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My van Dijk og Louise Toft har begge en 
bacheloruddannelse fra Roskilde Universitet i 
henholdsvis Dansk/Performance-design  og Virk-
somhedsstudier/Performance-design, og læser 
samme kandidatuddannelse i Æstetik & Kultur 
på Aarhus Universitet som de afslutter sommer-
en 2015. Deres fælles interesse og faglige viden 
er centreret om kulturinstitutionernes funktion 

og udvikling i samtidens Danmark, kulturpoli-
tik, brugerinddragelse og medborgerskab på kul-
turområdet i forhold til dannelse, og hvordan kul-
turinstitutionerne formidler og kommunikerer 
deres indhold ud til omverdenen.

My og Louise har arbejdet tæt sammen om 
e-bogen fra start til slut, foretaget interviews og 
udfærdiget samtlige tekster og cases.

om forfatterne

My van Dijk og Louise Toft
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Arbejdet med e-bogen blev påbegyndt i september 2014, og i praksis er e-bogen et resultat af en række 
interviews med forskellige repræsentanter fra kulturinstitutioner landet over, og det har tilsammen 
med forfatternes interesse for og viden omkring emnet, skabt indholdet i e-bogen. Projektet blev mødt 
med stor interesse fra biblioteker, kulturhuse, museer og teatre, og følgende liste danner overblik over 
de deltagende institutioner og kontaktpersoner:

e-bogens tilblivelse

Aalborg Bibliotekerne - Kirsten Boelt, Leder 
af biblioteksfagligt område

Aalborg Teater - Thomas Villefrance, PR-
chef og Jens Christian Lauenstein Led, 
Dramaturg

Aarhus Hovedbibliotek - Britta Hedegaard 
Christensen, Teamleder og Louise Over-
gaard, Teamleder Team Familier og Børn

Aarhus Teater - Simon Fernando, Market-
ing- og eventansvarlig

BaggårdTeatret - Lene Struck-Madsen, PR, 
Kommunikation og udvikling

Betty Nansen Teatret - Martin Bill, Kommu-
nikations- og pressechef

Danmarks Rockmuseum - Jacob Wester-
gaard Madsen, Museumsinspektør

Det Kongelige Teater - Sofie Rask Andersen, 
Dramaturg

Teater GROB - Marie Lundgaard, PR- og 
markedsføringschef

Huset-KBH - Christina Lykkegaard, PR, 
community management og publikumsud-
vikling

M/S Museet for Søfart - Signe Thorhauge 
Lundgren, Presse- og kommunikationsme-
darbejder og Benjamin Asmussen, Museum-
sinspektør

Nationalmuseet - Mette Boritz, Museum-
sinspektør og Gitte Engholm, Museumsins-
pektør

Mungo Park - Marie Louise Rolffes, Kom-
munikationschef

Roskilde Museum - Nikolaj Lindegaard 
Helms, Museumsinspektør, PR- og markeds-
føringsansvarlig

Statens Museum for Kunst - Lise Korsgaard, 
Kommunikationschef

Det har siden påbegyndelsen i september været muligt for alle med interesse at kommentere på for-
skellige temaer og tekstuddrag fra e-bogen via hjemmesiden for Innovativ Kulturledelse. Derudover 
har forfatterne gennem Facebook opfordret interesserede til at deltage i udviklingen af e-bogen ved 
blandt andet at spørge om gode bud på titler, fotos til forsiden, og andre spørgsmål relateret til e-bogens 
tematikker.
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Forord ved Nadja Kalnæs

Brugerinddragelse er kommet for at blive, når det 
gælder kunst- og kulturinstitutioner – Det er hø-
jaktuelt nu og vil være det fremover, fordi begreb-
et passer konceptuelt i vores interaktive samfund.

Publikums behov og adfærdsmønstre er i 
forandring. Meget tyder på, at morgendagens 
potentielle publikum er nysgerrige, engagerede 
og digitalt kommunikerende. De søger relevante 
oplevelser, hvor der skabes rum for deltagelse og 
engagement. For kulturinstitutionerne er ud-
fordringen derfor ikke “blot” at synliggøre sig i det 
mangfoldige oplevelsesudbud gennem markeds-
føringsinitiativer og PR-strategier, men også at 
gentænke repertoire, program, profil, organisa-
tion, økonomiske ressourcer og menneskelige 
kompetencer, så relationen til og interaktionen 

Nadja Kalnæs - CEO & Kulturproducent
Innovativ Kulturledelse
www.innovativkulturledelse.dk

med det eksisterende og potentielle publikum 
kan udvikles.

Vi ser det involverende arbejde mange steder 
og på mange niveauer på kulturinstitutioner. Fra 
nye live-arrangementer til digitale tiltag med fok-
us på direkte online dialog.

I Innovativ Kulturledelse ønsker vi at være 
med til at sætte fokus på arbejdet med brugerind-
dragelse, og opfordre til endnu mere involvering 
både online og offline, men også være med til at 
sætte barren højt for, hvor tæt relation vi kan ska-
be til vores brugere og publikummer i fremtiden. 
Hvem er de? Hvad interesserer dem? Hvad får 
dem til at deltage aktivt? Hvad gør at de vender 
tilbage? Hvordan kan vi skabe en tæt og længere-
varende relation?

Med e-bogen Kulturinstitutionen brugerind-
drager håber vi at være med til at give et indblik i 
arbejdet hos forskellige kulturinstitutioner, men 
ønsket er også at være med til at skabe endnu 
mere inspiration til, hvordan man konkret kan 
udføre det.
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Indledning

I efteråret 2014 satte vi os for at undersøge, hvordan kulturinstitu-
tioner kan udvikle langsigtede og vedkommende relationer til deres 
brugere. Vi har interviewet et hav af dygtige folk på 15 vidt forskellige 
kulturinstitutioner rundt omkring i det ganske land, og ud af det er der 
kommet 22 pragteksemplarer på cases, der kan inspirere dig i dit arbe-
jde med brugerinddragelse. Casene bevæger sig rundt i alt fra Insta-
gram-rundvisninger i kulisserne på Aalborg Teater til Nationalmuseets 
Facebook-opdateringer fra den fiktive Ida Charlotte fra 1700-tallet. Vi 
har som forfattere indsamlet og beskrevet nogle områder inden for 
brugerinddragelse, som handler om at skabe tættere tilknytning bruger 
og kulturinstitution imellem, og som ikke udelukkende handler om at 
inddrage brugerne i kulturinstitutionens konkrete forestillinger eller 
udstillinger – men i den samlede kulturinstitution.  Dét er en retning 
inden for brugerinddragelse, som vi har bidt mærke i er i opblomstring, 
og som vi gennem interviews har fået indsigt i. Vi håber derfor, at denne 
e-bog kan bruges som en oversigt og inspiration til, hvordan kulturin-
stitutioner kan brugerinddrage mere holistisk set. 

Følgende indledning sætter rammen for, hvorfor vi har valgt at skrive 
e-bogen, og hvad vi mener, når vi siger brugerinddragelse.

Rigtig god læselyst!

- Louise Toft og My van Dijk
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Hvis man ønsker at arbejde strategisk med brugerinddragelse, så er det 
et afgørende skridt at gå fra at lave brugerinddragende projekter i 

tilknytning til enkeltværker til at gå til at lade brugerinddragelsen 
vedrøre institutionens praksis.”

Adjunkt Louise Ejgod Hansen,
Dramaturgi, Aarhus Universitet

Brugerinddragelse der fokuserer på relationen 
mellem bruger og kulturinstitution

Hvad betyder det helt præcist at brugerind-
drage med fokus på relationen mellem bruger 
og kulturinstitution? Mange kulturinstitu-
tioner har i flere år arbejdet med at inddrage 
brugerne i forestillinger og udstillinger. De 
fleste museer kuraterer udstillinger, hvor det 
er muligt for brugerne i en eller anden grad at 
interagere med værkerne eller genstandene, 
ofte ved brug af digitale værktøjer. Også på 
teaterområdet og på kulturhuse ses forskel-
lige eksempler på forestillinger, koncerter eller 
udstillinger der involverer brugerne aktivt 
enten før, under eller efter oplevelsen. I denne 
e-bog har vi valgt at sætte fokus på, hvordan 
kulturinstitutioner kan arbejde med bruger-
inddragelse mere holistisk set, hvor det er hele 
kulturinstitutionen, der er tydelig afsender og 
centrum for brugerinddragelsen og ikke kun 
dele af institutionen i form af varierende ud-
stillinger, forestillinger og genstande. Kort sagt 
handler e-bogen om, at kulturinstitutioner har 
mulighed for at inddrage brugerne og udvikle 
deres relation til og skabe dialog omkring kul-
turinstitutionen gennem arrangementer, tilt-
ag,  kommunikation, kampagner m.m., der ud-
vikles uden for det fastlagte program.

Hvorfor denne e-bog nu?

E-bogens tematik er valgt ud fra, at bru-
gerinddragelse bliver ved med at få større og 
større betydning for kulturinstitutioner. Kul-
turpolitikkens udvikling i Danmark1 tager del 

I arbejdet for at gøre museets viden 
og autenticitet relevant for det en-

kelte menneske i masseintelligensens 
tidsalder, vil SMK løfte museet ud af 

en traditionel opfattelse, hvor museer 
anses for at være “gods of knowledge”. 
I fremtiden vil vi opfatte os selv som 
“servants of knowledge”, hvilket in-

debærer en tilgang til museet og dets 
praksis, hvor brugerne og museets 
omverden rykker langt tættere på 

kernen.”

Fra SMK’s rammeaftale 2014-2017

i dette og eksempelvis i forskellige rammeaftaler 
med kulturinstitutioner landet over2, samt i den 
nyeste museumslov fra 20133, fremgår det tyde-
ligt, at brugerinddragelse bliver prioriteret mere 
og skal inkorporeres på kulturinstitutioner4. 
Kulturinstitutioner er politisk og overordnet set 
gået fra at være autoritative kulturbeholdere til 
at skulle være vedkommende, åbne og brugerind-
dragende5. Samtidig får kulturbrugerne også flere 
forventninger til at blive involveret i kulturelle 
oplevelser, da  man i dag inddrages i stigende grad 
inden for flere og flere områder6. Brugen af bru-

gerinddragelse bliver ved med at udvikle sig, og 
e-bogen ønsker at udforske blot ét område inden 
for brugerinddragelse, og skal ikke ses som et svar 
på, hvad brugerinddragelse generelt er eller skal 
være, men som et bud på hvad det også kan være.

“

“
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Der er en enorm bølge i øjeblikket 
på museerne, der handler om at 

involvere brugerne.”

Museumsinspektør Jacob Westergaard Madsen, 
Danmarks Rockmuseum

Brugerinddragelse er i så stor ud-
vikling, at det om et halvt år kan se helt 

anderledes ud, eller være nogle andre 
ord man bruger i forhold til at arbejde 

med fokus på brugerne.”

Dramaturg Sofie Rask Andersen,
Balletten ved Det Kongelige Teater

Brugerinddragelse Uden om forestillinger
og udstillinger

I dag er flere og flere kulturinstitutioner begy-
ndt at arbejde med at formidle mere end udeluk-
kende deres kulturelle genstande og værker. 
Mange kulturinstitutioner udvikler, sideløbende 
med deres formidling af forestillinger og udstill-
inger, også formidling ud til brugerne om kul-
turinstitutionen. Herfra kan de starte en dialog og 
fortælle brugerne og de potentielle brugere, hvad 
deres kulturinstitution står for, hvad den kan bru-
ges til, og hvilken afgørende betydning brugerne 
har. Brugerinddragelse i denne e-bog handler i høj 
grad om at formidle hele kulturinstitutionen bru-
gerinddragende. Det vil sige brugerinddragen-
de kulturinstitutioner og ikke “kun” brugerind-
dragelse i forbindelse med forestillinger, udstillinger 
og genstande på kulturinstitutionerne. Ved at kul-
turinstitutioner åbner op for brugerne uden om 
værkerne og genstandene, kan brugerne nem-
mere få en opfattelse af, at den samlede kulturin-
stitution gerne vil i dialog med dem, og at den er 
til for dem. Hvis brugerne forstår, at de har en af-
gørende betydning og en værdifuld stemme for 
kulturinstitutionen, kan det gøre, at de kan få en 
større interesse for og engagement i kulturinsti-

tutionen, og dermed også dens skiftende forestill-
inger eller udstillinger7. Brugerne kan siges at få et 
andet og længerevarende tilknytningsforhold til 
kulturinstitutionen, hvis den samlede kulturin-
stitution står frem som afsenderen der skaber 
dialog, end hvis brugerinddragelsen og dialogen 
med brugerne kun kommer til udtryk gennem 
konkrete og enkeltstående brugerinddragende 
forestillinger eller udstillinger, hvor det typisk er 
en kunstner, en instruktør, eller en særudstilling 
på et museum, der er afsender. Deltagelse, han-
dling og dialog er nogle af nøgleordene inden 
for brugerinddragelse. Gennem deltagelse, han-
dlinger og dialog kan kulturinstitutioner indbyde 
brugerne til aktivt at tage del i institutionerne, 
hvilket kan skabe et større engagement og en tæt-
tere relation kulturinstitution og bruger imellem, 
end hvis kulturinstitutionerne kun koncentrerer 
sig om envejskommunikation. Det handler i sid-
ste ende om, at man som kulturinstitution ikke 
virker ekskluderende og som en institution luk-
ket om sig selv.

I denne  e-bog skal brugerinddragelse altså 
forstås i forhold til, hvordan man som kulturin-
stitution kan bevæge sig i retning af også at 
tænke på brugerne og potentielle brugere i ar-
bejdet uden om de konkrete forestillinger eller 
udstillinger, man måtte have i det fastlagte pro-
gram. 

Hvad så med brugerinddragelse i forbindelse med 
forestillinger, værker og udstillinger? Det ser vi som 
et område for sig, som mange kulturinstitution-
er i lang tid har beskæftiget sig med og er rigtig 
gode til. Der findes eksempelvis utallige muse-
er, der kuraterer og formidler deres værker delt-
agelsesorienteret, hvor de besøgende involveres i 

Tiderne har ændret sig, man bliver 
som kulturinstitution nødt til at orien-

tere sig mere ud mod sine brugere.”

