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1. Relevans, den nye strategiske ledestjerne  
”Publikum først!”- hedder Nationalmuseets nye strategi, men det kunne lige så̊ godt have været Det Kongelige 
Teater eller en hvilken som helst anden af de offentlige kulturinstitutioner, der havde valgt at kalde deres 
strategi netop det.  

Lige som alle andre offentlige institutioner arbejder de offentlige kulturinstitutioner med at tydeliggøre den 
værdi, de skaber for samfundet og for borgerne. Men i forhold til mange andre offentlige institutioner har 
kulturinstitutionerne en ekstra udfordring, fordi de ikke har det samme direkte forhold til borgerne i hverda-
gen som mange andre offentlige institutioner. I modsætning til for eksempel hospitaler og dagtilbud dækker 
kulturinstitutionerne ikke et åbenlyst behov, og deres relevans skal derfor forstås på en anden måde end som 
direkte behovsdækkende. Et hospital er åbenlyst relevant hvis du har brækket et ben, men det er ikke umid-
delbart indlysende, hvilke situationer, der gør kulturinstitutionerne relevante. Produkterne er altid kun tilbud, 
og det er op til den enkelte borger, om man vil gøre brug af dem. 
  
Det var ikke et problem så længe der var en alment accepteret dannelsesfordring, og det var entydigt, hvori 
dannelse bestod. I en simplere tid med færre tilbud og mere statiske sociale strata, var kulturinstitutionerne i 
vid udstrækning selvlegitimerende. Men i takt med at økonomien i den offentlige sektor kommer under pres, 
tilbuddene flere, den sociale mobilitet større og værdibegrebet mere mangefacetteret, kommer kulturinstitu-
tionerne under øget pres for at bevise deres fortsatte relevans. Det vigtigste redskab til at opnå afsætning for 
kulturtilbuddene er at demonstrere udstillingernes og mere generelt institutionernes værdi for samfundet i 
form af politisk opbakning og i form af opbakning fra borgerne generelt. Denne opbakning skal findes i to 
former, både direkte, som øget afsætning bland borgerne som brugere, i denne sektor forstået som publikum, 
men også, og måske endnu vigtigere blandt borgerne som plenum, udtrykt i forståelsen af publikum som of-
fentligheden, the public. Heraf opstår behovet for at tydeliggøre netop relevans, et begreb, som går igen i snart 
sagt alle rammeaftaler og i al kommunikation i og om kulturinstitutionerne. Denne relevans dækker ikke alene 
udstillingsaktivitet, men den langt bredere institutionelle relevans gennem bevaring, forskning og perspekti-
vering gennem formidling på et bredt sæt af platforme. 
 
Men hvad præcis er relevans, hvad kendetegner begrebet som strategisk redskab, og hvordan ved man om 
man har været relevant i praksis? Og hvordan hænger begrebet sammen med forestillingen om at skabe værdi 
og at være en værdifuld aktør i samfundet? Det er nogle af de spørgsmål jeg vil adressere her. På den ene side 
er jeg direkte optaget af relevansbegrebet, som bruges i det politiske strategiske arbejde, og som det bruges 
og fortolkes i den daglige praksis. På den anden side, i et langt større perspektiv, er jeg interesseret i hvordan 
denne relevans tænkes opnået overhovedet, hvem er genstand for denne relevans, og hvad karakteriserer 
overhovedet et relevant kulturprodukt? Er et kulturprodukt relevant hvis det opsøges af mange, hvis det ram-
mer nogle få meget dybt, hvis det åbner for noget helt nyt, løser et uerkendt problem eller sætter fokus på et 
hidtil overset samfundsmæssigt misforhold? Begrebet relevans er ikke alene elastisk og vagt som et strategisk 
middel i arbejdet med at udvikle kulturprodukter, det er også̊ meget løst knyttet til et endeligt formål. Det 
forekommer vigtigt at se på både det interne strategiske arbejde i organisationen og på hvordan de strategiske 
valg udmøntes i kommunikationen rettet mod det politiske niveau og mod publikum. Jeg er interesseret i pro-
cesser og udviklinger i den organisatoriske praksis. For overhovedet at kunne operere med et begreb som 
relevans strategisk, forekommer det indlysende, at organisationen må udvikle en forestilling om hvem pro-
dukterne skal være relevant for. På den måde bliver de konkrete manifestationer af de strategiske valg, i form 
af de skabte kulturprodukter, grundlæggende performative i den forstand, at de tilbyder sig som et værdifuldt 
objekt for det publikum, organisationen anser for at være målet for relevansen.  
 
Jeg vil i dette projekt undersøge, hvordan to offentlige kulturinstitutioner, Nationalmuseet og Statens Museum 
for Kunst (SMK), operationaliserer deres forståelse af relevans, og dermed implicit hvilken værdi de forestiller 
sig at skabe for offentligheden, og jeg vi se på hvordan dette hænger sammen med de formulerede strategier, 
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som indgår i aftalegrundlaget med det politiske niveau. Som det hurtigt kan ses, er emnet enormt, og dertil er 
det underbelyst i forskningslitteraturen.  
 
Jeg vil i denne sammenhæng koncentrere mig om følgende problemstilling: 
 

Hvordan operationaliseres relevansbegrebet i de statslige kulturproducerende institutioner, og hvor-
dan arbejdes der strategisk med relevans i den organisatoriske praksis? 
 

For overhoved at kunne besvare dette spørgsmål, vil jeg bryde det yderligere ned i følgende konkrete under-
søgelsesspørgsmål: 
 

Hvordan konceptualiserer og operationaliserer Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst rele-
vans, og hvilke forskydninger i begrebet har der været over tid?  
 
Hvordan omsættes denne forståelse i konkrete tilbud til publikum, hvilke produkter og processer giver 
det anledning til?  
 
Hvem og hvad er ’Publikum’, og hvilken ledelsesmæssig betydning har det for det strategiske arbejde? 
 

Det er ikke et normativt projekt, det er ikke min hensigt at vurdere om de undersøge kulturprodukter rent 
faktisk er relevante, om de hænger sammen med de formulerede strategier på en forståelig måde og er vær-
difulde for offentligheden. Snarere er det min hensigt at undersøge, hvordan hele konkretiseringkæden fra 
overordnet forestilling om produceret værdi i den organisatoriske praksis, til den konkret manifestation ope-
rationaliseres gennem organisationens forestillingen om, hvad der konkret konstituerer relevans. Det er mit 
håb, at jeg gennem denne undersøgelse vil kunne udvikle en lidt mere nuanceret og håndgribelig forståelse af 
hvad det overhovedet vil sige at sætte publikum først i konkrete projekter, og hvordan man kommer dertil.  
 
Undersøgelsen har fokus på det strategiske arbejde med at skabe relevans. Fordi kultursektoren hænger så 
tæt sammen med mediebranchen, vil jeg starte med at opridse baggrunden for brugen af relevansbegrebet i 
medierne og i den kulturelle sektor generelt. Dernæst vil jeg vende mig mod nogle forskellige væsentlige teo-
rikredse for at opbygge et funktionelt begrebsapparat for min analyse. Relevans har ikke tidlige været et fokus 
for teoridannelse på strategiområdet, så jeg vil sammensætte mit relevansbegreb af elementer fra kommuni-
kationsteori, sprogfilosofi og marketingteori. Derefter vil jeg gennemgå de tre andre teorifelter af relevans for 
min undersøgelse: værdi, brugere og praksis. Jeg bygger min analyse på de to institutioners officielle strategi-
dokumenter, på kvalitative interviews med nøglepersoner og på observationsbesøg i de konkrete udstillinger 
for at få et mere reelt billedede af hvordan begrebet anvendes i praksis, og for at skabe forbindelsen mellem 
politisk sanktionerede strategier og konkrete daglige valg og handlinger. Hvordan og hvorfor jeg har valgt de 
konkrete dokumenter, interviewpersoner og udstillinger, vil jeg gøre nærmere rede for tekstens metodeafsnit.  
 
Jeg har selv arbejdet som leder i scenekunstbranchen de sidste godt tyve år, både i den kunstneriske praksis 
og som leder af kunstnerisk research og udvikling på Scenekunstskolen. Der er store forskelle på hvordan de 
forskellige dele af kulturlandskabet griber det strategiske arbejde med at skabe relevans an. Museerne, især 
de to jeg har valgt at beskæftige mig med her, har især været tidligt ude med rigtig gode bud på at udvikle nye 
forståelser og metoder. For ikke at skrive mig selv og min egen praksis ind i undersøgelsen, har jeg valgt at 
perspektivere mine nyerhvervede erkendelser i et separat afsnit, der reflekterer over min egen ledelsespraksis 
til sidst i denne fremstilling. 
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2. Relevans i medierne og i det brede kulturelle felt   
Det stærkt øgede fokus på relevans gælder langt fra kun de statslige kulturinstitutioner, begrebet er påfal-
dende hyppigt brugt i rigtig mange brancher. Digitalisering, streaming og disruption, markant stigende 
konkurrence om brugernes tid og opmærksomhed, globalisering og kulturel fragmentering har sat mange tra-
ditionelt producerende organisationer under pres1, og overskrifter af typen: ”Adapt Or Die -- Businesses Must 
Embrace Change To Remain Relevant” er hyppige i den strategiske populærlitteratur2. Efter den store globali-
seringsbølge er det nu digitaliseringen, der for alvor truer den traditionelt tænkende virksomhed, og 
erfaringen fra de tidligere omkalfatrende forandringsbølger sætter sine tydelige spor; organisationer, der ikke 
tilpasser sig de nye realiteter vil blive irrelevante og uddø i overset stilhed.  
 
Et af de helt store og markante områder, der kontant og tydeligt mærker dette, er mediebranchen. Rigtig 
mange af de aksiomatiske sandheder, der hersker i kultursektoren, er hentet herfra, ikke mindst på grund af 
den store sammenlignelighed. Journalistikken holdes ligesom finkulturen oppe af en forestilling om intrinsisk 
væsentlighed og nærmest naturgiven relevans. Journalistikken, ligesom kulturen, er i sin egen selvforståelse 
relevant, fordi den er af given væsentlighed for offentligheden på baggrund af vurderinger foretaget af insti-
tutionerne selv. Denne selvforståelse har rod i oplysningstiden, og er blevet dyrket og forfinet op gennem det 
19. århundrede3. I denne tænkning er produktionen relevant, alene fordi den er af faglig væsentlighed for 
offentligheden, om offentligheden så måtte synes det eller ej. Indholdet kan tage form af kritik, formidling 
eller uddybelse af væsentlige forhold, og påvirker offentligheden ved, at nyheds- og kulturproduktionen skaber 
og formidler debat. Dermed er produktionen i selv (med)skaber af offentligheden4.  
Det meste af det 20. århundredes kulturpraksis bygger på dette fundament, og der er mange ekkoer af det 
den dag i dag. Men i takt med at folk simpelthen holdt op med vanemæssigt at købe papiraviser, og ikke 
længere automatisk så de samme oplysende og opdragende udsendelser på monopol-TV, blev det tydeligt at 
denne intrinsiske relevans ikke var dækkende, måske endda ikke-eksisterende. Hvad det betød, og hvad der 
skulle sættes i stedet, var på ingen måde indlysende, og det er det stadig ikke. Derfor er det heller ikke over-
raskende, at netop denne debat fylder så meget i mediebranchen. Nogle af positionerne er ganske 
bemærkelsesværdige. Lad mig komme med nogle eksempler: 
 
TV2Østjylland beskriver på deres blog relevans, den vigtigste komponent i deres nyudviklede nyhedskriterier, 
ROLDO (Relevant, Originalt, Løsningsorienteret, Delbart, Overraskende), med disse ord:  
 

”Vores første kriterie — og det vigtigste af de fem — er relevant. Hvis vores indhold skal kunne 
konkurrere med alt det andet gode indhold, der produceres og distribueres både nationalt og in-
ternationalt hver eneste dag, skal det først og fremmest opleves som relevant. Det vil sige, at 
brugere og seere umiddelbart skal kunne have et forhold eller en holdning til de historier, vi laver. 
Indhold, der ikke opleves som vedkommende, fordi det ikke er relevant, vil moderne medieforbru-
gere hurtigt scrolle forbi. Relevant er altså lig med vedkommende, men er ikke det samme som 
væsentligt. Vi identificerer potentiel relevans i en historie ved at stille spørgsmålet på vegne af 
brugerne: Kunne det ske for mig? Kunne det være mig?”5 
 

Noget er altså først relevant, når det er vedkommende, væsentlighed er ikke nok. Rettesnoren er stærkt indi-
vidcentreret: ”Kunne det være mig? Kunne det ske for mig?”. Denne relevansforståelse stilles i modsætning til 

 
1 For en mere detaljeret redegørelse for sammenbruddet af traditionel industriel produktionslogik og den konventio-
nelle Fordisme, se eks. Bruns, 2008, s. 9 ff.  
2 Council Post af Sam Page i Forbes, 1. december, 2017 
3 Niezen, 2014. S. 46 
4 Niezen, 2014. S. 42. 
5 https://medium.com/digital-erfaringsudveksling-fra-tv2-østjylland/nye-nyhedskriterier-i-en-ny-medievirkelighed-
a1eeb2ba39ab hentet den 18/11 2019. Mine kursiveringer. 
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en journalistisk inklination til at skrive om ting af strukturel væsentlighed: ”Har embedsmændene i et ministe-
rium udfyldt et notat forkert, eller har ministeren begået en fejl i et samråd?”. Det står også i modsætning til, 
hvad de i samme blog kalder nichestof: ”Misbrug, prostitution, spiseforstyrrelser og kriminalitet”.  
Den stærke individualisering kan genfindes i DR’s strategi ”Sammen om det Vigtige”, hvori man kan læse, at 
DR’s overordnede mål er for værdiskabelse er, at ”3 ud af 4 danskere oplever, at DR’s indhold giver individuel 
værdi for dem i løbet af en uge”6. Dette måles på, om brugerne vurderer det producerede indhold positivt på 
parametrene: ”tilfredshed, relevans, kvalitet og tiden værd”7. I det hele taget er relevans et meget vigtigt be-
greb i strategien, det optræder 17 gange og på en tredjedel af publikationens meget løst beskrevne sider. Det 
er ganske meget i en publikation, der er domineret af billedmateriale og grafik. Præcis hvordan denne indivi-
duelle værdi giver fællesskab om det vigtige, er ikke synderlig velbeskrevet.  
 
Det er faktisk ret nyt for mediebranchen og journalistikken at gøre relevanskriteriet så centralt i sig selv. De 
klassiske nyhedskriterier var dækket af akronymet VISA-K; Væsentlighed, Identifikation, Sensation, Aktualitet 
og Konflikt8. Nyheden bliver i denne tænkning relevant gennem opfyldelse af disse kriterier, relevans er et 
produkt af opfyldelse af nyhedskriterierne, ikke et kriterium i sig selv. De samme kriterier har i vid udstrækning, 
om ikke så formaliseret og i mange tilfælde uudtalt, dannet udgangspunkt for kulturproduktion, utvivlsomt 
som følge af både tvangsmæssig, normativ og mimetisk isomorfi9. Det er i vid udstrækning den samme regu-
lering og finansiering, der gælder for de to områder, i høj grad det samme publikum, og i mange tilfælde endda 
de samme ophavspersoner. Nogle af kriterierne er oprindeligt hentet til journalistikken fra finkulturen: konflikt 
har været hovedmaterialet for drama siden antikken, væsentlighed har i hvert tilfælde siden modernismen 
været den primære fordring for kulturen, udtrykt i Schönbergcitatet ”Ich glaube: Der Kunst kommt nicht von 
Können, sondern vom Müssen”, og identifikation er bærende for stort set alle kunstudtryk, der bygger på en 
eller anden grad af repræsentation. Andre kriterier er gået den anden vej; sensation er ugleset i finkulturen, 
et udtryk for populisme, og aktualitet er først de seneste år blevet et væsentligt kriterium. For begge brancher 
gælder det, at relevansbegrebet nu er blevet det dominerende, men hvad det konkret betyder er meget uklart.  
 
