag, der efter 

selve udarbejdelsen ikke nødvendigvis indeholder mere administrativt  arbejde, for andre end de 

personer der besidder de omtalte poster. Dette er igen problematisk i forhold til byrden af arbejde 

for  frivillige  medlemmer.  Men  det  er  samtidig  også  en  overvejelse  som  bør  foretages,  hvor 

fordelene efter det udførte arbejde kan overskygge ulemperne ved den tid det tager, og de penge det 

koster. 

3.2.2 Mål og resultatstyring  

Mål og resultatstyring samt kontraktstyring kunne også være brugbare værktøjer i arbejdet med 

Touché. I forbindelse med NPM handler dette i høj grad om de konsekvenser der er, hvis de mål der 

sættes, ikke bliver overholdt. Det kan også kaldes en slags incitamentsstyring, i og med der skulle 

ligge et incitament hos hver medarbejder til  faktisk at nå de satte mål.  Ved denne styringsform 

ligger, som tidligere nævnt, en forudindtaget mistillid til medarbejderne. Denne styringsform har 

dog nogle umiddelbare problemstillinger, når man har med kunstinstitutioner eller et ensemble at 

gøre (jf. Røyseng 2003: 8 ff.). 

Der er ingen tvivl om, at det ville være konstruktivt  for alle, hvis der både sættes 

fælles og individuelle mål i ensemblet (dette gennemgås også i kommende afsnit 3.3.1). Men de 

konsekvenser der skulle være, hvis målene ikke overholdes, bør i så fald placeres i rammer, der 

tager hensyn til det kunstneriske aspekt i ensemblet. Med det menes, at det i det hele taget er svært 

at finde sangere, der er interesseret i denne genre og samtidig har det niveau det kræver at være 

med. Der kunne fra ledelsens side derfor være en tilbøjelighed til at give medlemmer af ensemblet 

”lang snor”, hvis der i perioder ikke leves op til normale krav eller standarder. 
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Da der i  ensemblet  allerede  stilles  store  musikalske  krav for optagelse,  kunne det 

tænkes, at det ville få konsekvenser, hvis et medlem ikke kunne leve op til det niveau der er. Det er 

dog højest usandsynligt, da alle skal bestå en meget streng prøve inden optagelse.

I forbindelse med kunstnerisk arbejde er der, som tidligere nævnt, debat vedrørende 

styring  af  arbejdet  i  det  hele  taget.  Dette  handler  især  om den opfattelse  der  stadig  eksisterer 

omkring kunsten. Det er som tidligere nævnt et syn på kunst som noget unikt og autentisk, noget 

som ikke lader sig styre eller bureaukratisere. Et ensemble, som Touché, bør da være bevidste om 

denne debat og gøre op med sig selv, hvor de står. 

I  henhold  til  ovenstående,  kunne  ensemblet  da  udforme,  hvad  der  med  NPM  kaldes,  et 

virksomhedsregnskab,  eller  hvad  vi  i  denne  forbindelse  ville  kalde  en  forretningsplan  eller  en 

handlingsplan.  Bemærk  at  begreberne,  som  de  nævnes,  tager  mindre  form  som  værende 

markedsgørelse af en forening som Touchés. Et virksomhedsregnskab har tydeligvis fokus på det 

økonomiske output, og da det for Touché også handler om et kunstnerisk output, er de to sidste 

begreber sandsynligvis at foretrække. En sådan forretningsplan eller handlingsplan kunne indeholde 

en  beskrivelse  af  Touchés  overordnede  mål  og  delmål.  Dertil  kunne  det  beskrives,  hvorledes 

Touché  havde  tænkt  at  de  mål  skulle  opnås.  Der  kunne  ligeledes  være  en  beskrivelse  af 

arbejdsstruktur  eller  arbejdsgangene.  Altså  som udgangspunkt,  en  beskrivelse  af  nogle  mål  for 

Touché.  Hvor  detaljeret  en  sådanne  plan  skulle  være,  kan  være  op  til  hele  ensemblet  eller 

bestyrelsen, at beslutte. Have lægger i interviewet også op til en sådan plan. Hvilket beskrives i 

følgende afsnit.

3.3 Det psykologiske aspekt  

Forskellige overordnede strukturforslag er blevet nævnt i det foregående afsnit, derfor vil vi i dette 

afsnit  have et  mere psykologisk syn på strukturen,  gruppeprocesserne og de konflikter,  der kan 

komme af manglen på disse. 

3.3.1 Det overordnede mål  

En af problematikkerne med vokaljazz-ensemblet Touché er, at der ikke er en klar målrettethed, og 

dermed  overensstemmelse,  harmoni  og  accept,  hvilket  er  afgørende  og  fundamentalt  for 

fastlæggelsen af rammerne og strukturen. Når der ikke er fælles mål, der kan stiles efter, bliver folk 

ganske enkelt forvirrede og dermed opstår problematikkerne og konflikterne. Som følge af dette 

skal medlemmerne være indforståede med et omstruktureringsarbejde på flere fronter. 

Den  første  og  nok  største  udfordring  for  ensemblet  er  derfor  at  få  grundlagt  den 
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overordnede vision, hvilket kan gøres på flere forskellige måder. Én løsning kan være at få talt om 

de grundlæggende opfattelser og syn på Touchés målsætning i et forum, hvor alle medlemmerne får 

deres meninger tilkendegivet. Derefter skal der kollektivt defineres nogle bud på det overordnede 

mål, hvilket bestemt ikke bliver let når det handler om 15 menneskers syn og behov. Dette er dog, 

som  fremhævet  tidligere  nævnt,  nødvendigt  i  forhold  til  selve  strukturopbygningen  og 

promoveringen og dermed Touchés fremtidige identitet.

Når der er opstået en enighed om bud på den overordnede vision, vil medlemmerne 

automatisk også mærke en lettelse og følelse af samhørighed ved, at alle nu er fælles om deres 

fremtid  i  ensemblet. Herefter  skal  der  så  udvælges  fire  til  fem mennesker  der  vil  gå  ind  som 

styregruppe og arbejde med målstrukturen. 

I en gruppe på 15 mennesker vil der altid være en fast kerne der, er mere aktive med 

foreningsarbejdet end andre, hvilket er helt normalt. Den gruppe antages at være bestyrelsen. Den 

anden  løsning  kunne  derfor  være  at  fire  eller  fem af  medlemmerne  fra  bestyrelsen  danner  en 

styregruppe, der går ind og arbejder med den overordnede vision, uden at de øvrige medlemmer 

behøves at være indblandet. 

 Have introducerer et tredje bud, hvor han tager udgangspunkt i at 15 mennesker ikke 

kan  enes  om  nogen  ting,  derfor  skal  der  heller  ikke  tages  stilling  til  en  overordnet  vision  i 

fællesskab. Derimod skal en lille gruppe energiske medlemmer have retten, og dermed et mandat af 

de  øvrige  medlemmer  til  at  gå  ind og arbejde med  den overordnede  vision (jf.  interview med 

Have).