Dramaturg Sofie Rask Andersen, Balletten ved 
Det Kongelige Teater

“

“

“
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oplevelsen af værkerne gennem museets brug af 
digitale gimmicks eller kreative påfund rundt om 
værkerne8. Et eksempel er Statens Museum for 
Kunst, der i forbindelse med udstillingen ’Blom-
ster og Verdenssyn’ (2013) havde et bord stående 
med pen og papir i udstillingslokalet, hvor idéen 
var, at de besøgende kunne tegne blomster midt 
i oplevelsen af udstillingen9. Også teatre har arbe-
jdet med brugerinddragelse i deres forestillinger 
i nogen tid, og eksempelvis har Det Kongelige 
Teater udviklet forestillinger, hvor publikum har 
kunne sende tekst og musik ind til brug i nogle 
forestillinger10. Den type brugerinddragelse vil 
denne e-bog som sagt ikke være omfattet af, da 
vi gennem interviews med en række af landets 

forskellige kulturinstitutioner i forbindelse med 
e-bogen har erfaret, at det der er aktuelt netop 
nu er, hvordan man formidler hele kulturinstitu-
tionen brugerfokuseret og ikke ”blot” konkrete 
dele af den. Men dermed ikke sagt at brugerind-
dragelse i udstillinger og forestillinger ikke skal 
foregå og prioriteres. Det er naturligvis stadig en 
essentiel del af det at drive en kulturinstitution at 
kunne formidle kunsten eller de kulturelle gen-
stande på en måde, så brugerne kan føle det ved-
kommende og tilgængeligt, og det må ikke neglig-
eres.

Museet har været igennem en lang 
forandringsproces, hvor brugerne er 
rykket tættere og tættere på kernen. 
I dag optræder brugerne som en helt 
central del af museets overordnede 
strategi, og vi er af den grund i gang 

med at redefinere flere dele af museets 
arbejde for at tage en konsekvens af 

dette skifte.”

Kommunikationschef Lise Korsgaard,
Statens Museum for Kunst

Der sker mange ting på Det 
Kongelige Teater, og vi har en masse 
aktiviteter, som skal trække nye bru-

gere ind. Det er for at vise, at Det 
Kongelige Teater også “bare” er et 

kulturhus, og at alle er velkomne. Vi 
arbejder for tiden meget med begrebet 

‘åbenhed’, det at skabe et åbent hus. Det 
er jeres teater - Kom ind!”

Dramaturg Sofie Rask Andersen,
Balletten ved Det Kongelige Teater

 Vi har de seneste år vænnet os til brugernes stemme. Og det har været fint. Nu er vi 
gået ét skridt videre, og det handler om at integrere brugerfokuseringen i hele museets 

strategi og ikke kun i dele af den.”

Kommunikationschef Lise Korsgaard, Statens Museum for Kunst 

Hvis brugerinddragelse skal være med til at udvikle kulturinstitutionen, er det vig-
tigt at betragte det som en del af den daglige drift og institutionelle praksis og ikke som 

en sideaktivitet ved siden af business-as-usual’.”

Adjunkt Louise Ejgod Hansen,
Dramaturgi, Aarhus Universitet

“
“

“ “
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• Inddragelse af brugerne i kulturinstitutionens generelle prak-
sis, udvikling og beslutninger gennem sociale medier. F.eks. 
på Facebook eller Instagram: ”Send dit billede ind og kom på 
institutionens hjemmeside.”

• Via dialogiske kampagner (bl.a. vha. vedkommende retorisk 
sprogbrug og interaktivitet) om relationen mellem den sam-
lede kulturinstitution og brugeren, som signalerer åbenhed og 
opfordrer til dialog. F.eks. “Det er DIN kulturinstitution.”, “Hvad 
er et teater/museum/bibliotek for DIG?”

• Samarbejde med eksterne partnere hvor der skabes 
brugerinddragende arrangementer uden for huset 

med kulturinstitutionen i centrum og som 
tydelig afsender. F.eks. et samarbejde 

hvor et teater indtager et bibliotek, 
hvor der skabes workshops, 

forløb eller oplevelser, hvor 
de deltagende kan indføres 

i nogle skuespilteknikker, 
læse manuskripter eller 
selv prøve kræfter med at 
skrive et manuskript.

• Skab særlige oplevelser i særlige rammer. F.eks. brugerne kan 
få lov til at tegne scenografi/kostumer til en konkret forestilling 
sammen med en professionel scenograf på en tegnestue 
eller komme til pop-up bibliotek i parken og læse 
og snakke sommerens bestsellere.

• Skab online-debatter, mulighed 
for at brugerne kan anmelde og 
lad dem kunne stille spørgsmål 
til kulturelt indhold eksempel-
vis en bog/koncert/forestill-
ing/udstilling.

• Digitale skærme hvor 
folk kan interagere med 
det kulturelle indhold ek-
sempelvis en kulturhistorik 
genstand eller et kunstværk.

• Områder (kommentarbokse, tav-
ler, træer med sedler) hvor folk kan 
kommentere eller dele historier direkte i 
forbindelse med det konkrete kunstneriske/kul-
turelle indhold.

• Mulighed for at brugere kan indsende materiale til brug i ud-
stillinger/forestillinger. 

• Introduktioner og rundvisninger til konkrete forestillinger/ud-
stillinger/kulturelle genstande, hvor publikum guides og der er 
åben dialog om det konkrete indhold. 

• Foredrag eller oplæg direkte knyttet til indholdet på institu-
tionen, hvor brugerne involveres og der opfordres til dialog. 
F.eks. oplæg af skuespillere, kunstnere, forfattere, musikere, 
scenografer etc.

• Bag-om-scenen-arrange-
menter og rundvisninger 

på hele kulturinstitutionen, 
hvor brugerne inddrages. 

• Foredrag og debatter der har 
en forbindelse til institutionen, men 

ikke nødvendigvis institutionens aktu-
elle indhold. Det kunne f.eks. være åbne 

debatter om kunstens funktion i samfundet 
eller en debat om bibliotekets mange muligheder.

• Borgerscener.

• Medlemsklubber eller andre særlige grupper der får tilbudt 
(gerne gratis) særtilbud og særarrangementer knyttet til den 
samlede kulturinstitution.

• Koncerter/bar-arrangementer/fester der tvistes, så de får en 
forbindelse til den respektive kulturinstitution.

Forestillingen
/udstillingen

brugerinddrager

kulturinstitutionen
brugerinddrager

Forestillingen
/udstillingen

brugerinddrager

Uden for
kulturinstititutionen

På
kulturinstititutionen

På
kulturinstititutionen

kulturinstitutionen
brugerinddrager
Uden for
kulturinstititutionen

Model: Forskellige former for brugerinddragelse

EKSEMPELVISEKSEMPELVIS

EKSEMPELVISEKSEMPELVIS
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Tænk brugerinddragelse i stærk forbindelse med 
kulturinstitutionens værdier og indhold

Kulturinstitutioner er en helt særlig stør-
relse. De bidrager til anderledes oplevelser og 
indbyder til refleksion og eftertanke omkring alt 
fra dagligdagen til livets store spørgsmål. Netop 
denne særlighed er helt unik, og er noget man i 
høj grad skal huske på i forbindelse med bruger-
inddragelse. Der skal være en stærk kobling mel-
lem kulturinstitutionens rum og indhold, og de 
brugerinddragende initiativer, man som institu-
tion udvikler. Brugerinddragelse skal i udgang-
spunktet netop ikke være noget, man kobler på 
sideløbende med kulturinstitutionens praksis, 
men skal derimod være tænkt og udført som en 
grundlæggende del af den. Det giver bedst men-
ing for kulturinstitutionen, og det giver bedst 
mening for brugerne og dermed graden af deres 
engagement. Det kan være svært at få brugerne i 
tale og få dem til at engagere sig, hvis de kun får 
mulighed for at blive inddraget i nogle tiltag et 
par gange om året. Det kan virke halvhjertet, og 
det kan være svært at overbevise eksisterende og 
potentielle brugere om, at det er en åben kulturin-
stitution, hvis man ikke prioriterer arbejdet med 
inddragelsen på lige fod med andre værdier i insti-
tutionen. 

Det er vigtigt at understrege, at når vi taler om 
brugerinddragelse i denne e-bog, så skal det sættes 
i stærk forbindelse med kulturinstitutionernes 
værdier og funktioner; nemlig at præsentere og 
formidle kulturelt indhold. Brugerinddragelse 
skal have en relevans for kulturinstitutionen 
og en tæt forbindelse med den type kunst eller 

Det handler ikke om markedsføring og om at få solgt flere stole i salen, 
men i højere grad om formidling og om at integrere kommunikation. 

Målet er at skabe langsigtede relationer til publikum, vække nysgerrighed 
og interesse for det man laver, så publikum vender tilbage, spreder budsk-

abet og engagerer sig på forskellige måder.

Louise Ejgod Hansen (Adjunkt, Dramaturgi, Aarhus Universitet)
i hendes rapport om publikumsudvikling fra 2011

Man skal være sig bevidst om, hvad 
man skal bruge brugerinddragelse til.”

Kommunikationsansvarlig på Roskilde Museum 
Nikolaj Lindegaard Helms

kultur, institutionen indeholder, og skal altså 
ikke bevæge sig for langt væk fra dette eller have 
overskyggende kommercielle interesser11. Ud fra 
samtaler med medarbejdere på forskellige kul-
turinstitutioner blev det tydeliggjort for os, at 
brugerinddragelse ikke skal implementeres på 
kulturinstitutionen uden, at det har en vis form 
for substans. Hvis inddragelsen og dialogen med 
brugerne kommer til at foregå rundt om noget, 
der slet ikke har tilknytning til kulturinstitu-
tionen, da forvirrer man brugerne, og relationen 
mellem brugerne og institutionen får ikke den 
virkning, som den potentielt kan have. E-bogen 
er skrevet ud fra den forståelse, at hvis brugerne 
og de potentielle brugere medtænkes og invol-
veres på den rette måde, da er der ingen fare for, 
at man som kulturinstitution skal frygte at miste 
fodfæste i forhold til det kulturelle indhold, man 
præsenterer. Tværtimod! Gennem det rette bru-
gerfokuserede arbejde kan kulturinstitutionen 
opleve, at relationen til brugerne kan skabe værdi 
for og samtidig udvikle den samlede institution.

“

“



Brugerinddragelse kan også kobles til begrebet pub-
likumsudvikling. Publikumsudvikling er et begreb 
med britisk oprindelse, der handler om at skabe ink-
luderende kulturinstitutioner, hvor kulturinstitutionen 
skal arbejde med at åbne op for og skabe langsigt-
ede relationer til et differentieret og sammensat 
publikum. Begrebet bygger på forståelsen af, at 
kunst og kultur er godt for alle og kobles således 
også til et formål om dannelse. Det er vigtigt, at kul-

turinstitutioner også implementerer sociale opgaver 
og har fokus på forskellige sociale grupper som 
en integreret del af deres institutionelle praksis. 
Metoderne og værdierne bag publikumsudvikling er 
også afgørende i et arbejde med brugerinddragelse. 
Læs Louise Ejgod Hansens rapport Hvad er publi-
kumsudvikling (2011) samt Ingrid Vatne og Louise 
Ejgod Hansens rapport Publikumsudvikling som in-
stitutionsudvikling (2014), hvis du vil blive klogere på 
begrebet publikumsudvikling og arbejde med det i 
praksis13.
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Publikumsudvikling?

Cases på tværs af forskellige kulturinstitutioner

I løbet af e-bogen vil du blive præsenteret for 
22 cases, der er delt op i to dele: Brugerinddragelse 
på kulturinstitutioner og brugerinddragelse 
uden for kulturinstitutioner. Første del handler 
om brugerinddragelse, der foregår fysisk på kul-
turinstitutionen. Det kan være særlige arrange-
menter eller medlemsklubber. Anden del tager 
fat i brugerinddragelse, der ikke foregår fysisk på 
kulturinstitutionen, men i stedet ude i byrummet 
eller online. Her er der tale om arbejdet med kam-
pagner, sociale medier og arrangementer fysisk 
uden for institutionen. I alle eksempler er det den 
samlede kulturinstitution der er i centrum, og det 
er dét brugerne inddrages i forhold til. 

      

Supporting participation means trusting visitors’ abilities as creators, remixers, and 
redistributors of content. It means being open to the possibility that a project can grow 

and change post-launch beyond the institution’s original content.”

Den amerikanske oplevelsesdesigner Nina Simon

Brugerinddragelse er en strategisk beslutning, og er en langsigtet udviklingsproces. 
Hvis man har erkendt og indset det, så er der ingen tvivl om, at den proces vil kunne 

forandre kulturinstitutionen.”

Adjunkt Louise Ejgod Hansen,
Dramaturgi, Aarhus Universitet

Danske teatre, museer, biblioteker og ét enkelt 
kulturhus danner genstandsfeltet for e-bogens 
cases. Bibliotekerne er en lidt anden størrelse end 
de andre institutioner, da de ikke på samme måde 
har skiftende program og indhold. Til gengæld ses 
der en stigende udvikling inden for brugerind-
dragelse på biblioteker, hvorfor de inddrages som 
case-eksempler12. Det er intentionen, at e-bogen 
kan inspirere på kryds og tværs af forskellige typ-
er og størrelser af kulturinstitutioner, og ud fra 
bogens forskellige tværinstitutionelle cases vil 
der komme inspiration og idéer til brug for alle 
typer kulturinstitutioner om, hvordan der kan 
udvikles brugerinddragende initiativer, der kan 
skabe længerevarende relationer brugere og kul-
turinstitutioner imellem.

