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Metodisk overlægger   

Tilrettelæggelse & Design 
Igennem vores opgave, har vi haft en deduktiv tilgang til emnet. Vi har fra start af, haft en 

forudindtaget holdning til processen og omdrejningspunktet, Roskilde Domkirke. Det har vi 

haft, fordi casen er blevet introduceret til os, med et bestemt formål, som gjorde at vi 

havde et fastlagt fokus fra start. Vi har igennem vores semester oparbejdet en større 

faglighed, som vi har haft i sinde at gøre brug af, med det formål at fremvise vores 

nyerhvervede kompetencer. 

Størstedelen af vores arbejde er baseret på vores primære data. I udarbejdelsen af vores 

opgave har vi hovedsageligt anvendt denne dataform, som består af egenproducerede 

observationer, personaer og interviews. 

Derudover har vi også gjort brug af sekundære data, i form af sekundær litteratur. Vi har 

fået tildelt eksterne kilder fra Roskilde Domkirke, som vi har anvendt, samt anvendt 

diverse fagbøger. 

Udførelse 
For at danne os et overblik over vores case, og finde en god indgangsvinkel, valgte vi at 

foretage observationer. Vi har valgt at foretage observationer i Roskilde Domkirke. Vi 

mener at denne metode, vil give os et øjebliksbillede af, hvem som gæster kirken og dens 

faciliteter. Vores indtryk fra første besøg i kirken (bilag 4: Praksis lap 1), samt vores pilot 

observation fra lektion 2 (Bilag 4) har vi brugt som udgangspunkt, for at designe vores 

endelige observation (Bilag 1).  

Vores strategi med observationerne er at foretage en åben og passiv observation. Vi 

observerer på afstand, for at opnå et helhedsbillede, og få en forståelse for hvordan en 

almindelig dag, naturligt udspiller sig. Vi vil ikke forstyrre kirkens besøgende unødvendigt, 

og ikke påvirke deres intuitive færden i kirken (Bilag 1).   

Vi fravalgte dermed deltagende observation, da vi ønskede at iagttage personernes 

intuitive interaktion med kirken. Endvidere valgte vi at tage noter og billeder af vores 

observationer, for bedre at huske vores iagttagelser (Bilag 1). 

Vi har gennem denne proces haft en fænomenologisk tilgang, da vi har reflekteret over 

hvorfor vi observerer det som vi gør, og hvad vi skal bruge refleksionerne til (Bilag 1). 



 3 

Nogle af de hypoteser/forudindtagelser vi havde inden besøget, fik vi bekræftet under 

vores observationer i Roskilde Domkirke. Blandt andet at folk gjorde stor brug af deres 

telefon, og at der var mange ældre mennesker. Vi observerede, at de børn som var i 

kirken, virkede rastløse og placerede. De fremstod som ledsagere til de voksnes oplevelse 

(Bilag 1). 

På baggrund af vores observationer har vi udformet personaer, over hvem vi oplevede 

besøgte kirken. Vi har kogt det materiale vi indsamlede under observationerne, ned til et 

skarpt samlet billede (Bilag 2). Personaerne har vi brugt til at beslutte hvilken målgruppe vi 

ville fokusere på og arbejde videre med. 

For at besvare vores problemstillinger yderligere, har vi arbejdet med det kvalitative 

interview som metode. Det har vi gjort fordi vi mener, at vi kan udforme et interview der 

matcher det, vi ønsker at få svar på. Derudover mener vi, at det er igennem det kvalitative 

interview, at vi får de mest detaljerede svar.  

Vi har udformet et semistruktureret interview over den narrative interview form. Det 

narrative interview giver os mulighed for at få nogle grundige, mere spontane svar og 

historier uden at vores respondenter bliver afbrudt (Kvale & Brinkmann 2015: 209). Vi har 

valgt at følge Steinar Kvales syv faser af en interviewundersøgelse, da denne tilgang har 

nogle retningslinjer, hvilket har hjulpet os til at undgå potentielle fejl (Kvale & Brinkmann 

2015:151). 

På denne måde har vi bedre kunne strukturere, planlægge og gennemføre interviewet, 

samt fastholde vores vision med interviewet hele vejen igennem.  