I scenekunst bliver relevans i al væsentlighed defineret som tematisk aktualisering; en forestilling beskrives 
som relevant at opføre, hvis den igennem sit tema kan henføres til en aktuel eller ’evig’ problemstilling. Som 
eksempel kan gives dette citat fra omtalen til Cosi Fan Tutte, Mozartoperaen, der opføres netop disse dage på 
det kongelige teater: 
 

”Don Alfonso udfordrer Guglielmo og Ferrando til at sætte deres kæresters trofasthed på prøve. 
Vil pigerne eller vil pigerne ikke være deres udkårne utro i deres fravær? De unge mænd indgår 
væddemålet, og så er den vanvittige komedie i gang. Den absurde historie, tilsat Mozarts herlige 
musik, stiller det eviggyldige spørgsmål om, hvorvidt græsset måske alligevel er grønnere på den 
anden side.”10 

 
Eksemplet er fuldstændig tilfældigt, men meget symptomatisk. Relevans opfattes typisk som svaret på spørgs-
målet ”Hvorfor skal vi spille forestillingen i dag?”. Det har rod i den altdominerende scenekunstneriske praksis 
for at iscenesætte materiale, der ofte er flere hundrede år gammelt, fortolket ind i nutiden. Den strategiske 
udfordring for scenekunsten er tofold, dels er forpligtigelsen til at spille klassikere ofte skrevet ind i teatrenes 
formålsparagraffer som en scenekunstnerisk bevaringsforpligtigelse, dels er teatrenes kernepublikum vænnet 

 
6 ”Sammen om Det Vigtige, DR’s Strategi frem mod 2025 & Prioriteter i Forhold til en ny Medieaftale”, DR, oktober 
2019, faktaboks side 11, min kursivering. 
7 ”Sammen om det vigtige” s. 10.  
8 Se f.eks. https://journalisten.dk/manden-bag-nyhedskriterierne-i-har-misforstaet-mig/ hentet 18/11 2019.  
De klassiske nyhedskriterier blev udviklet på basis af et empirisk arbejde foretaget af Galtung & Ruge i 1965 
9 DiMaggio og Powell, 1994 
10 https://kglteater.dk/det-sker/sason-20192020/opera/cosi-fan-tutte/?id=25377&section=top 
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til en institutionaliseret praksis for klassikerfremførelser og forventer derfor dette. På operafeltet er fænome-
net særlig udtalt, kun ganske få operaer bliver opført regelmæssigt på verdens operascener, fordi 
produktionsomkostningerne er høje og afsætningsmulighederne begrænsede. Teaterrummet har fysiske bin-
dinger, og ændrede forbrugsmønstre vanskeliggør salg af biletter til ukendte værker. I scenekunsten i 
særdeleshed, men også i museumspraksis, har relevans være forstået som en aktualiseringsopgave. Fordi ma-
terialet som udgangspunkt var gammelt og uaktuelt, må det aktualiseres, altså aktivt indskrives i nutiden. 
 
3. Relevans, værdi og brugere  
I det følgende afsnit vil jeg gøre rede for analysens teoretiske baggrund. Relevans er et relativt ubeskrevet 
begreb i forskningslitteraturen, så jeg trækker på en række forskellige teoridannelser for at afgrænse det hen-
sigtsmæssigt. Jeg starter afsnittet med at hente tre vigtige aspekter af relevansbegrebet i snæver forstand fra 
henholdsvis kommunikationsteori, sprogfilosofi og marketing. Derpå følger et afsnit, der kobler relevans sam-
men med værdi på kollektivt og individuelt niveau ved at inddrage værditeori, og derefter knytter jeg både 
relevans og værdiskabelse til udvekslingen mellem institution og publikum ved at trække på teoridannelser 
inden for teori om brugere i bred forstand, nemlig co-creation, produsage og datafication. 
For at bygge bro til min gennemgang af den anvendte metode slutter jeg teoriafsnittet af med nogle overord-
nede refleksioner over praksisteorien, som jeg bruger den i denne fremstilling. Praksisteorien har væsentlige 
metateoretiske implikationer, fordi den udgør en specifik social ontologi, men samtidig er det væsentligt for 
mig at gøre eksplicit rede for teoretiske begreber af direkte betydning for analysen allerede i dette afsnit11. 
 
3.1 - Relevans i andre fagdiscipliner 
Selvom begrebet endnu ikke er velbeskrevet i strategilitteraturen, er det et begreb, som har en præcis betyd-
ning i en række andre fagdiscipliner. Af de væsentligste er informationsvidenskab og kommunikation, filosofi, 
inklusive retsfilosofi, sprogfilosofi, bevidsthedsfilosofi og logik, samt afsætningsøkonomi, pr og marketing. Det 
vil føre for vidt at gennemgå dem alle sammen her. Selvom de forskellige definitioner bidrager med væsentlige 
indsigter og nuancer, vil jeg for nærværende blot gennemgå de tre, der er af størst betydning for mit begrebs-
apparat i denne undersøgelse, nemlig brugen i kommunikationsteorien, i sprogfilosofien og i marketing. 
 
Kommunikationsteorien tager udgangspunkt i relationen mellem afsender og modtager. I sin mest rudimen-
tære form er relevans fællesmængden mellem det, afsenderen gerne vil sige og det modtageren gerne vil 
høre. I en lidt mere elaboreret form findes f.eks. kommunikationspotentialekortet, hvor relevans defineres i 
modsætning til det oplevede informationsbehov. Man kan godt have interesse i at kende ventetiden på hos-
pitalsundersøgelser uden at være syg, læge eller pårørende12. Og endnu vigtigere for denne fremstilling kan 
noget godt være relevant, uden at modtageren oplever det som sådan. F.eks. er det relevant at vide, at man 
skal bruge solcreme for at beskytte sig mod hudkræft, selvom modtageren ikke oplever at have behov for den 
information. Definition i kommunikationspotentialekortet betoner relevansbegrebets dobbelte tilhørsforhold 
til Væsentlighed og Vedkommendehed. 
Filosofi benytter begrebet i en række underdiscipliner. I Relevansteorien, som er en del af den pragmatiske 
gren af sprogfilosofien, defineres relevans som en egenskab ved ytringer, der forbinder input med kognitive 
processer13. Graden af den kognitive effekt bestemmer ytringens relevans. Hvis effekten er større og de kog-
nitive omkostninger ved at processere informationen er lavere, vil en ytring være mere relevant. Brugen i 
sprogfilosofien understreger det subjektive og kontekstuelle element i relevansbegrebet. Hvis jeg siger ”jeg 
har set din computer ude i haven, og nu begynder det at regne”, er det mere relevant end hvis jeg siger ”jeg 
har set en spurv ude i haven, og nu begynder det at regne”, fordi det er mere opsigtsvækkende, og vil have en 
større effekt på en anden persons handlinger. Hvis jeg omvendt siger ”Jeg har set din computer ude i haven, 

 
11 For en udførlig redegørelse for teoretiske og metateoretiske implikationer af praksisteorien samt en gennemgang af 
de væsentligste bidragydere, se Reckwitz 2002 og Warde, 2005. 
12 Sepstrup og Fruensgaard, 2010, s. 177 
13 Sperber og Wilson, 2005 
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og det begynder at regne 183.389 dage efter Luther offentliggjorde sine teser i Wittenberg” vil ytringen være 
mindre relevant, fordi omkostningerne for at processere information er højere og sandsynligheden for effekt 
derfor er lavere. Grundlæggende for brugen af begrebet i filosofien er, at relevans er udtryk for en relation, 
ikke en egenskab: 
  

“Relevance is a relation, not a property. Something is not relevant (or irrelevant) in itself but is rele-
vant (or irrelevant) to something. Thus, one and the same thing can at the same time be both 
relevant and irrelevant, relevant to one thing but irrelevant to another.”14  

 
En tredje, og i denne sammenhæng meget vigtig anvendelse findes i marketing, hvor begrebet under beteg-
nelsen Relevancy defineres som: 
 

“The degree of importance that consumers give to a specific product or service, depending on the 
level of customization to their individual needs.”15 

 
Idealet i marketing er ´the segment of one´, eller i Druckers ord: " Den perfekte reklame er en, hvorom læseren 
kan sige, dette er lavet til mig og kun til mig”16. Fænomenet kendes især fra targeted advertising, som gør brug 
af forskellige virkemidler for at sælge det samme produkt til forskellige brugertyper. En shampoo kan f.eks. 
sælges til en ekstrovert forbruger med en reklame, hvor håret sidder perfekt til en fest, mens det til en intro-
vert forbruger vil blive solgt med en reklame, der betoner den ritualiserede og afslappende hårvask en hyggelig 
aften alene derhjemme. I denne brug er relevans adskilt fra indhold. Det er den samme shampoo, der skal 
sælges. Relevansen opstår som følge af, at produktet gennem både rationelle og sanselige virkemidler frem-
står som et attraktivt objekt for forbrugeren, og at det kan forbindes med forbrugerens selvbillede17.  
 
Det er væsentligt at lægge mærke til alle disse tre aspekter af begrebet, fordi relevans i sin hverdagsbrug ofte 
antages at være en binært konstrueret egenskab ved noget. Services og produkter antages at være eller ikke 
være relevante i sig selv. Fra brugen på disse tre områder bliver det tydeligt, at dette ikke er tilfældet. 
Relevans er udtryk for en relation. Graden og kvaliteten, samt årsagen til og konsekvensen af denne relation 
varierer efter kontekst og den kan have både rationelle og sanselige komponenter.  
 
3.2 - Relevans og værdi 
Relevansbegrebet bruges hverken i Porters klassiker ’Competitive Advantage’18  eller i Moores ’Recognizing 
Public Value’19, men det samme betydningsindhold udtrykkes i vid udstrækning i forestillingen om værdiska-
belse for en stakeholder. I den markedsorienterede litteratur er relevansbegrebet indeholdt i forestillingen 
om udbud og efterspørgsel. Hvis der er efterspørgsel på et produkt blandt en gruppe forbrugere, er produktet 
relevant for denne gruppe som et faktum.  
I offentlig kontekst er det lidt mere kompliceret. Moore skriver følgende om den offentlig værdiskabelse: 

 
14 Hitchcock, 1992 
15 A Dictionary of Marketing, 4. Ed, Oxford University Press, 2016 
16 Citeret i Forbes, 30 maj 2018, min oversættelse.  
17 Kosinski et al., 2015, se også Kosinski, 2017 for en mere generel beskrivelse af anvendelsesmuligheder. 
18 Porter, 1985. Ordet relevans bruges en enkelt gang, men aldrig om indhold. ”While market share is certainly relevant 
to competitive position (…), industry leadership is not a cause but an effect of competetive advantage.”, s. 26 
19 Moore, 2013. Ordet relevans bruges to gange, men aldrig om indhold. På side 128 og side 333 bruges det hhv. om 
kategorier relevans for analysen i det hele taget og om benchmarkings relevans i staten Oregon.  
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“When viewed from this perspective, the only honorable thing to do when an organization committed 
to a particular mission confronts a change in the world that makes their mission irrelevant is to go out 
of business.”20  

Dette er den eneste gang der refereres direkte til relevans i artiklen. Det er ifølge Moore missionen, der skal 
være relevant, og om den skriver han: 
 

“The mission of a nonprofit or governmental organization defines the value that the organization in-
tends to produce for its stakeholders and for society at large.”21 

 
Missionen er altså relevant, hvis organisationen producerer værdi for sine interessenter og for samfundet 
generelt. Relevansbegrebet og forestillingen om at skabe værdi hænger uløseligt sammen, men sammenhæn-
gen er ikke ligefrem.  
I de klassiske værdiskabelsesforståelser forstås værdi enten i økonomiske termer som profit eller som en sub-
jektiv præference hos forbrugeren, men det er langt fra en dækkende forståelse22. Kornberger argumenterer 
med udgangspunkt i Deweys Theory of Valuation for, at det er mere produktivt at forstå værdi som et korrelat 
af valoriseringspraksisser. Hvor værdi i strategilitteraturen traditionel har været defineret som profit for ejer-
kredsen eller som værdiskabelse for kunden, sætter dette perspektiv fokus på, hvordan produkter og services 
værdsættes gennem praksis. Værdi identificeres hverken som en egenskab ved produktet eller som en præ-
ference hos brugeren, men som et korrelat af synlige værditilskrivninger. Det kan ske enten kvantitativt, som 
for eksempel i officielle rangeringssystemer eller igennem dagligdagsfænomener som likes og upvotes23, eller 
kvalitativt, som når objekter i nye kategorier som for eksempel ’konfliktfrit guld’, ’brød bagt uden transfedtsy-
rer’ eller ’varme hænder’ pludselig bliver ekstra værdifulde. Eksemplerne tydeliggør, at værdi ikke er en 
egenskab ved tingene i sig selv. Værdi kan ikke reduceres til nytteværdi, og kan ikke entydigt defineres af 
producenten alene. Konfliktfrit guld bliver særligt værdifuldt, fordi en række aktører uden for værdiskabelses-
kæden opstiller kriterier og standarder, der påvirker opfattelsen og dermed værdien af produktet24, og værdi 
kan også påvirkes negativt, som det for eksempel er tilfældet for ’bloddiamanter’. Med et fokusskift til valori-
seringspraksis bliver disse fire konstituerende mekanismer særligt væsentlige for det strategiske arbejde: 
 

- Distribueret agens og kognition 
Aktører uden for organisationen har indflydelse på værdien, og det har teknologielementer såsom 
algoritmer der bestemmer den relative placering på lister også. 

- Kommensuration  
Kvaliteter oversættes kvantitativt gennem kommensuration, så produkter kan sammenlignes på 
tværs af kategorier. Hvem, der tæller, hvad der tælles og hvordan, der tælles bliver en magtfaktor. 

- Kategorisering 
Reorganisering i nye kategorier baseret på kommensuration, eksempelvis en ’top tre’. Nye kvalite-
ter opstået ved kategorisering (som f.eks. varme og kolde hænder) og ved samarbejder mellem 
producenter og brugere. 

- Visualisering 
Mobilisering af valoriseringer (f.eks. hjerter og stjerner fra anmeldelser på en plakat) skaber både 
sammenlignelighed på tværs af sted og tid, gør udbredelse nemmere, og kan i sig selv anvendes til 
mobilisering af aktører. 

 
20 Moore, 2000, s. 193, min kursivering 
21 Moore, 2000, s. 190 
22 Kornberger, 2017 
23 Kornberger, 2017 
24 Reinecke, 2015. I Kornberger et al., 2015 
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Alle disse mekanismer har direkte konsekvenser for diskussionen af relevans. Brugere kan tilskrive værdi og 
fjerne den igen, både individuelt og kollektivt, typisk gennem anbefalinger og anmeldelser. Hvad der bliver 
relevant og værdifuldt for institutionen at producere betinges af hvad der måles, benævnes og gøres synligt 
gennem visualisering. Og hvad der bliver relevant for brugeren at engagere sig i, afhænger i høj grad af faktorer 
uden for producenternes kontrol.  
 
Dewey kaster også lys over nogle centrale problematikker i brugeradfærd mere direkte. Ifølge Dewey foretager 
mennesker vurderinger for at kunne foretage handlinger overhovedet og for at rette disse handlinger mod et 
objekt25. Rettetheden kan have tre meget forskellige niveauer af bevidsthed: den kan have karakter af impuls, 
være en vane eller være grundet i rationalitet26. Det centrale er, at en vurdering medfører en bestemt handling 
i en situation: vurdering, og dermed værdi, er knyttet til valg i en kontekst27, og det er handlingen i sig selv, 
der producerer værdien. Impuls er vurderinger drevet af lyst, begær, umiddelbar interesse eller automatisk 
respons i en situation, vane er drevet af individets socialt indfældede standardsvar på typiske situationer, og 
endelig er rationel, reflekteret handling den type respons på en situation, hvor vurderingen bygger på afvejning 
af problemløsningsalternativer, hvor handling betinges af hvilken effekt valget kan give.  
Det kan eksemplificeres i følgende tre scenarier: 
 

Impuls: ”Jeg gik på museum fordi der var tre timer til toget gik, og plakaten så spændende ud”.  
Vane: ”Jeg gik i teatret med min veninde, det gør vi altid på min fødselsdag”.  
Rationel værdsættelse: ”Jeg ser Deadline op mod valget, fordi det giver mig den bedste indsigt i de vig-

tige emner og sætter mig i stand til at afgive min stemme mest hensigtsmæssigt”.  
 