Ud  fra  disse  tre  mulige  indgangsvinkler  skal  der  tages  stilling  til  den  næste 

problematik. Touché har ikke kendskab nok til PR og promotion til, at de professionelt kan gå ind 

og  arbejde  med  profil  og  image.  Derfor  må  den  udvalgte  styregruppe  opsøge  nogle  folk  der 

besidder disse kompetencer og som kan ligge navn til ensemblet, så det kan sælge. Have fremhæver 

gerne  ham selv  som kandidat  til  dette  samarbejde  mod  et  symbolsk  beløb,  da  han  kender  til 

ensemblets økonomiske situation. (jf. interview med Have). 

 Den  samlede  styregruppe  (indeholdende  de  professionelle 

kommunikationsfolk og de udvalgte  fra ensemblet),  udarbejder derefter  ensemblets  overordnede 

vision og fastsætter dermed målstrukturen. Selve målstrukturen vil indeholde en målfokusering og 

en handlingsplan over de næste tre år, hvilket vil hjælpe med til at professionalisere ensemblet.  

Ved selve præsentationen af visionsarbejdet vil der opstå 

uenighed blandt de 15 ensemblemedlemmer. Derfor er det vigtigt at have professionelle folk med 
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udefra,  der  kan  stå  til  regnskab  for  den  visionsmodel  og  dermed  have  et  realistiske  syn  på 

foretagendet. Samtidig kan disse mennesker også få rollen som syndebuk, når de påpeger, at hvis 

visionerne skal opfyldes, kræves der også et større stykke arbejde fra ensemblets side.  Dette kan 

være i form af flere uddelegerede arbejdsopgaver eller for eksempel flere prøver i løbet af ugen.    

Efterfølgende  skal  der  fortsat  være målfokus,  hvor  de enkelte  delmål 

kommer op til revurdering. Det kan være i form af specifikke koncerter til festivaler, hvor der skal 

diskuteres om ensemblet  skal vende tilbage til  dette sted eller  lignende.  Her vil  der automatisk 

komme uenighed, men når det gælder mål  og metoder,  skal der opstå konflikter,  da det skaber 

energi og presser opmærksomheden og fokus fremad. Dog skal medlemmerne stadig respektere 

hinandens synspunkter og ikke begynde på personlige angreb i stedet. Den overordnede vision må 

derimod  ikke  ændres,  når  den  først  er  fastlagt,  da  målstrukturen  kan  miste  grundessensen  og 

medlemmerne deres målrettethed. 

3.3.2 Rollefordelingen  

Når den overordnede vision er på plads, kan der med tiden også automatisk komme mere styr på 

den  administrative  struktur  når  opgaverne  bliver  uddelegeret.  Dette  fører  os  hen  til  en  anden 

udfordring.  

 Touché  har  som  tidligere  nævnt  en  bestyrelse,  en  bestyrelsesformand  og  en 

kunstnerisk leder og dirigent, men ingen formel eller administrativ leder for ensemblet. Dette kan 

skabe usikkerhed og uklarhed omkring rammerne og dermed arbejdsområderne.  Desuden sidder 

bestyrelsen med næsten alle  ansvarsområderne og foreningsarbejdet,  hvilket hurtigt  slider på de 

enkelte mennesker. 

I  tilknytning  til  foregående afsnit  om en delcentraliseret  struktur,  er  det  vigtigt  at 

nævne, at rollefordelingen er betydningsfuld for et ensemble der kører på frivillig basis, og hvor 

tiden  og økonomien  er  begrænset.  På  den  måde  er  folk  meget  afhængige  af  hinanden,  hvilket 

betinger  at  de  skal  kunne  stole  på  hinandens  kompetencer  og  have  kendskab  til  hinandens 

arbejdsområder. Dette skaber psykologisk stabilitet og tryghed, da folk ved hvad de kan forvente 

sig af de andre.   

Hvis Touché desuden skal have en optimal og velfungerende ledelse/bestyrelse, skal 

der være klare og rene linjer om, hvem der har det overordnede ansvar og overblik som formel 

leder. Generelt kan det dog være svært at få nogen der vil påtage sig en lederrolle, hvis de ikke på 

forhånd er ansat til det.  Med Touché som udgangspunkt, kan grunden til denne tilbageholdenhed, 

være at hele foretagendet er på frivillig basis. Medlemmerne kan derfor måske have svært med at få 
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påført sig for mange projekter, for så i sidste ende, at stå med det hele selv. En anden grund er de 

autoritetsproblematikker (jf. afsnit 2.2.3.3) der kan følge med en lederrolle, da folk helst ikke vil 

udstilles som syndebuk og regelrytter. Kravene kan vi komme tilbage til, men en ny lederrolle skal 

nok altid lige ses an. På længere sigt, hvis personen er sit job myndigt, vil han eller hun dog helt 

automatisk blive behandlet med respekt. 

3.3.3 Krav  

Er det berettiget at kræve noget fra folk, der bruger deres fritid på at synge med i ensemblet?  Som 

udgangspunkt  er  der  ikke noget  der  tyder  på,  at  det  ikke  skulle  være i  orden at  stille  krav til 

medlemmer, også selvom det er på frivillig basis. Nærmest tvært imod, fordi medlemmerne har 

valgt at bruge noget af deres fritid på at synge i Touché, er et samarbejde netop utrolig vigtigt, så 

der ikke er nogle få der trækker hele læsset og bliver kørt trætte. Dette gælder både for bestyrelsen 

og de resterende medlemmer. Derfor kan et ensemble med så store ambitioner på så højt et niveau, 

godt tillade sig at stille krav til medlemmerne i form af uddelegerede opgaver, hvilket de også gør.  

Hvis der i denne forbindelse opstår konflikter, skal bestyrelsen automatisk gå ind og 

se på problematikken. Derefter skal de finde en løsning, ud fra om det er en gruppe eller individuel 

konflikt, og om det er noget der skal tages op i forum, på anden vis, eller om det overhovedet er 

relevant  at  tage  hånd om.  Hvis  bestyrelsen  ikke  træder  i  kræft  som uformelle  ledere,  må  den 

formelle leder skære igennem. Hvis der ikke er enighed i bestyrelsen og der bliver diskuteret for 

længe om et emne må lederen træde ind. En udskydelse af problematikken er også muligt, så de 

involverede kan gå hjem og ”sove på det”.

Selve ensemblets performance er afspejlet af ensemblets interne struktur. Hvis ensemblet stoler på 

hinandens kompetencer og respekterer hinanden, som medlemmer af en samlet gruppe der har en 

fælles  vision og en fast  struktur,  vil  det  automatisk  skinne  igennem på scenen.  Dette  vil  højst 

sandsynligt  betyde,  at  ensemblet  får  en  fællesskabsfølelse  der  giver  større  mod,  energi  og  en 

dynamik. De bliver derfor mere præcise i deres udtryk og kommer til at virke som en stor fasttømret 

organisme udadtil, hvilket vil højne niveauet og oplevelsen, både for dem selv og publikum. 

