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Inledning
I forskningsprojektet ”Att leda digital transformation av fysiska rum” har en grupp forskare vid
Uppsala universitet samarbetat med tre olika organisationer i skilda stadier av digital
transformation, Svenska Kyrkan, en nordeuropeisk finanskoncern med huvudkontor i Sverige
och Uppsala stadsteater. Genom att utgå från det fysiska och det digitala som byggstenar i hur
interaktionen mellan människor skapas har målet för projektet varit att utveckla en mer
nyanserad förståelse för de faktorer som ger förutsättningar för ett effektivt och gynnsamt
organisatoriskt samspel i skärningspunkten mellan digitala och fysiska rum. Dessa insikter kan
i sin tur användas som vägledning för de studerade organisationernas ledningsgrupper i deras
fortsatta arbete med digitalisering och diskussioner kring rumsliga aspekter av deras
verksamheter, samt deras arbete för effektiv interaktion med kunder, medlemmar och besökare.

Projektet har finansierats med ett tvåårigt projektmedel från Vinnova (2019–2020) och har varit
baserat vid Uppsala universitet och Institutionen för informatik och media. Det är ett
tvärvetenskapligt samarbete som för samman forskare från fyra olika discipliner: Darek Haftor
och Claes Thoren från Informationssystem, Ylva Ekström och Therese Monstad från medie-
och kommunikationsvetenskap, Henrik Åhman från människa-datorinteraktion samt Johan
Jansson från Kulturgeografiska institutionen.

I denna rapport presenteras insikter och analys av Uppsala stadsteater. Rapporten består av fyra
avsnitt. I det första ges en bakgrundsbeskrivning av Uppsala stadsteater med utgångspunkt i
ovanstående projekt. Beskrivningen och analysen bygger på material insamlat via intervjuer
och möten med olika kategorier av personal vid Uppsala stadsteater under perioden januari
2019 till april 2020, besök och observationer i teaterhuset, samt en genomgång av dokument,
teaterns webbsida och sociala medier. I det andra avsnittet identifieras fyra analysområden där
exempel och situationer relaterade till teaterns digitalisering lyfts fram och diskuteras. I det
tredje avsnittet presenteras det institutionslogiska perspektivet, som forskargruppen valt att
använda som teoretiskt ramverk för analysen av alla tre organisationer, och teaterns verksamhet
analyseras utifrån detta. Här diskuteras mer explicit ett par empiriska exempel/situationer med
utgångspunkt i det teoretiska ramverket. I det fjärde och avslutande avsnittet lyfts normativa
rekommendationer fram som i första hand behandlar frågor rörande ledning av digital
transformation.

Mitt under pågående projekt drabbade coronapandemin världen och inte minst kultursfären och
Uppsala stadsteater. Detta har förstås påverkat forskningsprojektet i flea avseenden, till
exempelvis har vi sedan mars 2020 inte kunnat genomföra några fler fysiska intervjuer eller
möten. Hur Uppsala stadsteater drabbats berörs i föreliggande rapport. Men de enorma
konsekvenser pandemin fått för teaterns verksamhet ges inte det utrymme det skulle kunna
förtjäna, då det huvudsakliga material som ligger till grund för beskrivningar och analys här
samlades in innan pandemin bröt ut. Således har väldigt mycket hänt efter detta, inte minst i
relation till Uppsala stadsteaters digitala transformation och medarbetares förståelse av och syn
på densamma som inte till fullo utforskas i denna rapport. Det är vår avsikt att fördjupa denna
analys i fortsatta studier och samarbeten med Uppsala stadsteater och övriga organisationer.



4

Uppsala stadsteater - bakgrund
Uppsala stadsteater har varit en del av Uppsalas kulturliv och stadsmiljö sedan 1951 och räknas
idag som Sveriges tredje största stadsteater (efter Stockholm och Göteborg). Idag fungerar
Uppsala stadsteater som en repertoarteater med fyra olika scener på vilka ca. 18 egna
produktioner samt ett antal svenska och internationella gästspel genomförs varje år.
Repertoaren består av nyskrivet och klassiskt som har som målgrupp allt från vuxna till barn
och ungdom. Säsongen startar i mitten av september och pågår till början/mitten av maj.
Teatern arbetar med ett tydligt uppdrag om att öka tillgängligheten för att inkludera ny såväl
som etablerad publik. Ett exempel på detta är den ungdomsensemble som rekryteras varje höst
och ger ungdomar i Uppsala möjlighet att prova på teater. Under ledning av en dramapedagog
bygger de en föreställning från ax till limpa som har premiär i maj varje år. Ett annat exempel
på hur teatern jobbar med tillgängliggörande av scenkonsten är uppsättningen av Loranga,
Loranga som planerades att spelas utomhus i stadsdelen Gottsunda i augusti 2020. Ett syfte
med detta projekt var att nå ut till publiksegment som vanligtvis inte tar sig till teatern
(föreställningen tvingades dock ställas in pga coronapandemin
(https://uppsalastadsteater.se/loranga-loranga/).

Vid teatern arbetar drygt hundra personer årligen. Flera av dessa ingår i skådespelarensemblen
men teatern har likväl medarbetare inom administration, teknik, mask, kostym, scenografi och
produktion osv. Både inom administration och konstnärlig produktion förekommer olika
anställningsformer från fasta anställningar, vikariat och deltidsanställningar till frilansande
personal. Publikunderlaget är ca 80 000 personer varje år varav en stor del utgörs av personer
från Uppsala kommun och län. Dock har teatern under det senaste decenniet ändrat karaktär
mot en ‘pendlarteater’ och som sådan kommit att även bli en angelägenhet för teaterpublik
boende i Stockholmsområdet. I likhet med mycket annan kulturkonsumtion är en hög andel av
publiken medelålders med koncentration på personer i kategorin 60+ och en majoritet är
kvinnor. Samtidigt finns ett tydligt fokus på barn- och ungdomsteater med ett generöst utbud
av teaterföreställningar riktade till skolungdom. En grundprincip är “att erbjuda kultur
tillgänglig för alla – barn och unga ska ha samma rätt till hög konstnärlig kvalitet som vuxna”
(uppsalastadsteater.se). Uppsala stadsteater har en lång tradition av att erbjuda barn- och
ungdomsteater till fritt inträde, och det ingår i deras kommunala uppdrag att göra detta till
exempelvis skolklasser. Målet är att vara en teater tillgänglig för alla medborgare.

Teaterns fysiska rum
Teaterhuset ligger centralt beläget i Uppsala, nära tågstationen mot öster, Stora torget och
stadens citykärna åt väster. Det är en fysisk plats som rymmer många olika typer av aktiviteter
och en plats som hanterar ibland motsträviga processer som involverar både förvaltning och
förnyelse, tradition och kreativitet. I teaterhuset ryms samtliga fyra scener, kontor samt delar
av produktion och tillverkning. De delar av verksamheten som inte ryms i lokalerna på
Kungsgatan 53 är utlokaliserade till Bolandsgatan (d.v.s. dekorateljén) strax utanför centrala
Uppsala samt i Svista (d.v.s. rekvisitalagret).

https://uppsalastadsteater.se/loranga-loranga/


5

De fyra scenerna är av olika karaktär och rymmer olika stor publik. Stora scenen tar en publik
på ca 530 åskådare och ger de största och mest påkostade produktionerna. Lilla scenen tar ca.
140 åskådare. Ettans salong är beläget i källaren på teaterhuset och tar ca. 100 åskådare.
Uppsättningarna på denna scen riktar främst in sig på barn, unga och skolor. Den minsta scenen,
Intiman, tar ca. 60 åskådare. I denna salong sitter publiken runt cafébord i rummet. Här spelas
ofta lunchteater, men även kvällsföreställningar.

Andra viktiga utrymmen på teatern är foajén som rymmer teaterrestaurangen, teaterbaren,
kulturcaféet och utrymmen för tillfälliga utställningar (t.ex. galleriet Offkonsten som ställde ut
vid starten för detta projekt). Dessa utrymmen utgör viktiga komponenter i hur åskådare och
andra besökare upplever sitt besök i huset. Generellt sett utgör foajén en viktig faktor för att
göra teaterhuset och teatern till en mötesplats för människor och kultur. Det är i foajén som
publiken tas emot och välkomnas till föreställningarna i huset. Restaurangen och baren
fungerar både som mötesplats före, under och efter föreställningar och i samband med andra
arrangemang. Vid baren finns även en liten scen, som ibland kallas för teaterns femte scen, där
externa artister eller teaterns egna skådespelare ibland underhåller gästerna.

Under de två år som detta forskningsprojekt pågått har teaterns fysiska miljö genomgått
omfattande renoveringar och ombyggnationer, framförallt i entré- och foajémiljöerna. Förutom
att skapa en fungerande logistik i teaterhuset är ett uttalat syfte med dessa investeringar att göra
teatern till en naturlig och attraktiv mötesplats.

Finansiering och styrning
Uppsala stadsteater finansieras i huvudsak från skattemedel. I detta är Uppsala kommun
huvudfinansiär, men även Statens kulturråd finansierar teatern genom Regionförvaltningen
(Region Uppsala) i en s.k. samverkansmodell. Biljettintäkterna är också en viktig del i
finansieringen och utgör ca. 11% av de totala intäkterna. Totalt fördelas inkomster enligt
följande (2019) - Uppsala kommun: 74 miljoner, Statens kulturråd/Region Uppsala: 11
miljoner, Biljettintäkter: 11–12 miljoner.

Uppsala stadsteater ägs till 100% av Uppsala kommun och drivs som ett kommunalt
dotterbolag där Uppsala Stadshus AB utgör huvudorganisation. Verksamheten på teatern leds
av en politiskt sammansatt styrelse vars huvudsakliga uppgift är att tillsätta en teaterchef/VD
samt att teatern verkar i linje med uppsatta mål och ekonomiska ramar. Teaterns verksamhet
styrs utifrån specifika ägardirektiv som anges på teaterns hemsida samt i kommunens
styrdokument:

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig
teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande
av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att
uppfylla verksamhetsföremålet.
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● Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt
bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

● Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av
Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

● Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla
en arena för gästspel och andra aktiviteter.

● Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och
besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas
kulturella utveckling.

 (https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/om-oss/om-bolaget/)

Teaterns organisationsstruktur
Uppsala stadsteater är organiserad med utgångspunkt i ett antal avdelningar som hanterar de
olika uppgifter som krävs för att teatern ska uppfylla sitt huvudsakliga syfte (enligt gällande
ägardirektiv). Organisationen delas främst upp i arbetsuppgifter relaterade till det
administrativa uppdraget och arbetsuppgifter relaterade till det konstnärliga uppdraget.
Organisationens teaterchef och VD har huvudansvar för både linjearbetet och den konstnärliga
produktionen. Till sin hjälp i detta uppdrag har teaterchefen en VD-assistent (som även arbetar
som dramaturg). Inom administration arbetar totalt sju personer vilka leds av en ekonomi-
respektive personalchef.

Kommunikationsavdelningen hanterar arbetet med presskontakter, marknadsföring, PR,
webbsidan och teaterns sociala medier samt biljettförsäljning. Arbetet leds av en
kommunikationschef och avdelningen anställer totalt fem personer. Utöver dessa utgör
timanställda publikvärdar och kassapersonal ca. 20 personer.

