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Afslutningen på A Suitcase of Methods
Det handler om sårbarhed og relation

Af Nina Gram

Kan det virkelig siges så enkelt? Efter flere år og en masse undersøgelser i A Suitcase of Methods (som du kan
læse om her), kan det så bare koges ned til to begreber? Ja og nej! Ja, fordi jeg i min opsummering af, hvad vi har
lavet og lært de seneste år med dette projekt kan se, at disse to begreber går igen og er fuldstændig centrale for
den relevante kontakt vi søger med publikum, når vi skal have brugbar kvalitativ viden fra dem. Nej, fordi
begreberne ikke er umiddelbart anvendelige redskaber i analysearbejdet med publikum. I stedet er de
grundlæggende værdier, som vi som kulturinstitutioner kan bruge som fundament for både arbejdet og mødet
med publikum men også i den fremadrettede indsats med at anvende data og få det til at leve og give værdi i
den kreative organisation.
I denne rapport vil jeg kort præsentere de undersøgelser, vi har lavet i A Suitcase of Methods, dernæst udfolde
udvalgte af disse undersøgelser, som har vist sig at være mest centrale igennem projektet og endelig forklare,
hvorfor værdierne sårbarhed og relation både opsummerer indsigterne og som nævnt peger fremad.

Hvad har vi undersøgt?
Vi har igennem de seneste år arbejdet med en lang række forskellige projekter, som hver især har udforsket
forskellige spørgsmål i relation til publikums oplevelser i teatret. Nedenfor ses et overblik over de undersøgelser, vi
har lavet, samt et link til den fulde rapport for hvert projekt. Efterfølgende udfoldes udvalgte undersøgelser, som
på forskellig vis, har givet os indsigter i publikums oplevelser og redskaber til som kulturorganisation at indsamle
sådanne indsigter.
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Vi har bl.a. undersøgt følgende spørgsmål.
●

Hvem er i vores nærhed?
Hvem opholder sig i fysisk nærhed af vores huse, og hvordan kan samtaler med denne gruppe lære os
om vores publikum og om vores institution? Find rapporten her

●

Hvad betyder rummet for samtalen?
Find rapporten om rummets betydning i samtalesituationen her og undersøgelsen af, hvad omgivelserne
betyder for selve teateroplevelsen, når forestillingen flyttes ud på offentlige gader og stræder, som
findes her.

●

Hvilke spørgsmål skal vi stille for at få relevante samtaler med publikum?
Find rapporter om hvad der sker, når vi tager udgangspunkt i vores kropslige oplevelse med teater her,
og hvilke resultater vi får, når vi afprøver sprogbrug fra produkt design-verdenen og udforsker, hvilket
’job’ teaterbilletten skal ’udføre’ for kunden. Find rapporten her.

●

Sammensætningen af fokusgruppen.
Hvilken betydning har sammensætningen af fokusgruppen for samtalen mellem publikummer? Find
rapporten her.

●

Hvornår skal vi spørge publikum?
Publikums oplevelse med en forestilling forandrer sig over tid. Så hvornår er det bedst at tale med dem
om deres oplevelse? Find rapporten om dette spørgsmål her.

●

Hvem er ledsagerne?
Vi spørger ofte kun billetkøberne, eftersom det er dem, vi har data på. Men giver det os det fulde billede
af det publikum, som sidder i salen? Find rapporten her

●

Hvad sker der, når vi inviterer publikum ind til åbne prøver og taler med dem efterfølgende?
Hvilken effekt har det, når teatret åbner dørene til den ufærdige kunst – den kunst, der stadig er i proces.
Læs mere her.

●

Hvordan kan vi bruge digital teknologi til at undersøge spørgsmålet om relation mellem publikum og
ledsager? Find rapporten her og videoerne her.

●

Hvordan kan kvalitativ data spille sammen med de mere kvantitative indsigter fra fx billetsystemer?
Find rapporten om, hvordan Det Kongelige Teater arbejder med segmenter her og med systemisk
evaluering her.

●

Hvordan kan vi måle på, hvor mange nye publikummer vi får i husene under gratis arrangementer, hvor vi
ikke sælger billetter? Læs vores erfaringer her.

●

Hvad får vi ud af at observere vores publikum under og efter en forestilling?
Hvilke muligheder og begrænsninger giver denne velkendte metode? Find vores refleksioner her.

2

A Suitcase of Methods, Rapport #17

Udvalgte undersøgelser
Disse mange forskellige perspektiver på viden om publikum bærer hver deres indsigter, men jeg vil alligevel
fremhæve tre undersøgelser, som peger på nogle grundlæggende temaer, der kan være relevante for store og
små kulturinstitutioner, der gerne vil arbejde med viden om publikum.