Disse betragtninger har direkte betydning for relevansbegrebet, fordi de tydeliggør hvordan og i hvilke situa-
tioner noget kan blive værdifuldt og dermed relevant, både på et kollektivt og et individuelt niveau, og fordi 
de kan bidrage til en forståelse af, hvorfor værdi og dermed relevans kan ændre sig så meget over tid og sted. 
 
3.3 Publikum: co-creation, produsage og dataficering 
Udviklingen mod et mere diffust socialt segmenteret og individcentreret forbrug, er både medvirkende til og 
i sig selv accelerator af den bevægelse, der igennem de sidste 30 år har opløst tre meget vigtige skel, nemlig 
skellet mellem produkt og service, skellet mellem produktion og brug og skellet mellem udbud og efterspørg-
sel.  
Allerede i 1993 beskriver Normann og Ramirez opløsningen af skellet mellem produkt og service med et argu-
ment, der minder meget om en af hovedpointerne i praksisteorien, nemlig at ydelser ikke er stabile entiteter, 
men snarere midlertidige konstellationer af materialitet, kompetencer og betydninger: 

 
“products and services are the results of myriad of activities, myriad economic transactions and 
institutional arrangements among suppliers and customers, employees and managers, teams of 
technical and organizational specialist. In fact, what we usually think of as products and services 
are really frozen activities, concrete manifestations of the relationships among actors in a value-
creating system.”28 

 
Fordi ydelser ikke er statiske og stabile entiteter, har producenter mulighed for at rekonfigurere dem, 
med radikale ændringer til følge: 
 

 
25 Dewey, 1939, se også Anderson, 2019  
26 Dewey, 1922, bruger ordene Impulse, Habit og Rational Liking.  
27 Dewey, 1922, se også Anderson, 2019 
28 Normann & Ramirez, 1993 s. 65 
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“One implication of this phenomenon is that the very distinction between physical products and 
intangible services is currently breaking down. Does IKEA offer a product or a service? The answer 
is neither – and both. Very few offerings can be clearly defined as one or the other anymore. In-
creasingly, they involve some complex combination of the two roles”29 

 
Opløsningen af skellet mellem produkter og services er gennem de sidste tyve år blevet standardrepertoire i 
det meste af den offentlige sektor, også inden for kultur, og det har afgørende betydning for relevansbegrebet. 
Hvor det tidligere var et klart afgrænset produkt, der oplevedes som værende eller ikke værende relevant i 
varierende grad, er det nu lige så meget aktiviteterne i om omkring udstillingerne, der er den relevante enhed.  
Specielt for den kulturproducerende sektor har en anden udvikling været næsten mere væsentlig, nemlig op-
hævelsen af distinktionen mellem produktion og brug. Axel Bruns beskriver opløsningen på følgende måde: 
 

“For consumers turned users, the media is no longer “something that is done to them” (…) instead 
they become much more actively involved in shaping their own media and network usage”30 
 

Bruns argumenterer for, at værdiskabelseskæder ikke alene opsplittes og omlejres i nye værdikonstellationer, 
men at de opløses og transformeres til uigenkendelighed. I en netværksbaseret værdiskabelse, hvor der ikke 
længere er genkendelige producenter, distributører og brugere, men hvor den iterative og samtidige skabelse 
og forbrug af indhold er i centrum, er der slet og ret ikke længere noget egentligt produkt, der er kun stadig 
produktion-som-brug31. Bruns kalder dette fænomen for produsage. Det, at produktion og brug af indhold 
sker i en og samme bevægelse, har selvsagt konsekvenser for relevansbegrebet, fordi det er den aktive delta-
gelse, der valoriseres, ikke et afgrænset produkt. Ydelsen bliver et middel, og ikke et mål.  
 
Men den enkeltfaktor, der har størst betydning for ændringen af relevansbegrebet, er formodentlig den mu-
lighed for produktion til ’The segment of one’, der opstår som en følge af digitalisering og dataficering. Det ikke 
alene muliggør en større individualisering af brugeroplevelse, det skaber en forventning hos brugeren om en 
sådan individualisering og tilgængelighed, og samtidig ophæves den klare sondring mellem udbud og efter-
spørgsel. Muligheden for at tilbyde målrettet indhold, baserer sig på individets praksis gennem dataanalyse 
gør, at meget digitalt indhold ligger i direkte forlængelse af subjektets praksis som den reelt er32.  
Forbrug bliver en form for materielt ekkokammer, og gør den fortsatte brug af produkter (og tilvalg af lignende 
produkter) usynlig og selvforstærkende. En ydelse er hverken tilvalgt eller fravalgt i situationen, den er bare til 
stede med stadig stigende præcision gennem data genereret af brugerens digitale fodaftryk33. Denne ubrudte 
brug er kernen i streaming-afsætningsmodeller. Konsekvensen af dette er ikke, at relevansbegrebet mister sin 
relevans, men at det får en ny ontologisk status som noget dybt rodfæstet i brugerens internaliserede praksis. 
Dette fænomen ses tydeligt i udsagn som det nu idiomatiske: ”If the news is that important, it will find me”34.  
Selvom tilvalg af ydelser foretages usynligt og automatisk, er brugen af ydelserne stadig i sig selv en social og 
kulturskabende aktivitet, og brugeren er bærer af en praksis, om tilvalget af den sker intentionelt eller ej35. 
 

 
29 Normann & Ramirez, 1993, s. 68 
30 Bruns, 2008, s. 15 
31 ”The value chain begins and ends (…) with content”, Bruns, 2008, s. 21.  
Bruns kalder brugeren, der på en og samme tid er producent og forbruger, for en ’Produser’. 
32 Lycett, 2013 
33 Kosinski, 2016 
34 Refereret af Brian Stelter i artiklen ”Finding Political News Online, The Young Pass It On, New York Times, 27 marts 
2008 
35 Om forbrug i sig selv er ekspressivt er et af stridspunkterne mellem Consumer Culture Theory (CCT), og praksisteori, 
se f.eks. Arnould, Thompson et al. 2018 og Warde, 2005 og 2014, for en mere udfoldet gennemgang af dette.  
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Digitale streamingtjenester foreslår indhold baseret på hvad brugeren reelt ser, ikke på hvad valget symbolsk 
indeholder eller på hvordan brugeren identificerer sit eget forbrug. I de klassiske segmenteringsmodeller, som 
f.eks. Minervamodellen eller Gallups Kompas, er segmenteringen baseret på social værdiprofilering. Miner-
vamodellen forudsiger for eksempel, at en forbruger fra ’det traditionelle fællesskabsorienterede’ segment vil 
købe BT, høre folkeviser og støtte enkeltsager36. Forbrugsmønstre vil i denne tænkning være knyttet til meka-
nismer for social stratificering ved symbolske tilvalg og fravalg. En bruger vælger et produkt for at vise, at 
vedkommende tilhører et bestemt socialt lag. Eller lige så væsentligt vælger forbrugeren ikke at bruge et pro-
dukt for at demonstrere et socialt tilhørsforhold. Et typisk eksempel kunne være, om en person ser 
underholdning i TV eller ej, og vælger at gøre andre opmærksom på det, som et symbolsk udtryk for en social 
position og selvidentifikation. Den klassiske marketingteori bevæger sig i retning af opbygning af komplekse 
personaer og layered segmentation, hvori de klassiske segmenteringstypologier, demografi, geografi, adfærd 
og psykografi, kombineres og bruges i stadig mere fintmaskede relevansnet, for at emulere det individuelle 
match mellem bruger og ydelse. Modellerne bruges både deskriptivt og præskriptivt for at sikre den i hvert 
tilfælde potentielle relevans af de producerede ydelser.  
Co-creation, produsage og dataficering er i min optik baggrunden for de mest grundlæggende ændring i rele-
vansbegrebet, som det udfolder sig i kultursektoren, inklusive journalistikken, netop nu: Værdi er knyttet til 
selve aktiviteten i samtidig produktion og (for)brug, ydelser er på en og samme tid produkt og service, og de 
ligge i direkte forlængelse af en individuel praksis, der ikke nødvendigvis er intentionelt tilvalgt. Selvom praksis 
er individualiseret, er den stadig socialt produktiv og rekursivt forbundet med kollektiv praksis. 
 
Relevans i denne afhandling 
Ser man på tværs af disse betragtninger om værdi og relevans, forekommer opsummerende følgende elemen-
ter vigtige: 
 

- Relevans er udtryk for en relation. Graden og kvaliteten, samt årsagen til og konsekvensen af denne 
relation varierer efter kontekst og den kan have både rationelle og sanselige komponenter.  

- Værdi og dermed relevans kan ændre sig så meget over tid og sted, fordi værditilskrivning sker i praksis 
i konkrete situationer, og opgøres med distribueret agens gennem kommensuration og varierende 
kategoriseringer og hensigter. 

- Værdiskabelsen er knyttet til individuel praksis i samtidig produktion og brug af ydelser, der på en og 
samme tid et produkt og en service.  
 

Jeg vil i denne afhandling definere relevans som en relation mellem den værdi, det er meningsfuldt for orga-
nisationen at producere og den værdi det er meningsfuldt for brugere at aftage. Dette knytter sig ikke til 
ydelser forstået som produktion og forbrug af færdige produkter, men som den samtidige værdiskabelse i 
produktion og brug af ydelser. Ydelsen eksister som praksis, ikke som entydigt objekt, og kan derfor variere 
mellem brugere på det samme materielle grundlag. I sin helt enkle form, hvor VO er den værdi, det er menings-
fuldt for organisationen at producere gennem museumspraksis og VB er den værdi, det er meningsfuldt for 
brugere at producere gennem sin praksis, ser modellen således ud: 
 
 Relevans: 
 
 
 
 
I det relevante møde mellem en kulturinstitution og en bruger, er det principielt to forskellige værdier, der 
bliver skabt. Motivationerne der ligger bag produktionen og brugen er ikke direkte sammenlignelige og vær-
dierne, der bliver skabt, er ikke nødvendigvis kommensurable.   

 
36 Dahl, 1997, s. 161, s. 168, s. 179 

VO / VB 
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3.4 - Praksisteori: materialitet, kompetencer og betydning 
Efter nu at have beskrevet det teoretiske grundlag for relevans, værdi og brugere, vil jeg vende mig mod min 
analyseenhed, den organisatoriske praksis, for at bygge bro til min gennemgang af den anvendte metode. Jeg 
tager med Giddens og praksisteorien det teoretiske udgangspunkt, at det hverken er individuel agens eller 
strukturelle forhold, der tegner og bestemmer praksis, men at agens og struktur derimod er rekursivt for-
bundne. Som Giddens skriver allerede i introduktionen til ”The Constitution of Society”: 
 

“Rather, social practices, biting into time and space, are considered to be at the root of the con-
stitution of both subject and social object.”37 

 
I denne tænkning opstår forandring over tid hverken af enkeltpersoners individuelle handlinger motiveret af 
personlig vinding eller nytte, som antaget i utilitarismen og det meste af den økonomiske teori, eller af ’sociale 
facts’, som via socialisering optræner individet til at foretrække bestemte handlemønstre, som antaget i funk-
tionalismen og de grene af sociologisk teori, som har udgangspunkt i Durkheims tænkning38.  
Snarere indgår individ og struktur i en gensidig, rekursiv påvirkning over tid og rum. Individet trækker i sin 
praksis på mere eller mindre institutionaliserede regler og strukturer, men påvirker også samtidig strukturen 
gennem sin praksis. Individet er bærer af en praksis. I Shoves udlægning formuleres det således: 
 

“Giddens’ structuration theory revolves around the conclusion that human activity, and the social 
structures which shape it are recursively related. That is, activities are shaped and enabled by 
structures of rules and meanings, and these structures are, at the same time, reproduced in the 
flow of human action. This flow is neither the conscious, voluntary purpose of human actors, nor 
the determining force of given social structures.” 39. 

 
Praksis kan ifølge Shove anskues fra to væsensforskellige vinkler: Practice-as-entity og Practice-as-perfor-
mance.  
Practice-as-entity er en genkendelig kombination af materialer, betydninger og kompetencer. Shove bruger 
eksemplet skateboarding til at forklare disse elementer. Skateboarding er en kompleks praksis. Ud over skate-
boardet kræves steder at udføre praksis, såsom veje, pladser og sportshaller. Der er også behov for særlig 
påklædning. Tidligere var det posede bukser og caps, nu er det i stigende grad også beskyttelsesudstyr som 
hjelme og håndledsbeskyttere. Alle disse ting udgør praksissens materielle elementer.  
Dernæst kræves betragtelige fysiske kompetencer. Dels for bare at kunne benytte skateboardet, men i endnu 
højere grad for at kunne udføre de stadig mere komplekse tricks, der er skateboardings fremmeste formål.  
Endelig indgår betydning som et væsentligt element. Hvilke regler og normer bestemmer praksissen, hvad 
udtrykkes ved at stå på skateboard, og hvad skabes der afstand til?  
Heroverfor står Practice-as-performance, som er den konkrete enkeltstående udførelse af praksissen i en given 
situation. Pointen er, at hver gang praksissen udføres, følger og udfylder den et mønster, der bestemmes af 
praksissen som samlet entitet, men den påvirker derved også denne entitet. Det er gennem performance af 
aktiviteten at den vedligeholdes, men det er også derigennem den forandres. 
 
Hvad der gælder for skateboarding gælder også for alle andre praksisser, inklusive museumsbesøg, udstillings-
produktion, rammeaftaleskrivning og finanslovsforhandling. Alle disse praksisser kan beskrives, forstås og 
analyseres gennem de konstituerende elementer materialitet, kompetencer og betydning, og de vedligeholdes 
og udvikles ved at practice-as-entity gradvist forandres over tid og sted gennem de konkrete practice-as-per-
formances. 
 

 
37 Giddens, 1984, xxii 
38 Shove et al., 2012, s. 2 ff. 
39 Shove et al., 2012, s. 3 
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4. Metode: dokumenter, interviews og udstillinger 
Fra et videnskabsteoretisk synspunkt bygger praksisteorien på en social ontologi, der har det rekursive forhold 
mellem individet som bærer af en praksis og praksis som en ressource for individuelle valg i centrum.  
For at kunne sige noget om relevansbegrebet som praksisfænomen, er det derfor nødvendigt at se på hvor 
relevans udgør en væsentlig komponent i de organisatoriske rutiner. Det er de dele af praksis, der tydeligt 
bestemmes både af individuel agens og overordnet struktur, der er de væsentlige. Dertil er det først muligt at 
se hvordan begrebet udvikler sig, hvis det kan efterspores som et led i rutinerne over tid eller over sted, og 
som en konsekvens af udvikling i forholdet mellem entitet og performance.  
 
Efter mine indledende undersøgelser, har jeg valgt at koncentrere mig om følgende tre væsentlige organisa-
toriske praksisser af særlig betydning for arbejdet med relevans:  
For det første vil jeg beskæftige mig med rammeaftalerne, som sikrer det økonomiske grundlag for aktiviteter 
i organisationen. Dermed følger også de nedfældede strategier, som tydeligst udtrykker forestillingen om re-
levans i sproglig form. Det er en relativt afgrænset ledelsesmæssig kerneydelse, den udvikler sig konsistent 
over tid, og den er indskrevet i en bredere praksis, der også rummer andre aktører i vidt forskellige offentlige 
institutioner.  
For det andet har jeg valgt at undersøge arbejdet med to særudstillinger, nemlig Tysklandsudstillingen på Na-
tionalmuseet og Guldalderudstillingen på SMK. Særudstillingerne udgør den vigtigste practice-as-performance 
for institutionerne overhovedet, det er igennem dem, at institutionerne især tiltrækker besøgende. De store 
særudstillinger involverer derudover hele organisationen på tværs af afdelinger og har den største synlighed i 
offentligheden.  
For det tredje ser jeg på to særlige tiltag de to institutioner har iværksat, nemlig etableringen af SMK Thy og 
arbejdet med Din Ting - Vores Historie på Nationalmuseet. Det er i disse særlige tiltag, at man især kan se 
retningen på udviklingen af den institutionelle praksis, fordi de i kraft af deres fragmenterede karakter, be-
grænsede eksponering og eksperimentelle tilgang ligger i kanten af den gængse organisatoriske praksis, og 
netop derfor giver de i særlig grad information om hvor de to institutioner er på vej hen.  
 