“
“



Mange kulturinstitutioner udvikler undervisnings-
forløb både på og uden for kulturinstitutionen samt 
undervisningsmateriale til blandt andet folkeskoler. 
Der er mange elever, der inddrages i kulturinsti-
tutionen den vej igennem, og det skal prioriteres, 
da det er en god og relevant metode til at få bredt 
kendskabet ud til borgerne om kulturinstitutioner og 

deres funktioner. Det er bare vigtigt, at kulturinstitu-
tioner gør sig bevidst, at undervisning er en del af 
brugerinddragelse og ikke er lig med den totale bru-
gerinddragelse, og at et inddragende undervisnings-
forløb ikke er nok i sig selv. Brugerinddragelse skal 
implementeres og reflekteres over i hele kulturinsti-
tutionens strategi og praksis og ikke kun dele af den, 
hvis den skal have bedst mulig effekt. 
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Brugerinddragelse på 
kulturinstitutioner

Det handler om at turde give 
brugerne medansvar

Sociale mødesteder

Bring hverdagen i spil på 
kulturinstitutionen

1.1

1.2

1.3

DEL 1
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Denne del af e-bogen handler om at skabe brugerfokuserede ar-
rangementer og oplevelser fysisk på institutionen, uden for det fast-
lagte program, hvor det er brugeren og dennes relation til institutionen 
der er i fokus. Der er tale om arrangementer, hvor den enkelte kulturin-
stitution kan træde frem som den tydelige afsender og vise, hvad den 
overordnet set kan tilbyde, som ikke altid skal kobles til konkrete ud-
stillinger og forestillinger. Dét der er vigtigt, når man udvikler bru-
gerfokuserede oplevelser eller arrangementer uden om forestillinger, 
udstillinger, værker eller genstande er, at man ikke glemmer, hvad der 
gør kulturinstitutionen unik, og hvilken type kunst eller kultur man 
repræsenterer. Man skal for eksempel ikke bare inddrage brugerne i et 
bararrangement bare for at inddrage. Nej, man skal sørge for, at det er et 
helt særligt bararrangement, som har en særlig forbindelse til institu-
tionen, og som indeholder nogle særlige tiltag eller særlige greb, der gør 
oplevelsen eller arrangementet tæt knyttet til institutionen og dennes 
kunstneriske eller kulturelle indhold1. Ved at skabe brugerinddragen-
de arrangementer på kulturinstitutionen, hvor det er institutionen, 
der er den tydelige afsender og initiativtager, og ikke en kunstner eller 
en særlig temaudstilling, giver man folk forståelse for, at institutionen 
kan bruges til mere end at se på kunst eller kultur, og at arrangement-
erne er udviklet, fordi kulturinstitutionen gerne vil i dialog med bru-
gerne og give dem en tilknytning til stedet på et mere generelt plan.

Brugerinddragelse på kulturinstitutioner

Brugerinddragelse på kulturinstitutioner uden om fores-
tillinger, udstillinger, værker, genstande; hvad vil det helt 
præcist sige?

DEL 1



Statens Museum for 
Kunst udvider åbningstid-
en og slår dørene op til en 
række anderledes og ufor-
melle kunstoplevelser. 
SMK Fridays er en række 
af events, hvor museet én 
fredag om måneden hold-
er aftenåbent for at give 
plads til et væld af billeder, 
toner, tanker og weekend-
stemning i afslappende 

rammer. Museet byder på en god blanding af kunst, 
musik, film, art talks, forfattermøder, kunstner-DJs 
og fredagsbar. Der er gratis entré, og SMK garanter-
er en god start på weekenden, kolde drinks og ikke 
mindst noget at tænke over. Programmet ændrer sig 
fra gang til gang, og temaer for arrangementet har 
eksempelvis været: Performancekunst, Døden, Køn-
sidentiteter, ’Sitrer kunsten i dig?’ (Hvad der sker når 
du bliver ramt af kunsten) og ’Luk øjnene og lyt’. 
Gennem SMK Fridays får Statens Museum for Kunst 
skabt brugerfokuserede arrangementer ved at åbne 
op for museet på nye måder og skabe oplevelser for 
brugerne, der gør det nemmere for dem at forholde 
sig til, hvad museet og kunsten kan. Ved at skabe 
temaer, der knytter sig til kunst, formår SMK Fridays 

at bringe relevant indhold vedrørende deres kulturin-
stitution ind i den brugerfokuserede oplevelse. Face-
book er SMK Fridays primære markedsføringskanal, 
da det er der målgruppen for arrangementerne be-
finder sig, og hver måned skaber Statens Museum 
for Kunst en begivenhed på Facebook tilknyttet 
månedens SMK Fridays-arrangement.

Gode råd fra Lise Korsgaard:

Lad være med at opfind den dybe tallerken hver 
gang. Grundelementer i arrangementer kan bruges 
igen og igen, og genbrug giver langt bedre arrange-
menter i sidste ende.

Gode arrangementer fortjener gode visuelle 
identiteter, der kan skabe blikfang, og som kan give 
en umiddelbar fornemmelse af, hvilken stemning 
det er man køber ind i som bruger.

Navnet på et arrangement skal være præcist, og skal 
– som den visuelle identitet – give en klar forståelse 
af, hvilket arrangement der er tale om. Vi har fået 
en forkærlighed for at kalde arrangementer præcist 
det de er – og vores erfaring er, at den form for klar 
kommunikation går rent igennem.

Lise Korsgaard er kommunikationschef på Statens 
Museum for Kunst

CASE: SMK Fridays - Statens Museum for kunst
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Mange af e-bogens brugerinddragende cas-
es benytter sig af hverdagslige situationer, som 
sættes ind i kulturinstitutionelle sammenhænge. 
Eksempelvis Statens Museum for Kunst der med 
’SMK Fridays’ skaber et arrangement, der mind-
er om en festlig fredag aften, men som foregår på 
museet, eller Teater GROB der med teatergrup-
pen GROW brugte en af Danske Banks afdelinger 
til at opføre et teatralt arrangement. Hverdagslige 
situationer bragt ind i kulturinstitutionelle sam-
menhænge giver brugerne (og de potentielle bru-
gere) en opfattelse af, at kulturinstitutionen er 

et sted, der er opmærksom på den verden og de 
mennesker, der er omkring den, og ikke skal an-
skues som en abstrakt og utilgængelig størrelse.

Det er vigtigt, at de hverdagslige situationer 
forbindes til den kulturinstitutionelle sammen-
hæng, når man afholder et brugerinddragende ar-
rangement. Når eksempelvis deltagerne til SMK 
Fridays, udover at drikke drinks og hygge sig med 
vennerne, også oplever art talks og kunstner-DJs, 
og andet der har en direkte forbindelse til Statens 
Museum for Kunsts praksis, fastholdes koblin-
gen til det kunstneriske indhold. Den kobling 

1.1 Bring hverdagen i spil på kulturinstitutionen
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er generelt altafgørende, når man arbejder med 
brugerinddragende initiativer. Hvis der ikke er 
en sammenhæng til kulturinstitutionen, da vil ar-
rangementet virke malplaceret og overflødigt, og 
desuden forventer brugerne typisk også at få en 
særlig kulturel oplevelse.

De hverdagslige situationer man kan bringe 
ind på kulturinstitutionen, uden om det fastlagte 
program, via brugerinddragende arrangementer, 
kan være alt fra fester med venner, gode debatter, 
diskussioner med onklen, morgenmad med fami-
lien eller besøget i banken eller andre dagligdags 
ærinder. Det kan åbne brugernes forståelse op 
for, at kulturinstitutionen arbejder med oplev-
elser der har en tydelig kobling til hverdagen, og 
for mange brugere kan dette virke spændende, 
tilgængeligt og relevant. Hvis oplevelserne uden 
om forestillingerne eller udstillingerne er bruger-
inddragende og vedkommende, kan der være stor 
sandsynlighed for, at brugerne føler sig inkluderet 
og vil engagere sig i andre oplevelser på institu-
tionen. Her er hverdagen et godt udgangspunkt, 

for der skabes en ligetil indgangsvinkel til at påb-
egynde en dialog mellem bruger og kulturinsti-
tution. Det bliver ikke for abstrakt og samtidig, 
så længe man kobler arrangementerne til insti-
tutionens indhold i en eller anden grad, kommer 
det heller for langt væk fra kulturinstitutionens 
kerneværdier.

Arrangementer er først og fremmest indhold, og det er indhold, der efterspørges. In-
dholdet kan tænkes i variable formater, der giver anledning til forskellige oplevelser og 

forskellige indgange til indholdet.”

Kommunikationschef Lise Korsgaard,
Statens Museum for Kunst

Det er vigtigt hele tiden at afsøge 
grænser for, hvad huset kan gøre, og 

hvordan man kan forlænge publikums 
oplevelse.”

Dramaturg Sofie Rask Andersen,
Balletten ved Det Kongelige Teater

-

Aalborg Teater ønskede at skabe nogle ambas-
sadører for teatret. Derfor oprettede de en særlig 
rundvisning for medlemmer af Facebook-gruppen 
’Instagramers Aalborg’, som er en gruppe fotoint-
eresserede aalborgensere, der arrangerer fotoud-
flugter rundt omkring i byen. De har tidligere været 
på byvandringer, på museer, i zoologisk have m.m. 
og Aalborg Teater fandt det derfor oplagt at invitere 
dem ind bag kulisserne på byens teater. Gruppen 
af ’Instagramers’ går meget op i æstetik og skæve 

vinkler, og ifølge PR-chef Thomas Villefrance var det 
spændende at se, hvordan de portrætterede teatret 
på en anden måde. Rundvisningen blev specialde-
signet til gruppen, således at de havde ekstra god 
tid til at tage billeder undervejs. Der var især fok-
us på teatrets mest visuelle steder, dvs. scenerne, 
kostumelageret, rekvisitlageret og værkstederne. 
Arrangementet var en klar succes. Der blev delt 
godt 100 billeder på en enkelt eftermiddag på #aal-
borgteater på Instagram, hvilket var en stigning på 
20% af de uploadede billeder på teatrets hashtag.

Se billedeksempler på næste side

CASE: specialrundvisning for instagram-bru-
gere - Aalborg teater

“

“



Et arrangement skal hænge sammen med det sted arrangementet foregår. Der skal 
være en helt klar sammenhæng mellem kulturinstitutionen og arrangementets indhold, 

så der er en tydelig grund til, at arrangementet skal foregå lige præcis på dette sted.”

Kommunikationschef Lise Korsgaard, Statens Museum for Kunst

CASE fortsat: specialrundvisning for instagram-brugere - Aalborg teater
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“



Nationalmuseet afholdte den 1. november 2014 
særarrangementet ’De Dødes Dag’2, som er en mex-
icansk tradition, der går ud på at være en livsbekræf-
tende og munter fejring af de døde. De Dødes Dag 
på Nationalmuseet bestod både af en særudstilling, 
specialfremstillede kunstværker, foredrag, skygge-
teater, film og fysiske aktiviteter som det var muligt 
for brugerne at deltage i. Selve særudstillingen var 
på museet i 13 dage, og indeholdte etnografisk 
materiale der tog udgangspunkt i Nationalmuseets 
eksisterende samlinger, og på den måde forklarede 
arrangementet den kulturhistoriske baggrund for De 
Dødes Dag. Andre tiltag til De Dødes Dag bestod 
af diverse kunst-, lys- og lydinstallationer alle udført 
af mexicanske kunstnere specielt fremstillet til le-
jligheden. Blandt andet kunne man opleve en kir-
kegårdsinstallation ved hovedindgangen. Museets 
brugere blev også inviteret til at smage på mexican-
ske retter, kaffe og chokolade og der var ligeledes 
opførelse af mexicansk musik hele aftenen. De 

Dødes Dag bestod også af aktiviteter, hvor det var 
muligt for brugerne at fysisk deltage. Blandt andet 
var der opsat en mindevæg, hvor de besøgende 
kunne mindes en afdød med et par ord, og derudo-
ver var der også en familieworkshop, hvor det var 
muligt at prøve at fremstille nogle af de ting, der i 
Mexico bruges til at pynte op med til De Dødes Dag. 

De Dødes Dag var en totaloplevelse, der skulle få 
brugerne til, på en anderledes måde, at reflektere 
over hvordan de i deres egen dagligdag omgås tank-
er om døden. I og med at særarrangementet bestod 
af forskellige elementer, var det op til den enkelte 
bruger, hvor meget han eller hun ønskede at delt-
age. Nationalmuseet havde taget udgangspunkt i 
deres allerede eksisterende etnografiske materiale, 
og arrangementet krævede derved ikke nye muse-
umsgenstande, og De Dødes Dag blev iscenesat i 
de rum, der omgiver de normale udstillingsrum dvs. 
i foyeren og på pladsen udenfor.

CASE: De dødes dag - nationalmuseet
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Det Kongelige Teater består af flere forskellige huse 
og har et bredt udvalg af forskellige særarrangement-
er og ekstra tilbud til deres brugere, hvilket eksem-
pelvis kan ses inde på fanen ’KGL+’ på www.kgl-
teater.dk. Balletten på Det Kongelige Teater arbejder 
blandt andet med at give brugerne et blik bag scenen 
for dels at forlænge publikums oplevelse og dels, på 
afslappet vis, at signalere at Det Kongelige Teater er 
et åbent hus, hvor alle er velkomne. Det sker blandt 
andet ved særarrangementer som ’Brunch ’n’ Bal-
let’ på Gamle Scene, der finder sted ca. en gang om 
måneden. Her bliver lyset tændt i salen, dørene åb-

net, og det er muligt for brugerne ganske gratis at 
dumpe ind og nyde deres morgenmad fra de normalt 
dyreste pladser og samtidig overvære  balletkom-
pagniets daglige morgentræning oppe på scenen. 
Med arrangementer som Brunch ’n’ Ballet formår 
Det Kongelige Teater, med ganske få midler, at åbne 
kulturinstitutionen op og give et interessant indblik i 
livet bag kulissen. Tankerne bag Brunch ’n’ Ballet er 
ganske simple, effektive og værdifulde for både bru-
ger og kulturinstitution. Mange er interesserede i at 
spise morgenmad ude en lørdag morgen, så hvorfor 
ikke invitere dem ind på kulturinstitutionen og samti-
dig give dem et helt unikt indblik i den daglige gang 
på teatret?