Ydermere har vi haft i sinde at forberede os så godt som muligt, for at have høj kvalitet på 

vores data. Det var ikke så let i praksis, som det var i den tænkte proces. I udarbejdelsen 

af vores interviews, har vi bevidst valgt, at interviewe personer vi kender. Det har vi valgt 

med forventningen om, at personer vi kender ville tage sig bedre tid, til at komme med 

dybdegående svar. Dog kan ulempen være, at den interpersonelle relation er for intim og 

respondenten derfor ikke forholder sig så objektivt til emnet, som hvis det var en 

respondent vi ikke havde nogen tilknytning til.  

Vi har udvalgt respondenterne med udgangspunkt i børnefamilier, da det var denne 

målgruppe, vi på baggrund af vores personaer (som vi udarbejdede ud fra vores 

observationer i Roskilde Domkirke), besluttede os for at arbejde videre med.   
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Da vores udgangspunkt har været børnefamilier, har vi derudover valgt at interviewe to 

ekstra børn. Det har vi gjort for også at få børnenes perspektiv, da dette giver os et godt 

indblik i hvad børnene tænker/ønsker, og ikke kun forældrene. Vi formoder at børnene har 

stor indflydelse på forældrenes valg af aktiviteter.   

Analyse & Resultater 
Da vi fra start har haft en fastlagt dato, for hvornår opgaven skal afleveres, er der også en 

naturlig afgrænsning på forløbet. Forløbet har bredt sig over hele semesteret, hvilket har 

medført, at vi også fagligt har udviklet os undervejs. Det har gjort, at vi har tilpasset vores 

opgave løbende, i takt med vi er blevet klogere, og det har haft sine udfordringer. 

Vi har måtte prioritere i processen og det har naturligt medført fravalg. Vi har især 

prioriteret at arbejde med vores primære data, hvilket i nogen grad har været på 

bekostning af arbejdet med sekundær data.  

Vores primære data er ikke tilstrækkelig valide. Det er første gang vi arbejder med 

observationer, personaer og interviews, hvilket har medført begynderfejl. Validiteten af 

vores observationer er lav, da vi kun har foretaget disse på én ugedag og i ét tidsrum. For 

at øge validiteten, kunne man med fordel, have observeret Domkirken på flere forskellige 

tidspunkter. Af samme årsag er vores observationer ikke generaliser bare, da vi ikke kan 

danne os et generelt billede af Domkirkens besøgende, ud fra dette enkelte besøg. Vi har 

dog valgt at formode, at vi har et fornuftigt øjebliksbillede som er anvendeligt til 

udformningen af personaer. 

Vi kunne også med fordel have anvendt flere forskellige undersøgelsesmetoder, som 

kunne bekræftede og bakke vores resultater op. Det ville medføre at reliabiliteten af vores 

data have været større. Vi er blevet klogere af processen, og har lært hvad vi kan gøre 

anderledes fremover, for at validere vores data bedre. Vi er også løbende, blevet mere 

bevidste omkring svaghederne i vores opgave.  
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Synopsis A - Markedsføring 

Indledning  
Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke står over for en udfordring omkring 

et fald i deres besøgstal. I 1992 var besøgstallet helt oppe på 187.000. Herefter faldt 

besøgstallet frem til 2011, hvor de var helt nede på 89.000 besøgende årligt. Dette fik 

Roskilde Domkirke til, at ansætte en formidlingsmedarbejder og i 2013 blev Fonden til 

Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke etableret med det formål, at skulle tiltrække 

flere besøgende til Roskilde Domkirke. Dette har ført til en stigning i antal besøgende og i 

2016 besøgte næsten 145.000 gæster Domkirken (Høyer 2017: 21).  

Fonden ønsker at forlænge skuldersæsonen, formidle verdensarven bedre samt skabe et 

formidlingscenter, som kan forhindre, at gæsterne kommer forgæves når deres besøg i 

Domkirken falder sammen med kirkelige handlinger såsom bryllupper, begravelser, 

konfirmationer og almindelige gudstjenester (Høyer 2017:26, 31).  