Jeg bygger min undersøgelse på skriftlige dokumenter, på kvalitative interviews med nøgleaktører i de to in-
stitutioner og på observationer i de behandlede udstillinger. Jeg har foretaget i alt seks interview af hver en 
times varighed med de formidlingsansvarlige på aktiviteterne, med projektlederne for dem og med de analy-
seansvarlige i institutionerne. Interviewene har alle været semistrukturerede og har fulgt en spørgeramme, 
der indeholdt temaerne Relevans i konkrete udstillinger og tiltag, Praksis og processer i det organisatoriske 
arbejde med relevans og endelig Kildens personlige opfattelse af Relevans. Jeg har især søgt at få kilden til at 
sætte ord på sit konkrete arbejde med at forbinde de strategiske mål, som udtrykt i rammeaftalerne, med de 
valgte udstillinger som udtryk for et engagement med en bruger. Det er altså ikke primært de forskningsmæs-
sige resultater, de formidlingsmæssige nybrud eller succes- og nederlagsbetragtninger, der har været mit 
fokus, men snarere kildens arbejde med og forståelse af at forbinde institutionen med publikum, arbejdet med 
at forbinde det individuelle med det kollektive (publikum som et individ eller en del af en offentlighed), og den 
individuelle forståelse for relevans i forlængelse af og i kontrast til den organisatoriske opfattelse.  
Interviews er efterfølgende transskriberet og kodet i NVivo12. Jeg har anvendt både lukket kodning i analyse-
kategorierne Materialitet, Kompetencer og Betydning samt for informantens brug af blik på brugeren: individ 
og kollektiv, produktion, brug og produsage samt impuls, vane og rational liking. Derudover har jeg anvendt 
åben kodning for at indfange yderligere opfattelser af offentligheden og publikum mere generelt, og for ek-
splicitte strategibetragtninger som satsninger på medier, digitaliseringsstrategier og netværk.  
 
For at kunne analysere det strategiske arbejde i den organisatoriske praksis har jeg foretaget fire observati-
onsstudier af to til fem timers varighed i Prinsens Palæ (Udstillingerne Tyskland, Mød Vikingerne og Din Ting – 
Vores Historie) samt SMK Sølvgade (Dansk Guldalder – Verdenskunst mellem to Katastrofer) og SMK Thy. Ob-
servationerne er dokumenteret gennem noter og fotodokumentation. Observationsstudierne har haft fokus 
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på tilbuddenes materialitet, på brugeradfærd og på forståelser og italesættelser af brugeradfærd hos udstil-
lingspersonalet. Endelig har jeg gjort brug af et omfattende dokumentmateriale, både officielle dokumenter, 
såsom rammeaftaler og strategier, samt uofficielle arbejdspapirer udarbejdet af de to institutioner i perioden 
2002-2019. Jeg har også anvendt brugerundersøgelser og rapporter udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen i 
mit arbejde, dels som kildemateriale i form af statistik, dels som forberedelse af interviews og til dels også som 
artefakter i egen ret i den institutionelle kontekst. Dokumenterne er også indhentet i NVivo12 og kodet i ka-
tegorierne Værdi, Publikum, Relevans samt valoriseringsbegreberne Kommensuration, Kategori, 
Visualiseringer og Distribueret Agens.  
De transskriberede interviews er vedlagt som bilag, det øvrige materiale er offentligt tilgængeligt. 
 
Min undersøgelse bygger på et meget omfattende materiale, og jeg har langt fra udtømt det for information, 
men omvendt har det været nødvendigt at gøre brug af mange dele af materialet for at få et fyldestgørende 
og dækkende billede af udviklingen af relevansbegrebet.  
På mindre systematisk vis, men i nødvendigt omfang, og især igennem materialet fra Slots- og Kulturstyrelsen, 
har jeg løbende undersøgt tilgrænsende aktører og aktiviteter for parallelle konceptualiseringer for at sikre 
undersøgelsens generaliserbarhed. Jeg har ikke fundet anledning til at betvivle gyldigheden for andre statslige 
kulturinstitutioner. Selvom de forskellige grene af kulturlivet er forskelige steder i denne strategiske udvikling, 
er det mit klare indtryk, at de analyserede forhold er af generel gyldighed. 
 
5. Rammeaftaler, særudstillinger og relationer  
Jeg vil nu vende mig mod den konkrete analyse af praksis på de to museer. Først vil jeg belyse, hvordan rele-
vansbegrebet konceptualiseres og operationaliseres i de to institutioner, og hvordan det har udviklet sig over 
tid. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i den konkrete produktion af de to særudstillinger tegne et billede af, 
hvordan de meget forskellige strategiske tilgange udmøntes i praksis. Endelig vil jeg beskæftige mig med hvem 
og hvad publikum er, hvordan de spiller ind i udstillingspraksis, hvilke implikationer det har for publikum som 
individuelle brugere og som en del af offentligheden, og hvilke ledelsesmæssige konsekvenser det har. 
 
5.1 - Konceptualisering af relevansbegrebet 
Samarbejdet med det politiske niveau er en meget væsentlig del af praksis i den offentlige sektor, også på 
kulturområdet. Bevillingen til museumsaktiviteter på både SMK og Nationalmuseet gives på baggrund af ram-
meaftaler, som søges indgået for fireårige perioder. Dette er tilfældet for SMK, hvor kun fem aftaler dækker 
de tyve år fra 2002 og med til 2021. Denne regelmæssighed kan ikke altid lade sig gøre, større organisations-
ændringer eller andre væsentlige forhold kan motivere kortere aftaleperioder, hvilket for eksempel er tilfældet 
i 2016, hvor Nationalmuseet får en étårig rammeaftale som forlængelse af perioden 2012-2015, fordi ”formid-
lingen af de kongelige slotte og Kronborg”40 pr. den 1. januar 2016 lægges ind under Nationalmuseet efter 
sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme41.  
Aftalerne indeholder museernes konkrete måltal, og udgør derved en eksplicit valorisering af bestemte vær-
diskabende aktiviteter. Aftalerne danner grundlag for den årlige evalueringer af institutionerne, men der er 
ikke nævneværdig praksis for voldsomme konsekvenser af ikke at overholde dem. Faktisk er departementets 
eneste strukturelle sanktionsmulighed på institutionsniveau fratagelsen af statsanerkendelsen, en sanktion, 
der aldrig nogensinde er blevet anvendt, hvorfor den typiske sanktion vil være øget budgetkontrol42. 
  
Jeg vil i det følgende behandle rammeaftaleskrivning som en selvstændig delpraksis i det at have en museums-
praksis, jeg forholder mig altså ikke til om målene er nået, men alene til hvordan rammeaftalerne fungerer 

 
40 Rammeaftale 2016, Nationalmuseet  
41 Man kan notere sig, at aftalerne før 2010 kaldes resultatkontrakter, ikke rammeaftaler, hvilket afspejler en generel 
diskussion om styringsparadigmer i den offentlige sektor Danmark, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, nemlig 
brugen af hhv. New Public Management (NPM) og New Public Governance (NPG) . 
42 Marker og Rasmussen, 2019 



 16 

som materiel manifestation af en af de vigtigste definitionsarbejder for museerne overhovedet. Jeg har ikke 
noget indblik i processerne, der ledte frem til de offentliggjorte aftaler, men bygger dette afsnit på de under-
skrevne og indscannede aftaler alene. Netop sondringen practice-as-entity og practice-as-performance giver 
god mening i dette tilfælde. Samlet set bliver der lavet mange rammeaftaler i det offentlige, men hver institu-
tion laver kun et fåtal. Derfor vil praksissen ændre sig over tid, som funktion af den akkumulerede forandring 
gennem hver performance, et helt klassisk eksempel på strukturation, som beskrevet af Giddens og udfoldet 
af Shove. Rammeaftalerne er meget illustrative, når det kommer til at beskrive hvilken relevans, institutio-
nerne forestiller sig at skulle have, i denne sammenhæng altså hvilken værdi og betydning de søger at skabe 
via den officielle museumspraksis over tid og rum, og ikke mindst hvordan det søges gjort og hvem det fore-
stillede publikum er, fordi det er et relativt begrænset fænomen for den enkelte institution.  
De fem rammeaftaler der er indgået mellem departementet og SMK siden 2002 giver godt indblik i relevans-
begrebets fremmarch hos alle de kulturproducerende institutioner.  
 
Materialitet 
Det er tydeligt at rammeaftalerne er artefakter. De ligger på institutionernes hjemmesider som scannede pdf-
filer med underskrifter. Det er ikke bare aftaleteksten, der er vigtig, det er også den ritualiserede underskri-
velse og offentliggørelse, der er vigtig. I 2002 er det et kort dokument, kun syv sider, men allerede i 2010 er 
det så langt, at nøgletal og økonomi udspaltes som selvstændige bilag. I 2017 bliver strategidokumentet spal-
tet ud som en selvstændig publikation med egen font, distinkt layout og egen sidenummerering. Hvor 
strategien tidligere bare var et afsnit i et hoveddokument eller et bilag til det, bliver det i 2017-strategien til 
en selvstændig publikation, der følger SMK’s designmanual. Det er skrevet med skrifttypen Hill, som fremstår 
langt mindre formel end fonten der anvendes i dokumentet i øvrigt, og det er layoutet med god plads på 
siderne, plads mellem hovedafsnittene og med andre klare formidlingsgreb, visuelt og sprogligt. Strategien er 
vedlagt rammeaftalen som bilag, men er artikuleret som et selvstændigt dokument, og er altså ikke er specifikt 
rettet mod departementet.  
Strategien er da også trykt og publiceret som et selvstændigt artefakt, og har sin egen titel: ”SMK for alle”. 
Den kan uddeles og bliver uddelt til personale og andre interesserede. Det er et æstetiseret dokument, der 
skal kommunikere ligeså meget udadtil og ind i organisationen, som opad mod departementet. 
 
Kompetencer 
En anden iøjnefaldende forskel, der er på rammeaftalerne, som de ændres over tid, er den relative placering 
af aftalens økonomiske grundlag i forhold til andre elementer:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvor økonomien i 2002 behandles som en forudsætning, der ikke er selvstændigt artikuleret som en udfor-
dring, men snarere som et reservoir af midler, bliver det i 2010 rykket helt op i dokumentet som selve aftalens 
eksistensberettigelse, økonomien er nu en ramme, ikke en ressource. For så vidt som den relative placering af 
elementer afspejler en valorisering af de styringsmæssige kompetencer, og det er der i dette dokument god 

2002: 
- Målsætning og strategi 
- Resultatkrav 
- Særlige udviklingsprojekter 
- Kontraktøkonomi 
- Kontraktforhold   

2010: 
- Økonomisk ramme 
- Mission og Vision 
- Opgaver og mål 
- Rapportering af resultater 
- Aftalens status 
- Økonomiske nøgletal 
 
Bilag 1 - økonomisk grundlag 
Bilag 2 - nøgletal for centrale aktiviteter 
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grund til at mene, at de gør, så er den økonomiske rammesætning, og dermed økonomikompetencen fra og 
med 2010 den væsentligste institutionelle ressource.  
Den relative vægt af museets tre hovedopgaver - bevaring, forskning og formidling, fluktuerer også 
gennem de godt tyve år: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 2002 startede værdiskabelseskæden med indsamling og bevaring af kulturarven til eftertiden. Dernæst blev 
den meningstilskrevet og kontekstualiseret i samtiden gennem forskning, og først derefter blev formidlings-
opgaven vigtig. I 2017 er dette billede på mange måder vendt på hovedet. Med tilgængeliggørelse og 
formidling som den væsentligste opgave bliver nutidspublikummet det vigtigste mål for den skabte relevans, 
ikke offentligheden på tværs af tid. Kulturarven bliver på denne måde i højere grad til noget allerede eksiste-
rende, snarere end noget, der til stadighed produceres gennem indsamling. SMK har selvfølgelig stadig 
indsamlingsopgaven, men billedet af institutionens som en, der løbende producerer fremtidens kulturarv er 
ændret til et billede af en institution, der fremviser den eksisterende kulturarv og arbejder med at producere 
udstillinger af den. Skiftet til fokus på nutiden frem for både fortiden og fremtiden er markant for den forestil-
lede relevans, og dette skift udtrykkes også i det øgede fokus på at benævne SMK som Nationalgalleri.  
Galleriet huser museets aktive, fremvisende og formidlende aktiviteter. Etymologisk implicerer det passage, 
åbenhed og udadvendthed. Det er forhallen til kirken, ikke kirken selv43. 
Der er også indikatorer for andre valoriseringer i aftalerne, selvom formidling generelt behandles som det 
væsentligste. F.eks. er rangordenen i mission-statementet i 2017, forskning, bevaring og formidling. Det ses 
på side 1, hvor der står: ”Som Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst, arbejder SMK med 
forskning, bevaring og formidling”44. I den gældende museumslov sættes indsamlings- og bevaringsopgaven 
højest45, hvilket formodentlig afspejler lovgivningens mere altidige og almengyldige ethos: 
 

 
Formidling, forskning og bevaring er tre væsensforskellige hovedopgaver med hver sit sæt af kompetencer. 
Det ses tydeligt af rammeaftalerne, at den relative valorisering ændres markant over tid, med en forskydning 
mod formidling som den dominerende kompetence. Et tilsvarende mønster ses for Nationalmuseet og de 

 
43 https://sproget.dk/lookup?SearchableText=galleri hentet d. 25/11 2019 
44 Rammeaftale, 2018-2021, dec. 2017. SMK og Kulturministeriet.  
45 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162504#Kap3 

§ 7. Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst, jf. § 12. Museet har til 
opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter 
år 1300. 

Stk. 2. For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative 
samlinger. 

Stk. 3. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samar-
bejde. 

Stk. 4. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virk-
somhed. 
 

2002: 
- Indsamling 
- Registrering 
- Bevaring 
- Forskning 
- Formidling 
- Andre formål 
 

2017: 
- Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven 
- Bevaring af kulturarven 
- Forskning 
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andre statslige museer. Citater som: ”Førhen skabte vi alting inhouse, og der var en tendens til, at forskernes 
egne interesser blev omsat i udstillinger”46, der mere end antyder, at det tidligere forskningsfokus var motive-
ret af enkeltpersoners egeninteresser, er altså ikke helt rimelige. Det er snarere en overordnet ændring i 
værdi-tilskrivelsen af forskellige museumsaktiviteter, der er den egentlige årsag. Det er en generel udvikling, 
at der er sket et skift i den relative valorisering af formidling over forskning. 
Det er et skift, som i vid udstrækning er betinget af et ændret fokus for relevans - fra fortiden og fremtiden til 
nutiden, og fra forskning og bevaring til formidlingen - det er de åbne og udadvendte aktiviteter i galleriet, der 
pt. er de væsentlige; de performative aspekter af relevans. Det er ikke nok at aktiviteten er væsentlig, der skal 
også være et oplevet informationsbehov hos offentligheden, en oplevelse af vedkommendehed. 
Det øgede fokus på formidlingsaktiviteten giver i sig selv et markant andet billede af institutionen; hvor vær-
diskabelseskæden bevaring-forskning-formidling har materielt fokus og historisk alene udkom som sluttede 
produkter i form af forskningsbaserede udstillinger, har værdiskabelse med fokus på formidling også fokus på 
det immaterielle og på services. Det synlige er det museerne gør, med det de har. Værdiskabelsen med fokus 
på formidling, som den praktiseres af museerne i dag, er et tydeligt eksempel på ophævelse af en klar sondring 
mellem produkt og service.  
 
Det komplicerer billedet af de værdiskabende aktiviteter i organisationen, at kompetencerne indflettes i hin-
anden. Således nævnes specifikt i den seneste rammeaftale, at der ikke kun skal foregå forskning i billedkunst, 
men også øget forskning i både bevaring og formidling, formidling af både forskning og bevaring, og bevaring 
af både forskning og formidling. Og alt dette skal være relevant for offentligheden. Det er centralt for den 
stærkt øgede kompleksitet af relevansbegrebet, at det over tid attribueres det til flere og flere værdiskabende 
del-aktiviteter i organisationen. I rammeaftalen 2018-2021 er det ikke længere bare væsentligt at formidle 
samlingernes og billedkunstens relevans for individet og for samfundet, forskningen skal også gøres mere re-
levant og tilgængelig, og bevaringsarbejdes skal gøres forståeligt for offentligheden ved ”udvikling af en øget 
forståelse af vores materielle og immaterielle kulturarvs sårbarhed og forgængelighed”47.  
Dertil kommer, at det ikke kun er produktet af aktiviteter, der skal være relevante, det er også processerne.  
 