CASE: Brunch ’n’ Ballet - Det Kongelige Teater
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Gode råd

• Tænk over nogle hverdagssituationer I kunne 
bringe ind på jeres kulturinstitution i samspil med, 
hvad i ellers overordnet beskæftiger jer med som 
kulturinstitution: Kunst, kulturhistorie, litteratur, 
teater, koncerter osv. Kan man f.eks. forestille sig 
at hænge brugernes familiefotos op i foyeren på et 
kulturhistorisk museum, der blandt andet beskæfti-
ger sig med fortidens familieliv? Eller at man på et 
teater en gang om måneden kan drikke kaffe og få 
en uformel snak med teaterdirektøren? 

• Husk omverdenen. Hold jer opdaterede med, 
hvad der foregår af aktuelle nyheder i hverdagen, 
og vær ikke bange for at bringe det akutelle ind i 
arrangementerne uden om jeres fastlagte program.

• Hverdagssituationer kan gøre kulturoplevelser 
ligetil og spændende, og kan vække større opsigt 
og interesse for mange brugere at tviste hverdags-
situationerne i en kulturinstitutionel sammenhæng. 



Aalborg Bibliotekerne afholder bogcafé på Hovedbib-
lioteket den første fredag i hver måned. Bogcafeerne 
har det formål at formidle litteratur på en anderledes 
måde. Hver bogcafé har et forskelligt tema og fun-
gerer som en slags totaloplevelse, hvor engagerede 
fortællere er inviteret ind og forklarer om de forskel-

lige bøger. Derudover er der ofte musikindslag og 
lidt godt til ganen, hvilket alt sammen er relateret 
til det givne emne. Arrangementerne er gratis, uden 
tilmelding og kræver kun at brugerne møder op. Alle 
kan bagefter gå ind på hjemmesiden og se en over-
sigt over de forskellige bøger, der blev fortalt om til 
bogcaféen.

CASE: Bogcafé - Aalborg Bibliotekerne
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Forestillingen er det vigtigste, 
men et teater er andet end plyssæder. 
Det er vigtigt at redefinere og udvide 
forståelsen af, hvad et teater kan for 

brugerne.”

Kommunikationschef Martin Bill,
Betty Nansen Teatret

Folk stiller helt andre krav til det at 
gå på museum. Mange går på muse-

um for at få en social oplevelse, og det 
er noget vi arbejder meget fokuseret 

med.”

Museumsinspektør Mette Boritz,
Nationalmuseet 

De brugerinddragende arrangementer uden 
om kulturinstitutioners værker og genstande 
skaber rum for fællesskab og samtale på kulturin-
stitutionerne på en ny måde. Kulturinstitutionen 
bliver et mødested, hvor brugerne får mulighed 
for at diskutere og reflektere over det kunstner-
iske eller kulturelle sammen med andre. Der syn-
es at være en udvikling inden for kulturinstitu-
tioner i øjeblikket, hvor der i højere grad arbejdes 
med, hvordan man kan få brugerne til at bruge 
kulturinstitutionens rum uden om værkerne eller 
genstandene og også uden for normale åbnings-
tider. Det skaber nye og anderledes muligheder 
for sociale oplevelser på kulturinstitutionerne. 
Museer har i lang tid haft caféer og museumss-
hops til at forlænge oplevelsen, og på teatre og 
kulturhuse er der barer/caféer, der benyttes før, i 
pausen og efter oplevelsen for at skabe et socialt 
rum. Men tendensen er nu, at institutionerne ud-
vikler andre initiativer, hvor brugerne kan mødes 
og være sociale sammen omkring kulturinstitu-
tionen, og hvor brugerne kan komme forbi, uden 
nødvendigvis at skulle se det kunstneriske eller 
kulturelle indhold. Mange kulturinstitutioner har 
eksempelvis udviklet aftenarrangementer, hvor 
der er musik, drinks og en afslappet stemning, og 
hvor folk ikke nødvendigvis er kommet for at få 
en snak om en udstilling, forestilling eller andet 
specifikt kulturelt indhold, men for at være sam-
men med andre og have mulighed for at snakke 

1.2 Sociale Mødesteder

“

“



’Mit Betty’ er et loyalitetsprogram, der fungerer som 
et gratis tilbud til publikum, der ønsker at komme 
tættere på Betty Nansen Teatret og skal betragtes 
som en slags medlemsklub. Brugeren melder sig ind 
i teatret og får til gengæld nogle fordele som almin-
delige løssalgspublikummer ikke får. I Mit Betty er 
det ikke nok kun at tilbyde rabat. Der skal også være 
fordele, som kun er for medlemmer, og som er værd 
at melde sig ind i Mit Betty for. Derfor er det især de 
unikke tilbud som Mit Betty satser på. Sådan unikt 
indhold dækker over invitationer til lukkede særar-
rangementer som eksempelvis artist talks, der giver 
mulighed for at hilse på instruktører, skuespillere og 
andre ansatte på teatret og mulighed for at deltage 
i debatter og foredrag med samfundsdebattører, ek-
sperter og kendte kulturpersonligheder. Derudover 
indeholder Mit Betty også rabatter og tilbud som 
man kender fra andre loyalitetsprogrammer såsom 
gratis program, gratis kaffe og 10% på alle varer i 
baren. 
Betty Nansen Teatrets erfaring med Mit Betty er, 
at mange benytter loyalitetsprogrammet til at gøre 

brug af de gode rabatordninger, men at der også er 
en større skare, der kommer ”blot” for at opleve de 
ekstra særarrangementer uden nødvendigvis at se 
forestillinger. Formålet med Mit Betty er at styrke 
relationen med publikum, knytte dem tættere til te-
atret og øge antallet af gæster, der har loyalitet og 
tillid til teatret. Betty Nansen Teatret ønsker med Mit 
Betty at tilbyde et loyalitetsprogram, der giver bru-
gerne en anden relation til og fornyet forståelse af 
Betty Nansen Teatret. Det handler dels om at skabe 
tillid til teatret, så brugerne kender deres forestill-
inger og gerne vil støtte og engagere sig i teatret, 
og samtidig også om at møde publikum i øjenhøjde 
gennem særarrangementer. 

CASE: mit betty - betty nansen teatret
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“Loyalitetsprogrammer er det nye 
sort. Man skal ikke bare lave det for 
at lave det, man skal putte indhold i, 

ellers lugter det af kommercielt stunt.”

Kommunikationschef Martin Bill,
Betty Nansen Teatret
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These artifacts and experiences are 
all social objects. Social objects are the 
engines of socially networked experi-
ences, the content around which con-

versation happens”

Den amerikanske oplevelsesdesigner
Nina Simon

om eller reflektere over kunst mere generelt. Hvis 
man ønsker at udvikle sin kulturinstitution som 
et socialt mødested, er det vigtigt, at man skaber 
tydelige invitationer og kommunikation fra insti-
tutionen ud til brugerne.

Brugerne skal forstå, at det er kulturinstitu-
tionen der er afsenderen, og hvis brugerne og 
de potentielle brugere forstår dét, kan institu-
tionen lettere forbindes med et sted, hvor man 
kan komme og blive inddraget og hørt, og hvor 
man kan have samtale og dialog med andre om 
hverdagen, kunst eller kultur mere generelt.

Ved at åbne op for brugerne og give dem 
forståelse for, at kulturinstitutionen er et sted, 
der er til for brugerne, kan institutionerne blive 
fundamentale sociale institutioner, der kan indgå 
som en naturlig del af folks hverdag. Det er vigtigt, 

at man bruger tid og ressourcer på at producere 
reelt indhold, når man udvikler sociale oplevelser, 
såsom særlige arrangementer og medlemsklub-
ber, da det ellers ikke giver mening i det lange løb.

Hvis man virkelig ønsker at opbygge en relation til sine brugere, så kræver det, at 
man vil give dem reelt indhold. Det betyder, at man må investere både tid og penge i ar-
bejdet. Hvis ikke, så bliver loyalitetsprogrammet hul markedsføring med X antal mere 
eller mindre passive medlemmer, som ledelsen så kan ’flashe’ over for bestyrelse og in-

teressenter, der ønsker at man er med ”på noderne”. Det er spild af alles tid - ikke mindst 
publikums. Og hvis du spilder publikums tid i dag, så er du færdig som gårdsanger. Min 

pointe: Loyalitetsprogrammer er som et godt venskab. Det kræver investeringer fra 
begge parter, hvis det ikke skal løbe ud i sandet.”

Kommunikationschef Martin Bill,
Betty Nansen Teatret

“

“



Den klassiske lytteklub er på landsplan et samar-
bejde mellem DR, musikbibliotekerne og bibliotek-
ernes online musiktjeneste Bibzoom. Værkerne er 
udvalgt i et samarbejde mellem DR og bibliotekerne.
I den klassiske lytteklub mødes deltagerne på bibli-
oteket, og får en introduktion til et udvalgt klassisk 
værk. Der lyttes til musikken, og efterfølgende har 
deltagerne mulighed for at diskutere musikken og 
tale om deres oplevelser med de andre. 
På Hovedbiblioteket i Aarhus afvikles den klassiske 
lytteklub som et debatterende musikforedrag med 
baggrundsstof og lytte-eksempler forestået af en 
fagligt kompetent musikformidler. Tanken er at sty-

rke oplevelsen af klassisk musik, at bringe musikken 
ned i øjenhøjde og skærpe ørene for musikoplevels-
en. Deltagerne oplever flere detaljer og nuancer i 
musikken, og de oplever, at den klassiske musik ikke 
er så svært tilgængelig, som mange måske har op-
fattelsen af. Lytteklubben finder sted tre gange per 
sæson (6 gange årligt). Der kommer mellem 30-50 
deltagere per gang, og arrangementet er gratis.

Lytteklubben er et brugerfokuseret initiativ, der han-
dler om at skabe en god oplevelse for brugerne, hvor 
de kommer i øjenhøjde med kunsten – i dette til-
fælde den klassiske musik. Der skabes rum for at 
mødes fysisk i et interessebaseret fællesskab. 

CASE: Klassisk lytteklub - Aarhus Hovedbibliotek
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Tænk over ...

... at brugerinddragende arrangementer i den grad 
kan udvikle sociale oplevelser for brugerne. Dels 
kan det gøre, at de føler sig som del af et fælless-
kab, dels kan brugerne være sociale sammen med 
dem de plejer blot inde på kulturinstitutionen i ste-
det for hjemme eller i andre vante rammer.

... at hvis I ønsker, at jeres kulturinstitution skal bru-
ges af brugerne uden de nødvendigvis altid skal se 
udstillinger eller forestillinger, og også som et slags 

socialt hænge-ud-sted, så skal I udvikle forskellige 
idéer til, hvordan det kan lade sig gøre. Kunne det 
være loungeområder med manuskripter? Eller om-
råder på museer hvor studiegrupper kan sidde og 
diskutere i inspirerende rammer? Kunne et bibliotek 
holde sent åbent hver fredag og invitere til drinks og 
snak om litteratur?

... hvilken betydning sociale oplevelser har i forhold 
til jeres kulturinstitution.



Mungo Park ønsker at være meget mere end 
et teater i traditionel forstand. Mungo Park be-
stræber sig på at give brugerne den fulde oplev-
else, når de besøger teatret. Det gør de blandt 
andet ved, at de til hver forestilling og ethvert 
arrangement har en vært tilknyttet, som står til 
rådighed for spørgsmål, ikke kun om det enkelte 
arrangement, men også om Mungo Park i sin hel-
hed. Ved at Mungo Park har en vært tilgængelig, 
føler brugerne sig velkomne, og teatret kommer 
i øjenhøjde med brugerne, da det er muligt at få 
en snak med en af de ansatte. Dialogen gør, at 
brugerne føler sig inkluderet i institutionen. Bru-
gerne får, via mødet med værten, også mulighed 
for at mærke den glæde, gejst og kreativitet, 
som bliver lagt i arbejdet bag Mungo Park. Der-
udover er værten med til, at Mungo Park også 
kan få en brugbar, nærværende og anderledes 
dialog med deres brugere, som adskiller sig fra 
den kontakt, teatret ellers har med brugerne 
over mail og telefon.
 

CASE: Vært - Mungo park

Brugerinddragelse, hvor man giver brugerne 
medansvar, er ikke det samme som at lade bru-
gerne bestemme det hele. Man skal mere tænke 
det i forhold til at få brugerne til at føle sig inklu-
deret, medtænkt og hørt i kulturinstitutionen og 
lægge vægt på at få etableret en dialog med sine 
brugere, der også giver mening for dem. Det er 
essentielt, at denne dialog koncentrerer sig om 
at tale med brugerne og ikke til brugerne. En kul-
turinstitution er primært til for brugerne. Men 
hvordan udvikler man som kulturinstitution 
sin relation til brugerne i endnu højere grad? Og 
hvordan er det muligt at etablere en dialog med 
brugerne, så de får lyst til at engagere og involvere 
sig endnu mere? Meget kommunikation med 
brugerne foregår i dag over internettet, hvilket 
vil blive uddybet i e-bogens DEL 2, men hvis man 
ønsker at signalere over for brugerne, at de er en 
essentiel del af kulturinstitutionen, når de fysisk er 
til stede på kulturinstitutionen, er der flere måder 
at gøre det på. Et eksempel er at være helt fysisk 
nærværende, tilgængelig og til stede over for bru-
gerne, når de tropper op på kulturinstitutionen. 
Det er vigtigt at signalere, at der ikke er nogle 
spørgsmål, der er for dumme og samtidig tage sig 
tiden til at opsøge brugerne og få dem til at føle sig 
velkomne. Det handler i høj grad om at etablere en 
god stemning, hvor brugerne trygt kan henvende 
sig. Et andet godt eksempel er at stille relevante 
spørgsmål eller åbne op for dialog om institution-
ens udvikling med brugerne fysisk på kulturinsti-
tutionen. Man kan eksempelvis opstille stemme-
bokse, kommentarbokse, tavler, eller have værter 
tilgængelige for brugerne, således at de kan 
komme i kontakt med institutionen og udtrykke 
deres meninger om et givent emne. Det er vigtigt, 
at kulturinstitutionen er den tydelige afsender, 
så dialogen mellem kulturinstitutionen og bru-
gerne bliver tydeliggjort, og så brugerne forstår, at 
de har en reel indflydelse på kulturinstitutionen. 
Det er meget forskelligt, i hvilken grad brugerne 
ønsker at deltage og inddrages. Man kan derfor 

designe forskellige arrangementer eller tiltag, 
hvor inddragelsen af brugerne foregår på forskel-
lige niveauer. Borgerscenen på Aalborg Teater er 
et eksempel, hvor brugernes fysiske aktivitet og 
involvering er i centrum. Et andet niveau kunne 
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1.3 Det handler om at turde give brugerne medansvar 



Aalborg Teater valgte i efteråret 2013 at indføre 
en borgerscene som det første teater i Dan-
mark. Borgerscenen på Aalborg Teater består i 
dag af to produktioner årligt, hvor ganske almin-
delige borgere medvirker på scenen og fortæller 
deres historier. Ifølge dramaturg fra Aalborg 
Teater Jens Christian Lauenstein Led handler 
konceptet med Borgerscenen, og dermed også 
det man kan kalde participatorisk teater, om at 
tilbyde borgerne en ny og vedkommende måde 
at opfatte og opleve teateret på.

