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Strategisk publikumsutvikling



wikipedia
• En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal 

gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen 
«generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når 
det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra begrepet taktikk. 
Beskrivelsen strateg blir gjerne brukt om en person som har utført hensiktsmessige handlinger og valg 
for å nå et mål.

https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5l_(m%C3%A5lsetting)
https://no.wikipedia.org/wiki/Taktikk


Hva skal utvikles – publikum/markedet eller institusjonen/tilbyderen?

Publikumsutvikling dreier seg ikke om å utvikle publikums smak, men om å utvikle seg som institusjon i takt 
med, eller i opprør mot, endringer samfunnet. Når det virker så er det fordi man har satt brukerne, og ikke 
kun produktet i fokus. Institusjonen har endret seg – ofte i kraft av ny leder (strateg). 



Du får det publikum du fortjener

• Ingen kan «skaffe» kunstnerisk leder et nytt publikum. Det finnes ingen smarte triks som kan lure 
publikum over terskelen. Du må bevise at programmet, stedet og de andre gjestene utgjør en helhet 
som det nye publikummet kan identifisere seg med. 



Kjenn ditt publikum – og de som kunne ha vært det

«Publikum» finnes ikke. Det finnes individer og grupper av individer med lignende sosiale og estetiske 
preferanser. Det finnes publikumsgrupper. Det finnes generasjonsforskjeller. Det finnes brukere og ikke 
brukere av din festival. Ikke-brukerne har ingenting annet til felles enn at de ikke har for vane å besøke din 
festival. 



Festivalen /konserten som branded experience -
Katolsk messe eller club-konsept?

«I kvalitative undersøgelser har der i forskningssammenhænge været fokus på at beskrive mødet med den 
ritualiserede oplevelse som symfoniorkesterkoncerten er. I musikforskeren Christopher Smalls bog 
Musicking sammenligner han fx koncertoplevelsen med at deltage i en katolsk messe. Koncerten er ikke 
bare genoplevelse af en århundrede gammel tradition, men en her og nu bekræftelse af de forbindelser, 
som er rodfæstet i menighedens egen historie.»

Artana-rapporten 2017 



EU-definisjon av Audience development
• Audience development is a strategic, dynamic and interactive process of making the arts widely accessible. It aims 

at engaging individuals and communities in experiencing, enjoying, participating in and valuing the arts through 
various means available today for cultural operators, from digital tools to volunteering, from co-creation to 
partnerships. Audience development can be understood in various ways, depending on its objectives and target 
groups:

Ø increasing audiences (attracting audiences with the same socio-demographic profile as the current audience);

Ø deepening relationship with the audiences (enhancing the experience of the current audiences in relation to a 
cultural event and/or encouraging them to discover related or even non-related, more complex art forms, thus 
fostering loyalty and return visits);

Ø diversifying audiences (attracting people with a different socio-demographic profile to the current audiences, 
including people with no previous contact with the arts).



Medlemmenes måltriangel

Økt gjenkjøp/gjenbesøk – flere 
med samme profil

Økt mangfold – rekruttere besøkende 
med annen sosiodemografisk profil

Dypere engasjement / større eierskap, mottakelighet og tilfredshet



Publikumsutvikling er ( i praksis – når det virker)

• Strategisk forankrete, langsiktige og tverrfaglige tiltak som 
utvikler relasjonen til eksisterende og nye publikumsgrupper



Brukerne først – så stedet og programmet 



Hvilke brukere – hvilke segmenter –
hvilke segmenteringsmodell?



All models are wrong - some of them are useful



Psykografisk segmentering 
• Culture segments – 8 gjensidig utelukkende segmenter eller 

typer, avhengig av forventninger og behov knyttet til kultur. 

• Egnet til å utvikle programprofil, kommunikasjonsstrategi, 
publikumstilbud og produktutvikling skreddersydd for ulike 
målgrupper. 

• Culture Segments identifiseres gjennom en forhåndsdefinert 
algoritme utviklet av MHM.

• NPU/Opinion-modellen; egen clusteranalyse som viser at det 
som skiller befolkningen aller mest er i hvilken grad de ønsker 
å delta og identifiserer seg som kunst- og kulturbrukere. 
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Study on Audience 
Development: 

How to place audiences at the 
centre of cultural organisations



Best practice Norge





Hva gjør de som lykkes?
ü Arbeider visjonsbasert, strategisk og langsiktig – ofte med utgangspunkt i lederskifte
ü Arbeider kunnskapsbasert og metodisk  (CRM, analyse, segmentering, personas)
ü Innhenter innsikt om og går i dialog med målgruppen ( tjenestedesign)
ü Utvikler tiltak i dialog med målgruppen ( tjenestedesign)
ü Prioriteter utviklingstiltakene høyt gjennom å drive aktiv ledelse og sette av ressurser
ü Opptatt av og måler effekter av tiltakene
ü Programmerer strategisk 
ü Utvikler nye rom og soner, serveringstilbud og sosiale arrangement for de viktigste (konseptuelle) 

målgrupper



Hva gjør de som lykkes forts...
ü Tilbyr fortolkningsassistanse (Verkintroduksjoner, pedagogiske opplegg, ulik input som gis til publikum i 

forberedelsesfasen og bearbeidelsesfasen)
ü Holder seg kommunikasjonsfaglig oppdatert (digitalisering) og tilbyr strategisk gode 

kommunikasjonstiltak
ü Tilbyr aktualiserende debatt-arenaer som øker engasjement i grupper som ikke har for vane å oppsøke 

tilbudet
ü Priser riktig

ü Medskaper direkte med målgruppen

ü Medskaper med organisasjoner som representerer  målgruppen
ü Driver aktiv out-reach (Oppsøkende virksomhet /medskapende prosjekter på skoler, gamlehjem etc.) 



LARS PETTER HAGEN:

10 AMBISJONER

Neue Zeitschrift für Musik
Mars 2016



1
Gjør prosjekter som er nødvendige, hvor noe verdifullt står på spill. Hvis det ikke er nødvendig, ikke gjør
det.



2
Vær relevant. 

God musikk er relevant, og den kontinuerlige diskusjonen om hva som er musikalsk kvalitet er kjernen av
festivalens virksomhet. 

Spørsmålet om hva som er relevant er spørsmålet om musikalsk kvalitet, og spørsmålet om musikalsk
kvalitet er spørsmålet om relevans.



3
Ikke vær redd for usikkerhet. Still spørsmåltegn ved alt



4
Vær både laboratorium og hukommelsens vokter (Obrist). Musikalsk erfaring er å forbinde fortiden med 
fremtiden, gjennom samtiden.



5
Etabler en samtale med verden. Utforsk, forny og involver deg deg med dine omgivelser



6
Vær et sted for åpne møter. Initier samarbeid. Fokuser på mennesker. Feire menneskeheten



7
Jobb sammen. Vær generøs. Motta, del og utvikle kunnskap



8
Vær ydmyk, men ikke redd



9
Si det enkelt. Aksepter endring som uungåelig. Smil (Fischli/ Weiss



10
Ikke vær selvopptatt og forsøk å ikke være en drittsekk. Vi er alle i samme i båt



prosess

• Forstå og analysere: ”mor” vet ofte best

• Segmentere: ned i detaljene på ulike grupper

• Implementere: fra kunnskap til praksis

• Oppdatere: tilegne seg ny kunnskap, ikke være endringsredd, lytte til respons

• Forberede: smidighet i møte med løse kanoner



erfaringer

• Musikken er vanskelig, ikke vi

• Fortell historien

• Ingen illusjoner, begynn på begynnelsen hver gang

• Det er lov å være blid (og raus)