3.4 Promotion og forbrugergrupper  

Hvad er det som udadtil adskiller Touché fra andre kor og er dette tydeligt for målgruppen? Hvilke 

signaler ønsker de selv at sende ud? I det følgende vil vi analysere Touchés nuværende situation i 

forhold til målgruppe og profil udadtil, og kigge på hvad de gør for at promovere sig. Denne del af 

analysen vil tage udgangspunkt i afsnittet om promotion og forbrugergruppens indflydelse.
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3.4.1 Definition af strategi og mål  

Francois  Colbert  skriver,  at  hver  enkelt  organisation  må  definere  hvilket  område  indenfor 

promotion den vil satse på, og dernæst ud fra en kommunikationsplan vurdere hvordan budskabet 

bedst når ud til målgruppen ( jf. afsnit 2.3). I forlængelse af dette siger Have, at hans rolle blandt 

andet er at se på hvordan produktet  kan kommunikeres ud til  slutbrugeren. Det er vigtigt,  at få 

defineret hvad kunstneren vil og hvad formålet er, og til dette er det nødvendigt, at Have får stillet 

vedkommende nogle spørgsmål, som kan hjælpe til en afklaring. De strategiske mål er vigtige at få 

afklaret  for  at  finde  ud  af,  hvordan  kunden  kan  hjælpes  videre,  og  om  vedkommende  i 

virkeligheden hellere skulle opsøge vejledning et andet sted (jf. interview med Have). Touché har 

bestemt gjort sig nogle overvejelser i forhold til dette. De vil gerne favne bredt og ud at optræde på 

større festivaler og jazzklubber. Ensemblet besidder da også masser af kompetencer, men mangler 

ifølge Holmstrøm den fornødne tid der skal til for at nå målet. For øjeblikket er der altså et skel 

imellem forventningerne og realiteterne. 

3.4.2 Definition af profilen  

Til en klar definition af målgruppen hører, ifølge Colbert, en definition af profilen (se afsnit 2.3). 

Her er det den overordnede opfattelse i Touché at profilere sig på at være et vokalt bigband, fordi de 

har specialiseret  sig i at synge bigband- arrangementer.  Holmstrøm påpeger,  at  der er brede og 

forskellige  ønsker  til  repertoiret.  Men  under  ”bigband-hatten”  kan  det  bedre  forsvares,  idet  et 

bigband kan spille meget forskelligt musik. Touché vil nemlig både synge det meget jazzede, synge 

forskellige jazzgenrer, som mere nordisk og lyrisk jazz, samt world-music. Desuden er repertoiret 

krydret med mere let tilgængelige arrangementer, alt efter hvilken koncerttype det er. Dette er også 

for at løsne op for det meget jazzede, som kan være tungt for en udenforstående at lytte til.             

Touché har ifølge Holm, noget specielt  i forhold til  andre, idet de er det eneste ensemble,  som 

profilerer sig på at være et vokalt bigband. Koncerter hvor et rigtigt bigband også spiller er også på 

tegnebrættet. Ifølge Holm er der også ønske om, at lave en bigbandbattle, hvor Touché synger over 

for et bigband. Et af ensemblets kendetegn er også, at de altid søger at sætte deres eget præg på 

arrangementerne.  Det  kan  være  i  form af  en  anden  opbygning  eller  nogle  lidt  andre  akkorder 

(jævnfør interview med Touché).

3.4.3 Forbrugergruppen
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Der arbejdes fortsat med at få mere pop indover i ønsket om en bredere målgruppe, og dermed flere 

koncerter. Holmstrøm siger om ovennævnte, at Touché synes, at de svære arrangementer er fede at 

lave, men at de forsøger at gå på kompromis med lettere tilgængelige sange for at få et bredere 

publikum, alt efter hvad der passer til eventen. Holm tilføjer, at de for eksempel laver kendte danske 

sange om til et mere udfordrende arrangement. På den måde kan de slå to fluer med et smæk ved at 

imødekomme egne ønsker, men også den lidt bredere målgruppes. Dette kan ses i sammenhæng 

med  Bernsteins  eksempel  med City  of  Birmingham  Symphony  Orchestra.  Her  forsøger 

symfoniorkesteret  at  appellere  til  den  forbruger,  som  ellers  ikke  ville  gå  til  koncerten,  fordi 

vedkommende ikke føler, at han eller hun forstår musikken (afsnit 2.3.4). Touché forsøger at gøre 

det samme ved at lette arrangementerne lidt indimellem, og dermed bløde op for folks eventuelle 

fordomme om jazzmusikken.

Som situationen er nu, er den nuværende målgruppe ikke klart defineret. Dog er det 

som oftest jazzmusikere eller folk som selv figurerer i kor - verdenen. Derudover er der en gruppe, 

som til for eksempel en firmafest er blevet positivt overraskede, og derfor kommer igen en anden 

gang.  Holmstrøm  siger,  at  de  ikke  har  et  defineret  kundesegment,  fordi  de  samtidig  med  det 

nicheprægede også gerne vil bryde barriere i forhold til publikum. Det kan derfor være svært at 

definere  målgruppen helt  præcist,  når  ambitionerne  er  så  brede.  Ifølge Holm,  optræder  Touché 

gerne  til  firmafester  og  lignende,  hvor  de  kan  kontakte  et  ofte  udenforstående  publikum mere 

personligt.  Det  er  derfor  ikke  kun  en  indtægtskilde,  når  koret  siger  ja  til  sådan  en  koncert. 

Missionen er, ifølge Holm at udbrede avanceret  ensemblemusik til  flere.  Ifølge Colbert kan det 

være en fordel at benytte sig af Personal Selling, såfremt det udsendte budskab kan virke komplekst 

på forbrugeren (se afsnit 2.3). Dette kunne netop forekomme til en firmafest, hvor publikum måske 

ikke lige er indviede jazzfolk. 

 Ifølge Have er dette ikke nødvendigvis et problem. Have mener, at man ikke kan 

snakke om målgrupper  når  det  handler  om kunstoplevelser.  I  stedet  skal  Touché kalde  det  for 

interessegrupper,  og kigge på hvem som kan have interesse i lige netop deres koncert. For ellers 

risikerer Touché at udelukke nogen ved at sætte en mærkat på sig selv som gør, at nogen holder sig 

væk. En interessegruppe skal findes ved at overveje til hvert enkelt projekt eller koncert, hvem som 

publikum kunne tænkes at være (jf. interview med Have).  

            Ud fra dette må Colberts hovedområder derfor tages op til overvejelse, hver gang et 

nyt projekt skal løbe af stablen (se afsnit 2.3). I hvert fald hvis området og rammerne er meget 

forskellige.  Er det for eksempel  i  lokalområdet  eller  til  et  større stævne i  udlandet?  Hertil  skal 
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tilføjes Bernsteins henvisning til Brown i Understanding the Consumer Mind- Set, som omhandler 

Initiators og Responders (se afsnit 2.3.4). I de områder hvor Touché allerede er kendt kunne det 

være, at en gruppe interesserede koncertgængere kunne lokkes til at medbringe vennerne. Ifølge 

Holmstrøm og Holm bliver Touché for eksempel inviteret til festivaler af udlandet, så her findes en 

gruppe af såkaldte Initiators. Ensemblet modtager da også invitationer fra flere steder i udlandet. 

Ved at tage imod diverse invitationer, kunne Touché opfordre Initiator- gruppen, herunder det givne 

stævnes faste publikum til, at medbringe deres vennekreds, ved netop at reklamere i det område 

hvor koncerten skal afholdes. 