Det er rimeligt at sige, at relevansbegrebet over de sidste 20 år har gennemgået en udvikling til at være en 
kvalitet, der fordres af et langt mere omfattende sæt værdiskabende aktiviteter med et langt mere performa-
tivt indhold. Både forskning, bevaring og formidling skal være relevant, og det er på proces og produkt, der 
skal være det. 
 
Betydning 
Selve ordet relevans optræder første gang i rammeaftalen, der dækker perioden 2010-13, men kun i sin redu-
cerede form: 
 

”SMK udvælger og analyserer løbende relevante nationalgallerier og ønsker at foretage en 
sammenligning specifikt for de enkelte strategiske indsatsområder, som museet ønsker at 
måle sig på.”48 

Relevans er i denne kontekst et paradigmatisk entydigt, næsten overflødigt ord. Det kunne uproblematisk 
være skiftet ud med ’udvalgte’ eller andre ord fra samme familie. Det bliver brugt for at undgå eksplicit at 
benævne hvilke nationalgallerier der kunne være tale om. I 2014, derimod, har begrebet derimod fået en 

 
46 Rane Willerslev på kompetenceudviklingsfondens hjemmeside, https://kompetenceudvikling.dk/nationalmuseet-
2019 Hentet 21.10.19 
47 SMK for alle, s. 8 
48 Rammeaftale 2010-2013, s. 2. Min kursivering 
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meget mere prominent position og en aktivt skabende, performativ, betydning. Det læner sig ikke længere op 
ad behovet, det danner grundlag for det: 

”Vision:  
Statens Museum for Kunst vil bidrage til at redefinere museet som institution i det 21. år-
hundrede.  
For at sikre fortsat relevans for samfundet og for den enkelte vil SMK på en række punkter 
tage initiativer der både redefinerer billedet af og forventningen til SMK konkret og til mu-
seer som samfundsmæssig aktør generelt.”49 

Det er markant, at relevansen skal gælde både ’samfundet’ og ’den enkelte’. I hele dokumentet er aksen individ 
vs. kollektiv den konstituerende udfordring, og ikke for eksempel fortid vs. fremtid eller nytte vs. skønhed. Det 
er væsentligt, at institutionen har som vision at gøre sig selv til objekt for relevans. Det er en brug, der så at 
sige har omvendt bevisbyrden for relevans, den institutionelle gravitas og selvfølgelige relevans er ikke læn-
gere givet, den skal hele tiden skabes. Det er denne brug og betydning, der er dominerende i dag i alle de 
statslige kulturinstitutioner. 
Selvom relevans ikke nævnes før 2010, er det selvfølgelige ikke sådan, at SMK ikke tidligere skulle være rele-
vant, men relevansen var implicit, fordi den endnu ikke var blevet betvivlet i samme omfang som i dag.  
Ser man på hvem det er, SMK har skulle være relevant for over tid, benyttes følgende kategorier. Nogle af dem 
optræder i aftalens brødtekst, andre som specifikke målekategorier. De giver indblik i hvad, der gøres synligt 
gennem kommensuration og kategorisering. Listen er ikke fuldstændig, jeg har kun medtaget nogle af de mest 
markante: 
 

2002-05: 
Det private erhvervsliv  
Forskningsmiljøet  
Den danske befolkning 
(”kendskab til værker og 
vækst i museumsklub-
ben”) 

2006-2009: 
Brugeren 
Omverdenen 
- Fysiske besøg:  
besøgstallet kaldes et 
klik-tal og måles ved 
døren. 
- Digitale besøg: 
Web - Hits 
Wen - Sessions 
Web – Unikke 

2010-2013: 
En ubenævnt 
entitet, der op-
fatter museet 
som støvet 
Besøgende, 
betalende eller 
med fri entre 
Børn, unge 
Erhvervslivet 
Handicappede 

2014-2017: 
Samfundet og 
individet 
Børn, unge og 
voksne 
 

2018-2021: 
Mennesker i Dan-
mark 
Alle (”flere og flere 
forskellige”). 
Nationen 
Ikke-brugere 
Genbesøg 
Befolkningen uden 
for Region Hoved-
staden 

 
Der er mange af de store offentlige dagsordner, der slår igennem på betydningssiden i rammeaftaleskrivning 
som praksis. Nogle agendaer påvirker rammeaftalen på ret kuriøs måde, som når f.eks. den første store digi-
taliseringsbølge giver anledning til at benævne fysiske besøg, dét at gå ind gennem fordøren, som et klik-tal. 
Ideen med at sondre mellem hits, sessions og unikke besøg var den helt store øjenåbner i de første digitale 
effektmålingsværktøjer, og fik en analogi i den fysiske verden, fordi den tilbød en mulighed for at lave en mere 
gradueret måling af brugerens engagement med institutionen. Hvad der egentlig tæller som en besøgende, er 
stadig et kildent emne for kulturinstitutionerne. F.eks. fik museet Ragnarock meget kritik for at tælle både 

 
49 Rammeaftale 2014-2017, s. 2. Min kursivering. 
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håndværkere og personale, der skulle ud at ryge med i sine besøgstal50, og Det Kongelige Teater fik kritik for 
at puste sine besøgstal op ved også at medtælle rundvisner, introduktioner og erhvervsarrangementer med i 
sine tal51. Omvendt bliver besøgstal sværere at opgøre entydigt jo mere den kulturelle ydelse og dermed vær-
diskabelsen opdeles i langt mindre enheder. Har man f.eks. besøgt Guldalderudstillingen, hvis man kommer til 
et foredrag? Hvis man har spist i cafeen? Og hvordan skal man tælle deltagerne til erhvervs- og sponsorarran-
gementer, en kategori af brugere og aktiviteter, der allerede indføres i 2002? Kan man reelt siges at have 
besøgt SMK hvis man har været til en reception i foyeren i en halv time en fredag eftermiddag?  
Andre agendaer oversættes og imødekommes gennem kategoriseringsarbejdet. Dette gælder f.eks. mangfol-
digheds- og inklusionsagendaen. For bygningskulturens vedkommende startede den med et fokus på 
tilgængelighed, og derfor sætter fokus på handicappede i rammeaftalen fra 2010, et tal, der under overskriften 
”antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere” dækker over to omvisninger 
for døve om året.  
 
Disse spørgsmål sætter fokus på, hvad det egentlig er for en enhed, der skal være relevant, om det er kunst-
værkerne, udstillingsaktiviteten, institutionen i sig selv, eller noget helt fjerde, der er den relevante enhed, og 
hvor dybt denne relevans skal stikke. Kvantificeringsproblematikken er både udtalt og reel, og bliver kun van-
skeligere efterhånden som relevansbegrebet og andre makro-tendenser problematiserer hvad grundydelsen 
for museet egentlig er. I 2002 finder man det væsentligt at måle på vækst i antallet af medlemmer i museums-
klubben, men i 2018 skal der måles på kendskab til SMK blandt befolkningen uden for Region Hovedstaden (i 
2020 skal 80% af disse have kendskab til SMK som målt i imageundersøgelsen).  
Så hvor der i 2002 måles på graden af forpligtelse for en lille gruppe, måles der i 2018 på et overfladisk kend-
skab hos en meget stor gruppe. Disse to tal er selvfølgelig ikke nødvendigvis forbundne, men tegner alligevel 
et billede af, at udbredelse (reach) i dag vægtes meget højt, og er et udtryk for, at de nationale institutioner 
ikke kun må forbindes med hovedstaden.  
Genbesøg er en anden interessant kategori, som man begynder at måle på i 2018 (andelen skal være på 45% 
i 2021). Baggrunden for dette måltal er erkendelsen af, at mange ikke-brugere ikke bruger museet, fordi de 
har været der før, måske som barn. Flere brugere synes, at hvis de har været der én gang, så har de allerede 
set museets værker eller genstande. Denne forståelse er på mange måder er i strid med den dominerende 
institutionelle antagelse, at det er den forskningsbaserede erkendelse, materialiseret i udstillingen, der er re-
levansens objekt, ikke værkerne og genstandene i sig selv. Fokus på genbesøg er i sig selv konstituerende for 
et relevans-begreb, der vægter produktion over produkt. Der spørges ikke til hvor mange forskellige udstillin-
ger vedkommende har set (produkt), men til hvor længe siden det er, vedkommende har været der sidst 
(produktion).  
Det er to meget forskellige opgaver fortsat at være relevant for dem, der i forvejen synes man er relevant, og 
at blive relevant for dem, der slet ikke kender til museet, et forhold der også adresseres i strategien i 2018: 
 

”Det er en stor og svær opgave at skabe en oplevelse af national relevans og fællesskab omkring 
en kunstsamling og et museum, når væsentlige dele af befolkningen i udgangspunktet ikke er 

 
50 Se eks. Politiken d. 22. maj 2017, https://politiken.dk/kultur/art5960933/Rockmuseum-i-Roskilde-overdriver-sit-be-
søgstal 
51 Se eks. Information d. 2. februar 2018, https://www.information.dk/kultur/2018/02/svaert-huske-morten-hessel-
dahls-cheftid-paa-kongelige-teater-andet-lange-smadreliste 
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optagede af hverken kunst eller kunstmuseer. Eller når dele af befolkningen blot vælger – ganske 
enkelt – at prioritere deres tid på andre interesser eller områder”52 

Når relevans ikke længere er givet og implicit, men skal skabes på tværs af et bredt spektrum af værdiskabende 
aktiviteter af indbyrdes sammenfiltrede kompetencer for en heterogen gruppe af alt fra meget interesserede 
til totalt uinteresserede modtagere, så må relevans nødvendigvis blive et amorft begreb.  

Jeg har indtil nu haft særligt fokus på SMK’s rammeaftaler, fordi de udgør et homogent og regelmæssigt data-
sæt, men jeg vil nævne nogle væsentlige aspekter af Nationalmuseets aftaler inden jeg runder det første 
analyseafsnit af.  
Nationalmuseets strategi 1917-1920 ligger som bilag to til rammeaftalen for samme periode i form af et notat, 
men i tillæg til denne har Nationalmuseet en internt udgivet operationaliseret strategi på kun én A4-side i 
lavformat, hvid skrift på auberginefarvet baggrund, med logo og segl, der dækker perioden 2019-2024. Det 
har sikkert været nødvendigt med denne forsimplede og mere direkte kommunikerende udgave, fordi natio-
nalmuseets officielt aftalte strategier, måltal og rammeaftaler udgør et større patchwork af del-elementer, 
som f.eks. en vikingesatsning (2016-2024), selvstændige formidlingsstrategier med uspecificerede gyldigheds-
perioder, digitaliseringsstrategier og en arktisk strategi. En ansat beskriver denne komprimerede strategi 
således: 
 

”… man kan også meget tydeligt se det direktørskifte, der har været, (…) jeg kunne godt i grund-
træk sige hvad strategien gik ud på, men jeg synes faktisk at det, at det er afløst af ét papir, hvor 
det er en overskrift, og så er der tre underpunkter, det er meget nemt at forholde sig til, også i sit 
daglige arbejde. Også, du ved, bare når man er ude at holde oplæg, eller man viser nogen rundt 
her.” (Interview I) 

Det er i dette dokument, at man finder målformuleringen ’Publikum Først’, som Rane Willerslev anvender flere 
steder i medierne, ikke i de officielle dokumenter. Der er altså tale om et dokument, der er et egentligt artefakt, 
og som stadig understøtter de officielt aftale mål, men som gør det på en helt anden måde for at virke i den 
organisatoriske praksis, og uden om den practice-as-entity, der normalt rummer strategiarbejdet, nemlig ram-
meaftaleskrivningen.  

Jeg har i dette afsnit haft fokus på rammeaftalerne og andre informative dokumenter i museumspraksis over 
tid. Det har vist sig, at relevans er blevet et langt mere komplekst begreb i takt med, at den relevante enhed, 
genstanden for relevans og den eller de, der skal finde objektet relevant, er fragmenteret.  
Siden 2010, og væsentlig accelereret siden 2014, er relevans trådt i centrum som strategisk rettesnor, sam-
menfaldende med en generelt øget fokus på institutionens rolle samfundet som helhed og på de konkrete 
aktiviteters betydning for brugernes individuelle oplevelse af relevans. I samme bevægelse er der kommet 
øget fokus på produktion frem for produkt, og langt flere aspekter af det organisatoriske arbejde er blevet 
synligt og gjort til genstand for en relevansfordring. Sagt på en anden måde, opstår værdiskabelsen i langt 
mindre og uafhængige enheder, og alle disse enheder kan have den kvalitative værdi at de er, eller ikke er 
relevante for den enkelte bruger. Hvor værdiskabelsen tidligere var rettet mod helheden, er den nu blevet 
granulær, og relevansfordringen gælder alle delelementer i praksis.  
 

 
52 SMK for alle, s. 3 
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5.2 - Relevans i praksis 
Jeg vil nu vende mig mod hvordan det strategiske arbejde manifesteres i konkrete udstillinger, og dermed mod 
hvilke substantielle kvaliteter relevans kan have. Hvor jeg i det forgående afsnit havde fokus på udviklingen af 
en praksis over tid, vil jeg i det følgende have fokus på variationer over sted, ved at se på to konkrete practice-
as-performances inden for den practice-as-entity, der bredt kan forstås som udstillingsaktivitet, nemlig hhv. 
Tysklands-projektet på Nationalmuseet og Guldalder-projektet på SMK.  

Materialitet 
Tysklandsprojektet på Nationalmuseet byder på ”Debat, udstilling, musik, film, øl og pølser”. Det kan man se 
på det store banner på museets facade. Udstillingen udgør kun en del af projektkomplekset, og ikke nødven-
digvis det mest prominente, arrangementsprogrammet er faktisk lige så væsentligt, om ikke mere. Der 
afholdes over 70 forskellige arrangementer af meget varierende karakter i perioden 9. november til 1. marts. 
Arrangementerne spænder fra foredrag om pølsens kulturhistorie, Dorte Kollos farverige liv i tysk Showbizz til 
koncerter for børn med tysk avant gardemusik fra 20’erne og anekdoter fra Bundesligaen med Ebbe Sand.  
Programmet er sammensat med tydelig humor og bredde. Det er ikke den retrospektive fortælling om ’Natio-
nen som et fjernt minde’, der er bærende, selvom det var det for den originale udstilling på British Museum. 
Det er den levede tyske nutid med en klar dansk vinkel, som udtrykt i arrangementsprogrammet, der bringes 
i front. Programmet åbnes med et stort arrangement med deltagelse af dronning Margrethe og den tyske 
udenrigsminister Heiko Maas den 8. november, et greb, der skaffer mediedækning i både TV-avisen og i Ny-
hederne på TV2.  
 
Udstillingen er skabt af British Museum under titlen ’Germany. Memories of a Nation’, men den er ikke lavet 
som en egentlig vandreudstilling, faktisk har flere af udstillingens genstande skulle erstattes i forbindelse med 
åbningen i København. Udstillingen ligger ikke umiddelbart i forlængelse af et forskningsområde der dækkes 
af Nationalmuseet. Meget af relevansarbejdet på Tysklandsprojektet har altså ligget i at gøre den relevant for 
et dansk publikum, og ikke mindst i at gøre den relevant for institutionen selv53: 
 

”Lige nu skal der åbnes en stor Tysklandsudstilling, det er meget klassisk, en meget traditionel 
udstilling, som også har sit ben fra British Museum, ikke? Jeg tror, at den taler meget til det ker-
nepublikum, der kommer i forvejen. Det er den klassiske museumsudstilling. Det er den særligt 
historisk interesserede. Et forholdsvist tungt fagligt stof. Det er nogle genstande, som er fantasti-
ske genstande, men som måske appellerer lidt til den særligt fagligt interesserede. Der er ikke så 
meget med Danmarksvinklen, Danmarkshistorien. Jeg tror da godt, der kan komme nogle men-
nesker ind at se den som måske vil føle, at den er lidt fjern fra en selv. Og så tror jeg også, at det 
er jo ikke en udstilling, hvor der er tænkt særligt meget over publikumsoplevelsen”. (Int. I) 

Udstillingen henter sin umiddelbare relevans i det aktuelle forhold at Tyskland er ”vores nabo i syd”, og at 
Tyskland, som vi kender det i dag, blev til for 30 år siden den 9. november 1989, da muren mellem Øst- og 
Vestberlin faldt54. Men eftersom udstillingen er produceret i London for fem år siden af en britisk kurator på 
baggrund af den daværende direktørs arbejde med en bogudgivelse, er det rimeligt at sige, at det ikke er 
udstillingens egentlige årsag, i sin nuværende iteration.  
 