Hvem er i vores omgivelser?
Det første projekt vi lavede i A Suitcase of Methods var baseret på en
meget simpel metode og motiveret af at starte meget åbent ud
uden at lægge os fast på nogle specifikke spørgsmål eller temaer, vi
ville undersøge. Vi brugte derfor nogle uger på helt enkelt at stille os
ud foran Skuespilhuset for at tale med de mennesker, der opholdt
sig i nærheden. Vi spurgte til, hvad der fik dem til at komme her, og
hvad deres relation var til Det Kongelige Teater. Det korte svar var, at
rigtig mange ikke havde nogle relation til teatret. De forholdt sig
simpelthen ikke til, at de sad foran Skuespilhuset. De kom primært
for at nyde en kop kaffe og udsigten.
De, som ind i mellem brugte vores tilbud, havde ofte mange gode
råd til, hvad vi som institution kunne gøre for at få flere i teatret. Det
interessante var, at de fleste af disse gode råd var tiltag, som vi allerede gør, og som vi endda reklamerede med
tæt ved der, hvor vi sad. Samtalerne med disse mennesker gjorde os dermed opmærksomme på, hvor lidt folk
på dette tidspunkt rent faktisk læste vores skilte og information generelt, og hvor tydelige vi derfor bliver nødt til
at være i vores kommunikation.
Det skal siges, at denne undersøgelse blev afviklet for snart fire år siden. Derfor er nogle af disse specifikke
indsigter ikke så aktuelle længere. Jeg har alligevel valgt at nævne undersøgelsen, fordi den er et eksempel på,
hvordan vi med et meget nemt greb kan tage de første skridt til som institution at vende det kvalitative,
undersøgende blik mod publikum og interessere os for, hvem de er, hvad deres relation til os er, og hvilke
umiddelbare tanker de har om institutionen. Det er således en god metode til at blive bevidst om sine egne blinde
vinkler og egen indforståethed som institution og branche. Læs den fulde rapport her.
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Ledsagerundersøgelse
I takt med at vi som kulturinstitutioner i større eller mindre grad arbejder
med data om vores kunder gennem vores billetsystem, er der et
spørgsmål, der presser sig på:
Hvad med ledsagerne? - De mennesker, der er inviteret med i teatret og
ikke selv har taget beslutningen om billetkøbet, og som ikke modtager
informationsmails forud for besøget etc. Har de samme profil og samme
oplevelse som dem, der har taget initiativet til teaterbesøget?
For at besvare det ret enkle spørgsmål lavede vi en
simpel men omfattende undersøgelse, hvor vi lagde
spørgeskemaer ud på hvert sæde på tre
operaforestillinger, tre balletter og seks forestillinger i
skuespillet (for både at have Store Scene og
Mellemgulvet med). Her spurgte vi bl.a. til deres
vurdering af forestillingen, deres alder og køn, og om
de var billetkøber eller ledsager.
Vi modtog 3.677 besvarelser, og resultatet af denne
undersøgelse lærte os kort fortalt, at ledsagerne i stor
udstrækning ligner billetkøberne (i hvert fald for Det
Kongelige Teaters publikum). I Operaen var der dog
en tendens til at ledsagerne vurderede forestillingen
en smule lavere end billetkøberne. Ud fra deres
kommentarer og vores øvrige viden om dette
publikum kunne vi konkludere, at man især ved opera
har brug for at kende handlingen eller på anden måde
være godt forberedt inden oplevelsen, og vi er derfor
opmærksomme på, hvordan, hvor og hvor meget vi
introducerer til forestillingerne. Denne undersøgelse
kan give andre institutioner en idé om, at deres billetsystem kan give dem data, der sandsynligvis er validt for hele
deres publikum. Samtidig kan de på mindre produktioner selv gøre undersøgelsen efter og lave en tryktest i
forhold til, om netop deres publikum adskiller sig fra vores på dette område. Læs den fulde rapport om denne
undersøgelse her.
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Hvor i din krop…?
Vi har på forskellige måder arbejdet med betydningen af de spørgsmål, vi stiller under samtaler med publikum. En
måde var at undersøge, hvilken viden vi får, hvis vi primært retter vores spørgsmål til den kropslige oplevelse af
teaterstykket.
Rent metodisk lavede vi undersøgelsen som en såkaldt A-B test, hvor vi delte billetkøberne til tre skuespil, tre
balletter og tre operaer op i to. En ene halvdel modtog vores almindelige ’post show survey’, hvor vi spørger i hvor
høj grad, de vil anbefale forestillingen og helhedsoplevelsen til andre. Den anden halvdel modtog nedenstående
aftegning af en mandekrop på mail med spørgsmålet. ”Hvor i din krop mærkede du oplevelsen med
forestillingen?”. Efter de med et klik havde angivet den kropsdel, oplevelsen sad i, fik de mulighed for at begrunde
deres valg med et tekstsvar. Kort opsummeret var der stor forskel på de skrevne kommentarer, vi fik på vores
almindelige spørgeskema, og på ’Hvor i din krop’-undersøgelsen. Skemaet neden for illustrerer, hvad der sker
med publikums refleksion over og egenforståelse af deres kunstoplevelse, når vi beder dem tage udgangspunkt i
deres egen kropslige fornemmelse. Disse kropsligt funderede svar var mere uddybende, og eftersom de tager
udgangspunkt i publikums egen fysiske reaktion, var de ofte også mere personlige og emotionelle.