I vores primære dataindsamling har vi konkluderet, at interessen for Domkirken fra 

børnefamilier er lav. Denne manglende interesse understreges også i Fondens egen 

strategi og det er et område hvorpå, de ønsker at forbedre sig (Høyer 2017: 26, 37). Vi vil 

derfor undersøge hvilke muligheder Fonden har for, at formidle sig bedre til målgruppen, 

samt skabe en højere interesse og finde eventuelle handlingsalternativer.  

  

Problemformulering  
Hvordan kan Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke øge børnefamiliernes 

interesse for Roskilde Domkirke?  

Anvendt teori  
Som det første i vores proces valgte vi, at foretage fire særskilte observationer af de 

besøgende i Roskilde Domkirke. Dette valgte vi at gøre for, at finde ud af hvem de 

besøgende i Domkirken er og hvordan de agerer under besøget. På baggrund af disse 

observationer valgte vi, at opdele de besøgende i segmenter, for at finde ud af hvilken 

målgruppe vi i denne synopsis ville tage udgangspunkt i. Hvis denne metode skulle være 

valid, burde vi have foretaget flere observationer fordelt på forskellige dage og tidspunkter, 

men vi tager udgangspunkt i teorien omkring observation og forholder os kritisk i forhold til 

validiteten af disse.   
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Vi ville gerne danne os et indtryk af, hvilke tiltag Fonden til Formidling af Kulturarven 

Roskilde Domkirke kunne indføre for, at skabe værdi og øge interessen hos børnefamilier. 

Derfor valgte vi at foretage nogle interviews af børn og forældre. Vi har lavet fem 

interviews af henholdsvis to familier, samt to ekstra børn. Vi er klar over, at disse 

interviews er baseret på data indsamlet, fra et lille udpluk af målgruppen. Vi forholder os 

derfor kritiske overfor de erhvervede resultater. 

Efter vi har foretaget observationer og interviews har vi lavet en række personaer, for at 

understrege hvilken målgruppe vi arbejder med.   

For at besvare problemformuleringen må vi finde ud af, på hvilke områder Domkirken 

allerede er velfungerende og hvor der er mulighed for at forbedre sig. Herefter kan vi finde 

nogle handlingsalternativer til, hvordan disse forbedringer kan sættes i værk. Derfor har vi 

valgt at gøre brug af SWOT samt TOWS. Teorien bag vores valg af disse metoder er, at 

SWOT analysen er den bedste måde at identificere styrke, svagheder, muligheder og 

trusler, hvilket fører til en TOWS analyse, som kan hjælpe os til en række 

handlingsalternativer. 

 

Analyse 
Segmentering og målgruppevalg: Under vores observationer i Roskilde Domkirke fik vi 

bekræftet vores hypoteser om hvilke segmenter der ville være i kirken, i form af 

udenlandske turister og pensionister (Bilag 1). Børnefamilier blev bekræftet, da de franske 

familier bestod af både børn og forældre (Bilag 4). Derfor fastsatte vi segmenterne som 

udenlandske turister, pensionister og børnefamilier. 

Efterfølgende er målgruppevalget faldet på børnefamilier. Hvis man ser på de forskellige 

målgruppestrategier er det i dette tilfælde oplagt at vælge differentieret markedsføring, da 

der her udvikles handlingsparametre og disse bliver tilpasset de forskellige segmenter, i 

dette tilfælde børnefamilier (Andersen et. al. 2017:410).  

  

Når der bliver udviklet nye tiltag som appellerer til børnefamilier, skaber det også en god 

positionering, da det er noget de besøgende, vil huske og der skabes på den måde en 

bestemt plads i forbrugerens bevidsthed (Andersen et. al. 2017:420).  Domkirken har 

noget helt unikt i form i dens udseende og historie som ikke kan findes andre steder.  
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Hvis man ser på aktiviteter og events skiller Domkirken sig ikke ud, der findes på 

nuværende tidspunkt ikke initiativer som er rettet mod dette segment (Bilag 4). 

  

Vores primære data, er indsamlet i form af interviews. De viser at ingen af vores 

respondenter vidste, at Roskilde Domkirke er på UNESCOs Verdensarvsliste. Forældrene 

vi interviewede havde alle besøgt Domkirken som børn og besøgt den igen i deres 

voksenliv. Vi antager derfor, at det samme vil gælde for børn, der besøger Domkirken i 

dag. Børnene havde enten allerede besøgt Domkirken, eller havde lyst til at besøge den. 