3.4.4 Økonomi

Dette har bestemt interesse hos Touché, som da også skal til en festival i Tyskland til efteråret, men 

de mangler  ofte  den økonomiske  støtte,  for  at  det  kan lade  sig gøre at  rejse  ud.  Som nævnt  i 

præsentationen er det et problem, at koret består af 15 mand som ikke alle får løn. Det gør, at 

medlemmerne oftest ser sig nødsaget til at prioritere egen familie og job højest.  Målet er at alle får 

tariffen,  men  der  er  lang  vej  endnu.  Det  er  ifølge  Holmstrøm svært  med  mulighederne  for  et 

ensemble som Touché, særligt i Danmark, i forhold til at kunne leve af det. Samtidig er udgifterne 

til afholdelse af koncerter, samt transportomkostningerne høje. De sparer dog nogle udgifter ved 

selv at medbringe gear, og Holm fungerer også som lydmand. Den nicheprægede genre sætter også 

nogle  begrænsninger  for,  hvor  bred  målgruppen  kan  være.  Colberts  henvisning  til  Baumols 

påpegning  af  en  skævvridning  af  lønindtægter  og  udgifter  til  produktion,  passer  på  denne 

problematik. Touché ønsker, ifølge Holm ikke at gå på kompromis med antallet af medlemmer til 

specielle  lejligheder,  og  derfor  er  produktionsomkostningerne  høje  i  forhold  til  den  manglende 

lønindtægt. Det kræver et supplement udefra.  

            Bestyrelsen  søger støtte  fra  forskellige  fonde indimellem og har  blandt  andet  søgt 

støtte  hos  kunst-  rådet.  Her  strander  projektet  dog  på,  at  Touché  mangler  den  professionelle 

anerkendelse for, at kunst- rådet vil støtte, siger (jf. interview med Touché). Det bider altså sig selv 

i halen, for før der kan opnås støtte så alle kan få løn, kan de nuværende medlemmer ikke medvirke 

til at Touché bliver professionelt. 

             Der  er  umiddelbart  ikke  fundet  en  løsning  på  denne  problematik  og  Holmstrøm 

nævner,  at  den  skrabede  økonomi  også  sætter  sit  præg  på  andre  områder,  som ønsket  om en 

udenforstående PR- mand. Til disse områder siger Have, at det i mange tilfælde gælder om at turde 

spørge folk om hjælp. De fleste vil gerne hjælpe ved at afsætte en time i kalenderen for ”et par 
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flasker rødvin”. Dette kan spare Touché for nogle omkostninger rent økonomisk. Ifølge Holm har 

Touché nemlig ingen særlig erfaring med marketing og mangler derfor nogen udefra til at hjælpe 

med dette. Det betyder dog ikke, at alle i ensemblet ikke ved at reklame vil være godt, men der er 

bare ingen, der får gjort noget ved at reklamere.  Holmstrøm påpeger dog, at de var bedre til  at 

promovere  sig  og  følge  op  på  koncerter  lige  efter  at  de  havde  vundet  en  stor  international 

vokalkonkurrence i 2005. Der havde de også fået en klarere profil i kraft af historien om præmien 

hvilket motiverede medlemmerne.

Den udsendte promotion skal, ifølge Bernstein, tale til publikums behov. Det skal være klart hvad 

dette publikum går ind til og hvad de kan forvente sig af koncerten (se afsnit 2.3.4). Dette hører 

sammen  med  Haves  ide  om,  at  koret  skal  være  konkret  i  deres  profil  udadtil.  Derfor  er  det 

nødvendigt at få fat i nogen, som kan hjælpe med til at generere det ønskede budskab ud. Til dette 

hører også en definition af hvem konkurrenten er for at undersøge, hvad Touché har at tilbyde i 

forhold til andre kor (se afsnit 2.3). Touché kigger da også rundt for at finde inspiration fra andre 

kor og tjekker samtidig, hvad andre gør i forhold til dem. Til dette siger Have, at det er nødvendigt 

at kigge på hvad produktet eventuelt mangler. Det er ikke et hovedfokus, men det kan være godt at 

have med i overvejelserne.

3.5 Udarbejdelsen af en PR-strategi   

Som  vi  tidligere  har  været  inde  på,  er  det  første  vigtige  skridt  i  planlægningen  af  enhver 

marketingsstrategi at få defineret en klar vision. Dette gælder naturligvis også for Touché. At få 

klarlagt en vision er samtidig tæt knyttet til konstruktionen af det image, Touché forsøger at sælge 

udadtil,  som  en  del  af  sin  PR-kampagne.  Christian  Have  påpeger  i  denne  forbindelse,  at 

konstruktionen af et image kan være ligeså vigtigt indadtil for et vokaljazz-ensemble som Touché, 

idet det kan være med til at få klarlagt interne strukturer og ambitioner. Der er således en form for 

vekselvirkning mellem konstruktionen af en vision og konstruktionen af et image. Samtidig er det, 

som vi var inde på i afsnit 2.4.2.3 uhensigtsmæssigt, hvis der er uoverensstemmelse mellem det 

image Touché forsøger at sælge, og det de rent faktisk leverer. Touché skal være lig sit image og 

vice versa, og samtidig afpasses det publikum, det skal præsenteres overfor. I dette ligger der et 

paradoks,  som kan  få  indvirkning  på  vokalensemblets  kunstneriske  ambitioner  og  økonomiske 

stillingtagen.

Ifølge Holm er det image, som Touché ønsker at kommunikere udadtil,  at de er et 
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vokalt  bigband.  Dette  ”paraply-image”  vil,  som  tidligere  nævnt,  muliggøre  en  relativ  bred 

kunstnerisk profil,  som vil  kunne tilgodese forskellige publikumssegmenter.  Navnet  Touché må 

opfattes som ensemblets brand-name og betegnelsen vokalt bigband som en form for tag-line, som 

man  blandt  andet  kender  begrebet  anvendt  fra  filmens  verden.  Sagt  med  lidt  andre  ord  er 

betegnelsen vokalt bigband et five-word-pitch – altså det budskab, som kort og præcist skal definere 

og  indprente  hvad  Touché  er  i  forbrugerens  bevidsthed  (Mossberg  2007:330).  Det  er  i  den 

forbindelse  bemærkelsesværdigt  at  ensemblet  ikke  inddrager  dette  ellers  klare  image  i  sit  PR-

materiale. Intet sted på ensemblets hjemmeside, plakater eller flyers optræder betegnelsen vokalt 

bigband.23 Dette kan hænge sammen med Touchés medlemmer internt ikke klart har defineret deres 

kunstneriske  profil  og  vision  endnu,  som  Holmstrøm  og  Holm  også  antyder  i  interviewet.  

Desuden kan det hænge sammen med, at Touché, som beskrevet tidligere, stort set 

ingen erfaring har med marketing. Ensemblet har nedsat et PR-udvalg, til at varetage beslutninger 

vedrørende PR. Reelt set varetages dette dog primært af bestyrelsen, samt af en enkelt teknisk PR-

ansvarlig,  hvoraf  sidstnævnte  står  for  koordinationen,  når  eksempelvis  bookeren  mangler  PR-

materiale. PR-arbejdet er tilsyneladende reduceret til primært at omhandle praktiske opgaver, som 

at sørge for at få sendt flyers og plakater ud før en koncert. 