Det betyder ikke nødvendigvis, at kulturinstitutioner skal spørge på denne måde fremadrettet, men det viser, at
teateroplevelsen kan fremkaldes på forskellige måder og med forskelligt fokus. Og det fokus vi som institution
vælger at anlægge, er med til at påvirke den viden, vi får om oplevelserne. Derudover peger undersøgelsen også
på spørgsmålet om, hvordan vi som institution med vores undersøgelser og spørgsmål er med til at farve
publikums erindring om en forestilling. Det skal vi være bevidste om, når vi i forskellige sammenhænge og med
forskellige ord beder publikum forholde sig til og dermed fremkalde sig deres egen teateroplevelse. Læs den
fulde rapport om denne undersøgelse her.

Hvad betyder rummet?
En anden ting vi fokuserede meget på i flere af vores undersøgelser var betydningen af de rum, vi befinder os i,
når vi skal reflektere over og tale om kunst. Vores omgivelser betyder rigtig meget, når vi skal kunne tage i mod
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en kunstnerisk oplevelse, og når vi efterfølgende skal føle os trygge og inspirerede nok til at dele den oplevelse
med andre.
Vi lavede i A Suitcase of Methods eksempelvis en række undersøgelser, hvor vi testede, hvordan hhv. et
mødelokale, selve teatrets auditorie og en personlig gåtur påvirker den kontakt, vi har til publikum, og den viden vi
dermed får fra dem. Kort fortalt lærte vi, at hvis du vil vide, hvordan en forestilling relaterer sig til en persons
livsverden, skal du gå en tur med dem. Hvis du vil vide noget specifikt om opsætningen, skal du blive i auditoriet og
tage snakken der. Og endelig hvis du er mest interesseret i publikums oplevelse af institutionen, virker et mere
neutralt mødelokale godt.
Denne undersøgelses relevans for andre kulturinstitutioner handler primært om at understrege, at de rum, vi
befinder os i, har stor betydning for den samtale, der kan finde sted der, og at det er et element, vi bør tænke ind,
når vi planlægger et møde med vores publikummer. Læs den fulde rapport om undersøgelsen her.

Åbne prøver og adgang til kunst i proces
Vi har flere gange igennem projektet arbejdet med at
invitere publikum ind til åbne prøver og tale med dem
efterfølgende. De åbne prøver har vist sig at være en
rammesætning og en metode, der skaber en rigtig
god kontakt til publikum. For at kunne forklare hvorfor
de åbne prøver er blevet et centralt tema i projektets
indsigter, skal vi et par skridt tilbage:
I mange af vores undersøgelser i A Suitcase of
Methods har vi på forskellig vis hørt publikummer
efterspørge, at Det Kongelige Teater både skal være

eksklusivt og inviterende. Vi hører fra publikum, at de gerne vil have høj kunstnerisk kvalitet i teatret. Det der
foregår på og omkring scenen skal være excellent. Samtidig ønsker de, at teatret er inviterende. Publikum vil
gerne føle sig som kompetente kulturforbrugere, som kan afkode regler og normer, finde toiletterne, klæde sig
passende på etc. Og det gælder også i forhold til at komme med feedback til teatret. Hvis vi ønsker relevant og
personlig feedback fra publikum om deres oplevelser i teatret, skal de opleve, at de er kompetente nok til at
mene noget om det, vi laver.
Et sted, hvor vi som institution og branche rammer denne balance mellem det excellente og det inviterende er
netop i de åbne prøver. For det excellente er imponerende, men det er ikke relaterbart. Dét er derimod kampen
for at blive excellent – den proces, som man som publikum får adgang til under åbne prøver. Den proces kan alle
publikummer genkende i sig selv. Så når vi som teater sænker paraderne, stiller os uperfekte frem, midt i den
sårbare prøveproces, spørgende og ærligt interesseret i, hvordan det vi laver virker på publikum, så inviterer vi
publikum til at gøre det samme. Vi inviterer dem til at dele umiddelbart og sårbart, at de måske ikke forstod
handlingen, at de synes det var for langt, eller positivt at det resonerede hos dem på et dybere, personligt niveau.
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De åbne prøver er ofte et tiltag hos mange teatre allerede, og det er derfor relativt enkelt at udvide formatet med
eftersamtaler med publikum.
Udfordringen ved denne metode kan dog ligge i det faktum, at teater er ’live’ nu og her. Som teatrene og
prøveprocessene er struktureret nu, er det svært at lave åbne prøver tidligt nok i processen til rent faktisk at
kunne tage tilbagemeldingerne seriøst og nå at ændre på afgørende elementer i opsætningen. Det er dog heller
ikke målet set fra Suitcases side. Kvaliteten i denne metode handler i stedet om dels at skabe en relation og
kontakt til publikum ved at invitere dem ind i den sårbare prøveproces, og dels gennem de efterfølgende
samtaler langsomt at opbygge en forståelse for dette publikum. En forståelse som i et længere perspektiv kan
skabe værdi for organisationen.
Ovenstående projekter og samtlige af de undersøgelser, vi har lavet i A Suitcase of Methods, peger ydermere på
to grundlæggende værdier som afgørende for det kvalitative arbejde med publikum.