Produktionen av föreställningar inbegriper en rad olika avdelningar som totalt anställer ca 45
personer (dock ej heltid och många på timanställningar). Arbetet leds av teknisk chef,
kostymchef samt dekorateljéchef.  Dessa avdelningar är: produktion, föreställningsteknik (inkl.
scenmästare, belysningsmästare, ljudtekniker, rekvisitör, maskör), dramaturgiat,
dramapedagoger, kostym (inkl. kostymtecknare, patinerare, påklädare) och dekorateljé (inkl.
snickare, målare, tapetserare, smed). Skådespelarensemblen utgörs av ca. 30 heltidstjänster/år
fördelat på ca. 70 skådespelare (våren 2020), varav 12 personer i den fasta ensemblen medan
övriga anställs till en specifik föreställning.

Teaterns löpande verksamhet samt uppgiften att ta fram produktioner som blir uppsättningar
struktureras genom en systematiserad men komplex struktur av olika möten som involverar
olika konstellationer:

1. Styrelsemöten (6 gånger/år): berör övergripande frågor inklusive strategiska frågor,
bl.a. budgetfrågor. Här medverkar teaterchef, VD-assistent, ekonomichef, politiskt
tillsatta ledamöter (11 ordinarie och 6 suppleanter) samt personalrepresentanter.
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2. Ledningsmöten (1 gång/varannan vecka): berör övergripande frågor relaterade till
teaterns innehåll i form av uppsättningar och budgetfrågor relaterade till produktionen.
Här medverkar teaterchef, VD-assistent, teknisk chef, dekorateljéchef, chefsproducent,
ekonomichef, personalchef, kommunikationschef, kostymchef.

3. Personalmöten (1 gång/månad): berör personalrelaterade frågor. Här medverkar
samtliga som deltar i den dagliga verksamheten samt i aktuella produktioner.

4. Produktionsmöten (1 gång/vecka för varje produktion) som fortlöpande diskuterar
frågor relaterade till pågående och kommande uppsättningar. Här medverkar
konstnärligt team (regissör, scenograf, ljus-/ljudtekniker, producent), representant från
teaterledningen samt en kontaktperson från kommunikationsavdelningen.

5. Spelplansmöten (1 gång/varannan vecka): Strategiskt möte där bl.a. kommande
repertoar diskuteras och beslutas. Hanterar frågor direkt kopplade till de uppsättningar
som ges vid ett specifikt tillfälle. Här medverkar teaterchef, producenter, teknisk chef,
kommunikationschef och försäljningsansvarig.

6. Konstnärlig ledningsgrupp (2 gång/månad): teaterchef, producenter, dramaturg -
planerar det konstnärliga arbetet.

Utöver dessa planerade möten med förbestämda deltagare sker dagligen många planerade och
oplanerade möten som syftar till att få både den kort- och långsiktiga verksamheten att röra sig
i gemensam riktning.

Konstnärlig projektorganisation
Generellt kan organisationen liknas vid ett klassiskt ‘organisationsträd’. Men viktigast för den
konstnärliga produktionen är ‘projektorganisationen’. Med det menas att varje uppsättning
utgör ett eget projekt. I detta arbete delegeras projektorganisationen direkt av teaterchefen till
i första hand ett konstnärligt team. Det konstnärliga teamet består oftast (men inte alltid) av
extern kompetens och kan involvera regissör, scenograf, dramaturg och producent. Detta
‘team’ är ansvariga för den konstnärliga utvecklingen av en produktion. Inom ramen för en
given budget har teamet till sitt förfogande teaterns tekniska kompetenser,
tillverkningsavdelning samt ensemblen.

Ur ett projektorganisatoriskt perspektiv inleds verksamheten med en idé eller intention att
producera en uppsättning. Teatern som projektorganisation är experter på att hålla deadline -
“ingen deadline får missas och ingen premiär får ställas in” är ett ofta upprepat mantra i de
samtal och intervjuer vi haft med chefer och medarbetare. Denna idé eller intention kan baseras
på många olika faktorer. Vanliga bakgrundsorsaker till en uppsättning är t.ex. att teatern vill
arbeta med ett specifikt tema, med en särskild regissör eller med en specifik pjäs (t.ex.
nyskrivna verk eller klassiker).



8

Verksamhetschefen, d.v.s. VD/Teaterchefen är i första hand ansvarig för att ta fram idéer till
teaterns verksamhet och uppsättning. Här förväntas teaterchefen vara lyhörd för idéer som
kommer från organisationen. Det kan gälla initiativ från ledningsgruppen och den kompetens
av t.ex. producenter och dramaturger som finns ‘in-house’. Likväl handlar det om att etablera
och interagera med externa kontakter och influenser. Teaterchefens uppgift är även att lyssna
till och bevaka teaterns omvärld för en förståelse om vad som händer utanför teatern och kunna
ta in idéer som erbjuds teatern på olika sätt.

Arbetet med en uppsättning organiseras efter en väl etablerad struktur och startar redan ca. ett
till ett och ett halvt år innan en tänkt premiär. Sedan sker en rad fasta aktiviteter (förtekniskt
möte, teknisk kollationering, kollationering) som leder fram till premiären.

Tillfälle Tidpunkt Mål/Syfte Deltagare

Rammöte Ca. 1–1,5 år innan
förväntad premiär

På rammöte beslutas om den
översiktliga planeringen för
uppsättningar (t.ex. budget, regissör,
spelschema etc.) och
marknadsföring.

Teaterchef
Regissör
Dramaturg
VD-assistent
Scenograf
Producent
Teknisk chef
Dekorateljéchef
Kostymchef
Kommunikationschef

Förtekniskt möte (FTK) ca. 6 månader innan
premiär

Vision för uppsättningen presenteras
- vilka är förutsättningarna för en
specifik uppsättning (vad kan/kan
inte genomföras)

Teaterchef
Regissör
Dramaturg
Teaterchef
Regissör
Dramaturg
Teknisk chef
Dekorateljéchef
Kostymchef
Kommunikatör

Teknisk kollationering
(TK)

Ca. ca. 3–6 månader
innan premiär

Kontroll av de tekniska aspekterna
av en föreställning

Samma som FTK, men även personal som
är direkt involverade i produktionen

Kollationering Ca. 8 veckor innan
premiär

Bl.a. första kontakt/läsning av manus
för skådespelarna

Konstnärligt team och samtliga som är
involverade i produktionen, inkl.
kommunikatörer (samt övriga anställda
intresserade av produktionen)

Premiär

Figur 1: Projektorganisation - från idé till premiär - tidslinje

Detta anger ungefärliga tidpunkter. Ju längre innan premiär desto större chans till förändringar.
Det är stor sannolikhet att t.ex. det premiärdatum som eventuellt diskuteras på ett rammöte
ändras under produktionstiden. Likaså minskar sannolikheten till stora förändringar ju närmre
premiär man kommer i tiden.
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Teaterns kommunikationsarbete
Vid Uppsala stadsteater finns en kommunikationsavdelning, som ömsom kallas just
kommunikationsavdelningen, ömsom marknadsavdelningen av de olika medarbetarkategorier
som vi samtalat med i denna studie. Kommunikationsavdelningens två huvudsakliga uppdrag
är att (1) sälja biljetter, rent konkret eftersom biljettförsäljningen ligger under denna avdelning,
men också genom marknadsföring av/extern kommunikation om teaterns produktioner, och (2)
att bygga/stärka teaterns varumärke.

Planeringen för marknadsföringen av en repertoar inleds redan ett år innan premiären för en
uppsättning (ex. planeringen av hösten 2019 påbörjades redan hösten 2018). I denna planering
tar kommunikationsavdelningen fram en lanseringsplan inför varje spelår. Denna
lanseringsplan har traditionellt innehållit ett ’kit’ för varje pjäs, bestående av printmedia (en
affisch) och text och bild i programtidningen. I programtidningen, som kom ut två gånger per
år i samband med biljettsläppet (höst och vår), marknadsfördes kommande program och lyfte
fram bl.a. de olika uppsättningarnas tematik, regissörer och skådespelare. Några dagar innan
det officiella biljettsläppet arrangerades s.k. ombudsträffar med teaterombuden, dvs en grupp
med personer som agerar ambassadörer för teatern på sina arbetsplatser och andra nätverk.
Tillsammans  står  dessa  ombud  för  ca  10%  av  den  totala  biljettförsäljningen  till  teatern.
Teaterombuden premieras med t.ex. förhandsvisningar, guidade visningar etc.

Idag sker lanseringen av säsongens föreställningar delvis på nya sätt. Programtidningen gavs
ut sista gången våren 2019 inför spelåret 19/20 och har ersatts med nya kanaler. Redan innan
programtidningen lades ner har Uppsala stadsteaters externa kommunikationsverksamhet –
inklusive såväl marknadsföring som varumärkesbyggande – till stor del digitaliserats.
Nyhetsbrev skickas ut i via mail till publik som prenumererar på detta. Teatern har konton på
Facebook, Twitter och Instagram. De har även en webbsida som utöver ett digitalt spelschema
och presentation av teaterns medarbetare och verksamhet, har en blogg och en podd som
kommunikationsavdelningen kontinuerligt uppdaterar.

Under arbetet med denna studie har den digitala transformationen av kommunikationsarbetet
vid Uppsala stadsteater intensifierats. Delvis som en konsekvens av att en ny
kommunikationschef har tillkommit samt att coronapandemin i princip stängde ner teatern
under 2020 och påskyndade digitala initiativ. Delvis som en konsekvens av att den tryckta
programtidningen som tidigare upplevdes som navet i den externa kommunikationen lades ned
inför vårsäsongen 2020. Idag finns informationen rörande uppsättningarna i huvudsak
tillgänglig online, via Uppsala stadsteaters webbsida, Facebook och Instagram. I sociala media
används dels betalda annonser, dels organiska inlägg som kommunikationsavdelningen
producerar själva och lägger upp i sina olika sociala mediekanaler.
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Teaterns digitala transformation
Även om teaterns grundläggande verksamhet består i en konstform som etablerades för mer än
tusen år sedan så har teatern generellt genomgått stora förändringar och kommit att anpassas
till det omgivande samhället både till form och innehåll, liksom i relation till teknologiska
skiften. Detta gäller även anpassningen till och införlivandet av digital teknik inom teatern.

Vid Uppsala stadsteater har flera steg tagits mot en digital transformation, genom medvetna
strategiska implementeringar, men även genom mer slumpmässiga processer. Nedan har vi
identifierat ett antal digitaliseringsprocesser som antingen redan skett eller är pågående. För
tydlighet redovisas dessa implementeringar och processer i tre olika kategorier som utgår från
digitalisering av den externa och interna kommunikationen samt hur digitalisering har
implementerats i den konstnärliga processen.