Som beskrevet  i  afsnit  2.4.1  bør PR-arbejdet  ses  som en kontinuerlig  proces.  Når 

vision, image og den rigtige historie ligger klar er der andre opgaver, som skal varetages, såsom 

løbende  at  have  kontakt  til  relevante  journalister,  bloggere,  e-zines,  spillesteder,  skrive 

pressemeddelser  og  så  videre.  Ensemblet  kunne  i  denne  henseende  overveje,  om  at  det  var 

hensigtsmæssigt, enten at give en enkelt fra ensemblet et mandat til at udvikle og implementere en 

decideret PR-strategi – eventuelt med hjælp udefra fra nogen med ekspertise indenfor området i 

planlægningsfasen – eller helt ansætte en udefrakommende person til dette job. Dette vil naturligvis 

kræve, at der findes og afsættes de nødvendige ressourcer til dette, men pengene kan hurtigt vise sig 

at være godt givet ud. Det kan dog i den forbindelse ikke understreges nok, at det er vigtigt  at 

ensemblet  har  en  relevant  historie  at  fortælle,  samt  at  alle  del-elementer  af  en 

markedsføringskampagne spiller sammen. Det er samtidig spild af tid og penge, hvis Touché ikke 

kan følge op på det PR-materiale, som sendes ud.

En  målrettet  PR-kampagne  er  som  tidligere  beskrevet  både  økonomisk  og 

kommunikationsstrategisk mere effektiv (jf. afsnit 2.4.3). Men som vi har nævnt tidligere kræver 

det,  at Touché gør op med sig selv, hvor de vil  hen, hvordan de vil komme derhen og hvilken 

23 På Touché flyers står der ”Touché – jazz a capella”, og på deres plakater står der ”vokal jazz” (se Touchés 
hjemmeside under PR).
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historie de vil kommunikere ud til offentligheden. Ensemblet kunne således overveje for eksempel 

at  indspille  en  CD,  og  bruge  denne  som afsæt  for  en  landsdækkende  (eller  eventuelt  mindre 

europæisk  eller  amerikansk/canadisk)  tourné,  hvor  udsendt  pressemateriale  kan  følges  op  med 

optrædende på lokale radio- eller tv-stationer inden en koncert. Ensemblet kunne også tænke i at 

optræde i mindre konstellationer på for eksempel hovedstrøg i den by de skal optræde i, ligesom de 

kunne udlove gratis billetter til radiostationer mod at blive spillet i radioen, som lyttere så kunne 

vinde  i  små  konkurrencer.  Dette  kunne  altså  sammen  være  med  til  at  skabe  synlighed  og 

opmærksomhed om sig over for potentielle nye publikummer.

3.6 Udarbejdelsen af en internetstrategi  

Ligesom med  deres  PR-strategi  kunne  Touché  også  i  deres  strategi  for  internettet  være  mere 

professionelle.  Dette  kræver selvsagt,  at  der bliver  afsat  de nødvendige økonomiske  ressourcer, 

samt  at  ensemblet  finder  nogen  med  den  rette  ekspertise  på  området,  førend  udviklingen  og 

implementeringen af en sådan strategi kan eksekveres. 

Hjørnestenen i Touchés profil på nettet bør være deres hjemmeside, som bør være af 

professionel karakter – både hvad angår programmeringen24 og det grafiske udseende.25 Et besøg på 

ensemblets nuværende hjemmeside afslører hurtigt en række mangler. For det første er der en række 

funktioner, som ikke virker ordentligt. - Der er for eksempel ”døde” links, som henviser til ikke 

eksisterende sider, ligesom musikafspilleren går i stå. Desuden bør der være et menupunkt på siden, 

som fortæller hvem Touché er. Det er her selve historien om Touché skal sælges, når nysgerrige 

potentielle publikummer besøger siden. Som det forholder sig nu, er det eneste man kan finde om 

Touchés profil en del af en pressemeddelse, man skal downloade som pdf-fil – og altså ikke noget 

der direkte er henvendt til den almindeligt nysgerrige musikinteresserede. 

Grafisk  bærer  siden  også  præg  af  ikke  at  være  professionelt  designet.  Dette  kan 

naturligvis vurderes som en smagssag, men der alligevel en del ting, som skinner igennem på den 

front – som for eksempel  grynede baggrundsfotos, måden siden vertikalt  scroll'er på (inklusive 

baggrundbilledet),  de  noget  klodsede  menupunkter  og  kasser,  samt  splash-screenen hvor  man 
24 Dette indebære blandt andet, at hjemmesiden bør passe til de mange forskellige browsere der findes, at den ikke for 
grafiktung og dermed langsom at indlæse på langsommere forbindelser, at der er taget højde for Search Engine 
Optimization (SEO) – altså at den optræder så højt som muligt i søgeresultaterne på de forskellige søgemaskiner som 
for eksempel Google, at den er inituitiv og let at navigere rundt på og så videre.
25 Tilstedeværelsen på sociale websites som Myspace og Facebook (som Touché også gør brug af) bør ses som et 
supplement til Touchés egen hjemmeside. Det vil med andre ord sige noget, som skal tiltrække fans og andre 
interesserede, og skabe trafik til ensemblets egen hjemmeside, hvor man så kan finde yderligere informationer. Ligesom 
med hjemmesiden bør det billed-, presse- og lydmateriale man finder på disse sider også være af professionel karakter.
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vælger  sprog26.  Desuden mangler  siden en mulighed for at  skrive sig på en  mailing-liste,  hvor 

interesserede publikummer kan få nyheder  om kommende koncerter,  cd-udgivelser og eventuelt 

specielle  tilbud.  Dette  er,  som  nævnt  i  afsnit  2.4.3.4,  både  en  effektiv  og  billig  form  for 

markedsføring, som det er oplagt at Touché gør brug af.

Som vi også tidligere har været inde på er det essentielt, at der i alt materiale – lige fra 

flyers til CD'er til radiospots – gøres opmærksom på Touchés hjemmesides adresse på internettet. 

Dette  gør  ensemblet  allerede  på  flyers  og  plakater.  Touché  bør  også  gøre  opmærksom  på 

hjemmesidens adresse når de er ude og optræde til en koncert. Dette kan gøres på mange måder. 

Den mest oplagte er at sige det oppe fra scenen af i mikrofonen, da publikums opmærksomhed i 

forvejen er rettet mod den. Men det bør også stå på tryk på de flyers, foldere eller små programmer, 

som Touché vælger at dele ud til koncerten. En kreativ men forholdsvis billig løsning kunne være at 

investere  i  et  stempel  hvorpå  hjemmesidens  adresse  stod  på,  som kunne  bruges  til  at  stemple 

publikum på hånden med, når de skulle ind til koncerten, i stedet for spillestedets eget. Et stempel 

kunne også bruges til hurtigt at stemple promo-cd'er og andet pressemateriale.