Det handler om sårbarhed og relation
Et værdibaseret udgangspunkt med fokus på relation og sårbarhed kan hjælpe til at skabe holdbar kontakt til
publikum og heraf afføde relevant data om publikum. For hvis vi som kulturinstitutioner vil arbejde med publikum i
fokus, ser vi (på baggrund af vores arbejde), at det grundlæggende handler om skabe og vedligeholde en

relation til dem. Men hvordan gør vi det? For det første skal vi ærligt ønske at forstå, hvem vores publikum er og
kommunikere dette ønske til dem. Det gør vi eksempelvis ved i undersøgelser at være gennemsigtige i forhold til,
hvad vi bruger deres tilbagemeldinger og feedback til og efter en undersøgelse at fortælle deltagerne, hvor
mange der har svaret, hvad resultatet blev, og hvordan vi som organisation går videre med den nye viden. Det er
naturligvis ikke alle resultater, der egner sig til at blive delt, men det vil altid være muligt at lave en opsummering,
som giver deltagerne en fornemmelse af, at deres indsats har en værdi for os.
En anden måde at skabe relationen på er ved at institutionen vedkender sig den sårbarhed, som også
karakteriserer kunsten og skabelsesprocessen af kunsten. Det kan vi eksempelvis gøre ved engang imellem at
åbne dørene ind til maskineriet bag scenen, ved at vise alle de fagligheder og processer, der indgår i skabelsen af
en forestilling og ikke mindst ved at vise, hvordan det ser ud, når vi arbejder på at skabe et excellent udtryk på
premieredagen. Det øjeblik hvor en gæst lærer om kostumeafdelingens arbejde, eller det øjeblik vedkommende
under en åben prøve hører, hvordan det lyder, når cellisten endelig får frasen perfekt toneret. Sådanne øjeblikke
kan skabe grobund for en ny påskønnelse af teaterkunsten og en stærkere relation til kunsten og til institutionen.

Hvordan arbejder vi med data i kreative organisationer?
Ovenstående opsummering af undersøgelser og fokus på de nævnte to centrale værdier synes at rejse et sidste
afgørende spørgsmål: Hvis vi arbejder med vores viden om publikum, nysgerrigt, bevidst og med et ønske om at
skabe en relevant kontakt, hvordan sikrer vi så, at denne viden ikke strander hos en analysemedarbejder, en
kommunikationsmedarbejder eller en anden administrativ funktion, som sidder med dette område?
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At få data til at leve og give værdi i kreative organisationer er en stor aktuel udfordring, men her mener jeg igen,
at relation og sårbarhed kan bidrage som værdimæssige udgangspunkter.
Det er følsomt og komplekst at introducere publikumsdata og –feedback i en kreativ organisation. Derfor er en
god og gennemsigtig relation mellem afdelinger og medarbejdere afgørende. Vi skal være tydelige omkring,
hvad vi hver i sær laver, og at vi arbejder mod samme mål, så vi på den måde kan undgå, at det bliver et
spørgsmål om kolde tal overfor varme, passionerede mennesker.
Derudover skal vi i institutionen (og især det kreative hold) vove at italesætte den sårbarhed, man kan føle, når
man konfronteres med responsen på en forestilling. Omvendt skal en analysemedarbejder også være
gennemsigtig i forhold til hvor data kommer fra, hvilke konklusioner der klart kan drages, og hvornår det er svært
at sige noget entydigt.
Dette spørgsmål om, hvordan vi implementerer data i kreative organisationer var netop et af fokuspunkterne i A
Suitcase of Methods’ afsluttende workshop. Her arbejdede vi på at formidle vores indsigter med anderledes og
mere sanselige virkemidler. Hvordan det fungerede, og hvad vi lærte, kan læses i næste rapport, som også bliver
A Suitcase of Methods sidste.

Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet med dette projekt og vores indsigter, er du velkommen til at kontakte
mig, Nina Gram, på nigr@kglteater.dk
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