Digitalisering av extern kommunikation / publikkontakt
Traditionellt har teaterns biljettförsäljning skett främst genom försäljning vid teaterns fysiska
biljettkassa. Dessa förutsättningar förändrades radikalt i och med att ett nytt digitalt
biljettförsäljningssystem upphandlades 2017. Försäljning på nätet förekom på teatern redan
tidigare, men upphandlingen 2017 gav ett nytt biljettsystem bättre anpassat för digital
försäljning. Även om den fysiska biljettkassan fortfarande finns kvar, dock med begränsningar
i bemanning och öppettider, sker idag ca. 80% av biljettförsäljningen via det digitala
biljettförsäljningssystemet. Initialt fanns det ett starkt motstånd att begränsa tillgängligheten
till de fysiska kassorna, både från delar av anställda och publik, men i takt med att försäljningen
har förskjutits till de digitala kanalerna har acceptansen ökat. Dock återfinns en hög andel av
teaterns återkommande publik i åldrarna +60 år där den digitala kompetensen i vissa fall är
lägre och som fortfarande föredrar att köpa sina biljetter via den fysiska kassan.

Som nämnts ovan, har en tydlig strategi under de senaste åren varit att styra över den externa
kommunikationen till digitala kanaler. Teaterns externa kommunikation sker idag genom
digitala kanaler som webbsida, blogg, podd och sociala medier (framförallt facebook och
Instagram). I dessa kanaler kan uppsättningar marknadsföras och information om de olika
uppsättningarna kommuniceras. Fördelarna med att detta sker i digitala kanaler är att de medger
en större flexibilitet genom att de kan förses med uppdaterat material och medger ändringar i
kommunikationen när så krävs. Tillgången till verktygen i sociala medier, bloggar och poddar
etc. gör det möjligt att fördjupa kommunikationen och analys av innehåll och tematik. Social
media medför även en potential för dialog och kommunikation direkt med teaterns publik. De
digitala kanalerna är dock resurskrävande på så vis att de kontinuerligt behöver förses med nytt
material för att inte verka ‘livlösa’.

En annan betydelsefull och tydlig/synlig del i processen att digitalisera den externa
kommunikationen har varit den ovan nämnda nedläggningen av den tryckta programtidningen.
Programtidningen var tidigare själva noden i teaterns kommunikationsarbete, men en av
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nackdelarna med en tryckt pappersprodukt som denna är t.ex. att den saknar flexibilitet och
snabbt blir inaktuell vid både små och stora ändringar i programmet - från att en skådespelare
byts ut till att föreställningar ställs in. En annan nackdel var att programtidningen var
resurskrävande och därmed tog resurser från digitala kanaler som kontinuerligt behöver förses
med uppdaterat material.

En viktig grupp för biljettförsäljning är de s.k. teaterombuden och kommunikationen med
denna grupp sker idag primärt genom e-post. Teatern använder sedan flera år tillbaka e-post
även för att skicka ut nyhetsbrev till medlemmar på e-postlista. Man har även påbörjat försök
att hålla kontakt med ombuden via en Facebookgrupp.

Uppsala stadsteater anordnar olika typer av events för att öppna huset för allmänheten med
syftet att samverka med lokalsamhället och för att locka ny publik. Ett exempel är att
teaterhuset är öppet under Kulturnatten som genomförs årligen i september i Uppsala. Ett annat
exempel kopplad till en specifik föreställning skedde i samband med uppsättningen av
Pennskaftet under hösten 2019 där man bjöd in till ett event som relaterade till hundraårsminnet
av införandet av kvinnlig rösträtt. Kommunikation rörande dessa events sker via digitala
kanaler, webbsidan, sociala medier och nyhetsbrev. Men eventen i sig sker i teaterhuset och
det fysiska mötet i det fysiska rummet är väsentlig för denna kommunikation.

Även om väsentliga delar av den externa kommunikationen idag sker via digitala kanaler och
verktyg utgör traditionell eller analog kommunikation fortfarande en betydelsefull del för att
Uppsala stadsteater ska kunna skapa meningsfulla relationer med sin publik. Flera respondenter
menar att den viktigaste marknadsföringen av deras verksamhet sker när publiken tar med sig
upplevelsen från en föreställning och berättar om den för vänner och bekanta. De menar att den
typen av kommunikation inte kan ersättas av nyhetsbrev och meddelanden i sociala media.

Digitalisering av intern kommunikation & administration
Uppsala stadsteaters interna kommunikation och administration präglas idag av användandet
av digitala kanaler och verktyg. De använder flera olika administrativa verktyg för att
organisera frågor som har med budget, lön och schemaläggning att göra. Administration och
utbetalning av löner sker genom ett digitalt system som tillhandahålls av Hogia.
Bokföringssystemet är digitalt och tillhandahålls av FortNox.

En teater är en komplex organisation där många olika personers scheman (för aktiviteter och
sysslor) ska kombineras med varandra och med olika avdelningars scheman. Detta har
traditionellt varit ett mycket komplext och tidskrävande arbete som genomförts analogt. Detta
arbete är fortfarande komplext, men idag har man det digitala planeringssystemet TimeWise
till sin hjälp. Ett problem som upplevs i hanteringen av de digitala administrativa verktygen är
att de inte i tillräcklig utsträckning är kompatibla med varandra och att programmen ’inte pratar
med varandra’. Detta är också en frustration i relation till Uppsala kommun (som äger Uppsala
stadsteater till 100%) och till vilka man redovisar sin verksamhet.



12

Även den interna kommunikationen är idag i huvudsak digital. Kommunikationen internt sker
via e-post och veckoscheman kommuniceras ut i digitala kanaler, från VD och VD-assistent
till alla anställda och från produktionssamordnare till alla som deltar i en viss produktion. Även
de konstnärliga teamen vittnar idag om att mobiltelefon och e-post används flitigt för att
kommunicera och genomföra en del av regi- och planeringsarbetet.

Precis som i den externa kommunikationen är den interna kommunikationen en blandning av
digital och fysisk interaktion. Fokus för den administrativa kommunikationen ligger på digitala
verktyg. Detta skiljer sig dock från annan intern kommunikation som snarare tar avstamp i
digital informationsöverföring men följs upp av många fysiska möten. Mycket av den
kommunikation som sker på teatern, kanske särskilt i relation till den konstnärliga
produktionsprocessen, består av högst komplex information, t.ex. förkroppsligande av kunskap
om känslomässiga erfarenheter, material etc. Det är en form av kommunikation som ofta kräver
fysisk interaktion och som svårligen låter sig överföras i digitala kanaler.

Digitalisering i den konstnärliga processen
Teater beskrivs av de flesta respondenterna som det fysiska mötet mellan skådespelare och
publik och kan därmed beskrivas som en i all väsentlighet analogt möte. Medan de
grundläggande formerna för teater framstår som intakta så har dock stora delar av infrastruktur
och produktionshjälpmedel digitaliserats i hög utsträckning.

En uppsättning på Uppsala stadsteater är idag är en blandning av analoga och digitala element.
Ljud, ljus, delar av rekvisita och scenografi utgörs av digitala verktyg och tekniker. Ljus och
ljud styrs genom digital programmering och det är inte ovanligt att t.ex. digitala skärmar
används för att förmedla/förstärka de kontexter och budskap som framförs på scenen. En viktig
aspekt av teaterns digitalisering är hur det effektiviserar förändringen av scenrummet. Då det
tidigare var scenarbetare som flyttade på dekorer, ändrade kulören på scenbelysningen eller
mixade ljudet på scenen så utförs det arbetet idag i betydligt högre grad av digitala hjälpmedel.

Ytterligare en aspekt som effektiviseras genom digitala verktyg är den logistiska planeringen
av de utrymmen som teatern har till förfogande. Teaterns fysiska utrymmen är begränsade och
det är inte möjligt att förvara t.ex. scenografi till allt för många uppsättningar. Införandet av
repertoarteater, d.v.s. att man kan spela flera olika uppsättningar under samma period, har
underlättats av att det finns effektiva digitala planeringsverktyg.

För de enskilda uppsättningarna och i relation till teaterns hela repertoar har digitala verktyg
förmågan att förstärka upplevelsen (t.ex. genom att förse publiken med information om pjäsen
både innan, under och efter själva besöket vid teatern). På samma sätt kan digitala verktyg
förlänga upplevelsen bortom teaterbesöket. Ett väl genomtänkt samspel mellan det
analoga/fysiska och det digitala kan generera relevanta mervärden.
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Konsekvenser av coronapandemin

Den 11 mars 2020 fattade Sveriges regering, mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens
rekommendation, beslut om att stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 500 deltagare. Samma dag gick Uppsala stadsteater ut med sitt första corona-
relaterade meddelande i sociala medier där de informerade att publiken för kvällens
föreställning inte överskred 500 personer. I en uppdatering av inlägget nästa dag meddelades
att Uppsala stadsteater med anledning av regeringens beslut skulle komma “att reglera så att vi
varje kväll INTE överskrider godkänt antal besökare i teaterns publika utrymmen.”
(https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/ 11 mars 2020)

Under de följande dagarna följde ett intensivt arbete med att följa med i händelseförloppet i
Sverige och ett ökat behov av kommunikation med publiken uppstod; för att kontakta dem som
skulle komma att beröras av begränsningarna, för att hjälpa dem som ville boka om sin biljett
(vilket erbjöds utan kostnad) och för att svara på frågor och bemöta oro. Biljettkassan
bemannades med extra personal för att kunna hjälpa till med av- och ombokningar av biljetter,
svara på frågor via mail och telefon, och hela kommunikationsavdelningen fick jobba på
högtryck. En såväl extern som intern debatt om huruvida verksamheten verkligen skulle kunna
fortgå på ett säkert sätt med rådande smittrisk ledde till följande besked som publicerades på
Uppsala stadsteaters Facebooksida den 18 mars 2020:

Bästa publik!
På grund av rådande situation ställs alla föreställningar och all publik verksamhet in från onsdag den 18
mars till och med onsdag 1 april. Mer information finns på vår hemsida.
(https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/ 18 mars 2020)

På hemsidan den 6 april 2020 informerades om följande:

“UPPSALA STADSTEATER STÄNGT FÖR PUBLIK VÅREN UT - Detta innebär att inga
föreställningar eller publika program kommer att ges under april och maj. Biljettkassan är fortsatt stängd
men kundservice har utökade öppettider via telefon och e-post.

Om du har biljett till ett evenemang på Uppsalas stadsteater under april eller maj kommer dina biljetter
att avbokas eller flyttas. Vi kontaktar alla som är berörda av inställda föreställningar med mer information
om vad som gäller för just dina biljetter.

En glädjande nyhet är att Uppsala stadsteater flyttar ut från teaterhuset på Kungsgatan 53 för att spela
Loranga, Loranga som sommarteater i Gottsunda i augusti, utomhus med fri entré.”
(https://uppsalastadsteater.se/uppdatering-ang-
coronaviruset/?fbclid=IwAR2wDr1tkaIVug6bS1xUVZ8cMoxBa9J-ltpYVMElM69Eg9qxQSkE3xzR-
EQ)

För en del av de anställda inom teatern innebar nedstängningen av den publika verksamheten
mindre jobb. De skådespelare som var med i pågående eller planerade föreställningar som
ställdes in fick en helt annan arbetsvardag. För många andra i teaterhuset som redan var igång
med olika förberedelser och repetitioner inför höstens föreställningar, och planering inför
spelschemat 2021, blev förändringen inte så stor. Kommunikationsavdelningen var sannolikt
den avdelning som pga krisen fick mest akut merjobb inledningsvis. i september 2020 gick

https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/
https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/
https://uppsalastadsteater.se/uppdatering-ang-coronaviruset/?fbclid=IwAR2wDr1tkaIVug6bS1xUVZ8cMoxBa9J-ltpYVMElM69Eg9qxQSkE3xzR-EQ
https://uppsalastadsteater.se/uppdatering-ang-coronaviruset/?fbclid=IwAR2wDr1tkaIVug6bS1xUVZ8cMoxBa9J-ltpYVMElM69Eg9qxQSkE3xzR-EQ
https://uppsalastadsteater.se/uppdatering-ang-coronaviruset/?fbclid=IwAR2wDr1tkaIVug6bS1xUVZ8cMoxBa9J-ltpYVMElM69Eg9qxQSkE3xzR-EQ
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Uppsala stadsteater ut med att de öppnar igen och så blev också fallet till att börja med, om än
i begränsad omfattning då pandemin utvecklade sig så att Uppsala blev epicentrum för smittan.
16 november stängde man igen, och har vid skrivandet av denna rapport inte öppnat än.