Endnu en vigtig del af det at have en hjemmeside er at sørge for jævnligt at holde den 

opdateret med nye historier, samt nyt lyd- og billedmateriale. Touché kunne overveje løbende at 

opdatere siden med beskrivelser af kommende koncerter, samt for eksempel optage et nummer eller 

to fra hver koncert, som kunne lægges ud til gratis download eller streaming på hjemmesiden. På 

billed-fronten  bør  Touché  overveje  at  få  taget  nogle  professionelle  pressefotos,  som både  kan 

anvendes  i  udsendt  PR-materiale,  cd-booklets  eller  covers,  samt  altså  på hjemmesiden.  Touché 

kunne desuden overveje at alliere sig med en fotograf, som kunne tage med ud og tage billeder, 

hver gang ensemblet deltager i et større projekt – det være sig alt fra kor-workshops, konkurrencer, 

radiooptrædener, samt koncerter i ind- og udland. Endnu en mulighed kunne være, at Touché havde 

deres egen blog på hjemmesiden, hvor de kunne beskrive lidt mere personlige og uformelle ting om 

livet som ”en del af Touché”. På en sådan blog kunne også indgå rejsebeskrivelser, og personlige 

skildringer af, hvordan eksempelvis et større koncertarrangement er forløbet. Fans som eksempelvis 

har været til koncerten ville på denne måde kunne dele deres egen oplevelse af koncerten og skrive 

kommentarer  og  komme  i  kontakt  med  medlemmerne  af  koret  via  bloggen.  Det  ville  være 

hensigtsmæssigt, hvis en enkelt person stod for løbende at holde hjemmesiden opdateret med de 
26 En splash-screen (eller intro-skærm) er i programmeringen af en hjemmeside god kotume at udelade, da det betyder 
ekstra klik for brugeren af hjemmesiden, førend man kommer til det egentlige indhold. Hvis man ønsker en splash-
screen bør denne være så let som mulig (ingen tung flash-grafik), og indeholde ensemblets logo. Programmøren bør 
desuden inkludere en cookie, så man ved gentagne besøg ikke behøver at klikke sig forbi en splash-screen hver gang. 
Touché kunne i stedet på selve siden oppe i et hjørne lave en mulighed for at vælge sprog, i stedet for at have dette som 
splash-screen (Hutchinson 2008:60).
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formelle ting som billeder, musik og nyheder, samt eventuelt også sørgede for, at bloggen ikke stod 

stille.

Endnu en mulighed for promotion på nettet er at gøre brug af de mange af online-

radiostationer, som findes. Sites som Live365.com og SHOUTcast.com er hver samlingssted for 

tusindvis af større og mindre radiostationer.  Mange af disse er meget specifikke i deres valg af 

genremæssigt indhold, og der findes radiostationer indenfor stort set enhver niche. Med udbredelsen 

af bredbåndsforbindelser, DAB radio'er, samt mobiltelefoner med indbygget 3G-bredbånd, som kan 

gå på nettet overalt, vil Touché i princippet kunne nå ud globalt, til interesserede fans af vokaljazz. 

Dette vil potentielt være med til kunne skabe publikumsbaser internationalt, så Touché på forhånd 

vil have potentielle gæster til deres koncerter. En god idé er at notere sig de radiostationer, som 

vælger at spille Touchés musik, og løbende holde kontakt til disse, og informere dem om aktuelle 

koncerter i det lokalområde den pågældende radiostation har sin base. Dette kræver dog et større 

benarbejde, og mest hensigtsmæssigt er det nok, at der gives et mandat til en person, som kan tage 

sig af dette specifikke promotionarbejde.

Det er allerede muligt at købe Touchés musik som download via iTunes, og et link 

kan findes til dette på ensemblets hjemmeside. Linket er dog godt gemt af vejen, og som besøgende 

på siden skal man gennem flere sider for at finde frem til disse informationer. Samtidig er det ikke 

umiddelbart muligt, at høre musikken ved navigation rundt på siden. Det ville derfor være oplagt 

med  en afspiller  på  forsiden  af  hjemmesiden,  som kunne aktiveres  uanset  hvor  den besøgende 

befandt sig på siden). Ligeledes bør informationerne om hvor interesserede kan købe musikken 

være væsentligt  mere  synlige.  Touché  kunne i  denne henseende overveje at  alliere  sig  med en 

såkaldt content aggregator, som kan distribuere musikken ud til mange forskellige webshops på en 

gang.27

 Når Touchés profil og hjemmeside er klart defineret, er det et oplagt skridt at tage, at 

henvende sig til ligesindede ensembler indenfor kor-verdenen, og gøre brug af reciprokke links. De 

sociale  websites  gør  i  nogen forstand brug af  denne  mulighed,  men  kan  være  alt  for  store  og 

uoverskuelige at gennemskue. Nogle nøje udvalgte partnere (som for eksempel Vocalline og Vox 

North) på nettet, som havde linket til Touchés hjemmeside et tydeligt sted på deres hjemmeside og 

vice versa, kunne være med til at udbrede kendskabet til Touché til en bredere fanbase. Det er i den 

henseende vigtigt at Touché finder nogen på sit eget professionelle niveau.

27 Et godt bud på en sådan kunne være det danske andelsselskab Digidi.dk, som er ejet af de musikerne selv.
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Internettet byder altså i bund og grund på mange muligheder for promotion og markedsføring – selv 

for et nichépræget ensemble som Touché. Det kræver dog at nogle helt grundlæggende elementer 

professionelt er i orden, samt at der er afsat den rigtige mængde af ressourcer, førend de for alvor 

kan  begynde  at  udnytte  disse  potentialer.  Under  alle  omstændigheder  er  det  oplagt,  at  Touché 

forsøger at indarbejde en strategi for markedsføring på internettet, som en del af deres overordnede 

marketingsstrategi. Mulighederne er mange, og det er dumt at lade være.

4 Professionalisering som mål for Touché – en diskussion 

4.1 Brug af NPM for Touché  

Vi antager, at Touché har et ønske om professionalisering og ligegyldig i hvilken grad dette ønskes, 

kan  redskaber  fra  modellen  NPM bruges  i  forbindelse  med  den  administrative  struktur,  og  de 

arbejdsmetoder der benyttes. Hertil ligger dog debatten om hvor meget og i hvilken grad ensemblet 

ønsker brug af disse metoder, i forhold til hvor meget tid de ønsker at bruge og hvad der menes er 

bedst for det kunstneriske output. 

Holmstrøm  har  allerede  i  interviewet  antydet,  hvor  svært  dette  kan  være,  når 

medlemmerne af Touché er der på frivillig basis. Så den største udfordring kan i virkeligheden vise 

sig at være selve overgangen fra amatørensemble til, i samlet flok, at blive professionelle. Have 

nævner ligeledes, hvordan så store omstruktureringer ofte medfører, at især ”gamle” medlemmer af 

ensemblet stopper, for eksempel fordi nogen er utrygge ved forandringer, eller fordi nogen med de 

forandringer der er, ikke vil afgive position eller status. Han kalder det en ”forandringsuvillighed” 

som han ofte har oplevet, og som ensemblet skal regne med opstår og derfor også forberede en 

løsning på. 

Et led i mål - og resultatstyring er evalueringen.  Og et af kritikpunkterne af NPM 

handler netop om, at evaluering i for store mængder simpelthen er tidsspilde. Have udtrykker, at i 

det øjeblik evaluering bliver for rigidt (hvilket dog er en gråzone), er det meningsløst at tale om 

evaluering indenfor oplevelsesbranchen.  Han tilføjer,  at  når man spørger hvad folk vil  have,  så 

svarer de altid, at det skal være noget de kender i forvejen. Men dette går ikke i samspillet med 

kunsten (når kunstens skal sælges), da den samtidig forventes at skulle overraske og imponere eller 

provokere. 

59



Vokaljazz-ensemblet Touché

Det gælder altså for de kreative erhverv, og Touché som forening og ensemble,  at 

være opmærksomme på den ensretning, som NPM kan have for kunsten.