 
53 Viden om processer i udstillingerne kommer fra de gennemførte interviews, se evt. de vedlagte transskriptioner for 
uddybelse af konteksten, de er nummeret med romertal.  
54 https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/udstillinger/saerudstillinger/tyskland/ hentet den 25/11 2019 
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Relevans er altså også noget, der kan tilskrives og påskrives udbud i den museale praksis, i dette tilfælde gen-
nem et arrangementsprogram og en rekontekstualisering. Udstillingen er ikke et produkt i den klassiske 
værdiskabelseskæde indsamling, forskning, formidling. Den er udtryk for granulær værdiskabelse i værdikon-
stellationer gennem et aggregeret projektkorpus af varierende udbud, der både indeholder produkter, 
services og mellemformer, og som på en og samme tid er produkt og produktion. Der er flere indikationer i 
interviewene for, at projektet fremstår relativt fragmenteret internt i organisationen, projektvolumenet ople-
ves som divergent. F.eks. siger en ansat: 
 

”ja, det er fordi, at vi har erkendt, at udstillingen i sig selv nok vil trække et begrænset, og relativt velde-
fineret publikum, så hvis vi skal have flere til at komme ind og opleve museet i den periode og fortsætte 
den positive vækstkurve som vi har, så er vi nødt til at folde begrebet ud i nogle formater, som udstillin-
gen ikke tillader, og det bliver så det her meget meget omfattende program, der er koblet til udstillingen, 
det er simpelthen for at gøre den bredere.” (Int. III) 
 

Anskuet som kompleks er projektet relevant for institutionen og for publikum, ikke på som fysiske udstilling 
alene. Det er ikke svært at se, hvorfor udstillingen ikke står først i sætningen på plakaten, som man ellers ville 
have forventet, den er simpelthen reelt sekundær i denne konkrete practice-as-performance. 
 
Guldalderudstillingen på SMK er også et kompleks af artefakter og aktiviteter, men hvor Tysklandsudstillingen 
arbejder med et sæt af sidestillede udbud, arbejder Guldalderudstillingen med et sæt af lagdelte formidlings-
greb, der i vid udstrækning dækker det samme betydningsindhold på vidt forskellig måde.  
Står man f.eks. og ser på billedet ’Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen’, malet af Købke i 1838, så kan 
man ud, over billedet selv, kun se et lille skråtstillet skilt med de væsentligste data om billedet og en tekst på 
11 linjer. Billedet er i absolut centrum og står meget rent. Men der er meget mere information at få om male-
riet, hvis man skulle ønske det. I de kakaofarvede, dybe og meget bløde sofaer i rummet ligger en bogudgivelse, 
der indeholder de forskningsartikler, som udstillingen bygger på. Her kan man blandt andet læse en reel forsk-
ningsartikel om, hvordan det blå pigment i himlen over Sortedammen over tiden er blevet mere violet, og 
dermed har bidraget til romantiseringen af guldalderen. Der er også mere individualiserede greb. Pludselig 
står der en person, der hedder Rasmus, ved siden af en, og man får en længere snak om minoritetsrepræsen-
tation, mangfoldighed, hollandsk kulturpolitik og andre europæiske guldalderudstillinger. Rasmus er 
museumsvært, og han har ganske givet andre samtaler med andre gæster i udstillingen. Værterne har fuld 
frihed til at tage den snak med gæsterne, de vil, der er ikke nogen officiel kanon eller retningslinjer for samta-
len. En ansat på SMK siger følgende om museumsværterne: 

 
”man skal også give plads til sådan en forskelighed i at være vært. (…) man kan jo sige, at brugerne er 
også forskellige ikke? Så på den måde ville det jo være oplagt, at man også siger, at den rolle behøver 
ikke være så defineret en til en, for det er i virkeligheden også et meget forskelligt publikum man mø-
der.” (Int. V) 
 

Der er en app, der real time giver informationer om det værk, kameraet rettes mod, den indeholder mest fakta 
om værkerne. Og endelig ligger der en række samtalekort i gyldne nuancer på nougatfarvede plinter. Samta-
lekortene er baseret på samtaler med et bredt udsnit af borgere i hele landet om udstillingens malerier, og 
hensigten med dem er at aktualisere malerierne ind i en levet samtid, formidlet med borgernes nutidsord, ikke 
kunsthistorikernes. Kortet, der passer til Købkemaleriet, baserer sig på en samtale i Thy den første januar, 
handler f.eks. mest om forskelle på dansk og svensk flagkultur.  
Selvom værdiskabelsen også her er granulær, opfattes det i dette tilfælde mere konvergent, både af personalet 
i udstillingen og i interviews om processen. Formidlingsgrebene i Guldalderudstillingen kontekstualiserer de 
udstillede malerier væsensforskelligt. Det er grundlæggende forskellige formidlinger, der tegner sig i de for-
skellige optikker, selvom det er den samme ophængning. Alle ekstrainformationer eller vinkler er samtidige 
tilbud, brugeren har mulighed for at være kompetent uanset forudsætninger.  
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I begge tilfælde er der arbejdet med den granulære værdiskabelse, og dermed også med øget sandsynlighed 
for relevans, men der er store gradsforskelle i divergens og konvergens, og derved i, om projektvolumenet 
opleves som fragmenteret eller som et større samlet billede i organisationen.  
 
Der er et arrangement om Tyskland for enhver smag og et formidlingstilbud om guldalderen for ethvert infor-
mationsbehov. En endog meget stor del af værdiskabelsen foregår eksternt for udstillingerne i sig selv, i form 
af arrangementer og publikationer, og en stor del af relevansarbejdet foregår gennem aktualisering og per-
sonlig kontekstualisering i nutiden, enten gennem kendte mennesker som Ebbe Sand og Lykke Friis eller 
gennem samtaler om værker med demografisk udvalgte borgere uden for hovedstaden.  
 
Kompetencer 
Men at noget kan være relevant for alle, er selvsagt ikke det samme, som at det også er det. Den helt store 
udfordring ved at skabe relevans er, at det slet ikke er sikkert, at brugeren har et oplevet informationsbehov. 
Det er langt fra sikkert, at brugeren overhovedet kommer i tanke om, at det var en mulighed at besøge et 
museum, eller i det hele taget finder det attraktivt som en generel praksis. I Deweys optik vil det typisk være 
betinget af vane eller af rational liking, hvis brugeren overhovedet kommer i tanke om museet, og kun i ganske 
sjældne tilfælde vil ideen opstå som følge af ren impuls. Både vane og rationel værdsættelse bygger som før 
nævnt på indlejrede standardsvar på typiske situationer. For den typiske ikke-bruger er standardsvaret et fra-
valg: enten bruges museet ikke fordi ikke-brugeren har haft decideret dårlige museumsoplevelser tidligere, 
typisk i skoletiden, eller museerne tilbyder sig ikke som et svar på noget problem eller behov, som ikke-bruge-
ren måtte have55. Som en ansat på SMK udtrykker det: 
 

”Når man kigger på hvorfor folk ikke kommer her, og generelt på museer, så er det bare fordi, at 
det har de ikke lyst til. Det er jo ikke mere hokus pokus end det. Det er fordi de ikke synes det er 
spændende. De har ikke lyst til kunsthistorie, de har ikke lyst til den der ekspertviden. De har 
muligvis lyst til noget andet, men de har ikke lyst til dét, og det er jo det vi tilbyder.” (Int. V) 

 
Det ikke kun ved egentlige fysiske besøg museet kan være relevant. Den mest værdsatte aktivitet for danske 
ikke-brugere af museer er at se TV og film56. Det er uden tvivl medvirkende til, at Nationalmuseet eksplicit har 
fokus på medier i sin strategi, og har påbegynd arbejdet med at opbygge et mediehus som en integreret del 
af museumsydelsen. I det interne strategidokument er den ene af tre særligt nævnte indsatser ”Skab over-
skrifter. (…) For er det ikke set, er det ikke sket”, noget der selvsagt kræver andre kompetencer end normal 
museumspraksis. I et interview, jeg lavede før Tysklandsudstillingen åbnede, svarede en ansat på Nationalmu-
seet følgende på mit spørgsmål om hvordan Tysklandsudstillingen skulle skabe overskrifter: 
 

”Jeg ved det ikke, måske ikke nogen, eller måske, ’det er nogle flotte genstande’- Vi overvejede 
også at lave Kraftwerk-koncert på taget, men det er jo november, og ressourcerne er begræn-
sede, og det tager rigtig meget tid.” (Int. II) 

 
I det lys er det faktisk rigtig imponerende at åbningen fik så meget omtale i både TV-avisen og Nyhederne. På 
TV2 var omtalen et længere indslag med billeder fra udstillingen, udtalelser fra både Rane Willerslev og kul-
turministeren og klip fra både dronningens og den tyske udenrigsministers taler. Indslaget havde endda 
headingen: ”Udstilling måtte vente i 30 år57”, noget der i den grad taler aktualiteten, og dermed både værdien 
og relevansen af udstillingen op.  
 

 
55 Den national brugerundersøgelse 2018, s. 30. 
56 Den nationale brugerundersøgelse 2018, s. 35. 58% af ikke brugerne har denne toppræference. 
57 TV2-Nyhederne den 8. november 2019 [17:30-19:12] 
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Omtale i landsdækkende medier udbreder kendskabet til både institutionen og til udstillingen, om folk kom-
mer ind at ser den eller ej. I en målelogik, hvor kendskab uden for hovedstadsområdet er så væsentligt et 
succeskriterium, er den slags omtale af høj strategisk værdi, og det kræver et helt selvstændigt kompetence-
sæt og ressourcer at opnå den i noget nævneværdigt omfang. Dertil kommer, at hvis relevans officielt måles 
som kendskab til institutionen uden for hovedstadsområdet, så vil den netop opstå ved værditilskrivning som 
følge af omtaler som denne, og ikke være en egenskab ved udstillingen i sig selv. I lidt mere generel analytisk 
forstand viser dette eksempel hvordan værdien af en aktivitet kan anskues som værende et korrelat af en 
valoriseringspraksis. Eksemplet viser også, at relevans vitterlig er et komplekst begreb, der kun vanskeligt lader 
sig omsætte i den organisatoriske praksis. Selvom Tysklandsudstillingen som udgangspunkt ikke i nævnevær-
dig grad var relevant for organisationen at producere, kan den sagtens være af stor relevans for institutionen 
alligevel, set fra et andet perspektiv. Relevans er ikke en egenskab ved noget, men et begreb som udtrykker 
en relation mellem forskellige elementer i en situeret praksis.  
 
Betydning 
Det forgående eksempel byggede på en kvantitativ valorisering, nemlig ’Andelen af befolkning med kendskab 
til museet uden for hovedstadsområdet’, men brugerne foretager også kvalitative valoriseringer. I et af mine 
interviews på SMK siger en ansat: 
 

”Der sidder én og ser på Justina-billedet og fortæller om hvordan hun bliver opmærksom på, at 
hun er ikke den første sorte person i Danmark. Hele den historiske dimension hun får vakt der, 
hvad det betyder for hende, det synes jeg da en så fin måde at få bragt det værk op til i dag. At få 
vist, at det er stadigvæk ikke ligegyldigt hvad det er for nogle værker vi viser frem og censurerer 
bort. Det betyder noget i forhold til hvad folk kan genkende sig selv i, hvad for en historisk be-
vidsthed de kan få ved at kigge på den kunst, der er vores kulturarv.”58 (Int. V) 

 
Oplevelsen er af meget stor relevans for netop denne bruger i denne situation, og andre brugere vil have 
lignende individuelle oplevelser med andre værker. I denne brug er relevans netop et udtryk for en stor kog-
nitiv effekt med få omkostninger, som det er defineret i relevansteorien i sprogfilosofien. Omvendt fortæller 
museumsværten mig, at der har været gæster, der har skældt ham og museet ud for at ødelægge guldalderen 
ved at fremstille den kritisk, problematiserende og fragmenteret. De var kommet for at nyde malerierne og 
billedet af den samlede nationen i sin storhedstid, ikke for at se tvivl, splid og modsætninger.  
 
Eksemplet demonstrerer emblematisk en af de offentlige kulturinstitutioners dilemmaer. De har som allerede 
nævnt i analysens første del en juridisk forpligtigelse til at bedrive alment oplysende virksomhed gennem 
forskning med samlingerne som grundlag, som beskrevet i museumslovens §7 stk. 4. Men de bliver af nogle 
brugere (og politikere) opfattet som institutioner, der bør producere umiddelbart attraktive æstetiske aktivi-
teter i form af tilgængelige oplevelser, og oplever, at dette indhold er det relevante for dem59.  
Deweys taksonomi impuls-vane-rationel værdsættelse afspejler også det kognitive arbejde, der er forbundet 
med relevans, selvom det ikke direkte er det, der er Deweys ærinde; 1 - brugeren ser en vellidt genstand og 
aftager den uden vanskeligheder, det er en impulsiv handling 2  – brugeren kommer så ofte på museet at det 
ikke gør så meget om den enkelte udstilling gør den store forskel eller ej, det er praksissen kulturforbrug, der 
er værdiful og relevant, ikke det enkelte besøg, 3 – brugeren oplever, at der er et stort arbejde forbundet med 
besøget, men går efter lange overvejelser fra udstillingen med et ændret verdensbillede og et andet blik på 
både samtid, fortid og fremtid.  

 
58 Citatet refererer til maleriet ”Portræt af Otto Marstrands to døtre og deres vestindiske barnepige, Justina, i Frederiks-
berg Have”, malet af Wilhelm Marstrand i 1857. 
59 Ikke-brugernes hyppigste anke mod museerne er ifølge ikke-brugerundersøgelsen: ”Jeg prioriterer andre oplevelser” 
(54%) 
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Det store dilemma i den optik er selvsagt, at det er lettere at mobilisere motivation til den impulsive handling 
end til det omfattende kognitive arbejde, der er forbundet med fundamentale omlejringer i værdisystemet. 
Brugeren, der oplever høj positiv relevans for en relativt beskeden kognitiv indsats i mødet med ’Justine’, op-
når lettere denne motivation, end den vrede besøgende, der skal redefinere sit værdimæssige ståsted på et 
mere komplekst grundlag, der ikke direkte er knyttet til en individuelt oplevet værdiskabelse.   
 
På baggrund af dette eksempel er det muligt at identificere to meget væsentlige og komplekse forhold ved 
det strategiske arbejde med relevans på museerne:  
 

1. Kulturinstitutionerne har den vanskelige opgave med på samme tid at være en servicerende og 
en oplysende instans: at skabe efterspørgsel hos brugeren ved at tilbyde sine ydelser som et 
umiddelbart værdifuldt objekt, men samtidig at forstyrre brugeren, hvilket gør denne værdi 
sværere at processere og relevansen i den konkrete brug dermed sværere at realisere.  
 

2. Fordi det egentlig er viden, og ikke blot genstande, der udstilles, kommer museerne i den van-
skelige dobbeltrolle at de både er producenter af historien og kritikere af den. Museerne har 
for eksempel selv været instrumentale i at skabe det gældende billede af guldalderen (Danmark 
er internationalt oplyst og kultiveret) og vikingetiden (Danmark er entreprenant og en interna-
tional magtfaktor).  

 
Mere generelt kan man sige, at de kulturproducerende institutioner er kommet i den vanskelige institutionelle 
dobbeltrolle at være både kulturproducent og kritisk medie. På den ene side producerer de ydelser i form af 
udstillinger og forestillinger, som brugeren vurderer som forbruger af et hvilket som helst andet udbud (var 
varen, jeg købte, god eller dårlig), på den anden side rapporterer og kommenterer de på allerede eksisterende 
historier og historier ligesom medierne gør det. Dette uklare forhold mellem mål og midler, mellem materielle 
og immaterielle ydelser, mellem produkter og services, mellem affirmative og kritiske positioner, mellem for-
skellige samfundsmæssige roller og opgaver i forhold til disse, er yderligere en forøgelse i kompleksiteten i det 
strategiske arbejde med relevans.  
 