Av de många negativa konsekvenser som Uppsala stadsteater drabbades av på grund av
pandemin 2020 kan framförallt en förlust på ca 5 miljoner kronor nämnas, även om man också
sparar en del pengar på att inte spela teater. Den största ekonomiska förlusten gjordes genom
att 19 föreställningar av Next to Normal med Helén Sjöholm i en av rollerna, som hade
potential att bli Uppsala stadsteaters största succé någonsin, fick ställas in.

Nedstängningen av teatern för publika aktiviteter har lett till att Uppsala stadsteater har tagit
initiativ till en del nya digitala aktiviteter för att upprätthålla kontakten med publiken.
Exempelvis gjordes några få av teaterns föreställningar digitalt tillgängliga via teaterns
webbsida. Pjäsen “Meningen med döden” som precis hann med alla sina planerade
föreställningar innan teatern stängde för publik verksamhet, filmades av ljud- och ljustekniker
i huset vid en sista privat föreställning med begränsad publik 20 mars 2020. Inspelningen lades
sedan upp på teaterns webbsida: https://uppsalastadsteater.se/film-meningen-med-doden/ och
var vid avslutningen av detta forskningsporjekt den enda föreställning som Uppsala stadsteater
gjort digitalt tillgänglig. Den fick fina recensioner i media och angavs som ett gott exempel på
streamad teater. Även ungdomsensemblen satte upp en pjäs ("Lost in space”) som hade digital
premiär  i maj 2020. Ett ytterligare exempel under 2020 är ”Julfesten”, en digital julkalender
bestående av kortare sketcher/avsnitt som publicerades i teaterns digitala kanaler som
genomfördes och sändes via webbsidan och Facebook i december 2020.

Användandet av de digitala kanalerna har intensifierats under pandemin. Teaterns blogg
(https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/bakom-kulisserna/blogg/) används fortsatt för att
berätta om aktiviteter som äger rum på teatern och/eller i teaterns regi trots att den är nedstängd,
exempelvis ett blogginlägg om “Teaterworkshop utomhus” som beskriver dramapedagogernas
coronaanpassade aktiviteter för skolelever. Ett nytt inslag på bloggen under pandemin var
“Teatertips inför helgen” där det ges tips om fördjupad läsning om olika pjäser som satts upp i
Uppsala och dramaövningar som publiken kan prova på hemma.  I de sociala mediekanalerna
(Facebook, Twitter, Instagram) delas inlägg om vad som händer på teatern medan den publika
verksamheten låg nere. Exempelvis en “Selfiepromenad med Petra Brylander”
(https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/videos/774027436461411/?epa=SEARCH_B
OX) och bilder på teaterbyggnadens fönster där scenkläder från tidigare föreställningar
exponeras för förbipasserande i väntan på att teaterns ska öppna. Redan under våren 2020 tog
dramapedagogerna fram digitalt material under rubriken “Dramaövningar hemma”
(“https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/barn-unga/dramaovningar-hemma/) och
“Dansövningar hemma” (https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/barn-unga/dansovningar-
hemma/).  Ett ytterligare exempel är skådespelarna Åsa & Aksel som under våren 2020 spelade
in en trilogi av kortfilmer som reflekterar över skådespelarnas frustration och saknad av mötet
med publiken i pandemitid.

https://uppsalastadsteater.se/film-meningen-med-doden/
https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/bakom-kulisserna/blogg/
https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/videos/774027436461411/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/uppsalastadsteater/videos/774027436461411/?epa=SEARCH_BOX
https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/barn-unga/dramaovningar-hemma/
https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/barn-unga/dansovningar-hemma/
https://uppsalastadsteater.se/om-teatern/barn-unga/dansovningar-hemma/
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Nedstängningen av teatern har vidare lett till mer uppsökande aktiviteter. Exempelvis
“Bygget”, en utomhusföreställning för förskolor, skulle inte ha ägt rum om det inte vore för
pandemin. Under året genomfördes även ett samarbete med Uppsalahem som innebar att några
ur ensemblen spelade upp ett kortare musikprogram på ett antal innergårdar. Detta var ett
arrangemang som genomfördes i princip utan marknadsföring för att inte locka mer publik än
vad gällande restriktioner tillät. Dock rapporterade man om dessa händelser i sina sociala
medier.

Många möten inom teaterorganisationen har, i likhet  med i samhället i övrigt, övergått till att
bli digitala, vilket har lett till en förändrad inställning till “att vara digital”, som kan ha potential
att  leva  kvar  i  någon  form  även  efter  pandemin.  Den  tidigare  nämnda  renoveringen  av
teaterhusets foajé har kunnat äga rum ifred när besökarna varit färre. Detta är ett intressant
exempel på hur den fysiska platsen och teatern som en mötesplats lever kvar trots rådande
omständigheter.

Fyra analysområden
Utöver den rent beskrivande delen av Uppsala stadsteater vill vi belysa fyra analysområden
eller problemformuleringar som beskriver verksamheten på ett generellt plan men som också
belyser mer specifika frågor som har uppstått i samband med teaterns digitala transformation
och i relation till dess fysiska och digitala rum.

‘Teaterns Digitalisering’ som performativ process

Vårt första identifierade analysområde rör Uppsala stadsteaters reaktioner på och
föreställningar om teaterns digitalisering. I nästan varje intervju vi genomfört på Uppsala
stadsteater har de personer som arbetar där i olika yrkeskategorier uttryckt större eller mindre
skepsis i relation till digitaliseringen av teatern. I vårt arbete har vi funnit detta något paradoxalt
då Uppsala stadsteater faktiskt har genomgått en långt större digital transformation än de verkar
vara medvetna om. I våra intervjuer med medarbetare på teatern har vi bett varje individ att
beskriva deras arbete och ansvarsområden på teatern och har då i nästan samtliga fall inkluderat
någon form av digital aspekt av deras arbetsuppgifter. Dock, när vi avslutningsvis har ställt
frågor  om hur  de  uppfattar  idén  om teaterns  digitalisering  samt  vad  de  tycker  om detta  har
många ställt sig generellt skeptiska till denna idé.

Anmärkningsvärt är att flera respondenter refererar till en rapport från 2013 utgiven av Statens
Kulturråd (“Digitaliseringen på scenkonstområdet”). Denna rapport genomfördes på uppdrag
av Näringsdepartementet och kopplades samman med riksdagens it-politiska beslut om att
främja Sverige som framstående i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Rapporten lyfter
fram frågor som t.ex. i vilken utsträckning offentligt finansierad scenkonst tillgängliggör sina
produktioner till allmänheten via digitala kanaler och vilka hinder och möjligheter som finns
för fortsatt utveckling på sådana områden. Just aspekterna av att digitalisera och tillgängliggöra
digitalt  som  lyfts  fram  i  rapporten  verkar  ha  genererat  ett  starkt  ifrågasättande  från  många
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medarbetare vid teatern. Särskilt har teaterns roll i det fysiska mötet belysts som viktigt och
som oförenligt med digital publicering, d.v.s. att visa teater online. Så istället för att fungera
som uppmuntrande har rapporten snarare bidragit till en negativ attityd gentemot teaterns
digitalisering.

I och med att coronapandemin utbröt mitt i denna studie så kom dessa frågor att ställas på sin
spets när det inte längre blev möjligt att spela teater på traditionellt vis, d.v.s. i direkt interaktion
mellan skådespelare och publik. Flera initiativ, dels på Uppsala stadsteater (som exemplifieras
ovan), men också i större omfattning på teatrar runt om i landet, till att dels anpassa pågående
och planerade uppsättningar till ett online-format, men också till att producera uppsättningar
direkt för online-format. På ett generellt plan har coronakrisen lett till att teatern som
organisation och dess medarbetare tvingats att omvärdera sin inställning till det digitala. Flera
medarbetare menar att det otänkbara med digital teater idag i större utsträckning ses som en
realitet eller möjlighet. Således har flera aspekter av digitaliseringen av teatern hanterats mer
aktivt året 2020 på grund av pandemin och det ska bli intressant att följa Uppsala stadsteater
genom detta arbete för att sedan kunna följa upp och analysera vilka eventuella nya digitala
grepp och initiativ som får leva kvar även när de mest akuta konsekvenserna av denna kris har
lagt sig

Teater och det fysiska mötet
Ovanstående föreställning, och skepsis, om vad digitaliseringen av teatern skulle innebära
hänger samman med den starkt rotade idén om att teater innebär ett fysiskt möte mellan
skådespelare och publik. Det är i detta fysiska möte som interaktionen mellan skådespelare och
publik traditionellt har ägt rum, och det är så det behöver fortsätta vara för att fortsatt vara just
teater och inte exempelvis film eller TV. Detta har uttryckts tydligt i flera av de intervjuer vi
genomfört  på  Uppsala  stadsteater  i  termer  av  “Teatern  är  den  sista  utposten  för  det  fysiska
mötet” och “Publiken ska känna spottet från skådespelarna på scenen” exempelvis. Även i
relation till detta ser vi i våra studier av Uppsala stadsteater att flera initiativ ändå har gjorts
med avsikt att komplettera detta viktiga fysiska möte mellan skådespelare och publik med
digitala möten. Videotrailers för föreställningar som sprids via teaterns sociala medier är ett
exempel på detta. Bakom-scenen-filmer ett annat, liksom intervjuer med skådespelare och
regissörer etc. i teaterns podd och blogg. Till följd av att teatern blev tvungna att stänga ner all
publik verksamhet från slutet av mars 2020 pga pandemin, initierades (som ovan nämnts) flera
sådana initiativ.

Ett intressant område som skulle vara intressant att analysera djupare är frågan om hur, när och
i vilka former det digitala mötet mellan teaterproduktion och publik skulle kunna fungera som
ett komplement till, en förlängning eller en fördjupning av det fysiska mötet och den
konstnärliga upplevelsen i teatersalongen. För att genomföra detta skulle kompletterande
intervjuer behöva genomföras med medverkande i teaterproduktionerna, samt framförallt med
publiken för att komma till insikt om vad de anser om hur det digitala mötet fungerar som
komplement till det fysiska mötet. Här skulle en fördjupad analys av hur ”the entanglement”,
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d.v.s. komplex social interaktion (Orlikowski 2007) av digitalt och analogt kan hänga ihop med
aspekter som generation, kön, klass, etnicitet etc. i relation till kulturkonsumtion.