4.2 Det psykologiske perspektiv      

Det kan diskuteres, hvordan Touché skal gribe udarbejdelsen af den overordnede vision an, når det 

gælder konflikthåndtering. Have påpeger, at der skal være et fokus omkring fem mennesker, der 

tager  sig  af  det  egentlige  mål  frem for  15,  da  større  grupper  er  mere  tilbøjelige  til  at  skabe 

diskussioner og konflikter. Men når det gælder 15 medlemmer, kan det for nogle, der måske har 

været  en del  af  Touché i  mange år,  være svært at  overlade Touchés  fremtid i  en lille  gruppes 

hænder. De kan føle sig sat ud af sammenholdet, da de ikke har fået deres mening tilkendegivet, 

hvilket naturligvis ikke bidrager til fællesskabsfølelsen.       

Hvis det imidlertid  altid  er  bestyrelsen der tager  sig af  det  administrative internt  i 

ensemblet,  kan  det  måske  være  underordnet  at  drøfte  de  overordnede  mål  med  de  resterende 

medlemmer. Der kan jo være nogle medlemmer, der kun er interesserede i at komme og synge til 

prøver og koncerter, men ikke i andet, såsom at tage stilling til mål m.m. og som derfor kun ser det 

som et irritationsmoment og tidskrævende at skulle diskutere alt i forum. 

En  kollektiv  debat  om  mulige  mål,  inden  en  styregruppe  vælges,  kan  være  en 

mulighed for at få konflikterne mindsket. Men der skal dog tages hånd om dette på en konstruktiv 

og struktureret måde. Dette betyder, at målstrukturen med metoder og delmål kan udarbejdes ud fra 

hele ensemblets  overordnede målforslag.  Derfor vil  de resterende medlemmer ikke føle sig helt 

tilsidesat og forbigåede, når styregruppen fremlægger visionsarbejdet for dem.   

Der  er  fordele  og  ulemper  ved  alle,  da  det  kommer  an  på,  hvordan  de  enkelte 

medlemmer håndterer udmeldingerne om visionsarbejdet, hvad enten det skal gøres i forum eller ej. 

Det skal dog gøres klart for alle, at valget ikke er personligt, men at det handler om håndeting af 

konflikter på bedst mulig måde. 

4.3 Promotion og forbrugergruppens indflydelse  

Ifølge Have kan interessegrupper risikere, at skulle imødegås forskelligt alt efter hvem de er, og 

hvilket kendskab de har til genren. Dette skal også ses i forhold til rammerne for koncerten, hvor 

forskellen på en festival og en koncert på et intimt jazzsted kan have indflydelse på, hvor åbne folk 

er for genren. I så fald må det i hvert enkelt tilfælde tages op til overvejelse, hvilket af Colberts 

områder for promotion der primært skal satses på (se afsnit 2.3). Dette kan risikere at blive indviklet 

for Touché at holde styr på, og det vil være nødvendigt, at en dertil knyttet promotion – gruppe, har 
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en klar strategi parat til hvert område. Det kan dog diskuteres hvorvidt Colberts fire hovedområder 

kan deles så skarpt op. De enkelte områder vil nok altid lappe lidt ind over hinanden. For eksempel 

vil der ofte sidde nogen til koncerten, som ikke kender til Touché, og det kan derfor være vigtigt at 

kombinere Personal Selling, med et af de andre hovedområder indenfor promotion.

Rent  økonomisk  er  det  svært  for  ensemblet,  at  få  det  til  at  hænge  sammen.  Den 

nuværende finanskrise kan også tænkes at give ekstra udfordringer. Hvilke konsekvenser kunne det 

for eksempel have for ensemblets ønske om, at alle skal have løn som et led på vejen frem til en 

status som professionel?  Nogen koncertarrangører  vil  måske vælge,  at  styre  udenom så stort  et 

ensemble som Touché, hvis ensemblet fremsætter et lønkrav om, at alle skal have tariffen. Hvis den 

manglende løn er årsag til, at demotivere folk til at yde en ekstra indsats, kunne det eventuelt gavne 

Touché,  at  opsøge  yderligere  muligheder  for  støtte  i  form af  en  sponsor.  Det  må  så overvejes 

internt,  og i samråd med et  eventuelt  promotion–team, hvilke sponsormuligheder der findes,  og 

hvem som kunne tænkes  at  støtte  et  ensemble  som Touché.  Herunder  skal  det  også overvejes, 

hvilket image den givne sponsor har, og om dette er noget ensemblet kan stå inde for, idet dette 

image højst sandsynligt vil smitte af på Touché (Højris.2009: 24).

           Touché ønsker at skabe en skarp profil udadtil, med et image som et vokalt bigband, 

fordi de gerne vil brede sig over mange stilarter indenfor jazz. Men kunne det blive problematisk at 

repertoiret er så bredt, og hvordan ved forbrugeren så, hvad han eller hun går ind til?  Her er det 

ekstra vigtigt at kommunikere ud hver gang, en ny interessegruppe skal imødekommes for at skabe 

klarhed, og dermed en tryghed, hos de enkelte forbrugergrupper. Omvendt kan den brede profil 

være en fordel, idet de forskellige genrer vil appellere til et bredere publikum. På denne måde er der 

også større chance for, at  der findes en gruppe af  Initiators,  som så kan lokke deres venner og 

familie med til koncerten, som Bernstein påpeger i afsnit 2.3.4.   

5 En samlet opsummering  
Vi har nu analyseret vores case Touché, ud fra teorier og interviews. Ensemblet ønsker at signalere, 

at de er et vokalt bigband, men de mangler de fornødne redskaber indenfor marketing og strategi, 

der skal til for at budskabet kan kommunikeres ud, så det også er tydeligt for forbrugergruppen. I 

forhold til promovering af ensemblet er det vigtigt, at definere hvilke områder indenfor promotion 

og public relations det bedst kan betale sig at fokusere på, alt efter hvilken forbrugergruppe der skal 

satses på. Til dette kan det hjælpe Touché at besvare en række spørgsmål, som eksempelvis hvilke 

mål  og  visioner  de  har  for  fremtiden.  En  nichepræget  genre  som Touché  kan  drage  fordel  af 
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personal  selling,  fordi  produktet  som  udgangspunkt  henvender  sig  til  et  forholdsvist  snævert 

publikum. Ved at henvende sig personligt kan ensemblet bedre præsentere og forklare produktet og 

dermed skabe en forståelse hos forbrugeren. Dette kan ses i tråd med PR, som også kan være en 

fordel at benytte sig af, når det er småt med økonomien. 

Det kan konkluderes, at det indenfor kunstverdenen kan være en fordel at kalde den 

ønskede forbrugergruppe for interessegrupper og ikke målgrupper. Dette fordi man ved at kalde det 

en målgruppe kan risikere at udelukke nogen. Ud fra dette skal marketing og strategi planlægges 

efter den enkelte interessegruppe. Dette gælder både fra oplevelse til oplevelse, men også for de 

enkelte  interessegrupper  indenfor  det  samme  arrangement.  Samtidig  skal  oplevelsen  indeholde 

noget overraskende. 

Der ligger også en arbejdsopgave for medlemmerne internt, i forhold til en klar fælles 

målsætning  og den dertil  hørende arbejdsstruktur,  før ønsket  om en skarp profil  kan realiseres. 