Dem der havde været der, havde lyst til at besøge den igen – især hvis der blev indført 

nogle sjove og lærerige tiltag for børn. Forældrene var ifølge vores interviews villige til at 

betale et givent beløb for, at deres børn kunne deltage i en aktivitet i Roskilde Domkirke 

eller i formidlingscenteret (Bilag 3).  

  

SWOT og TOWS: Her foretages en Situationsanalyse ved hjælp af en SWOT analyse og 

en TOWS analyse. Analyserne er baseret på sekundært og primært data. Vi benytter 

SWOT analysen til at identificere og analysere Fondens interne stærke og svage sider, 

samt eksterne muligheder eller potentielle trusler. Vi vil derefter udføre et TOWS-matrix 

for, at finde eventuelle handlingsalternativer, der kan lede til fremtidige indsatsområder.  

 

(Billede 3) 

Denne SWOT analyse er udarbejdet ud fra den SWOT analyse, som Fonden til Formidling 

af Kulturarven Roskilde Domkirke forinden, har præsenteret i deres ”Strategi for 

Bæredygtig Turisme” (Høyer 2017: 25,26). Vi har anvendt den oprindelige SWOT analyse, 

men tilpasset den så den giver mening i forhold til vores problemformulering.  
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(Billede 4) 

Styrker (S): Roskilde Domkirke er et stærkt monument grundet Domkirkens placering på 

UNESCOs Verdensarvsliste og er også en stærk del af byens identitet og historie. Dette 

giver Domkirken en stor autencitet (Høyer 2017:5). Det historiske omkring Domkirken og 

dennes tætte forbindelse med Kongehusets historie, er til stor interesse for turister, som 

besøger Domkirken (Høyer 2017:28).  

De besøgende i Domkirken har rig mulighed for, at opsøge viden igennem Domkirkens 

museumsguidebog eller ved at booke en guidet rundvisning, hvis man er en større gruppe. 
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Domkirken har et højt besøgstal og der betales entré for alle besøgende over 18 år. Dette 

giver Fonden en profitabel indkomst og overskuddet bliver brugt til finansiering af 

Domkirkens formidling, samt moderne teknologi i form af lyd- og guidesystemer. Dette er 

med til at reducerer støj fra store grupper under rundvisninger (Høyer 2017: 28).  

Domkirkens demografiske placering er godt suppleret med offentlige transportmuligheder, 

samt gode muligheder for transport i bil. Roskilde Domkirke er sammen med 

Vikingeskibsmuseet, Ragnarock og Nationalparken Skjoldungernes Land med til at trække 

flertallet af turister til Roskilde. Dette har resulteret i, at Roskilde er den mest besøgte 

turistby på Sjælland uden for hovedstaden (Høyer 2017: 28).  

  

Svagheder (W): En stor svaghed for Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde 

Domkirke er, at de ikke har defineret en målgruppe. Dette gør det svært at markedsføre 

Domkirken direkte, til de forskellige målgrupper, som kunne være interessante (Roskilde 

Domsogns Menighedsråd 2010: 2).  

Roskilde Domkirke fungerer både som turistattraktion og som en dansk sognekirke, som 

er underlagt de danske kirkelige regler. Muligheden for aktiviteter er begrænset, grundet 

kirken som kirkerum. Det er vigtigt for kirkegængerne at autenciteten som kirke bevares. 

Det betyder også, at Domkirken ikke kan anvendes til kommercielle begivenheder. 

Domkirkens kirkelige handlinger begrænser åbningstiderne for turisterne og dette er en 

svaghed, da nogle kommer forgæves (Høyer 2017:29). 

Det er gratis for kirkegængere at besøge kirken, men kun i et afmærket område. Dog kan 

vi ud fra vores observationer i Domkirken konkludere, at ingen vagter eller lignende holder 

øje med, at dette overholdes. Det betyder at de besøgende teoretisk set har mulighed for 

gratis adgang til museet, kongegrave, kapeller og galleri, hvis de blot ved entré siger, at de 

udelukkende besøger Domkirken af kirkelige årsager. Herudover opkræves der heller 

ingen entré for børn under 18 år (Mikkelsen 2005). Ovenstående kan ses som en stor 

svaghed, set ud fra et økonomisk perspektiv (Roskilde Domkirke 2018).  