5.3 - Publikum i ental og i flertal  
I analysens tredje afsnit vil jeg beskæftige mig med relationen mellem museet og brugerne i to eksperimente-
rende formater, nemlig SMK Thy og Din Ting - Vores Historie. Jeg vil komme ind på hvordan museerne indgår 
i direkte relationer med brugerne i disse to tiltag, og dermed også med, hvad publikum er i museumsoptikken, 
hvordan museet indgår i offentligheden, og hvor arbejdet med brugerne er på vej hen.  
Begge eksemplerne ligger så fjernt fra den nuværende opfattelse af practice-as-entity, at de også internt i 
organisationen opfattes som værende under udvikling snarere end en del af en allerede etableret praksis, selv 
om de selvfølgelig de facto begge er en del af museets praksis. 
 
Den individuelle og den kollektive væsentlighed, museet som identitetsskabelsesressource 
Museumsaktivitet kan opfattes som en kommunikativ praksis og har en implicit social funktion. Den konstitu-
erer sit publikum, den afspejler det ikke bare. Et sted det kan ses meget tydeligt, er i udstillingen Din Ting – 
Vores Historie på Nationalmuseet. Udstillingen tegner et billede af de sidste tyve års historie (2000-2019) ved 
at udstille 50 genstande, 25 udvalgt af museets eksperter og 25 udvalgt blandt genstande indstillet af danskere 
på eget initiativ gennem en facebookkampagne.  De 25 genstande blev udvalgt af en jury af kendte personer, 
heriblandt Emma Holten. For at give et eksempel på hvilke typer genstande, der kunne være tale om, indstil-
lede Emma Holten sine trusser til udstillingen på Facebook i efteråret 2017, og det skabte endog meget 
voldsom debat. Nationalmuseet har eksempler på trusselsopringninger til folk, der deltog i debatten. Museet 
valgte i øvrigt at ikke slette hadske kommentarer med følgende begrundelse: ” Vi vælger dog at lade debatten 
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fortsætte, da vi mener at det fortæller noget vigtigt om en online-kultur, der også er en del af de sidste 17 års 
danmarkshistorie”60.  
 
Eksemplet er vigtigt af to årsager. For det første er det et eksempel på en konstituering af offentligheden, 
publikum som ’The Public’, som bygger på, at individer samler sig omkring influenter eller positionerer sig 
relativt til dem i form af modstand mod indflydelsen. Processen karakteriseres ved mobilisering i forhold til en 
position båret af enkeltindividers handlinger61. I dag fungerer relevanssorteringsfunktionen på Facebook såle-
des, at dit netværks kommentarer vises først, dernæst de mest kontroversielle. Brugeren bliver altså primært 
mødt af understøttende positioner, sekundært af kontroversielle positioner.62  
Det er et væsentligt accentskifte i offentlighedsforståelsen. Indhold er relevant for dig, hvis det er relevant for 
din omgangskreds, og relevansen udtrykker en identitetsposition relativt til et emne. Den kan udtrykke din 
position i et samlet socialt hierarki, men den gør det ikke nødvendigvis. En ansat udtrykker det således: 
 

”Noget vi lærte sindssygt meget af som museum var, at der var virkelig stærke holdninger til en 
del af de her ting. For eksempel en som Emma Holten, som indstillede de trusser hun havde på i 
den billedserie, hvor hun havde været udsat for hævnporno, for ligesom at tage sin krop tilbage 
og som et feministisk projekt. Der var en hel del andre end dem, der normalt følger os, der gik ind 
og sagde: ”Det, er i hvert tilfælde ikke Danmarkshistorie, og den kælling skal i hvert tilfælde bare 
lukke røven”, det var ikke vores kernebrugere, men nogen, som måske ikke kendte Emma Holten 
som projekt, men som havde en holdning til det: ”Det der, det skal i hvert tilfælde ikke på mu-
seum!”, ”Hævnporno, eller en eller anden ung feminist, det er i hvert tilfælde ikke 
Danmarkshistorie, det er slet ikke deroppe, hvor det skal på museum!”. En eller anden form for 
kamp om hvem der har museet og hvem, der skal bestemme.” (Int. I) 

 
I denne tænkning forbindes det individuelle med det kollektive ved, at der mobiliseres opbakning til en posi-
tion, og at denne position efterfølgende udbredes gennem påvirkning og imitation. Offentligheden, publikum, 
er de personer, der er mobiliseret og inddraget i debatten. Et væsentligt aspekt af dette er også, at mediet 
hvorigennem noget udtrykkes, kan være relevant eller irrelevant i sig selv, Din Ting – Vores Historie var ikke 
på nogen måde blevet det samme uden indsatsen på Facebook.  
Det er egentlig ikke udstillingen der er den relevante enhed, men processen, der ledte frem til den. Der er 
mange eksempler på co-creation i museumsverdenen, men dette eksempel er særligt informativt, fordi den 
ud over samskabelsen direkte, også gav mulighed for, at der også kunne opstå meningsfulde udvekslinger 
omkring arbejdet. I dette konkrete tilfælde var kulturen måske kontroversiel, aggressiv og for meget, men der 
er flere eksempler på meningsfuld udveksling omkring andre genstandene i udstillingen. Engagementet og 
dedikationen er en væsentlig indikator for en stor relevans, og det var offentligheden, der var engageret og 
involveret, ikke bare enkeltpersoner. Det var en anden type offentlighedskontrovers end den, der gjorde sig i 
gældende under udarbejdelsen af Mød Vikingerne, med omfattende bidrag af Jim Lyngvild. Her var kontrover-
sen i al væsentlighed mellem museet og den del af offentligheden, der normalt bidrager til kulturproduktionen, 
og i den forbindelse blev museet f.eks. beskyldt for populisme og for sammenblanding af fakta og fiktion63.   

 
60 Facebookopslag, Nationalmuseet, d. 1/10 2017 kl. 21.13 
61 Dette er netop hvad der karakteriserer offentligheden i Tardes offentlighedsbegreb, og senere i Katz og Lazarfeldts 
kommunikationsmodel, en læsning og tendens, der i udstrakt grad understøttes af de sociale mediers funktionsmåde. 
Se Katz, 2006. 
62 I 2017 fungerede sorteringsalgoritmen en smule anderledes, den prioriterede ifølge Facebooks FAQ i 2017 indhold 
med mange likes, med mange forbindelser i dit netværk og med audiovisuelt indhold højest, og vil altså de facto have 
samme effekt. Hvis folk fra dit netværk interagerede med denne post, ville den også optræde i dit feed. 
63 F.eks gennem sammenligninger med Ripley’s Believe it or not-museum: https://videnskab.dk/kultur-samfund/arkaeo-
log-jim-lyngvilds-vikingeudstilling-er-flot-men-praeget-af-historieloes (hentet d. 2/12 2019). 
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Din Ting – Vores Historie bygger på en offentlighedsforståelse, hvor oplysningsforpligtigelser og dannelsesfor-
dringer ikke er et givet socialt faktum64, og som ikke bygger på en ide om publikumsudvikling65, men som i 
stedet bygger på at tilbyde muligheder for, at der kan opstå egentlige levende kulturer omkring aktiviteter.  
Fra et praksisteoretisk udgangspunkt er det væsentlige, at en praksis bliver aktiv og lever fordi de involverede 
aktører både har både ligheder og forskelle. Nogen gør noget sammen, hvorved visse elementer vedligeholdes 
og andre gradvist ændres. I denne forståelse er de klassiske segmenteringer meningsløse, fordi de netop ikke 
adresserer det betydningsfulde ved udvikling gennem brug. En praksis udvikles ved at der gives plads til for-
skelle internt i praksissen, ikke ved at den reproduceres identisk på tværs af performances. Tiltaget er også et 
eksempel på museumsaktivitet, der lægger sig direkte i forlængelse af brugerens praksis., og et eksempel på 
et arbejde, hvor produktion og brug er sammenfaldende. Det er en offentligheds- og brugerforståelse, der 
bygger på debat. 
 
Museet som nabo, individualisering og humanisering af publikum og institution 
En meget anderledes og ligeledes meget væsentlig offentlighedsforståelse, ligger i processen med at etablere 
SMK Thy. Forståelse kan eksemplificeres af hvad der skete, da SMK ville afholde SMK Friday på Doverodde 
Købmandsgård i Thy. SMK Fridays er ’Byens mest kunstneriske fredagsbar’ og beskrives på følgende måde på 
museets hjemmeside: 
 

”Gå på opdagelse på SMK efter lukketid og udforsk kunsten i uformelle og anderledes rammer, 
når vi inviterer indenfor til SMK Fridays. Slap af med en drink og oplev kunst, art talks, musik, film 
og performance. Vær med, når vi slår dørene op til SMK Fridays – en række anderledes og ufor-
melle kunstoplevelser uden for normal åbningstid. Programmet ændrer sig fra gang til gang, men 
opskriften er altid en god blanding af kunst, musik, art talks, film, fredagsbar og gadekøkken.” 66 

 
På Museets adresse i Sølvgade er det relativt let at afholde denne slags arrangementer. Trænet forhusperso-
nale, sikringsrutiner og klart markerede flugtruter er en del af det institutionelle beredskab, og er indbygget i 
husets visuelle udtryk. Man ved som gæst hvad kontrakten er, og arbejdet for SMK går ud på at gøre den på 
forhånd sikrede verden mere afslappet. I Thy er der ikke det samme indbyggede beredskab. Når der skal af-
holdes afslappet kunstnerisk fredagsbar på Doverodde Købmandsgård, skal der indkaldes særligt personale 
med head sets og uniformer for at leve op til de forpligtigelser, man har som arrangør, hvis der skulle udbryde 
brand eller opstå en paniksituation. Men head sets og uniformer falder ikke særlig godt i tråd med den rolle 
og position SMK har i Thy, og som af en ansat beskrives således: 
 

”Det vil så sige, at der er rigtig rigtig mange brugere af Doverodde Købmandsgård i forvejen. Altså 
vi har ikke fundet en gammel lade, og så så phrw [håndbevægelse, noget lander]. Men det er jo 
blevet brugt til alt fra konfirmationer til guldbryllupper til små kunstudstillinger med mere lokale 
kunstnere til græskarworkshops, klassiske koncerter, traktorballet og vild med vand og skaldyrs-
et-eller-andet. Thisted Kommune har også valgt at placere sin natursektion der, så der er tre na-
turvejledere knyttet til stedet, som har deres daglige basis dernede, og alle deres aktiviteter har 
ligesom sit afsæt dernede. Så der er et helt væld af, fra et meget bredt begreb, kulturelle aktivi-
teter og begivenheder, som finder sted på gården, og der skulle vi ligesom kile os ind, og finde ud 
af hvordan vi, og alt det vi kommer med og de hestekræfter vi også kommer med, hvordan kan vi 
ligesom finde vores sted i det her.”(Int. IV) 

 
64 Durkheims begreb, citeret i Niezen, 2014 
65 ”Publikumsudvikling” har længe været standardløsningen på kulturens rekrutteringsproblemer. Fra et praksisperspek-
tiv er det en problematisk holdning at forestille sig, at kulturen er givet, men at publikum skal udvikles adskilt fra 
praksissen. Praksis udvikler sig i samspil mellem ændringer i materialitet, kompetencer og betydning, der er ikke privile-
gerede individuelle aktører. Denne holdning udtrykkes eksplicit af flere ansatte på SMK, jeg har interviewet. 
66 Både beskrivelsen og benævnelsen er fra SMK’s hjemmeside. Hentet d. 28.11.19 
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SMK Thy er, set fra det lokale perspektiv, en nabo, en håndfuld konkrete personer, man er på fornavn med67. 
Det er ikke en relation mellem en statslig institution og et abstrakt publikum, det er en relation mellem kon-
krete personer. Billedet af sikringspersonale med head sets forstyrrer dette, ved klart at signalere 
institutionaliserede magtforhold, der bygger på alt andet end tillidsrelationer, og dette blev da også bemærket 
af de, der kom til SMK Friday i Doverodde i form af indignerede udsagn af typer ”men, stoler I ikke på os?”.  
Begrebet publikum er igennem de sidste par århundrede blevet til et abstrakt objekt, der står i en kontraktre-
lation til museerne gennem institutionaliserede rutiner, men i Doverodde får SMK øje på at kontrakten reelt 
har rod i en menneskelig relation, at både publikum og museum i bund og grund er mennesker, der kan stå i 
direkte relation til hinanden. Relationen er ikke blot individualiseret, den er humaniseret. Det er en offentlig-
hedsforståelse, der bygger på relation. Således er et af de store temaer internt på SMK faktisk også hvornår 
man overhoved synes, at man er ankommet i Thy og reelt kan modtage et publikum. Er det når alt er etableret 
med fuldt fungerende sikringssystemer, uerstattelige værker, fuld beskiltning og implementeret grafisk profil, 
eller er det, når man som nu, gennem talrige arrangementer og personlige udvekslinger, er der i praksis? 
 
Fra et ledelsesmæssigt perspektiv ligger der et stort arbejde i at ændre de organisatoriske rutiner i mere ind-
dragende og mangefacetteret retning, ikke mindst fordi det kræver andre kompetencer og 
ressourcefordelinger. F.eks. kom finansieringen af SMK Thy samtidigt med en større fyringsrunde i Sølvgade. 
Det ændrede strategiske fokus kommer derved let til at fremstå som en reduktion af kerneydelsen mod en 
fagligt mindre valid aktivitet på en platform med mindre publikumsgrundlag. Men derved underkendes både 
den direkte værdi af både at være i Thy og den politiske værdi i at kunne sige, at institutionen opererer i Thy, 
meget fjernt fra hovedstaden og kultureliten. Min undersøgelse af relevansbegrebet viser klart, at det er en 
lige så væsentlig og værdifuld del af en museumspraksis at have anlægsaktiviteter og relations-opbyggende 
arrangementer på adressen i Thy, selvom der endnu ikke er fuldt tyveri- og klimasikrede lokaler til konventio-
nelle udstillinger før tidligst i 2020, blot er det ikke den klassiske værdiskabelse i forlængelse af institutionelt 
indlejrede rutiner.  
Der ligger en stor ledelsesmæssig opgave i at formidle dette internt i organisationen, ligesom der ligger en stor 
opgave i at overbevise det traditionelle museumspublikum og de klassisk kompetente bidragsydere i, at ek-
sperimenter med fremstillingen og bidragyderne er nødvendige for praksissens fortsatte udvikling, det er den 
interne inkonsistens i en praksis, der befordrer udvikling og muliggør rekruttering af nye bærere af den givne 
praksis.  
 
De tre dele af analysen tydeliggør ikke alene, at relevans er blevet et enormt vigtigt begreb for institutionerne 
de seneste år, men også, at det er et endog meget sammensat begreb. Med omvendingen af relevansbegrebet 
til noget der ikke bare er givet, men som hele tiden skal skabes for alle, med indhold, der både skal være både 
væsentligt og vedkommende, så bliver opgaven ganske omfattende.  
Værdi opstår ved værditilskrivning i konkrete ydelser, ved samtidig brug og produktion af meningsfulde ud-
vekslinger i alle de betydningsbærende enheder.  Enhederne er mange, fordi både proces og produkt er 
vigtige, fordi de er vigtige for både formidling, forskning og bevaring, fordi aktiviteterne både skal skabe enhed 
og mangfoldighed gennem debat, helst i co-producerede ydelser med en væsentlig digital komponent, og fordi 
organisationen både er en formel institution og en humaniseret nabo, der skal skabe individualiserede ople-
velser i forlængelse af brugerenes allerede eksisterende praksis. Værdi er blevet granulær, kun derved kan 
institutionerne opnå dækkende relevans. Relevansen kan være konvergent og fremstå sammenhængende el-
ler være divergent og optræde fragmenteret. Relevans er en kvalitet, der opstår, når noget er værdfuldt for 
både institutionen og for brugerne. De mindre enheder skal helst ikke være usammenhængende fragmenter, 
men fremstå som en samlet enhed. En ansat på SMK siger meget poetisk i et af mine interview: ”Relevans, det 
er, når man kan se sig selv i det store billede”. Udfordringen for institutionen bliver selvfølgelig, at den hele 
tiden skal skabe det store sammenhængende billede, som alle kan se sig i. 

 
67 Relationen kan nærmest beskrives som et Gemeinshaft, i Tönnies klassiske sondring (Tönnies, 1887), et fællesskab 
snarere end et samfund. 