Hertil følger ofte psykologiske problemstillinger i form af konflikter på forskellige niveauer. Det er 

ensemblets opgave at løse dette i henhold til den overordnede vision. Internt i ensemblet skal der 

også være en gensidig respekt for hinandens ønsker og behov, som kan hjælpe med til at kunne 

udnytte medlemmernes kompetencer optimalt. 

Vi antog, at Touché har en vision om at blive et professionelt ensemble. En professionalisering af 

ensemblet må samtidig omfatte arbejdsmetoder og struktur. NPM indeholder redskaber til  dette, 

men  brugen  af  de  enkelte  redskaber  bør  kraftigt  vurderes  i  forbindelse  med  det  kunstneriske 

arbejde. Redskaber som målsætninger og handlingsplaner er oplagte. Det giver dog mere mening at 

tale  om en effektivisering af arbejdsstrukturerne,  med konstant hensyntagen til  det  kunstneriske 

output, som er hovedproduktet.  Der eksisterer ligeledes en balancegang i forhold til  hvor meget 

administrativt arbejde et ensemble som Touché kan bære, når det stadig er på frivillig basis. En 

løsning ville være ansættelse af en manager eller administrativ leder med de fornødne kompetencer 

i forhold til den overordnede vision.      

 Desuden konkluderer vi at for at professionalisere sig, må Touché samarbejde med 

folk udefra med kompetencer indenfor strategi og marketing, for eksempel indenfor områder som 

PR,  Web  og  kommunikation  med  medierne.  Det  kan  være  hensigtsmæssigt  at  have  en 

udefrakommende konsulent, som kan lægge navn til promoveringen af ensemblet. At arbejde med 

folk  udefra  kan  også  hjælpe  med  i  den  svære  proces,  det  er  at  gå  fra  et  allerede  etableret 

amatørensemble til et ensemble med professionel status. Dette skaber den fornødne respekt for de 

nye strukturer og tiltag som ofte møder modstand under omlægninger. 

62



Vokaljazz-ensemblet Touché

63



Anvendt litteratur

Bernstein,Joanne Scheff (2007): Arts marketing insights: The dynamics of building and retaining 

performing arts audiences. 1st edition. Jossey-Bass, USA 2007. Side 49-88  

Bernstein, Joanne Scheff (2009): Info: http://www.artsmarketinginsights.com/  Besøgt d. 09- 05- 

20 

Brown, Alan (2009a): Info:  http://artsmarketing.org/conference/alan-brown Besøgt den 12/5-2009 

Brown, Alan (2009b): Teoriinfo: http://www.knightfoundation.org/researchpublications/detail.dot?

id=178199 Besøgt den 12/5- 

2009

Colbert, Francois (2001): Marketing culture and the arts. 2nd ed. HEC Montreal 2001. Side 169-

198                     

Colbert, Francois (2009): Info: http://www.hec.ca/en/profs/francois.colbert.html Besøgt den 8/5-

2009  

Digidi: www.Digidi.dk Besøgt den 17/5-2009  

Gladwell , Malcolm (2009): Info: http://www.gladwell.com/bio.html   Besøgt den 10/5-2009   

Greve, Carsten (2002): ”New Public Management”. I forskningsprojekt Nordisk Kulturpolitik  

under forandring. Nordisk Kultur Institut Frederiksberg C. Side 1-8 

http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/new_public_management.pdf  .   Downloadet den 

12/5-2009  

Hammerich, Else og Frydensberg, Kirsten (2006): Konflikt og Kontakt- om at forstå og håndtere 

konflikter. 1. Udgave, 3.oplag. Forlaget Hovedland. Side 25-50   

Herløv Lund, Henrik (2008): ”New public management- en principiel kritik”. Side 1-9 

http://kritiskdebat.dk/artikel.php?id=548 Downloadet den 17/5-2009  

Hermansen, Mads, Løw, Ole og Thylefors Ingela (2004): ”Samarbejde”. I Kommunikation og 

samarbejde- i professionelle relationer. Forlaget Alinea. Side 68-93  

Hutchinson, Tom (2008): Web Marketing for the Music Business. Elsevier, Inc., Burlington, MA, 

USA. Side 55-81, 163-200  

Højris, Mikael (2009): Den nye musikbranche- fra vinyl og CD til bits og bytes. 1. Oplag, 

selvudgivet/”print-on-demand” 2009. Side 1-172  

Jespersen, Heino, Bohni Nielsen, Steffen og Thøgersen Mikkel (2009): ”Resultatbaseret styring 

og integrationspolitikken”. I fagbladet Samfundsøkonomen. Side 57-63 

http://www.infomedia.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/ms/GetArticleFull.aspx?

http://www.infomedia.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e17617bd
http://kritiskdebat.dk/artikel.php?id=548
http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/new_public_management.pdf
http://www.gladwell.com/bio.html%20Bes%C3%B8gt%20den%2010/5-2009
http://www.Digidi.dk/
http://www.hec.ca/en/profs/francois.colbert.html
http://www.knightfoundation.org/researchpublications/detail.dot?id=178199
http://www.knightfoundation.org/researchpublications/detail.dot?id=178199
http://artsmarketing.org/conference/alan-brown
http://www.artsmarketinginsights.com/


outputFormat=Full&Duid=e17617bd      Downloadet den 17/5-2009 

                   Kotler, Philip og Scheff, Joanne (1997): Standing room only. Strategies  

for marketing the performing arts. Harvard College 1997. Side 375-405

               Lennéer-Axelson, Barbro og Thylefors, Ingela (1998): ”Arbejdslivets 

konflikter”. I Om konflikter-hjemme og på arbejdspladsen. Hans Reitzels Forlag. Side 151-190 

                   Lennéer-Axelson, Barbro og Thylefors, Ingela (2006): Arbejdsgruppens 

psykologi. Det psykosociale arbejdsmiljø. 3. Udgave, 2. Oplag. Hans Rietzels Forlag. Side 54-84  

  Live 365 (2009): www.Live365.com Besøgt den 17/5-2009

                 Mossberg, Lena (2007): ’At skabe oplevelser ved hjælp af Storytelling’. I 

Oplevelsesøkonomi - Produktion, Forbrug, Kultur. Forlaget Samfundslitteratur 2007. Frederiksberg 

2007. Side 321-340 Rasmussen, Erik S. og Østergaard, Per (2005): ”Den 

Samfundsvidenskabelige forskning”. I Samfundsvidenskabelige metoder- En introduktion.  

Syddansk Universitetsforlag 2005 Side 34-53 Røyseng, Sigrid (2003): ”New Public Management 

møter kunsten”. Bø.Telemarkforskningen. Side 1-19 

http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/archive/activities/abstracts/papers/SigridR%F8yseng.pdf 

Downloaded den 17/5-2009   

Shoutcast (2009): www.shoutcast.com Besøgt den 17/5-2009  

Touché (2009a): www.touchejazz.dk  Besøgt den 17/5-2009  

Touché (2009b): www.myspace.com/touchejazz Besøgt den 17/5-2009

http://www.myspace.com/touchejazz
http://www.touchejazz.dk/
http://www.shoutcast.com/
http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/archive/activities/abstracts/papers/SigridR%F8yseng.pdf
http://www.Live365.com/
http://www.infomedia.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e17617bd