Teaterhusets fysiska lokalisering och struktur samt det interna flödet av
information

Digitala verktyg kan effektivisera utnyttjandet av de fysiska rum som teatern utgör. Detta är
till viss del redan gjort i samband med att man införde repertoarteater för några år sedan. I det
arbetet utgör digitala planeringsverktyg viktiga resurser för att t.ex. både skådespelare och
lokaler ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt. Repertoarteater ger således ‘mer’ teater till
publiken, både vad gäller antal uppsättningar och teman, och ökar således potentiellt
tillgängligheten. Samtidigt utgör teaterns fysiska struktur och lokalisering (Uppsalas innerstad)
begränsningar. Teaterns fysiska struktur sätter begränsningar både för vilken typ av
uppsättningar som kan genomföras samt antal produktioner. Lokaliseringen till Uppsalas
innerstad ger goda möjligheter till t.ex. utnyttjande av kollektivtrafik samtidigt som
lokaliseringen begränsar vem och vilka som har möjlighet att ta sig till teatern och på vilket
sätt.

Det interna flödet av information är i hög grad beroende av ett relativt komplext system av
möten som kräver fysisk närvaro. Denna struktur av möten hanterar både frågor av strategisk
art (ekonomisk, politik) samt det konstnärliga arbetet (se schematisk förklaring för denna
struktur under rubrikerna Teaterns organisationsstruktur samt Konstnärlig
projektorganisation). De fysiska mötena framstår som fortsatt viktiga trots att en
genomgripande digitalisering har skett, t.ex. sker idag mycket kommunikation via e-post och
mobiltelefoner, både i det administrativa arbetet såväl som det konstnärliga. Vår tolkning är att
de fysiska mötena är viktiga för kommunikationen av komplex information (tyst kunskap).
Detta gäller både det administrativa arbetet (t.ex. kommunikationsavdelningen) såväl som det
konstnärliga. I det konstnärliga arbetet handlar mycket av kommunikationen om att föra ut det
konstnärliga teamets visioner i hela organisationen så att den arbetar mot samma mål. En av
våra respondenter menar att för att en vision ska kunna förverkligas (i t.ex. en uppsättning)
behöver organisationen skapa ‘gemensamma referenspunkter’ vilket är betydlig svårare att
göra i en digital kontext jämfört med fysisk interaktion.

En intressant uppföljningsfråga relaterat till teaterns fysiska struktur, lokalisering och interna
kommunikation gäller tex. kreativa möten samt repetitioner och produktionsflöden kommer att
förändras som en konsekvens av pandemin.

Kommunikationsstrategier
I flera av intervjuerna med medarbetare på kommunikationsavdelningen har det talats om att
en konsult har anlitats för att utbilda medarbetarna om “kundresan”. Detta indikerar att den syn
på teaterpubliken som förväntas genomsyra arbetet inom kommunikationsavdelningen är som
primärt kunder. Att kommunikationsavdelningens två huvudsakliga uppgifter, som ovan
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nämnts, är att sälja biljetter och att bygga/stärka teaterns varumärke indikerar att det främst är
extern kommunikation som faller inom kommunikationsavdelningens ansvarsområde. Att
avdelningen omväxlande kallas kommunikationsavdelningen och marknadsavdelningen
förstärker denna iakttagelse.

Kommunikationsavdelningen har förvisso insyn i den övergripande produktionsplaneringen
genom att de närvarar i många av de möten som föregår en ny uppsättning, och de arbetar
kontinuerligt med att följa det konstnärliga arbetet och genomförandet av föreställningarna
samt att kommunicera om detta i teaterns olika digitala kanaler. Men trots detta tycks den
dominerande uppfattningen inom teatern vara att deras arbete fortfarande är att ”marknadsföra”
föreställningarna långt innan de har premiär. När kommunikationsavdelningens arbete förs på
tal i många av de samtal vi haft med olika medarbetare inom teatern, nämns framförallt det
”marknadsföringskit” innehållande affisch och innehållet i programtidningen för varje
föreställning som skulle vara klart till det biljettsläpp som skedde i samband med att
programtidningen kom ut.

En kombination av denna relativt cementerade syn på kommunikationsavdelningens
arbetsuppgifter, och brist på genuin delaktighet i produktionsplaneringen och den konstnärliga
processen kan vara en av de viktiga orsakerna till det mantra som upprepas i flera intervjuer
om att “när en teaterproduktion går bra är det ensemblens och det konstnärliga teamets
förtjänst, när det går dåligt är det kommunikationsavdelningens fel.” Och även det omvända
att kommunikatörerna känner sig hotade de få gånger ansvaret för kommunikationen lämnas
över till andra medarbetare, t ex skådespelare som kan kommunicera om de produktioner de är
med i t.ex. i sociala media.

Vi ser det som intressant att titta närmare på hur den slutgiltiga nedläggningen av den tryckta
programtidningen och det samlade biljettsläppet som tidigare ägde rum två gånger per år i
samband med publiceringen av denna bidragit till att den digitala transformation av
kommunikationsarbetet som pågått i flera år nu kulminerat i att digital kommunikation kring
den konstnärliga verksamheten är den dominerande. Att detta råkade sammanfalla med
coronapandemin och nedstängningen av teatern och den ovan nämnda (påtvingade) förändrade
inställningen till digital kommunikation kan eventuellt ha lett till att skynda på processen att
göra kommunikationsverksamheten mer integrerad i kärnverksamheten.

Institutionslogik som analytiskt ramverk
Institutionell teori hanterar frågan om hur institutioner påverkar samhälleliga fenomen
(Hodgson 2006). Med institutioner avses strukturer som påverkar ‘de sätt som vi gör saker
på’ och kan kategoriseras som både formella (t.ex. lagar och regler) och informella (t.ex.
normer och värderingar). Institutioner ses som stabila strukturer som ger normativa, kognitiva
och reglerande förutsättningar för samhällen och socialt liv. Institutionell teori kan användas
som ramverk för att studera hur dessa institutioner skapas, sprids, implementeras och anpassas,
men också hur de kan fasas ut  och inte längre är i  bruk. Men även om institutioner ses som
stabila och att det ofta finns ett samförstånd kring många institutioner på en samhällelig nivå
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så hanterar ett institutionellt perspektiv också de konflikter och sociala rörelser som kan leda
till institutionell förändring.

Ett mer specifikt perspektiv inom den institutionella teorin är det s.k. institutionslogiska
perspektivet (Alford and Friedland 1985). Det är ett metateoretiskt ramverk som kan användas
för att analysera inbördes förhållanden mellan institutioner, individer och organisationer i
sociala system (Thornton & Ocasio 2008; Thornton, Ocasio & Lounsbury 2013). En avgörande
skillnad mellan institutionell teori och institutionella logiker är att det senare försöker hantera
det ontologiska och epistemologiska gapet mellan struktur och individ, d.v.s. frågan om det är
strukturer eller individer som påverkar utfallet i givna sociala processer och sammanhang.
Teorin om institutionslogiker försöker hantera länken mellan individuellt aktörskap och
konstruerade strukturella system där teorin bland annat lyfter fram människor som medskapare
av de institutionella logiker som de själva också är en del av.

I det institutionslogiska perspektivet urskiljs varje institutionsordning genom unika
organiserande principer, praktiker och symboler vilka påverkar individers och organisationers
beteenden. En institutionslogik utgör således en referensram som påverkar aktörens val vid
meningsskapande (‘sensemaking’) och de argument (eller ‘vokabulär’) som de använder för
att motivera olika handlingar, känsla av jaget (‘self’) och identiteter. De principer, praktiker
och symboler som tillhör en logik formar vad som uppfattas som ett rationellt beteende. Det
finns ingen exakt förståelse för hur många institutionslogiker som går att identifiera på
samhällsnivå, men en grundläggande uppsättning består av följande idealtypslogiker: familj,
religion, stat, marknad, profession, företag samt gemenskap (‘community’). Relaterat till dessa
idealtypslogiker finns en uppsättning egenskaper vilka i sin grundform anges som:
grundläggande metafor, upphov till legitimitet, upphov till auktoritet, upphov till identitet,
grundantagande för normer, grundantagande för uppmärksamhet, grundantagande för strategi,
informella kontrollmekanismer, och ekonomiskt system.

Med utgångspunkt i dessa grundläggande institutioner har vi tolkat och identifierat relevanta
institutionella logiker som relaterar till verksamheten på Uppsala stadsteater. I tabellen nedan
återfinns således fyra institutionella logiker som - menar vi - formar teaterns arbetssätt och
digitala transformation. Dessa institutionella logiker är konstnärlig, marknad,
företag/organisation samt public service (stat). Relaterat till de identifierade
institutionslogikerna återfinns i tabellen åtta egenskaper, eller kategoriska element, som
identifierar relevanta analytiska element som organisatorisk tillhörighet, centrala aktörer,
uppdrag etc. Både de institutionella logikerna och de relaterade egenskaperna har identifierats
genom systematisk analys av det empiriska material som samlats in under perioden 2019–2020.
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                       Logik

Egenskaper

Konstnärlig Marknad Företag/organisation Public Service

Organisatorisk
och geografisk
tillhörighet

Skrå/identitet
(t.ex. utbildning),
facklig tillhörighet

Uppsala, Stockholm, Övr.
Sverige

Kommun (ägare) Kommun, region
Uppsala, Statens
kulturråd

Centrala aktörer Skådespelare,
regissörer,
scenografer,
rekvisitörer etc.

Kommunikationsavdelning,
teaterchef

VD/Teaterchef och Uppsala
stadsteaters styrelse,
ekonomichef, administrativ stab
samt producenter

Stat, kommun,
kulturinstitutioner (t.ex.
Statens kulturråd).

Uppdrag Spela teater,
skapa upplevelser.
Bevara kulturarv
och utveckla
scenkonsten

Sälja (fler) biljetter, ökad
synlighet, förbättra
marknadsposition och
kulturellt renommé

Inom ramen för tilldelad budget:
Engagera, underhålla och beröra;
Under hela året spela pjäser
(blandad repertoar); Nå nya
publikgrupper (bl.a. unga och
barn) och öka
publiktillströmningen; Initiera
gästspel som komplement till det
egna utbudet; Samarbeta med
olika kulturföreträdare och
kulturorganisationer

Skapa tillgänglighet till
kulturupplevelser,
underhållning/rekreatio
n. Stärka demokrati

Typiska
aktiviteter

Producera/Spela
teater

Extern kommunikation,
marknadsföring (även
uppsökande verksamhet),
sälja biljetter.
’Taste making’/Skapa
efterfrågan

Planerings- och budgetarbete.
Administrativt och strategiskt
arbete

Producera kultur,
Skolteater,
Uppsökande
verksamhet,
Fostra nya
teaterbesökare

Utgår från,
förutsättning

Specifika
kunskaper,
utbildningar och
erfarenheter för
respektive
profession,
geografiskt läge

Marknadsposition,
kulturellt renommé,
repertoarteater, husets
kapacitet (scener,
salonger), geografiskt läge
Extern kommunikation

Organisatorisk/byråkratisk
struktur. Teaterhusets struktur.
Intern kommunikation

Politisk ekonomi
(statliga/kommunala
skattemedel), politisk
vilja

Värderar Konstnärligt
hantverk, ’art for
arts sake’, mötet
med publiken

Antal sålda
biljetter/Publiksiffror,
medial spridning.