Borgerscenen er et initiativ inspireret af Staatss-
chauspiel i Dresden og deres Bürgerbühne, 
og en borgerscene kan overordnet indeholde 
mange forskellige tiltag. Man kan afholde teat-
ermiddage, hvor borgere kan deltage i en ander-
ledes teatral og iscenesat middag, udvikle disku-
terende teaterklubber og improvisationsklubber 
og en masse andre brugerinddragende tiltag, 
der bliver tvistet med teatrale virkemidler. Der er 
altså mange muligheder i Borgerscene-koncep-
tet. Ved at have en scene på en kulturinstitution 
man kalder for Borgerscenen, signalerer institu-
tionen en ekstrem åbenhed over for brugerne og 
giver dem forståelse for, uanset om de vil delt-
age i arrangementerne eller ej, at institutionens 
relation til brugerne er afgørende, og brugerne 
kan dermed føle sig vigtige og hørt. 

CASE: borgerscenen - Aalborg teater

være en medlemsklub der arrangerer diskus-
sionsaftener, hvor brugerne har mulighed for at 
involvere sig, men også blot kan overvære de an-
dre og alligevel føle sig inkluderet og som en del 

af institutionen. I forhold til brugerinddragelse 
på kulturinstitutioner kan man også udvikle ek-
sempelvis bararrangementer, receptioner eller 
fester (det kan også være børnefester), hvor man 
kan lade brugerne være med til at planlægge, eller 
også kan institutionen blot invitere folk, kommu-
nikere klart ud og lade dem vide, at festen eller 
arrangementet er til for dem, og derved lade dem 
føle sig inkluderet.

Man skal ikke være frustreret, hvis ikke alle 
ønsker at kommentere, aktivt indgå i dialog eller 
deltage i arrangementer. For mange brugere og 
potentielle brugere kan blot bevidstheden om, 
at man har en medbestemmelse og mulighed 
for indflydelse være nok, og med til at brugerne 
forstår, at kulturinstitutionen er åben og i øjen-
højde.
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Instead of being “about” something 
or “for” someone, participatory institu-
tions are created and managed “with” 

visitors.” 

Den amerikanske oplevelsesdesigner
Nina Simon

How can cultural institutions 
reconnect with the public and demon-

strate their value and relevance in 
contemporary life? I believe they can 
do this by inviting to actively engage 
as cultural participants, not passive 

consumers.”

Den amerikanske oplevelsesdesigner
Nina Simon 

“

“
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Husk på ...

... at tænke over jeres brugere og potentielle brugere. 
Hvordan vil de inddrages? Lav evt. en eftermiddag 
flere gange om året, hvor I spørger nogle af jeres 
brugere om, hvad deres ønsker er. I kan også tage 
ud på forskellige typer arbejdspladser eller skoler og 
universiteter og spørge, hvad folk kunne tænke sig i 
forhold til inddragelse på jeres kulturinstitution. Det 
kan umiddelbart virke ressourcekrævende og bredt, 
men det kan måske give nogle spændende konk-
rete idéer. 

... at der findes forskellige niveauer af fysisk aktivitet 
inden for brugerinddragelse. Reflektér over hvordan 
I arbejder med niveauerne på jeres kulturinstitution. 

... at tænke over i hvilken grad I vil inddrage bru-
gerne i institutionens beslutninger, og om der er 
særlige spørgsmål, der er mere oplagte og interes-
sante at stille i det fysiske rum for brugerne og jer, 
end andre. 

Referencer og noter til del 1

1
Eksempler på kulturinstitutioner der afholder aftenarrangementer 
med bar:
- ARoS27 Lounge: http://www.aros.dk/klubber/aros-27/aros27-ar-
rangementer/
- Barteater: http://video.kglteater.dk/barteater
- Fredagsbar i skakten: http://www.aarhusteater.dk/det-sker-ogsaa/
ekstra-events/aarhus-teater-ekstra/tidligere/

2
De Dødes Dag på Nationalmuseet af Gitte Engholm og Mille Gabriel i 
Nationalmuseets arbejdsmark 2014, Nationalmuseet 2014
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Brugerinddragelse 
uden for 
kulturinstitutioner

Sociale medier

Retorik og kampagner 

Fysiske arrangementer uden 
for kulturinstitutionen

2.1

2.2

2.3

DEL 2
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FYSISKE ARRANGEMENTER UDEN FOR KULTURINSTITUTIONENDEL 2

Brugerinddragelse uden for kulturinstitutioner der ikke tager afsæt 
i forestillinger, udstillinger, værker, genstande; hvad dækker det over?

I denne e-bog handler det dels om, hvordan man som kulturinstitu-
tion kan skabe fysiske brugerinddragende arrangementer uden for in-
stitutionens vægge i andre rum, og dels handler det om, hvordan man 
kommunikerer dialog ud til brugerne via internettet og kampagner. 

E-bogens DEL 2 skal ses i forlængelse af pointerne om inddragelse, 
medansvar og udviklingen af relationen brugere/potentielle brugere 
og kulturinstitutioner imellem fra bogens DEL 1. Når der i DEL 2 fork-
lares om brugerinddragelse, er det igen i et mere holistisk perspektiv 
end den type brugerinddragelse, der foregår i forbindelse med konk-
rete forestillinger eller udstillinger (Se e-bogens Indledning og DEL 1).   

Brugerinddragelse på kulturinstitutionerDEL 2



Kulturinstitutioner kan med fordel bevæge 
sig uden for institutionens vægge og udvikle 
arrangementer i andre rum og på andre steder. 
Her kan det være en idé at samarbejde med helt 
andre typer institutioner eller virksomheder og 
på den måde skabe en særlig oplevelse for bru-
gerne. Det kan være godt at træde ud af de vante 
rammer en gang imellem, da det kan bidrage til 
at overraske folk,  i og med de møder kulturin-
stitutionen steder de ikke plejer, og det kan give 
nogle helt nye oplevelser og associationer til in-
stitutionen. I forbindelse med e-bogens tematik 
er det værd at nævne, at brugerinddragelse her 

ikke skal foregå i forbindelse med at bringe værk-
erne eller genstandene ud af institutionen, men 
snarere at bringe institutionen ud og møde bru-
gerne hvor de er. Ved at brugerinddragelsen tager 
udgangspunkt i den samlede kulturinstitution, 
og foregår uden for institutionens rammer, kan 
det medvirke til, at institutionen kan fortælle og 
indgå i dialog med brugerne på nye måder. Det er 
en særlig måde at kommunikere på, og det skaber 
nogle særlige oplevelser for folk, som således kan 
forstå, at kulturinstitutionen ikke kun befinder 
sig i sin egen boble, men også opsøger brugerne, 
hvor de er1. 

GROW er den visionsstærke ungdomsafdeling på 
Teater GROB. GROW står blandt andet for at lave 
arrangementer på GrowScenen, der er placeret i 
foyeren på Teater GROB. GrowScenen er en vækst-
lagsscene for unge teatertalenter, og den sidste lørd-
ag i måneden opføres der 10-15 minutters forestill-
inger/shows/optrædener af tilmeldte teatertrupper 
(alle kan søge om at deltage), og alt på scenen cen-
treres om et overordnet tema, der skifter måned for 
måned. I forbindelse med Kulturnatten 2014 rykkede 
GrowScenen ud af Teater GROBs vante rammer 
og ind i Danske Bank på Nørrebrogade. ’TEATER-
BANK’ var et arrangement, hvor de der deltog kunne 
komme ind i banken og bekende deres økonomiske 
synder over for bankrådgivere, der i anledning af ar-
rangementet bestod af unge teatertalenter. Alle de 
økonomiske synder blev skrevet ned på papir og 
hængt op inde i banken til alles skue, og sidst på 
aftenen, ved en særlig iscenesat ceremoni, blev alle 
synderne destrueret i en makuleringsmaskine. Udo-
ver de iscenesatte rådgivere opførte GROW minifor-
estillinger på paller inde i banken om økonomi, og ind 
imellem forestillingerne stod GROW-holdet klar til at 
informere om GROW-projekterne og Teater GROB.
Danske Bank blev iscenesat særligt til arrangement

et,  og ude fra var banken oplyst, så alle kunne se, at 
der skete noget anderledes end normalt.

TEATERBANK fungerede godt, fordi histo-
riefortællingen og den teatralske situation var rykket 
ud af teatrets vante rammer og i stedet iscenesat i 
et rum, man normalt forbinder med noget ganske 
andet end teater – nemlig i en bank. Det skabte stor 
interesse fra folk, at de kunne komme ind i banken 
og lette deres hjerte, og den helt særlige stemning 
i rummet gjorde, at de deltagende var meget en-
gagerede i at fortælle om deres synder. ”De købte 
præmissen, og var ekstra opmærksomme på rum-
met, situationen og temaet, i og med vi ikke befandt 
os på teatret. Vi var i banken, og temaet var økonomi 
og synder. Arrangementet kunne slet ikke fungere 
på samme måde i teatrets foyer eller på scenen” 
– PR- og kommunikationschef Marie Lundgaard. 
Arrangementet var godt til at formidle generelt om 
GROWs projekter og Teater GROB, da TEATERBANK 
skabte interesse for teatret og hvad teaterkunst kan 
gøre, og derudover sørgede de unge teatertalenter 
som sagt for at fortælle om teatret og GROW til de 
mange besøgende. Således formåede arrangemen-
tet at trække tråde til teatrets fysiske rammer, og 
hvad teatret arbejder med og kan tilbyde, også selv 
om det konkret foregik uden for teatrets vægge.

CASE: teaterbank, teatergruppen Grow -
teater grob

Se billedeksempler på næste side
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2.1 Fysiske arrangementer uden for kulturinstitutionen 



CASE fortsat: teaterbank, teatergruppen Grow - teater grob
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gode råd
 
• Du/I kan med fordel tænke over nogle ander-
ledes virksomheder eller institutioner som I kan 
indgå i et samarbejde med og skabe særlige 
oplevelser.

• Husk at arrangementerne skal kunne sættes i 
forbindelse med jeres samlede kulturinstitution. 
Et teater kunne skabe en iscenesættelse af en 
hverdagslig situation i et andet rum eksempel-
vis på et posthus, et apotek eller i et super-
marked, hvor de teatrale virkemidler (skuespill-
ere, kostumer, scenografi, manuskripter, 
dramaturgi) kunne sørge for at skabe kobling til 
institutionen. Det er vigtigt, at teatret markerer 
enten skriftligt eller verbalt, hvem der er afsen-
deren, så det ikke bare bliver en ”happening” 
med ukendt afsender, men et særarrangement 
hvor folk er klar over, hvem der afholder det. 
Et bibliotek kunne eksempelvis også skabe et 
arrangement på bytorvet og lave stemmebokse 
eller kommentar-tavler som folk kunne bruge til 
at udtrykke, hvad de bruger biblioteket til, og 
hvad de kunne have af ønsker til biblioteket. 

• Det er vigtigt at itænke dialog og deltagelse, 
ind i de arrangementer man skaber. Det skal 
ikke være en oplevelse, som blot præsenteres 
for et publikum, det skal være en oplevelse som 
folk kan deltage i i en eller anden grad.

Dansk Arkitektur Center og DSB har udgivet en 
række podrides fortalt af mennesker med en 
holdning til forstæder, deres kunst og arkitektur. 
En af dem handler om linje E, der kører mod Hill-
erød, og den er skabt i samarbejde med teat-
er Mungo Park. Podriden ’Historien om Mungo 
Park – en tidsrejse med linje E til Allerød’ kan 
downloades gratis til mobiltelefonen, og kan 
høres hvor som helst, men er oplagt at lytte til 
som en optakt til et besøg på teatret. I podrid-
en beskrives historien om Mungo Park, fra dets 
udvikling fra opstarten som ’Dr. Dante’ i de vilde 
1980’ere og frem til i dag. Tidsrejsen er fortalt af 
nogle af Mungo Parks mest fremtrædende per-
sonligheder såsom skuespilleren Lotte Anders-
en, de tidligere teaterchefer på Mungo Park Lars 
Kaalund og Peter Reichardt samt den nuværen-
de teaterdirektør Martin Lyngbo. 

Podriden fungerer som en lydrejse, der er med 
til at forlænge teateroplevelsen ved at give et 
indblik i teatrets historie, kreativitet, visioner og 
vildskab. Ved at bruge lyd som et anderledes og 
overraskende formidlingsværktøj bliver transpor-
ten ud til teatret gjort interessant, hvilket også 
kan være med til at tiltrække brugere. Samtidig 
er podriden et bæredygtigt projekt, da det er 
nemt tilgængeligt på en smartphone, simpelt og 
kan benyttes, uanset hvilken forestilling Mungo 
Park har på plakaten.

Find Podrides for flere S-togslinjer på dac.dk/podrides.