 30 

6. Tendenser: det væsentlige og det vedkommende 
Jeg vil nu forsøge at skabe et overblik over de væsentligste temaer, der har vist sig gennem analysen af de 
mange forskelligartede museumsaktiviteter. Der er absolut ingen tvivl om, at arbejdet med at skabe indhold, 
der er relevant for både brugere og institutionerne selv, er blevet langt mere komplekst de seneste år. Det er 
en tendens, der tydeligt gælder de to institutioner jeg her har beskæftiget mig med, men det gælder i høj grad 
også for andre institutioner, der arbejder med kulturproduktion og ydelser, der ikke umiddelbart af brugerne 
opleves som strengt nødvendige i konkrete situationer. De faktorer jeg her har opregnet, har bred og almen 
gyldighed for andre kulturområder, særligt medier, men uden tvivl også flere andre. 
To ting, der umiddelbart springer i øjnene er, at to af tidens mest hyppige nedsættende kategorier, hhv. po-
pulistisk og elitært, kan forstås på baggrund af denne analyse. Hvis organisationen producerer indhold, der er 
værdifuldt for brugerne, men ikke for organisationen, er det populistisk. Hvis den derimod producerer indhold, 
der er værdifuldt for organisationen, men ikke for brugeren, er det elitært, et forhold, der diagrammatisk kan 
beskrives således: 

Begge disse ord bliver brugt til at beskrive manglende relevans, men i lyset af denne analyses pointer bliver 
det tydeligere hvori den manglende relevans består. Hvis VO også er et mål for væsentlighed, og Vb et mål for 
vedkommendehed, så skal begge dele skal være til stede, for at indholdet i denne optik kan betegnes som 
relevant. Risikoen for at skabe udelukkende elitært eller populistisk indhold formindskes enormt ved at opdele 
ydelsen granulært i mange elementer, som når nationalmuseet laver 70 arrangementer omkring tysklandsud-
stillingen, eller når SMK tid- og stedsdeler sin Guldalderudstilling i mange lag, der kan skabe værdi for mange 
typer brugere over tid.  
Relevans behøver ikke nødvendigvis være til stede i hver eneste ydelse hver gang og i alt, snarere er relevans 
noget, der skabes over tid igennem den generelle practice-as-entity. Granuleringen af værdiskabelsen er ud-
fordringen for relevansen, men er samtidig løsningen. Det er vigtigt at være opmærksom på, om den 
granulære værdi fremtræder divergent eller konvergent.  
 
Den største processuelle ændring for museumspraksis er sammenblandingen af produkt og service og af pro-
duktion og brug, hvilket også vanskeliggøres ved at det er svært at omsætte i resultatmål. Måske skal 
museerne ikke ligefrem tælle ansatte, der går ud og ryger, men det nytter heller ikke noget kun at tælle kon-
ventionelt billet-indløsende vanepublikum på matriklen. Hvis én værdifuld komponent i institutionspraksissen 
er at være delagtig og måske ligefrem faciliterende og skabende af den offentlige samtale, og dermed en aktiv 
medskaber af en offentlighed som sådan, så er også aktiviteter som facebookdebatter og eksperimenter med 
udstillingsformater både nødvendige og hensigtsmæssige.  
Det er gennem disse mere relationelle og netværksdannende strategier, at museerne har det største potenti-
ale til at øge både kendskab og brug, og ikke mindst til at løfte de overordnede institutionsopgaver som at 
’styrke historiebevidsthed og medborgerskab’ og at styrke ’et kreativt og reflekteret samfund’. Omtale i pres-
sen alene gør det ikke, fordi brugerne ikke meningsfuldt kan siges at være bærere af praksissen alene ved at 
vide at den eksisterer. Fra et praksisperspektiv kræver det et vist niveau af egentligt engagement. Om dette 
engagement så måtte optræde som kritik eller tilfredshed med ydelserne er mindre væsentligt.  
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Den nok største relevansudfordring, ikke kun for kulturproducenter, men for alle aktører i et marked med 
endog meget stor konkurrence om brugerens tid og opmærksomhed, er den stadig stigende tendens til, at 
brugeren forventer udbud, der ligger i direkte forlængelse af den individuelle praksis.  
Selvom SMK og Nationalmuseet har righoldige magasiner, er der ikke ligefrem tale om materiale, der bare kan 
stilles til rådighed gennem simpel digitalisering af samlingerne. Værkerne skal formidles, også digitalt. På trods 
af omfattende fondsfinansierede digitaliseringsindsatser, har museerne endnu ikke opbygget en egentlig og 
omfattende digital museumsaktivitet, digitaliseringsindsatserne ligger mere i forlængelse af bevarings- og til-
gængelighedstiltag. For tiden er det derfor SoMe-inddragelse, som for eksempel Facebook-aktiviteten på Din 
Ting – Vores Historie, som virker som den mest frugtbare brug af digitale platforme. I Din Ting – Vores Historie 
formåede Nationalmuseet både at indgå som en aktør i skabelsen af en samskabt udstilling, og som en facili-
tator af en offentlig, væsentlig og vedkommende debat. Det er da også et strategisk spor, som Nationalmuseet 
efter eget udsagn vil forfølge fremover.  
 
Engagement på individniveau kan også opnås gennem analoge netværksstrategier, som eksemplificeret at 
SMK Thy og Fridays. De statslige organisationer har også på denne måde en mulighed for yderligere strategisk 
arbejde med at være en større del af offentligheden, også i hovedstaden. Det er en tendens, der allerede er i 
gang på de to museer, især på SMK, hvor ambassadørskabet og naboskabet allerede er indtænkt i det strate-
giske repertoire. På Nationalmuseet søges den samme effekt nået gennem partnerskaber om 
medieproduktion, indsatser som f.eks. LOUD, den nye DAB-radiostation og En Skat Til Danmark-projektet med 
TV2, men det er uvist om den større tilstedeværelse i medierne er tilstrækkeligt til at emulere den digitalise-
rede én til én-kontakt i nuet, eller om den primært bidrager til måltallet om simpelt kendskab til museet uden 
for københavnsområdet.  
 
7. Relevans er sammenfaldende værdi og værdi er granulær  
Mit udgangspunkt for denne afhandling var at undersøge, hvordan relevansbegrebet blev operationaliseret i 
de statslige kulturproducerende institutioner, og hvordan der blev arbejdet strategisk med det i den organisa-
toriske praksis.  
Jeg mener med rimelighed at kunne konkluderede, at relevansbegrebet er blevet stærkt udvidet de seneste 
fem år, siden 2014, ved at skulle dække flere ydelser, flere processer i organisationen og et mere diffust pub-
likum med en større forventning om en målrettet, personaliseret tilbud. Dette medfører også, at 
relevansbegrebet dækker hele skalaspektret fra den enkelte brugerrettede ydelse til hele institutionen som 
abstrakt entitet. Museerne har i al væsentlighed påtaget sig den rolle, på trods af færre ressourcer. Det skaber 
spændinger både internt i form af ændrede prioriteringer og ressourcetildelinger, og rettet mod omverdenen, 
hvor de institutionaliserede ydelser må og skal suppleres med andre udbud for at bibeholde en væsentlig rolle 
i og for offentligheden. Spændingerne er produktive, ikke destruktive, fordi de medfører de variationer internt 
i praksis, der er medvirkende til at udvikle praksis, både på institutionssiden og på brugersiden. 

Relevans konceptualiseres i dag især som noget, der gælder både individet og nationen, og som opnås gennem 
besøg og kendskab. Relevans er opnået, når aktiviteterne har værdi for både institutionen og for brugerne, og 
det søges opnået gennem mere kompositte ydelser med granulær værdiskabelse. Værdiskabelsen kan være 
konvergent og skabe et samlet billede eller divergent og fremstå fragmenteret. Det er en tendens i udvikling, 
og er altså ikke noget, der er slået fuldt igennem i alle aktiviteter. Relevansen for nationen mere generelt 
(herunder nuværende ikke-brugere), søges opnået ved at skabe kendskab til institutionen, enten gennem me-
dietilstedeværelse, eller gennem nabo- og partnerskaber. Relevans for det politiske niveau søges også opnået 
gennem denne generelle nationale relevans, f.eks. ved at oprette en filial langt væk fra København.  

Institutionerne anvender en række strategiske greb i det konkrete arbejde med museumstilbud, især er arbej-
det med arrangementer stigende, herunder også tiltag på sociale medier. De anvendes både forud for 
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udstillinger, som er tilfældet i Din Ting – Vores Historie, men også i udviklingen, som i etableringsprocessen 
for SMK Thy, og efter udstillingen er åbnet, som er tilfældet i Tyskland-udstillingen.  

Publikum er i snæver forstand de besøgende, men er i videre forstand de, der engagerer sig i debatter omkring 
udstillingsproduktion eller andre institutionelle aktiviteter. Det er under alle omstændigheder en forståelse af 
offentligheden, som ændrer den institutionelle praksis og de organisatoriske processer i mere samskabende 
retning, ikke kun som co-creation af udstillingsprodukter, men som et øget engagement i den institutionelle 
hverdag gennem debat og relationsarbejde i form af nabo- og partnerskab.  

Det er nødvendigt at eksperimentere for at opnå den nødvendige åbenhed mod offentligheden, og det gør i 
hvert tilfælde både Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet også. Det er ikke problemfrit, da det kan 
skabe gnidninger i forhold til et eksisterende publikum, internt i organisationen og mellem institutionen og de 
nye brugere, man forsøger at skabe en relation til. Men det er samtidig en bevægelse og afsøgning, der er 
nødvendig, fordi kulturforbrug også er en praksis i bevægelse.  

8. Refleksion over egen ledelsespraksis     
Det er på ingen måde let at være leder i det offentlige system (og uden tvivl heller ikke i det private). Der er 
mange hensyn, der skal tages, og de lader sig kun vanskeligt balancere, om overhovedet. 
Min hidtil nok største vildfarelse har været, at det gode produkt automatisk ville generere sin egen relevans, 
og at ledelsesgerningen hermed var en form for optimeringsopgave, hvor det dygtige personale skulle under-
støttes til at levere den bedst mulige (velkendte) ydelse med den bedste ressourceudnyttelse. Den anden 
væsentlige vildfarelse, jeg tidligere har bygget på var, at uimodsagt enighed var den bedste forudsætning for 
fremdrift. 
Hvis arbejdet med denne afhandling, og hele MPG-forløbet mere bredt, har lært mig én ting, så er det at 
ledelsespraksis er en sammensat og flertydig størrelse, og at uoverensstemmelser er en motor for fremdrift, 
ikke en hæmsko. For nu at bruge denne fremstillings begrebsapparat, er ledelsesgerningens materialitet, kom-
petencer og betydning i stadig forandring, samtidig med at den udøves. I modsætning til forestillings- og 
udstillingsaktivitet, som i hvert til fælde fra oplysningstiden og indtil nu er udkommet som genkendelige en-
heder, er ledelsesgerningen noget der pågår kontinuert og ændres mens det udøves.  
 
Specifikt for mit primære ledelsesfelt, kulturproduktion og -formidling, er det nødvendigt ikke at læne sig op 
ad givne antagelser om den rette måde at gøre tingene på. Det er muligvis en valid strategi i mere stabile 
perioder med mere klar social stratificering, stabile økonomier, mere entydige værdisystemer og mindre om-
verdenskontakt, men når organisering, kontekst og økonomisk grundlag ændrer sig så radikalt som det gør nu, 
så bliver det især essentielt at kunne kommunikere kriterier for beslutninger klart og at drage omsorg for sine 
rationaler. Der er en nødvendighed af at opgive aksiomatiske sandheder, arbejdet i de større organisationer 
kan ikke længere foregå efter kendte rutiner med forudsigelige outputs. Dette ikke kun fordi det forlanges fra 
politisk niveau (med genklang i den offentlige debat), men fordi det under alle omstændigheder altid er nød-
vendigt, fremdrift drives også af diversitet og uoverensstemmelse internt i praksis.  
 
Ledelsespraksis, såvel som museumspraksis, eksisterer kun igennem stadige ændringer og tilpasninger i per-
formance. Hvad der har været virkningsfuldt i en situation, kan være decideret destruktivt i en anden. Så hvis 
jeg skal pege på nogle ting, som hele denne proces har vist mig mere indadrettet, så er det, at bibeholde en 
stadig opmærksomhed på mine personlige reaktionsmønstre i konkrete situationer, at til stadighed udvikle 
analytiske redskaber til at forstå og operationalisere dem, men især en villighed til at ændre på vaneindfæl-
dede standardsvar eller impulsive reaktioner. Ledelsespraksis er dybt afhængig af rational liking og personlig 
reflekteret respons. Det kan ikke udføres ved tabelopslag og politisk compliance, der vil og skal altid være 
intern uenighed. Kun derved er praksis i bevægelse og i live. 
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9. Resume in English 
 
When we can all see ourselves in the bigger picture - 
On the concept of relevance in culture producing government institutions 
 
This project traces the development of the concept of Relevance as a strategic concept in two major cultural 
institutions in Denmark, The National Museum of Denmark and The National Gallery of Denmark. Before 2014, 
relevance was a relatively simple concept, used interchangeably with meaningfulness. The past five years, 
however, it has become the primary strategic buzzword in the media and in the culture producing institutions. 
As a result of this, it has become a requirement of a host of activities, including all the classical museum activ-
ities such as research, preservation and curating, and it has been applied to not only the outcomes of activities, 
but also to the processes involved in their production. 
 
This broadening of the concept has originated in a reversal of the ‘burden of proof’. Before 2014 relevance 
was implied, and relevance of content was guaranteed by professional standards and judgements. As of late, 
however, political and general public pressure to continually prove worth has had a huge impact on activities 
to be manifestly relevant. Relevance is defined as the relation between what is valuable to produce for the 
institution, and what is relevant to use for the audience, not in simple terms as consumption of a product, but 
as value creating activities encompassing both, and at the same time, the user and the producer in offerings 
that are at once product and service.  
 
The analysis is based on the political agreements between The Danish Ministry of Culture and the two muse-
ums as made between 2002 and now, on analysis of two major exhibitions including surrounding activities in 
the two museums: Germany and The Golden Age respectively, and two more experimental activities: Your 
Object – Our History and SMK Thy. 
The analysis is based on a framework of Relevance derived from Communication Theory, Philosophy and Mar-
keting, as well as a more developed position on creating value derived from Dewey’s Theory of Valuation and 
strands of theory dealing with the concept of the user, specifically co-creation, produsage and datafication. 
Methodologically, the project is aligned with theory of practice, specifically as operationalised by Elisabeth 
Shove on the basis of Giddens more general theory of structuration. 
 
The first part of the analysis demonstrates how the concept of relevance has become a requirement of all 
parts of the institutional practice, mostly because of a tendency to focus on process rather than product. Since 
processes are omnipresent in the organisation, relevance also becomes omnipresent. As such, it is now also 
required to demonstrate the relevance of preservation and research in itself, research has been broadened to 
also include research in communication and preservation, and both research and communication are now 
required to be preserved in relevant formats. Relevance must be produced both in relation to the public in 
general in terms of “knowledge of the institution”, but also as higher degree of relevance for both users and 
non-users alike. As a product of this shift, the produced value has become granular. 
 
The second part of the analysis demonstrates how the two major exhibitions create this granular value in two 
different ways, one is more divergent, which to a certain degree produces organisational fragmentation, and 
the other more convergent, which produces a larger degree of institutional coherence, the titular ‘Bigger pic-
ture’ as mentioned in one of the interviews. 
 
The third part demonstrates how ‘the public’ is constructed in two very different ways, one as a communica-
tive public centred on debate on Social Media, and the other as a relational construct, centred on the 
humanisation of the institution by neighbouring and taking part in communal processes in Doverodde in Thy. 
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The two experimental practices are seen as different from the conventional institutional practice, but also as 
a pathway to future fruitful work on creating relevance more broadly. 
 
Finally, the two concepts most commonly ascribed to non-relevant content, the elitist and the populist, are 
placed within the context of the framework used in this paper, as well as the more broadly defined institu-
tional/individual-relation present in digital formats and the targeted production made possible by 
digitalisation. Since digitalisation is currently understood primarily as ‘making accessible online’, which is not 
necessarily meaningful from a curatorial perspective, work on Social Media is proposed as a more fruitful path 
to creating relevant discussions of public importance.  
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