Monetära intäkter (biljettintäkter
+ bidrag)

Kultur, demokrati

Legitimitet Utbildning,
kompetens,
erfarenhet,
renommé

Marknadsposition,
kulturellt renommé
Platsen för teaterhuset
(t.ex. historik)

Hålla budget + hålla deadlines (i
relation till Premiären) i
kontinuerlig verksamhet (= att
teaterhuset är öppet)

Förtroendekapital i det
omgivande samhället,
mer specifikt
finansierande
lokala/regional/nationel
la organ/institutioner
samt politiskt styre.
Förtroendekapital inom
kultursfären.

Framgång mäts Kommunikation
med publik
(applåder, skratt
etc.), fullsatta
salonger, bra
recensioner,
professionell
stolthet

Antal sålda biljetter Hålla budget Allmänt teaterintresse,
tillgänglighet

Figur 2: institutionella logiker och egenskaper för Uppsala stadsteater
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Nedan förklaras tabellen genom att de olika institutionslogikerna samt relaterade egenskaper
beskrivs i detalj.

Konstnärlig logik

Den konstnärliga logiken inom teatern utgår från dess kärnverksamhet, d.v.s. att producera och
spela teater av hög konstnärlig kvalitet. Denna logik är i många avseenden en dominerande
logik inom Uppsala stadsteater, liksom inom teaterverksamhet i stort. Inte minst eftersom den
utgår just från den konstnärliga verksamhet som artikuleras på teaterscenen (scenkonst) och
som man enligt tusenårig tradition har ägnat sig åt på teatern. Den konstnärliga logiken kopplas
dock inte endast till den konstnärliga ensemble av skådespelare som står på scen, utan gäller
alla de olika konstnärliga hantverksskrån som deltar i produktion och framförande av
teaterföreställningar. Även om det sannolikt finns en intern, eventuellt ganska strikt hierarki
mellan  dessa  professioner,  så  är  konstnärslogikens  centrala  aktörer  således  alla  de  olika
medarbetare anställda vid teatern eller inhyrda för en specifik produktion (konstnärliga team),
som var och en med sin specialkompetens behövs för att teaterproduktioner rent konstnärligt
ska kunna fungera, t ex skådespelare och regissörer, scenografer och rekvisitörer, maskmakare
och kostymörer, scenbyggare och ljud- och ljustekniker osv. Alla dessa aktörer/individer
förkroppsligar denna logik när de tillsammans strävar mot att uppfylla teaterns huvuduppdrag
- att producera och framföra teater av konstnärligt hög kvalitet och skapa upplevelser för
publiken. I uppdraget ingår också att bidra till bevarandet av den dramatiska scenkonsten som
kulturarv samt att samtidigt utveckla scenkonsten. Att Uppsala stadsteater på senare år har
tillskansat sig (byggt upp) ett gott kulturellt renommé inom kultur- och teatersverige utgör en
viktig förutsättning för att kunna attrahera både tillsvidareanställda och frilansande
skådespelare och regissörer och andra konstnärliga professioner med gott renommé. Uppsala
stadsteaters geografiska lokalisering i just Uppsala är en ytterligare viktig förutsättning för att
inte bara kunna vara en attraktiv konstnärlig arbetsplats med gott renommé, utan också en
tillgänglig arbetsplats för de stora delar av den svenska scenkonsteliten som finns på
pendlaravstånd i Stockholm. I vårt empiriska material benämns Uppsala stadsteater flera
gånger en ’pendlarteater’. Vidare tycks en ytterligare förutsättning för den konstnärliga logiken
vara just mötet med publiken. Logiken värderar förvisso konstnärligt hantverk och ’art for arts
sake’, men det är i mötet med publiken som värderingen äger rum, på scenen i det fysiska
teaterrummet. Detta blir tydligt i relation till det motstånd som vi i många av våra intervjuer
har mött emot idén om digitaliseringen av teatern, som uttrycks utifrån en konstnärlig logik,
och som också ställts på sin spets under coronapandemin. Den konstnärliga logiken erhåller sin
legitimitet genom i stort sätt samma aspekter som utgör verksamhetens professionella
förutsättningar, dvs att de medverkande aktörerna har konstnärlig utbildning, rätt kompetens,
gedigna erfarenheter. Men också genom att de individer som anställs eller anlitas vid Uppsala
stadsteater har ett gott renommé i branschen och i kultursverige i stort. Framgång inom denna
logik  är  inte  enkelt  mätbar  då  det  är  just  kvalitet  som är  målet.  Men till  viss  del  mäts  även
framgång genom den interaktion som uppstår med publiken; att de applåderar eller skrattar
under föreställningen eller ger återkoppling i form av brev, insändare eller kommentarer i
sociala medier efteråt. Till viss del kan den sägas mätas även genom fullsatta salonger även om
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detta inte är en förutsättning för framgång, men snarare än att värdera de monetära intäkter som
en fullsatt salong genererar, är det snarare ett mått på att ryktet om den förstklassiga
föreställningen av hög konstnärlig kvalitet ha spritts. Det är också av betydelse vilka som sitter
i publiken, liksom vilka som uttalar sig om föreställningens kvalitet och den specifika
teaterupplevelsen i efterhand - bra recensioner i medier med högt kulturellt kapital är ett, av få,
mätbara mått på framgång inom den konstnärliga logiken.

Marknadslogik

Marknadslogiken utgår från idén om att maximera det ekonomiska utfallet av teaterns
verksamhet. Det som värderas är höga publiksiffror och framgång mäts i kvantitativa enheter
där t.ex. antal sålda biljetter utgör en sådan måttstock. Uppdraget att sälja fler biljetter och
synlighet ligger naturligtvis på hela teatern, inte minst genom de direktiv som återfinns i
uppdraget från teaterns huvudman, d.v.s. Uppsala kommun. Men en central aktör för detta
uppdrag är kommunikationsavdelningen som har som prioriterat område att marknadsföra
teatern och de föreställningar som sätts upp. Förutsättningarna att kunna sälja biljetter till
teatern är flera. Teaterns marknadsposition relaterar till teaterns relativa position i en lokal,
regional och nationell hierarki där Uppsala stadsteater under de senaste åren har erhållit en
relativt väl framskjuten position också i en nationell kontext. Marknadspositionen är på samma
gång relaterad till teaterns kulturella renommé även om dessa två aspekter inte överlappar (se
t.ex. diskussionen under konstnärslogiken). En annan förutsättning för att kunna sälja fler
biljetter har med hur teatern är organiserad att göra. Tidigare teaterchefen införde under 2010-
talet s.k. repertoarteater vilket fört med sig att man bland annat kunnat öka antalet
föreställningar som ges varje år. Samtidigt är det husets kapacitet i sig, d.v.s. antalet scener och
publikkapacitet som sätter gränser för hur stor publik och hur många biljetter som kan säljas.
En viktig förutsättning som relaterar till teaterns marknadsposition är dess geografiska läge
dels som residensstad i Uppsala län, men också dess närhet till Stockholm. Närheten till
Stockholm, och teaterns roll som ‘pendlarteater’, är inte bara relevant i relation till att kunna
locka skickliga skådespelare till teatern utan utgör även en viktig komponent i
publiktillströmningen. En typisk aktivitet inom marknadslogiken är framförallt den externa
kommunikationen, d.v.s. marknadsföring av föreställningar. Traditionellt har
marknadsföringen gjorts i lokaltidningar, reklamtavlor i Uppsala, programtidningen samt en
nationell annonseringsplan (inkl. annonsering i storstadspress). Sedan 2015/16 finns en digital
marknadsföringsstrategi som inbegriper webbplats, e-postlistor, nyhetsbrev, sociala media etc.
I samband med att programtidningen lades ned under hösten 2019 så sker i princip all extern
kommunikation via hemsida och sociala media. Det kommunikativa arbetet sker även i viss
utsträckning via uppsökande verksamhet. Utöver att endast förmedla information om teaterns
verksamhet och de föreställningar som ges kan den externa kommunikationen även sägas
handla om att skapa efterfrågan, d.v.s. att utveckla behovet av att delta i kulturella aktiviteter
hos befolkningen i Uppsala och närliggande geografiska områden. För att detta arbete ska
fungera och vara effektivt krävs det att teatern har en hög grad av legitimitet. Denna legitimitet
erhålls dels genom teaterns marknadsposition, men även genom dess kulturella renommé. En
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viktig aspekt av kulturell renommé finns inte minst i det hus där teatern huserar, d.v.s. dess
historik där teatern så att säga ‘sitter i väggarna’.

Företag- och organisationslogik

Företags-/organisationslogiken utgår från Uppsala stadsteater AB som kommunalt bolag som
ägs till 100% av Uppsala kommun. Denna logiks organisatoriska tillhörighet är alltså Uppsala
kommun där Uppsala stadsteater ingår i dess organisation som ett av flera kommunala bolag.
En central aktör är således kommunen och specifikt den politiskt sammansatta styrelse vars
viktigaste uppgifter är att tillsätta teaterchef/VD och att ”tillse att teatern verkar inom uppsatta
mål och ekonomiska ramar. En annan central aktör är just teaterchef/VD som leder Uppsala
stadsteater AB som bolag och har yttersta ansvar för verksamheten gentemot styrelsen samt
personalansvar. En ytterligare central aktör är ekonomichef och administrativ stab som
organiserar och administrerar arbetet inom bolaget, liksom producenterna som organiserar
arbetet med varje enskild teaterföreställning och ansvarar för att respektive produktion håller
sig inom de ekonomiska ramarna.

En typisk aktivitet inom den här logiken är det övergripande strategiska arbete som görs under
ledning av teaterns bolagsstyrelse och som mynnar ut i teaterns konkreta uppdrag. Med
utgångspunkt i detta övergripande strategiarbete är en annan typisk aktivitet budgetarbetet som
VD/Teaterchef har yttersta ansvar för och som leds av ekonomichefen. Ytterligare typiska
aktiviteter är allt administrativt arbete inom organisationen och planeringsarbetet inför varje
spelår som VD/Teaterchef leder tillsammans med ledningsgruppen och som sedan genomförs
av producenterna. Förutsättningarna för företags-/organisationslogiken är teaterns
organisatoriska och administrativa struktur. En viktig förutsättning är att teatern organiseras
genom väl fungerande kommunikation mellan teaterns olika avdelningar och
personalkategorier, som i Uppsala stadsteaters fall framförallt tar sig uttryck i form av komplex
mötesstruktur med framförallt fysiska möten i det fysiska teaterhuset. Även teaterhusets fysiska
struktur spelar en roll som förutsättning för verksamheten utifrån denna logik. Legitimiteten i
denna logik skapas i Uppsala stadsteaters relation till sin ägare och till styrelsen, genom att
hålla uppsatt budget och att hålla deadlines i relation till premiären av varje planerad och
uppsatt föreställning. Legitimitet på detta område kan således sägas skapas genom att den
kontinuerliga verksamheten löper på enligt plan, vilket också innebär att teaterhuset hålls
öppet. Det är i huvudsak monetära intäkter som värderas utifrån företags-/organisationslogiken
och framgång mäts genom att Uppsala stadsteaters årliga budget hålls.