CASE: Podride ’Historien om Mungo Park – en 
tidsrejse med linje E til Allerød’ - Mungo Park
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Med støtte fra Kulturarvsstyrelsen satte Nationalmu-
seet i 2010 sig for at afprøve, om Facebook kunne 
bruges til at gøre kulturhistorie mere interessant – 
især for målgruppen unge piger mellem 15-30 år. 
Museet arbejdede på projektet i et halvt års tid, 
hvor de oprettede den fiktive 19-årige Ida Charlotte 
Finnelstrup. Hver dag skrev Ida Charlotte et par op-
dateringer på Facebook om sine tanker, oplevelser 
og daglige gøremål i året 1772 i København, hvor 
hun var hos hendes tante og onkel, indtil hun skulle 
rejse til de Vestindiske øer for at blive gift med sin 
forlovede. Med Ida Charlotte blev der skabt en fak-
tionsleg, hvor den fiktive, personlige fortælling blev 
krydret med fakta fra tiden som f.eks. Struensees 
henrettelse, autentiske opskrifter fra 1700-tals-
kogebøger og billeder af genstande fra Nationalmu-
seets samlinger. Da Ida Charlotte eksempelvis den 
1. maj 2010 fortalte på Facebook, at hun skulle til 
maskebal med sin onkel, stemte det med, at der 1. 
maj 1772 faktisk blev afholdt et maskebal i Køben-
havn. Projektet var kortvarigt og blev afsluttet med 
en fest, hvor Ida Charlottes fans kunne møde hende 
i egen person ved at møde op på Nationalmuseet 

og ønske hende god rejse til De Vestindiske Øer. 
Senest har Nationalmuseet oprettet en fiktiv person 
i form af ’Kokkepigen’ der, ligesom Ida Charlotte, i 
brevform beretter om sit liv i 1914 på Facebook og 
via blogs. Grunden til at Nationalmuseet har valgt et 
medie som Facebook til at formidle kulturhistorisk 
viden, er for at møde målgruppen dér hvor de er, da 
det er en målgruppe, der ikke selv tager initiativ til at 
gå på Nationalmuseet i fritiden. Ved at engagere bru-
gerne til at følge med, skrive med, stille spørgsmål 
eller til at give gode råd forsøger Nationalmuseet at 
give brugerne en anderledes opfattelse af kulturhis-
torie og et levende, identificérbart og nærværende 
billede af dét, de ønsker at formidle.

CASE: Ida Charlotte Finnelstrup, et online fak-
tionsprojekt på Facebook - Nationalmuseet
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“ Mange organisationer siger i dag, at man gerne vil inddrage brugerne. Det er 
selvfølgelig vigtigt, at dette ønske også er tydeligt i ens alleryderste kommunikation.” 

Kommunikationschef Lise Korsgaard, Statens Museum for Kunst

En meget klar tendens hos mange kulturinsti-
tutioner er at anvende kommunikation og kam-
pagner, hvor det er modtageren, der er i centrum. 
Du kender det sikkert godt fra din færden både 
rundt i bybilledet og på Internettet: ”DIT Teat-
er”, ”Hvad synes DU”, ”Vis os DIT bud”, ”Del DIT 
billede fra hverdagen”, ”Hvad er kunst for DIG”, 
”Anmeld DIN yndlingsfilm?”, ”Hvad er DIN yn-
dlingsbog?” osv. At inddrage brugerne i retorik 

og kampagner handler kort sagt om at gøre kom-
munikationen vedkommende, tilgængelig og rel-
evant for brugerne, og det kan præsenteres igen-
nem eksempelvis plakater, flyers, i programmer, 
på postkort, over Facebook, Instagram, hjemme-
side og i nyhedsbreve m.m. Det kan også være i 
form af et slogan. Aarhus Teater bruger eksempel-
vis ofte vendingen: ”Aarhus teater – Dit Teater”. 

2.2 Retorik og Kampagner 



Statens Museum for Kunst startede i 2013 kam-
pagnen ’Hvad er SMK for dig?’. Kampagnen indgik 
som del af museets udvikling hen mod et yderligere 
fokus på brugernes- og ikke-brugernes stemme. Der 
er flere niveauer i kampagnen, der gør den særligt 
brugerfokuseret. Dels er der retorikken. Ved at hen-
vende sig direkte til ’Dig’ i teksten, skabes der en 
brugerfokuseret dialog, der også understreges af 
spørgsmålet: Vi vil høre hvad din mening er.
 
I opstarten af kampagnen var det tilmed muligt for 
folk at indsende deres svar til museet på Facebook, 
hvilket gjorde kampagnen interaktiv, og svarene blev 
senere udstillet i foyeren. Kampagnen bestod af prin-
tannoncer, plakater og bannere i byrummet og on-
line. Nogle af teksterne i kampagnen sluttede med 
spørgsmålstegnet, og havde museet som afsender, 
hvilket indikerede, at museet spurgte ud til brugerne 
– eksempelvis: ”Storbyens Moderne Katalysator? – 
Giv dit bud - SMK”. Andre var uden spørgsmålstegn 
og med brugere som afsendere såsom: ”Så Meget 
Kunst –Henning” og ”Storslået Møde med Kultur – 
Niels Jørgen Andersen”, der derved var brugernes 
deciderede svar på ’Hvad er SMK for dig?’. Kam-
pagnen er et godt eksempel på, hvordan man som 
kulturinstitution, ved hjælp af simple greb i sproget, 
kan skabe kommunikation om kulturinstitutionen, 
der vedrører brugerne og gør dem til relevante ak-
tører. I samspil med det indeholder kampagnen også 
et klart fokus på kulturinstitutionen, og det er en vig-
tig pointe: Skab værdi for brugerne, men husk kul-
turinstitutionen! 

CASE: Kampagne: Hvad er SMK for dig? -
Statens Museum for Kunst
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”Man kan godt skabe god kommunikation uden at skulle sige alt. 
Kommunikation med ”tomme felter” giver en tydelig anledning for 

brugerne til at blive med-kommunikatører.”

Kommunikationschef Lise Korsgaard,
Statens Museum for Kunst



Huset-KBH er et kulturhus, der ofte baserer deres 
arrangementer på brugerinvolvering og co-creation. 
De seneste år har Huset-KBH udforsket de sociale 
medier, og hvordan de kan implementeres i en dia-
log og kommunikation med brugerne. Ifølge Christi-
na Lykkegaard (PR, kommunikation og publikumsud-
vikling på Huset-KBH) så har deres strategi med de 
sociale medier været at arbejde ud fra mantraet om 
dels at åbne folks øjne op for musik, teater, film og 
ord gennem kommunikation på de sociale medier og 
dels også at understøtte og kæmpe for at højne væk-
stlagets muligheder. Huset-KBH formidler bruger-
fokuseret på medier som Facebook og Instagram, 
og de gør det blandt andet ved hjælp af en gen-
nemgående retorik med ord som: ’Du’, ’Dig’, ’Din’, 
’Dit’ og ved at stille spørgsmål ud til følgerne. Ved 
at gøre det skaber de nemt en nærværende og rel-

evant dialog for brugerne, der kan føle sig inddraget 
og særligt henvendt til. Dialogen på deres Facebook 
er koncentreret om at være i øjenhøjde med bru-
gerne, og derfor er det altid tydeligt på hvert indlæg, 
hvem afsenderen fra Huset-KBH er. Eksempelvis:    
” /Signe ”. Kommunikationen fremstår således mere 
personlig og brugerne ved præcist, hvem de er i di-
alog med. Retorikken Huset-KBH benytter sig af på 
de sociale medier bidrager til at give brugerne og 
ikke-brugerne af Huset-KBH en forståelse for, at 
kulturhuset er åben for dialog. Christina Lykkegaard 
pointerer, at de sociale medier er med til at skabe 
et ’community’ omkring det institutionen brænder 
for, dels vækstlagskulturen, og dels sammen med 
brugerne at være med til at forandre mulighederne 
for kulturen. 

CASE: Sociale medier - Huset-kbh
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’Rockens Danmarkskort’ skal være en digital plat-
form, der skal dokumentere de steder, der har haft 
betydning i den danske pop-, rock- og ungdomskul-
turs historie: Spillesteder, festivaler, popklubber, 
studier, ungdomsklubber, øvelokalemiljøer m.m..
Gennem brugerinddragelse vil Rockens Danmark-
skort kortlægge den danske rockhistorie så bredt 
som muligt; geografisk, befolkningsmæssigt og tids-
mæssigt. Udviklingen af den digitale platform sker i 
samarbejde med brugere, der har en særlig historie 
at fortælle. Brugere kan være alt fra privatpersoner 
til spillesteder, amatørsamlere, lokale arkiver eller 
professionelle kulturhistorikere – alle med interesse 
for musik. 

Resultatet af hjemmesiden www.rockensdanmark-
skort.dk, der lanceres endeligt i løbet af 2015, bliver 
således en digital platform, hvor brugere kan deltage 
i opbygningen af et kort, der viser glimt af Danmarks 
rockhistorier. Brugerne kan dele deres fortællinger, 
fotos, videoer, lydoptagelser og på den måde ge-
nere indhold til det digitale kort. 

Den brugerfokuserede digitale platform udvider mu-
seets tilgængelighed, og gør det muligt for alle i hele 
landet at deltage i en af museets aktiviteter. Dan-

CASE: Rockens Danmarkskort -
Danmarks Rockmuseum

marks Rockmuseum har én fysisk form, museet der 
ligger i Roskilde, men ved at skabe en digital plat-
form, der også fungerer udover museets hjemme-
side, skaber museet en oplevelse som brugerne kan 
deltage i uden at være fysisk til stede på museet. 
Rockens Danmarkskort er særligt interessant, da 
projektet skaber et interaktivt rum, der i udvikling-
sprocessen hverken er på museet, på de sociale me-
dier eller på museets hjemmeside, men en særskilt 
digital platform, som udgør en forlænget arm for mu-
seet. Det er dog planen, at Rockens Danmarkskort 
også kommer til at være på det fysiske museum.

In
ds

en
dt

e 
fo

to
s 

fr
a 

br
ug

er
e

39

RETORIK OG KAMPAGNERDEL 2

Ved at udvikle en kommunikation, der tager 
udgangspunkt i relationen mellem brugerne og 
kulturinstitutionen, fokuseres der mere på bru-
geren. Du kan rent metodisk benytte dig af en 
retorik, hvor du direkte henvender dig til den en-
kelte bruger ved at benytte ord som: ”Dig”, ”Du”, 

”Din”- osv. I en brugerinddragende kommunika-
tion kan kulturinstitutionen åbne op for samar-
bejdet mellem institutionen og brugerne eller de 
potentielle brugere ved at bruge vendinger som: 
”Vi har brug for din hjælp”, eller ”Vi vil gerne høre 
din stemme”. 
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Hvis man gennem kommunikation får bru-
gerne til at føle sig inkluderet, medtænkt og hørt, 
kan det være medvirkende til, at brugerne eta-
blerer en stærkere tilknytning til kulturinstitu-
tionen.

Ved at udvikle kommunikation der tager 
afsæt i den samlede kulturinstitution, og ikke 
udelukkende i forestillinger og udstillinger, kan 
institutionen skabe mulighed for, at brugerne 
og de potentielle brugere får et forhold til kul-
turinstitutionen i stedet for enkeltstående konk-
rete forestillinger og udstillinger, hvilket kan 
siges at have en længerevarende effekt og give 
større tilknytning til stedet. 

Grunden til at kommunikation med fokus på 
brugerne er så populær og fremtrædende, kan til 
dels forklares med, at det er en effektiv metode, 
i den tid vi lever i til at tiltrække folks opmærk-
somhed, men derudover er det også en metode, 
der kan være med til at skabe mulighed for dialog 

med brugerne, hvilket kan være ekstremt værdi-
fuldt for enhver kulturinstitution. Det handler i 
bund og grund også om, at den kommunikation 
man skaber ikke skal servere konkrete bestemte 
budskaber, men skal kunne overlade en del af in-
itiativet og arbejdet til målgruppen og således in-
vitere til videreudvikling, dialog og interaktion2.

“ En vigtig tommelfinger-regel i kom-
munikationsarbejdet er, at brugerne er 
de allerbedste til at sætte ord på, hvor-
for man som organisation er værd at 

bruge tid og penge på. Af den grund vil 
det ofte give den bedste kommunika-

tion, når brugerne får
lov at skabe den.”

Kommunikationschef Lise Korsgaard,
Statens Museum for Kunst

Tænk over ...

... hvordan du/I kan få en mere vedkommende re-
torik i forbindelse med jeres kommunikation.

... hvordan alle kommunikative tiltag der udvikles 
har en stærk tilknytning til kulturinstitutionen.

... om du/I kan skabe kampagner, der handler mere 
om den samlede kulturinstitution i stedet for konk-
rete udstillinger eller forestillinger.

... hvordan du/I kunne udforme en kampagne, der 
aktiverer brugerne. 
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Brugerinddragelse er svært at lære, 
men det er tydeligt at se, om man

rammer plet.”

Museumsinspektør Benjamin Asmussen,
M/S Museet for Søfart  

““ Man skal fange folk i den situation, 
de sidder i.” 

PR-, Kommunikations- og publikumsudvikling-
sansvarlig Christina Ben-Yedidia Lykkegaard, 

Huset-KBH

Det kan være vanskeligt at fange brugernes 
opmærksomhed, eftersom de konstant bom-
barderes med kulturelle tilbud i byens rum og 
online. En måde at få fat i brugerne på er derfor, at 
møde dem dér hvor mange befinder sig til daglig 
– nemlig de sociale medier. Facebook, Twitter og 
Instagram kan indgå som væsentlige faktorer 
i brugerfokuseret kommunikation, da det gen-
nem disse medier er muligt som enkeltperson at 
udtrykke sig, engagere sig i debatter og vælge ting 

kan få viden fra brugerne til at udvikle sig. Det er 
både muligt at etablere en dialog, hvorfra der kan 
hentes en masse gode idéer, og samtidig er det 
også muligt simpelt og hurtigt at nå bredt ud og 
fortælle på en vedkommende måde, hvad der sker 
på kulturinstitutionen. Sociale medier kan være 
med til at signalere åbenhed fra kulturinstitution-
ens side, sikre større interaktion fra brugerne, og 
skabe en stærkere relation brugerne og kulturin-
stitutionen imellem, hvis man som kulturin-
stitution arbejder ud fra, at brugerinddragende 
kommunikation på de sociale medier ikke bliver 
overskygget af kommercielle interesser. 

fra eller til. I og med de sociale medier bliver brugt 
til at netværke, interagere, skabe og dele indhold 
og bringe folk sammen, kan de anskues som den 
mest oplagte måde at komme i kontakt med bru-
gerne og de potentielle brugere på uden for kul-
turinstitutionen, fordi det simpelthen er her folk 
befinder sig. De fleste brugere har vænnet sig til 
en hverdag med sociale medier og forventer i høj 
grad også, at de dér kan møde og interagere med 
deres kulturinstitutioner.