Public service-logik
Public service-logiken utgår från det mer generella uppdrag som teatern på lokal, regional och
nationell nivå har att bland annat skapa tillgänglighet till kulturupplevelser
(underhållning/rekreation) samt att stärka förståelsen för samhälleliga och
samhällsgemensamma värden och processer, t.ex. demokrati. Centrala aktörer för att formulera
dessa uppdrag är stat, kommun och kulturinstitutioner såsom Statens kulturråd. På samma sätt
utgår public service-logiken geografiskt från de nivåer som ger direktiv för deras verksamhet.
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Typiska aktiviteter för denna logik är i huvudsak teaterns kärnverksamhet d.v.s. att producera
teater. Men det handlar på ett mer generellt plan om att producera ‘kultur’. En typisk aktivitet
inom denna logik är den omfattande skolteaterverksamhet som Uppsala stadsteater traditionellt
och fortfarande idag ägnar sig åt och prioriterar. Dessa aktiviteter omfattar även teaterns
uppsökande  verksamhet.  Det  handlar  på  ett  generellt  plan  om att  ‘fostra’  ny  teaterbesökare.
Förutsättningar för denna public service-logik utgår egentligen helt från det politiska
sammanhang vari uppdrag och resurser förhandlas. Då det är kommunala och statliga
skattemedel som i huvudsak finansierar teaterns verksamhet är de också beroende av hur
uppdraget formuleras. Dessa uppdrag är en förlängning av den politiska vilja som finns bakom
uppdraget. Således är denna dimension potentiellt sårbar för maktskiften och politiskt skilda
värderingar av kultur generellt och kulturens uppdrag i samhället. Det som värderas inom
public service-logiken är frågor som rör kultur och demokrati. Dock är detta en dimension som
är svår eller omöjlig att mäta på ett kodifierat och uttalat sätt. Framgång, i den mån den kan
‘mätas’, kan t.ex. mätas i ökat teaterintresse, men också allmänhetens förståelse och
uppskattning av kultur i allmänhet. Denna logik hanterar även frågor som har att göra med
demokratiska aspekter av teater, som i sin tur är kopplat till aspekter av tillgänglighet. Kopplat
till detta är frågor rörande legitimitet av vikt. Legitimitet på detta område skapas genom t.ex.
förtroendekapital i det omgivande samhället, mer specifikt förtroendekapital från de
lokala/regional/nationella organ/institutioner som finansierar deras verksamhet samt då det
politiska styret. Effektiviteten i det kommunikativa arbetet som ligger till grund för public
service-logiken är också beroende av hur teaterns förtroendekapital inom kultursfären är
positionerat.

Ett institutionslogiskt perspektiv på Uppsala stadsteaters digitala
transformation

Det forskningsprojekt som vi arbetat med fokuserar på förändring. Syftet med
forskningsprojektet  är  att  belysa  så  kallad  digital  transformation.  Mer  specifikt  är  syftet  att
belysa och förstå digital transformation av fysiska rum.

Det institutionslogiska ramverket studerar organisationer och situationer där flera
institutionella logiker samexisterar och bildar temporärt stabila strukturer. Dessa strukturer är
temporära såtillvida att det alltid finns potentiella konflikter inbyggda i skärningspunkten
mellan olika institutionslogiker vilka på kort eller lång sikt påkallar förändringar. Det går här
att tala om en ‘institutionell komplexitet’. Inom ramverket för institutionella logiker lyfts
förändring fram genom i huvudsak tre olika processer: institutionella entreprenörer, strukturell
överlappning och händelsesekvensering (Thornton & Ocasio 2008; Thornton, Ocasio &
Lounsbury 2013).

Institutionella entreprenörer är de aktörer som skapar nya, och modifierar gamla, institutioner.
Tack vare de olika sociala positioner en aktör kan anta i ett interinstitutionellt system kan dessa
aktörer/entreprenörer spela en avgörande roll för att uppfatta institutionella differentieringar,
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fragmenteringar och motsägelsefulla processer. På så vis kan de potentiellt tillgodogöra sig de
möjligheter institutionella förändringar genererar.

Strukturell överlappning inträffar när tidigare åtskilda organisatoriska strukturer och funktioner
tvingas hitta nya strukturer och positioner. Inte minst handlar det om att individuella roller och
positioner  omförhandlas  när  deras  relativa  position  ändras.  I  litteraturen  lyfts  exempelvis
sammanslagningar och förvärv (av företag/organisationer) fram som utlösande faktorer bakom
strukturell överlappning. I det empiriska underlaget från Uppsala stadsteater går det till
exempel att peka på hur digitaliseringen utgör en sådan faktor som potentiellt och de facto
bidrar till strukturell överlappning. Vad som driver på förändring här är inte minst att
förskjutningarna i positioner skapar konflikter vilket i sin tur öppnar upp för institutionella
entreprenörer.

Händelsesekvensering ska ses som temporär och sekventiell utveckling av specifika händelser
som förskjuter och omdisponerar tolkningen och därmed den inomorganisatoriska innebörden
av kulturella symboler och sociala och ekonomiska strukturer. I relation till vårt empiriska
material går det exempelvis att lyfta fram hur konsekvenserna av coronapandemin kan tolkas
som en händelse som får konsekvenser för hur aspekter av digitaliseringen tolkas och
följaktligen implementeras.

I vårt empiriska material har vi tidigare identifierat fyra analysområden som beskriver specifika
och för teatern karakteristiska situationer som påverkats av teaterns digitala transformation.
Två  av  dessa  exempel  -  Teaterns  digitaliserings  som  performativ  process,  samt
Kommunikationsstrategier - kommer nedan att analyseras med hjälp av de institutionella
logikerna. Fokus kommer att ligga på de tre processer som i den teoretiska ramen kallas
institutionella entreprenörer, strukturell överlappning, händelsesekvensering.

Exempel 1 – Teaterns digitalisering som performativ process

Vårt första exempel rör Uppsala stadsteaters reaktioner på och föreställningar om vad
digitalisering av teatern innebär. Som tidigare nämnts ovan har flera av våra respondenter
uttryckt mer eller mindre skepsis i relation till teaterns digitalisering. I vår analys av
intervjuerna har vi funnit detta något paradoxalt då Uppsala stadsteater i hög grad har
genomgått en långt större digital transformation än de själva framstår som medvetna om.
Anmärkningsvärt är att flera respondenter refererat till en rapport från 2013 utgiven av Statens
Kulturråd (“Digitaliseringen på scenkonstområdet”). Denna rapport genomfördes på uppdrag
av Näringsdepartementet och kopplades samman med riksdagens it-politiska beslut om att
främja Sverige som framstående i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Rapporten lyfter
fram frågor som t.ex. i vilken utsträckning offentligt finansierad scenkonst tillgängliggör sina
produktioner till allmänheten via digitala kanaler och vilka hinder och möjligheter som finns
för fortsatt utveckling på sådana områden. Särskilt är det formuleringar som har att göra med
att genomföra och publicera teater online som har skapat negativa attityder gentemot
digitalisering av teatern. Här har inte minst teaterns roll för det fysiska mötet, d.v.s. det fysiska
rummet där föreställningar äger rum, angivits som viktigt och som oförenligt med digital
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publicering, d.v.s. att visa teater online. Så istället för att fungera som uppmuntrande har
rapporten bidragit till en generell, om än inte allomfattande, negativ attityd gentemot idén om
teaterns digitalisering.

Under studiens gång inträffade coronapandemin vilket fått flera konsekvenser för Uppsala
stadsteaters verksamhet. Den mest påtagliga konsekvensen för teatern var att samtliga
föreställningar  -  med  kort  varsel  -  under  en  period  ställdes  in.  Men  det  ledde  även  till
förändringar i hur den dagliga verksamheten kunde skötas i form av repetitioner, ateljéarbeten
etc. Ett annat exempel är att möten som tidigare skett fysiskt behövdes ställa om till digitala
möten. I och med att de restriktioner som pandemin medförde ställdes helt enkelt
förutsättningarna för traditionell teater in, d.v.s. mötet mellan skådespelare och publik. Detta
ledde till att man var tvungen att omförhandla sin syn på idén om teaterns digitalisering.

Ett exempel är att teatern valde, för att överhuvudtaget kunna kommunicera med sin publik, att
snabbt ställa om och genomföra en inspelning av en redan färdig föreställning. Detta ledde till
att ‘Meningen med döden’ spelades in och lades ut på teaterns hemsida.

Utifrån ett institutionslogikperspektiv utgör pandemin en händelsesekvensering som tvingade
organisationen att omförhandla sin syn på framförallt teater i en digital kanal. Dessutom gav
det  möjlighet  för  institutionella  entreprenörer  i  form av  de  personer  som genomförde  själva
produktionen. Till exempel fick anställda med kunskap i ljus, ljud och film plötsligt kliva i en
ny roll och ta på sig ett konstnärligt ansvar som tidigare inte varit aktuellt. Intressant är också
att produktionen inte bara ledde till att man nådde en (potentiellt) stor publik genom den
digitala  kanalen  (teaterns  hemsida)  -  samtidigt  fick  man kulturellt  renommé genom att  t.ex.
SVT:s Kulturnyheter (SVT 30 mars 2020) lyfte fram produktionen som en (av få) lyckade
satsningar på produktion för en digital kanal. Pandemin ledde med andra ord till strukturella
överlappningar.

Exempel 2 – Kommunikationsstrategier

Vårt andra exempel handlar om den digitala transformationen av kommunikationsarbetet vid
Uppsala stadsteater. Den externa kommunikationen är den av teaterns aktiviteter som till synes
har digitaliserats mest under de senaste åren - i bemärkelsen övergått från analog interaktion
till digital - för att möta marknadens behov av kommunikation i digitala kanaler, exempelvis
webbsida, sociala medier och biljettförsäljning online. Från att ha ägt rum i små steg under
flera år skedde en mer omfattande digital transformation av kommunikationsarbetet mitt under
projektperioden för denna studie, delvis som konsekvens av nedläggningen av den tryckta
programtidningen som under många år producerats och givits ut i samband med det samlade
biljettsläppet, men även påskyndat at pandemin.

I intervjuer med andra medarbetarkategorier inom teatern refereras
kommunikationsavdelningen ofta slentrianmässigt till som ‘marknadsavdelningen’, vilket
indikerar en uppfattning om att det är i huvudsak marknadsföring avdelningen ägnar sig åt.
Kommunikationsavdelningens huvudsakliga uppdrag är också uttryckligen just extern
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kommunikation för att sälja biljetter samt för att stärka Uppsala stadsteaters varumärke. Båda
alltså tydligt marknadslogiska uppdrag formulerade med marknadslogisk terminologi. Detta är
förstås en trend i tiden och ett tecken på att Uppsala stadsteater inte har gått fri från den
marknadisering som skett av kultursektorn i allmänhet. Men det säger samtidigt också något
viktigt om vilken logik som dominerar den del av verksamheten som har ansvar för
kommunikation, inom en organisation som i övrigt i stor utsträckning domineras av den
konstnärliga logiken.