Fælles for de sociale medier er blandt andet, 
at de er medvirkende til, at kulturinstitutioner 
kan blive klogere på brugerne. De sociale medi-
er er blandt andet med til, at kulturinstitutioner 

“ Vi ønsker at være generøse og at dele gode historier, og den redaktionelle stil søger 
langt væk fra kommercielle budskaber. Vi jagter ikke nogen med “køb billet”-knapper. Vi 
vil være en del af ’DIT’ kulturliv. Og på de sociale medier har vi muligheden for at skabe 

en kommunikation og dialog, der bryder forventningerne til, hvad teater kan være.”

Web-, marketing- og eventansvarlig Simon Fernando, Aarhus Teater

2.3 Sociale medier



På Aarhus Teater arbejder de aktivt med bedst 
muligt at omgås og kommunikere med publikum på 
de sociale medier og på den måde komme ud over 
scenekanten. Aarhus Teaters webredaktør Simon 
Fernando har selv undersøgt, hvordan teatre bedst 
muligt får indfriet og udviklet deres potentiale i for-
hold til sociale medier, samtidig med at det skaber 
værdi for publikum. Kort sagt, ser han de sociale me-
dier som gode værktøjer til at inkludere publikum og 
til at skabe relevans for brugerne. Hans erfaringer i 
arbejdet med at få Aarhus Teater til at slå igennem 
på de sociale medier har ledt til tre nøgleord: Kom-
munikation, konstruktion og relation. 

På Aarhus Teater forsøger de at sikre kvaliteten af al 
kommunikation samt at skabe rum for dialog. Der er 
kun én person der sender ud, svarer og styrer kom-

CASE: En strategi for sociale medier -
Aarhus Teater

munikationen. Det betyder, at Aarhus teater på den 
måde kun har én stemme udadtil, og der er derved 
en rød tråd i al kommunikation Aarhus Teater vælger 
at sende ud på de sociale medier. I konstruktionen af 
de ting Aarhus Teater deler med deres følgere, over 
blandt andet Facebook, er den største udfordring 
at få skabt opmærksomhed omkring de oplevelser, 
der er at finde på teatret. Aarhus Teater lægger især 
vægt på at få skabt en retorik, der handler om mere 
og andet end billetsalg. Det sidste fokusområde i 
strategien bag Aarhus Teaters kommunikation på de 
sociale medier handler om at tænke, hvordan der 
bedst muligt etableres en relation til brugerne. Aar-
hus Teater ser de sociale medier som en mulighed 
for at forlænge, nuancere og bearbejde oplevelsen, 
hvad enten man kommer for første gang eller har 
en lang tradition som gæst. Derfor handler det altså 
ikke om at have mange følgere på de sociale medier, 
men snarere om at aktivere og engagere følgerne, 
således at de føler et tilhørsforhold til teatret.
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“Brugerne siger det meste - følg 
dem, og skab værdi sammen med dem. 
Lad vær med at tro at man kan snyde 
sig til opmærksomhed, og lad vær med 

at have billetsalg i baghovedet. Vær 
autentisk og sæt to streger

under relevans.” 

Web-, marketing- og eventansvarlig Simon 
Fernando, Aarhus Teater

”Vi fokuserer på brugerne, og hvad 
det er de ønsker at høre. Hvis jeg skal 
give et personligt råd, så er det måske 

lidt banalt, men lær at
LYTTE HØJERE.”

Web-, marketing- og eventansvarlig Simon 
Fernando, Aarhus Teater



Aarhus Hovedbibliotek har udviklet en Insta-
gram-profil til de såkaldte ’tweens’ – børn i alderen 
9-12 år. På profilen kan børnene følge med i hvilke 
aktiviteter og arrangementer, der er på biblioteket, 
se boganmeldelser, deltage i konkurrencer og de 
kan komme med ‘bag kulissen’ og møde bibliotekets 
ansatte i forskellige sammenhænge. Og sidst, men 
ikke mindst, kan børnene følge med i, hvad de to 
biblioteksmaskotter finder på af skøre og sjove ting. 
I forbindelse med udviklingsprocessen af Instagram-
profilen for børn udviklede Aarhus Hovedbibliotek, i 
samarbejde med målgruppen, idéen om to maskot-
ter for profilen (Æslet fra Peter Plys og Pippi Lang-
strømpe). Derudover skabte biblioteket sammen 
med målgruppen nogle retningslinjer for, hvordan 
der skulle kommunikeres med målgruppen, og hvad 
der kunne være interessant for børnene at få ud af 
Instagram-profilen: ”Før vi gik i luften med @hoved-
bibaarhus_virvar havde vi en udviklingsproces, hvor 
vi inddrog en række børn fra målgruppen i, hvordan 
vi kunne komme i kontakt med dem, og hvordan vi 
skulle bruge Instagram til det” - Louise Overgaard, 
Teamleder Team Familier og Børn, Aarhus Hovedbib-
liotek.

Aarhus Hovedbibliotek har haft fokus på, hvordan 
de når ud til målgruppen med ’tweens’, og Insta-
gram-projektet blev en af metoderne til det: ”Vi ved 
fra forskellige undersøgelser, at den målgruppe bru-
ger de sociale medier – og i stort omfang Instagram. 
Målgruppen – navnlig pigerne – er meget aktive på 
Instagram, de poster mange billeder og er meget ak-
tive for at få likes og følgere. Vores incitament for at 
lave en Instagram-profil har således været at komme 
i kontakt med målgruppen, men også for at have en 
mulighed for at indgå i en dialog med målgruppen og 
deres forældre om brugen af sociale medier” - Lou-
ise Overgaard, Teamleder Team Familier og Børn på 
Aarhus Hovedbibliotek.

Udviklingen af det brugerinddragende initiativ om-
kring Instagramprofilen blev udviklet i samarbejde 
med målgruppen, og den idé kan overføres til alle 
typer af brugerinddragende projekter. Det kan være 

virkelig brugbart at lytte til, hvad brugerne ønsker af 
ens projekter, særligt når det er dem, der er i fokus. 
Derudover er Instagram-profilen for børnene et tyde-
ligt eksempel på et brugerinddragende projekt, der 
lægger op til en eksplicit dialog mellem brugerne og 
biblioteket og dets ansatte. Afsenderen af projektet 
er biblioteket, og det er tydeligt at se for brugerne 
gennem de fotos og tekster, der bliver sendt ud på 
profilen. Det er biblioteket børnene kan komme i di-
alog med og som de inddrages i, og ikke en forfatter 
eller en foredragsholder, der ellers også umiddelbart 
kunne være afsender på indhold sendt ud fra et bib-
liotek.     

CASE: Instagramprofilen hovedbibaarhus_vir-
var - Aarhus Hovedbibliotek
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På BaggårdTeatret i Svendborg ønsker de at bryde 
med opfattelsen af teater som noget, der foregår i 
et helligt rum for særligt indviede. Hele strategien 
bag BaggårdTeatret er at signalere åbenhed, og 
brugerinddragelse er derfor et bestemt ”mindset”, 
de indtænker på forskellige planer. Med hensyn til 
de sociale medier ønsker BaggårdTeatret at lægge 
vægt på det sociale og derfor kommunikere med og 
ikke til brugerne. Derfor har de med egne ord skabt 
”verdens nemmeste tiltag”, nemlig ’Twitter-Seats’, 
som er en helt speciel måde at indgå i dialog 
med brugerne og høre deres mening på. Det sker 
således, at BaggårdsTeatret spørger ud på Twitter, 
hvem der kunne tænke sig at komme ind på teatret 

og dele deres oplevelse gennem Tweets. De fleste 
der melder sig til Twitter-Seats er teaterinteressere-
de, der bruger de sociale medier til at bearbejde 
oplevelsen. Ordet er frit for de to Twitter-korrespon-
denter, og BaggårdTeatret har ikke mulighed for at 
udvælge, hvad der tweetes om og kan derfor heller 
ikke kontrollere, hvorvidt det kun er flatterende ci-
tater, der deles. Tweetsene kan dreje sig om alt fra 
teatrets bygning, til drinksene i baren, og hvad der 
ellers hører med til en teateroplevelse. BaggårdTe-
atret mener, at dette kontroltab er givende for kul-
turinstitutionen. Hvis nogle udtrykker sig negativt, 
ser BaggårdTeatret det netop som en mulighed for 
at indgå i en dialog med brugeren i stedet for at ig-
norere eller tie kommentaren ihjel. 

CASE: Twitter-Seats - BaggårdTeatret
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Kulturinstitutioner er komplekse størrelser 
i og med de ofte oplever ”sammenstød” i form af 
kunstneriske/kulturelle interesser, der møder 
økonomiske og administrative3. Det er en ud-
fordring næsten alle kulturinstitutioner til daglig 
arbejder med4, men det er vigtigt, at brugerind-
dragelse ikke bliver et reklameværktøj eller en 
kommerciel metode, da det ikke er dét der er es-
sensen af at bringe brugerne og de potentielle 
brugere tættere på kernen af kulturinstitutionen. 
Det skal man huske på, både når man udvikler 
brugerinddragende tiltag på såvel som uden for 
kulturinstitutionen, og altså også når man ud-
vikler kommunikationen på de sociale medier. 
Brugerinddragelse skal have en tilknytning til det 
unikke kulturinstitutionen kan tilbyde, for at det 
giver mening. De sociale medier skal bidrage til at 

“ Content Marketing er vigtigt. At man 
markedsfører det unikke i indholdet på 

kulturinstitutionen.” 

PR-, Kommunikations- og publikumsudviklingsans-
varlig Christina Ben-Yedidia Lykkegaard, Huset-KBH

bringe brugerne og de potentielle brugere tættere 
på institutionen og skabe dialog omkring den, 
og skal ikke blot informere og reklamere. Kom-
munikationen på de sociale medier kan bruges 
til at nå brugerne på en anden måde end plakater 
og printannoncer kan det, da der kan skabes en 
helt anden form for dialog. De sociale medier er 
ideelle (hvis man har tiden til det) som brugerind-
dragende platforme til at starte dialoger med bru-



Aalborg Teater har ønske om at bygge et nyt teater. 
I den forbindelse involverede Aalborg Teater deres 
følgere på Facebook til at få et indblik i deres tanker 
i forhold til, om man på sigt skulle rive Aalborg Teater 
ned og bygge et nyt, eventuelt et andet sted, eller 
om man skulle beholde det eksisterende og bevare 
så meget som muligt. Bølgerne gik højt i debatten, 
og brugerne involverede sig og kom med gode point-
er både for og imod. Også teaterdirektøren gik ind i 
debatten og havde en dialog med teatrets følgere. 
Ifølge PR-chef Thomas Villefrance var det interes-
sant at se, hvor mange følelser folk havde for deres 
teater. Debatten på Facebook var med til at knytte 
relationen mellem teatret og de trofaste gæster 

tættere sammen, og case-eksemplet viser, hvordan 
Facebook også kan bruges til dialog teaterdirektør 
og kulturbruger imellem. Derudover tydeliggør ek-
semplet, at man sagtens kan spørge brugerne om 
noget overordnet om kulturinstitutionens udvikling, 
men også at man skal turde tage en heftig debat i 
involveringen af folk på de sociale medier.

CASE: Facebook-opslag om placering af Aalborg 
Ny Teater - Aalborg Teater
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“ Hvordan ændrer vi perspektivet fra det aktuelle repertoire til et overordnet
spørgsmål om teatrets retning? De nye handlemuligheder vi har på de sociale medier 

er mere end blot værktøjer og kortsigtet kommunikation. Vi skal arbejde over lang tid og 
vedholdende med det perspektiv at se teatret som mere end blot en scene, men også som 
en vidensinstitution og en kulturel platform samt at organisere teatrets aktiviteter på 

andre måder. Men naturligvis handler det også om, hvad der foregår på scenen!”

Web-, marketing- og eventansvarlig Simon Fernando, Aarhus Teater

gerne om den samlede kulturinstitution uden om 
forestillinger og udstillinger, og er dermed gode 
at bruge i forbindelse med at brugerinddrage ud 
fra et holistisk perspektiv, hvor den samlede kul-
turinstitution er i fokus, og dét som brugerne 
får skabt tilknytning til. Som sagt er de sociale 
medier oplagte til at skabe dialog med brugere 
og til at skaffe viden og relevant information fra 
brugerne, som kan bruges i kulturinstitutionens 
praksis. Det er vigtigt, at man ikke bare spørger 

for at spørge. Kulturinstitutioner skal lytte til 
brugerne, og man skal huske at bruge svarene og 
kommentere tilbage, hvis man som institution 
har taget det valg at stille spørgsmål eller åbne op 
for dialog på de sociale medier, sådan så brugerne 
mærker en gensidig interesse. Det er både tids- og 
ressourcekrævende, og det er vigtigt, at man som 
kulturinstitution overvejer, hvilke projekter man 
overhovedet har tid og midler til at søsætte og 
følge til dørs på de sociale medier.



M/S Museet for Søfart er som kulturhistorisk mu-
seum en vidensinstitution. Museumsinspektør Ben-
jamin Asmussen påpegede for os i et interview, 
hvordan det at være et kulturhistorisk museum in-
debærer det privilegium, at man naturligt kan ind-
hente viden og historier fra folk rundt omkring i hele 
landet vedrørende de kulturhistoriske genstande og 
fortællinger, man udstiller og beskæftiger sig med. 
Facebook er her en god kanal at nå ud til brugerne 
gennem, og M/S Museet for Søfart har benyttet 
Facebook til at skabe dialog om eksempelvis konk-
rete spørgsmål til genstande de mangler viden 
om, men især også mere overordnede emner der 
vedrører museets udvikling, og temaer der er rele-
vante i forhold til museet. 