I vårt empiriska material har vi noterat indikationer på spänningar mellan
kommunikationsavdelningen och den konstnärliga kärnverksamheten. Inte uttalade konflikter,
men spänningar som vi tolkar delvis kan bero på en brist på insyn och delaktighet i varandras
arbete. Utifrån institutionslogiskt perspektiv kan vi även dra slutsatsen att det handlar om
kollisioner mellan olika institutionslogiska referensramar - dvs mellan marknadslogik och
konstnärlig logik. Som nämnts ovan har den dominerande synen varit att
kommunikationsavdelningens arbete i relation till teaterproduktionerna är att ta fram ett
‘marknadsföringskit’ till respektive föreställning för att det skulle kunna publiceras i den
programtidning som trycktes och gavs ut inför varje biljettsläpp, d.v.s två gånger om året. Med
detta arbetssätt hade kommunikationsavdelningen viss insyn i produktionsplaneringen, men
förväntades vara klara med sitt arbete innan den konstnärliga processen på allvar tog fart.

Hösten 2019 kulminerade kommunikationsarbetets pågående digitala transformation i och med
nedläggningen av programtidningen. Istället för att fokusera på programtidningen och ett
gemensamt biljettläpp sker nu en kontinuerlig kommunikation/marknadsföring av respektive
produktion i digitala kanaler. Denna digitala transformation av kommunikationsarbetet för med
sig en potentiell möjlighet för kommunikatörerna på kommunikationsavdelningen att få bättre
insyn och delaktighet i inte bara den tidiga produktionsprocessen, utan även det konstnärliga
arbetet med en specifik föreställning. Utifrån ett institutionslogiskt perspektiv antar vi att det
funnits några drivande personer inom verksamheten som drivit igenom denna förändring som
institutionella entreprenörer (förra kommunikationschefen? internet- och sociala
medierintresserade medarbetare inom kommunikationsavdelningen? VD/Teaterchef?). Flera
av de digitala kommunikationsaktiviteter som sker genom exempelvis blogg och sociala medier
ger upphov till, åtminstone potentiell, strukturell överlappning, då tidigare åtskilda individuella
roller och organisatoriska strukturer och funktioner kan förenas. I och med den digitala
transformation som ägt rum efter programtidningens nedläggning är dessa rollförskjutningar
än tydligare, då denna förändring ger möjlighet för kommunikationsmedarbetare inom
kommunikationsavdelningen att samarbeta mer med de konstnärliga medarbetarna.

Dessutom ger det möjlighet för medarbetare inom de konstnärliga professionerna att delta i
kommunikationsarbetet. Ett exempel på detta är skådespelare som tog initiativ till att skapa
extern kommunikation genom korta filmer som spelades in framförallt för stadsteaterns
Facebooksida medan teatern var nedstängd under de första månaderna av pandemin. Det blev
för dem ett sätt att föra fram kärnan i teaterns verksamhet, d.v.s. kontakten mellan skådespelare
och publik. I flera korta filmer i sociala media visar skådespelarna hur de saknar och längtar
till interaktionen med publiken. Här möjliggjorde händelsesekvenseringen (pandemin)
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skådespelarna som institutionella entreprenörer som antar nya roller i form av kommunikatörer
med publiken (vid sidan av scenen) och därmed omdisponerar sina roller i en strukturell
överlappning.

Avslutande reflektion, normativa rekommendationer och
fortsatta studier
Sammanfattningsvis har användandet av det institutionslogiska ramverket bidragit till att
identifiera de underliggande logiker som påverkar verksamheten vid Uppsala stadsteater.
Vidare har det institutionslogiska perspektivet hjälpt oss att både identifiera och till viss del
tolka några av de spänningar som vi tyckt oss skönja inom teatern och som kan tolkas som
sprungna ur just institutionella logiker. Vi ser det som intressant, men också väldigt utmanande,
att fyra så förhållandevis starka institutionslogiker samspelar under samma tak i en relativt liten
organisation.

Traditionellt skulle man kunna tänka sig att den konstnärliga logiken och public-servicelogiken
kan ha varit dominerande inom en institutionsteater som Uppsala stadsteater, som får stora
delar av sina intäkter genom kommunala och statliga bidrag och således inte bara förväntas
ägna sig åt ‘art for art’s sake’ utan även har ett public service-uppdrag att göra ‘kultur für alle’.
Samtidigt har det på en samhällelig nivå skett förskjutningar i riktning mot både ett ökat
marknadslogiskt perspektiv och en ökad organisations/företagslogik. Den generella
marknadisering som skett inom kultursfären har inte heller undgått Uppsala stadsteater med
påföljd att t.ex. varumärkesbyggande etableras som en betydelsefull praktik och ökad
publiktillströmning är en explicit del i styrelsens arbete. Denna process har med stor
sannolikhet accentuerats genom att teatern idag är ett helägt kommunalt bolag. Till det går även
att påföra en generell trend inom inte minst offentlig verksamhet (t.ex. omsorg och utbildning)
vilken har fått ökade administrativa krav och genomgått byråkratisering under det senaste
decenniet.

På ett generellt plan framstår det som att den konstnärliga logiken och public servicelogiken
har lättare att kommunicera med varandra. Dessa logiker ligger närmare varandra i t.ex. vad
som  värderas  och  hur  legitimitet  etableras.  På  samma  sätt  går  det  att  argumentera  för  att
marknads- samt organisations/företagslogikerna kommunicerar med varandra. Det finns flera
orsaker till det, men en framträdande faktor är naturligtvis att det i relation till dessa två logiker
i högre grad går att finna mätbara variabler som ett mått på framgångsrika strategier.
Utmaningen för organisationer är att det uppstår spänningar och konflikter mellan dessa logiker
vilka i värsta fall hämmar aktiviteter och initiativ, men som också kan facilitera nödvändigt
och önskvärt förändringsarbete.

En generell iakttagelse vi gjort i det empiriska materialet är att det finns en skepsis mot
digitaliseringen som fenomen och hur den potentiellt kan komma att förändra teaterns
verksamhet i grunden. Denna skepsis (eller rädsla) ska kanske ställas i relation till vilka
begrepp och processer som har kommit att associeras med digitalisering, vilka i hög grad ligger
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i linje med ett marknadslogiskt vokabulär t.ex. ökad effektivisering och automatisering. Det
utmanar på flera sätt de grundläggande värderingar och arbetssätt som värnas på teatern såsom
konstnärlighet, reflektion, gemenskap och hantverksskicklighet. I relation till digital
transformation kan det skönjas en förskjutning mot en ökad marknadslogisk styrning. En
tolkning skulle kunna vara att den uttalade skepsis mot digitalisering av teatern, och som
tidigare diskuterats, grundar sig i att digitaliseringen av teatern uppfattas som ett
marknadslogiskt påfund, utan hänsyn till värderade egenskaper som konstnärlig kvalitet.
Digitalisering som idé kan således uppfattas som ett hot mot den konstnärliga logiken. I vårt
empiriska material från Uppsala stadsteater ser vi exempel på hur digitaliseringen bidrar till
institutionella överlappningar och rollförskjutningar. Detta leder, naturligtvis, till friktion och
potentiella konflikter, men kan även bidra till att de olika logikerna bättre kan kommunicera
med varandra.

De institutionella överlappningar och rollförskjutningar som den digitala transformationen har
medfört för teatern riktar ljuset mot en viktig aspekt av institutionslogiker vilken försöker
hantera länken mellan strukturella system och individuellt aktörskap (agency). Teorin om
institutionslogiker  ger  ett  verktyg  för  att  förstå  t.ex.  vilka  strukturer/logiker  som  en  enskild
medarbetare styrs av, men den visar även hur enskilda medarbetare i denna institutionella
komplexitet kan få nya roller och agera som institutionella entreprenörer.

I relation till detta går det generellt att säga att den coronapandemi som härjat i samhället under
den period vi studerat Uppsala stadsteater starkt har påverkat flera digitaliseringsprocesser på
teatern. I vissa fall har konsekvenserna av pandemin accentuerat och accelererat redan tidigare
påbörjad digital transformation och i andra fall har den satt igång helt nya processer. Samtidigt
har coronapandemin fått stora delar av verksamheten att stanna av och utvecklingsprojekt har
fått avbrytas.

Normativa rekommendationer

I detta forskningsprojekt som finansierats av Vinnova ingår flera komponenter. Dels ska
forskningsteamet samla in empiriskt material och analysera detta, dels ska en interaktiv process
startas där de olika organisationerna (inklusive forskarteamet) ska utbyta erfarenheter och lära
av varandra. Utöver detta ska forskarteamet, utifrån den insamlade empirin och analysen av
detta samt den interaktiva processen, ge normativa rekommendationer som i första hand ska
beröra den forskningsfråga som initierats i ansökan till Vinnova, d.v.s. att leda digital
transformation av fysiska rum.

Så, vad kan man lära utifrån denna analys av nytta i relation till digital transformation? Nedan
tar  vi  upp  ett  antal  punkter  som  kan  vara  värda  att  fundera  över  i  det  fortsatta  arbetet  med
teaterns digitalisering. Punkterna är framtagna som ett resultat av den presentation och analys
som har presenterats i detta dokument, som alltså bygger på material i huvudsak insamlat från
januari 2019 till april 2020. De rekommendationer vi ger nedan ska inte uppfattas som entydiga
order utan snarare som utgångspunkt för fortsatt dialog och diskussion inom organisationen
och med externa parter.
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Rekommendationer:

- Vi rekommenderar att man inom Uppsala stadsteater försöker se bortom den mest
omedelbara förståelsen av digitalisering (d.v.s. en generell skeptisk hållning) för att
lyfta fram och analysera digitaliseringens potentiella konsekvenser för teatern. I detta
ingår också att göra de olika digitaliseringsprocesser som de facto ägt/äger rum inom
Uppsala stadsteater synliga internt.

- Vi föreslår att man arbetar med att synliggöra olika logiker (konstnärlig, marknad,
organisation/administration och public service) inom organisationen och eventuella
spänningar/konflikter mellan dem, för att dels nå förståelse för olika
positioner/kontexter, dels kunna lyfta fram, analysera och potentiellt dra nytta av de
rollförskjutningar som digitaliseringen av teatern ger/skulle kunna ge upphov till.

- Vi rekommenderar att man utarbetar strategier för att mer systematiskt hantera
digitalisering på kort och lång sikt. Inkludera medarbetarna från teaterns olika
avdelningar i detta för att redan i strategiarbetet “bygga in” potentiella strukturella
överlappningar och rollförskjutningar.

- Vidare föreslår vi ett tydliggörande av den interna kommunikationens roll för
organisationen. Teaterns verksamhet består av ett komplext system av formella och
informella möten. Här finns det utrymme att reflektera och analysera behovet av och
möjligheten till fysiska och/eller digitala möten. Inte minst har coronapandemin
accelererat både behovet och omvandlingen av teaterns mötesstruktur - dra nytta av den
situationen och den “påtvingade” digitaliseringen för att utvärdera det fysiska vs det
virtuella rummets betydelse för olika aktiviteter.

- Ett tydliggörande av den externa kommunikationens roll för organisationen skulle
kunna leda till att denna kan anta ett tydligare helhetstänkande, d.v.s. att involvera hela
den komplexa logik som teatern utgör. Fundera även i termer om att luckra upp gränsen
mellan extern och intern kommunikation.

- Coronakrisen har inneburit att flera olika digitaliseringsprocesser har initierats, ofta
med kort starttid och leverans. Dessa föreslår vi bör utvärderas och följas upp för att
utreda vilka initiativ som kan/bör behållas och vidareutvecklas.
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