Det der er kendetegnende for Facebook-op-
dateringerne fra M/S Museet for Søfart er, at de alle 
har en stærk faglig tilknytning til kulturinstitutionen 
og samtidig formår at skabe en dialog som virker. 

CASE: Facebook - M/S Museet for Søfart

“ ”Vi har lært gennem de år, der er 
gået, at hvis man vil inddrage brugerne 

på Facebook, så skal man sørge for at 
stille tilpas åbne spørgsmål. Og så skal 
det være på et niveau, hvor folk får lyst 
til at svare. Hverken for avanceret eller 

for banalt.” 

Museumsinspektør Benjamin Asmussen, M/S 
Museet for Søfart
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Som sagt er de sociale medier oplagte til at 
skabe dialog med brugere og til at skaffe viden og 
relevant information fra brugerne, som kan brug-
es i kulturinstitutionens praksis. Det er vigtigt, at 
man ikke bare spørger for at spørge. Kulturinsti-
tutioner skal lytte til brugerne, og man skal huske 
at bruge svarene og kommentere tilbage, hvis 
man som institution har taget det valg at stille 
spørgsmål eller åbne op for dialog på de sociale 
medier, sådan så brugerne mærker en gensidig in-
teresse. Det er både tids- og ressourcekrævende, 
og det er vigtigt, at man som kulturinstitution 
overvejer, hvilke projekter man overhovedet har 
tid og midler til at søsætte og følge til dørs på de 
sociale medier.



Aalborg Bibliotekerne har taget konsekvensen af, 
at vi lever i et samfund præget af mange konkur-
rerende kulturelle tilbud, hvor biblioteket skal kunne 
begå sig som et ikke-kommercielt mødested. Aal-
borg Bibliotekerne skriver i deres visionsplan for 
2012-2014, at de ønsker at: ”Eksperimentere med 
nye formidlingsformer, der er mere relationelle, og 
som inddrager og aktiverer brugerne.” Aalborg Bib-
liotekerne har udviklet en stærk profil på de sociale 
medier, og specielt Facebook er et af de medier, de 
bruger allerflittigst. De indlæg Aalborg Bibliotekerne 
især lægger op, og samtidig får mest respons på fra 
følgerne, er spørgsmål til brugerne omkring emner 
der er oppe i tiden, og som biblioteket relaterer til 
deres kerneområde: Litteraturen.

Et eksempel er et oplæg, der drejer sig om DRs dra-
maserie ’1864’, hvor biblioteket spørger brugerne, 
om hvorvidt de vil følge med i serien, og samtidig 
anbefaler bibliotekaren en bog, der drejer sig om 
samme emne, og som derfor fungerer som yderlig-
ere information. 

I et andet eksempel tager bibliotekerne fat i en lit-
terær tendens, der er oppe i tiden, nemlig ’sick lit’, 
og her efterspørger Aalborg Bibliotekerne brugernes 
anbefalinger til sørgelig litteratur. På den måde til-
byder bibliotekerne en platform, hvor brugerne kan 
mødes over et fælles interessefelt og samtidig ud-
veksle erfaringer gennem dialog på Facebook.

CASE: Facebook - Aalborg Bibliotekerne
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“ Man skal vide, hvorfor man udvikler konkurrencer på de sociale medier, og de skal 
have et formål - man skal ikke gøre det bare for at få ’likes’ eller ’followere’. Man skal i 
hvert fald tænke meget på, hvorfor brugerne skulle have lyst til at deltage, og hvordan 

det passer til dem.”

PR-, Kommunikations- og publikumsudviklingsansvarlig
Christina Ben-Yedidia Lykkegaard, Huset-KBH



M/S Museet for Søfart har i flere år, fra 2008 ind-
til efteråret 2013, haft en aktiv blog tilknyttet mu-
seet: Fyrskibet.dk. Der har i alt været publiceret 557 
blogindlæg. Idéen til bloggen opstod, da museet 
søgte at nå ud til en endnu bredere læserskare, end 
den der allerede modtog nyhedsbreve, både men-
nesker der havde særlig interesse i museet og dets 
udvikling, men også folk der interesserede sig for 
museer som sådan og livet bag kulissen.

På bloggen står der skrevet, hvordan følgerne af 
bloggen kan deltage:

”Hvad med mig?
Ethvert indlæg har forneden et kommentarfelt, som 
vi vil opfordre alle til at bruge. Er du enig eller uenig 
i indlægget, eller har et forslag til forbedring eller an-
det ris eller ros, så skriv i kommentarfeltet, hvorefter 
det vil kunne læses af alle læsere på bloggen”.

Bloggen Fyrskibet.dk har skrevet om alt fra særlige 
arrangementer til genstande, konferencer og sem-
inarer, nyheder, ugens billede og meget mere – alt 
sammen med kobling til søfart. Mange af indlæg-
gene har udviklet sig til diskussioner og interesses-
amtaler mellem brugerne og museet i kommentar-
boksene. 

CASE: Blog - M/S Museet for Søfart

Se dialog mellem bruger og kulturinstitution på næste side
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CASE fortsat: Blog - M/S Museet for Søfart

Dialog mellem bruger og M/S Museet for Søfart på bloggen
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“ Hvis ikke man sørger for at svare på folks kommentarer, er det 
en fuldstændig ligegyldig form for involvering af brugerne.”

Museumsinspektør Benjamin Asmussen,
M/S Museet for Søfart



HUsk på ...
 
... at sociale medier er tidskrævende og kræver 
meget opmærksomhed, før det bliver succesfuldt 
og giver mening for dine brugere.

... at kende til forskellene på de forskellige medier 
og hvad de hver især kan tilbyde.

... at den brugerinddragende kommunikation du 
sender ud på de sociale medier altid skal have en 
relevans og substans og ikke være af kommerciel 
karakter. 

... at bruge folks svar og kommentarer til noget, 
ellers mister du deres interesse i at engagere sig i 
det lange løb.

Gode råd til sociale medier
 
• Hashtags (#) er vigtige og velbenyttede på de so-
ciale medier, og det er gennem hashtags, at man 
kan overskue og se alle opslag, eksempelvis om et 
arrangement eller andet der er foregået på kulturin-
stitutionen. Man kan også skabe sit eget hashtag 
og bruge det i forbindelse med et projekt eller initi-
ativ på institutionen. Således kan folk der deltager, 
eller har interesse i institutionen, følge med og selv 
aktivt skrive hashtagget og på den måde indgå i et 
fællesskab omkring institutionen.

• Husk også mediet ’Snapchat’. Det er et medie, 
der er under hastig udvikling især også i forhold til, 
hvordan virksomheder og institutioner bruger det. 
Snapchat lægger op til en personlig kommunika-
tionsform, da der er tale om en-til-en dialog og ikke 
en-til-alle. I december 2014 blev det gjort muligt, at 
alle kan ansøge om et filter. En kulturinstitution kan 
således få sit helt eget filter som folk kan benytte, 
når de tager fotos eller videoer på institutionen.

• Husk at brugerne er forskellige, og at du skal vek-
sle mellem, hvad du sender ud af tekst, konkurrenc-
er, fotos, videoer, begivenheder med mere.
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Brugerinddragelse handler i dag om mere 
end at inddrage brugerne i udstillinger og for-
estillinger. Det handler også om at formidle hele 
kulturinstitutionen brugerinddragende. Det er 
i hvert fald det denne e-bog handler om og inde-
holder cases på. Man kan kalde det holistisk bru-
gerinddragelse. Det vil sige brugerinddragende 
kulturinstitutioner og ikke “kun” brugerinddragen-
de forestillinger, udstillinger og genstande på kulturin-
stitutionerne. Ved at kulturinstitutioner i deres 
generelle praksis åbner op for brugerne igennem 
dialog og inddragelse, også uden om værkerne og 
genstandene, kan brugerne nemmere få en opfat-
telse af, at kulturinstitutionerne gerne vil dem og, 
at de er til for dem. 

E-bogens pointer kan anskues i et bæredyg-
tigt perspektiv. Hvis man som kulturinstitution 
formidler det vigtige forhold man har til brugerne 
med afsæt i den samlede institution, hvor bru-
gerne inddrages og får en relation til stedet, og 
ikke blot til enkelte værker, genstande, skiftende 
udstillinger eller forestillinger, kan brugerne ud-
vikle langsigtede og mere tillidsfulde tilknytnin-
ger.   

Ud fra interviews og dialog med de deltagen-
de kulturinstitutioner er det blevet tydeliggjort 

for os, at brugerinddragelse, med fokus på den 
samlede kulturinstitution, i øjeblikket arbejdes 
med og udvikles i særdeleshed. Det er væsentligt 
at påpege, at alle medarbejdere fra kulturinstitu-
tionerne der optræder i e-bogen har pointeret, at 
arbejdet med brugerinddragelse er tids- og res-
sourcekrævende, og at det skal gennemtænkes, 
og ikke bare påsættes overfladisk i håb om, at man 
da kan hakke af og sætte kryds ud for, om institu-
tionen brugerinddrager.  

De forskellige 22 cases der har optrådt i e-bo-
gen kan generere inspiration og refleksion til et 
videre arbejde med brugerinddragelse på kul-
turinstitutioner. Casene kommer fra forskellige 
typer af kulturinstitutioner, og e-bogen er tænkt 
til at kunne bidrage til vidensdeling institu-
tionerne imellem, og idéen er, at det er muligt at 
overføre tankerne og idéerne bag hver enkelt case 
til ens egen kulturinstitution. 

opsummering



52

Kirsten Boelt, Leder af biblioteksfagligt område, Aalborg Bibliotekerne
Thomas Villefrance, PR-chef, Aalborg Teater 
Jens Christian Lauenstein Led, Dramaturg, Aalborg Teater
Britta Hedegaard Christensen, Teamleder, Aarhus Hovedbibliotek
Louise Overgaard, Teamleder Team Familier og Børn, Aarhus Hovedbibliotek
Simon Fernando, Marketing- og eventansvarlig, Aarhus Teater
Lene Struck-Madsen, PR, Kommunikation og udvikling, BaggårdTeatret
Martin Bill, Kommunikations- og pressechef, Betty Nansen 
Jacob Westergaard Madsen, Museumsinspektør, Danmarks Rockmuseum
Sofie Rask Andersen, Dramaturg, Det Kongelige Teater
Marie Lundgaard, PR- og markedsføringschef, Teater GROB
Christina Lykkegaard, PR og community management og publikumsudvikling, Huset-KBH
Signe Thorhauge Lundgren, Presse- og kommunikationsmedarbejder, M/S Museet for Søfart
Benjamin Asmussen, Museumsinspektør, M/S Museet for Søfart
Mette Boritz, Museumsinspektør, Nationalmuseet
Gitte Engholm, Museumsinspektør, Nationalmuseet
Marie Louise Rolffes, Kommunikationschef, Mungo Park
Nikolaj Lindegaard Helms, Museumsinspektør, PR- og markedsføringsansvarlig, Roskilde Museum
Lise Korsgaard, Kommunikationschef, Statens Museum for Kunst
Benjamin Vedel Ottensten, Ung Triumf
Steen Vedel, Steen Vedel Fotografi
Ann-Sofie Bonde Jacobsen, Grafisk designer
Kristine Karlshøj, Børnehuset Nikolaj for børn i Kolding
Louise Ejgod Hansen, Adjunkt, Dramaturgi, Aarhus Universitet
Ida Brændholt Lundgaard, Kulturstyrelsen
Sidsel Risted Staun, Kulturstyrelsen
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Vi er dem som strukturerer og professional-
iserer ”maskinrummet” i din virksomhed!

Innovativ Kulturledelse arbejder med at kval-
itetssikre, effektivisere og udvikle kulturelle pro-
jekter og oplevelser. Vores mission er at struktur-
ere og professionalisere ”maskinrummet” i din 
virksomhed.

Vi ved, at ingen projekter, institutioner eller 
virksomheder er ens, og derfor arbejder vi i Inno-
vativ Kulturledelse målrettet på at skræddersy et 
forløb og en proces, som er baseret på netop dine 
behov, ønsker og formål. Enten via læringsforløb 
og workshops, forretningsudvikling eller projekt- 
og processtyring. På den måde sikrer vi os, at vi 
sammen altid får mest muligt ud af samarbejdet.

Vi skaber en tryg og sikker ramme uden om dit 
projekt, institution eller virksomheden, så du har 
frie hænder til at udvikle indholdet, opnå ønskede 
resultater og forankre nye værktøjer, metoder og 
udviklingsprocesser.

Vi sørger for, at indholdet bliver set og hørt, og 
faciliterer effektive metoder og processer, som får 
dine projekter og virksomhed ud over scenekant-
en. 

Se mere på www.innovativkulturledelse.dk

om innovativ kulturledelse
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Andre links

Aarhus Teaters rammeaftale:
https://www.aarhusteater.dk/media/53649/Re-
sultataftale-2012-2015-Aarhus-Teater.pdf

Det Kongelige Teaters rammeaftale: http://kgl-
teater.dk/omos/~/media/Om%20os/Organ-
isation%20og%20Oekonomi/Rammeaftale_
DKT_13_15.PDF 

Link til det borgerinddragende projekt ’Byens 
Hegn’:http://www.m.dk/#!/om+metroen/metro-
byggeriet/byens+hegn

Link til det borgerinddragende projekt fra DR: 
’DR #Drminkrop’: http://www.dr.dk/Nyheder/
Tema/2014/Krop/Artikler/09150920

Link til det borgerinddragende projekt i Køben-
havns Kommunes ’Sharing Copenhagen 2014’: 
http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhed-
sliste/2013/3-kvartal/tmf-del-dit-yndlings-koe-
benhavn

Link til et inddragende projekt for studerende på 
Aarhus Universitet: ’Yourniversity’:
http://yourniversity.dk

Link til udstillingen ’Blomster og Verdenssyn’ på 
Statens Museum for Kunst, 2013: http://www.
smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/tidlig-
ere-udstillinger/2013/blomster-og-verdenssyn/
det-sker/

Lov om ændring af museumsloven, 2012: https://
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx-
?id=143388

Statens Museum for Kunsts rammeaftale: http://
www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Billeder/
om-museet/Hvem_er_vi/Museets_historie/
Rammeaftale_2014-2017.pdf