Gæster som ikke besøger Domkirken i større grupper begrænses af, at der ikke tilbydes 

daglige rundvisninger og at publikumsfaciliteterne generelt er få. Dette gælder især 

børneaktiviteter og børneundervisning. Der findes på nuværende tidspunkt en skattejagt 
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for børn i Domkirken, som er gratis. Dog er markedsføringen af denne ikke synlig (Høyer 

2017:29).  

Roskilde Domkirke har en svag synlighed hos andre interessenter i Roskilde og et 

begrænset samarbejde med disse samt med turismeerhvervet generelt (Høyer 2017:26).  

  

Muligheder (O) : En etablering af et formidlingscenter er en stor mulighed i forhold til 

fornyelse og værdiskabelse for Fonden. Her vil være mulighed for, at udvide salg af 

merchandise, aktiviteter for børn og børnefamilier, udvikle antal besøgende i 

skuldersæsonen, samt mindske utilfredsheden omkring Domkirkens lukketider når der 

foregår kirkelige handlinger (Høyer 2017:30).   

Der bør være et større fokus på Domkirken som verdensarv og på, at Roskilde som by 

skal ses som et helt specielt kulturarvsmiljø. Det er en stor mulighed, at indgå i et tættere 

samarbejde med interessenterne for, at sikre at turismen i Roskilde er optimal – dette 

gælder også infrastrukturen i byen, herunder skiltning, parkering, vejledning osv. Det ville 

være oplagt at udvikle fælles rabatpakker i samarbejde med interessenter i Roskilde by, 

for at gøre det mere attraktivt at besøge byen (Høyer 2017: 31).  

Der er tidligere blevet afholdt små koncerter i Domkirken for turistoperatører, som gerne 

ville give deres gæster en særlig oplevelse. Det vil altså sige, at dette er muligt, hvilket 

betyder, at Fonden kan afholde andre lignende events, for at skabe en større aktivitet i 

kirken og interesse fra for eksempel børnefamilier (Høyer 2017: 31).  

 

Trusler (T): Konflikten mellem Roskilde Domkirke som aktiv sognekirke og 

turistattraktionen, kan være en trussel for kirkens funktioner og drift, da disse bliver afbrudt 

når der for eksempel afholdes konfirmationer (Høyer 2017: 32).  

Besøgstallet i Domkirken er stigende, hvilket kan skabe en negativ energi i kirken, da 

kirkegængerne bliver forstyrret af støjen fra dem der besøger attraktionen. Dette kan føre 

til en begrænsning af turismen i kirken, for at denne ikke bliver for dominerende i det 

meget autentiske monument (Høyer 2017:32).  
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Den nyeste tendens for de besøgende i Domkirken er brugen af smartphones. Dette kan 

være en trussel, fordi de besøgende fokuserer på brugen af deres telefoner under 

besøget. Flere kan finde på, at læne sig ud over gelændere for at tage selfies og en 

gruppe skoleelever holdt hinanden hen over døbeFonden for at tage det rigtige billede. 

Denne adfærd kan være en trussel for Domkirken som kirken, hvor der skal være ro og 

plads til fordybelse (Høyer 2017:32).  

  

TOWS analyse 

Maxi – Maxi 

Styrker (S) og Muligheder (O) 

 
(Billede 5) 

S1, S4 + O1: UNESCO verdensarv samt stor autencitet, kombineret med etablering af 

formidlingscenter. 

S3 + O4, O5: Stærk del af byens identitet og historie kombineret med sammentænkning af 

turist- og kirkeaktiviteter samt udvikling af faste børneaktiviteter.  

  

S6, S9 + O8: Stærk historie og kirkelig identitet samt højt besøgstal, kombineret med flere 

rundvisninger. 
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S7 + O9: Entré opkrævning bidrager til kirkens drift kombineret med bedre samarbejde 

med hoteller og konferencefirmaer. 

S5, S10 + O6, O7: Gode transportmuligheder samt børneskattejagt i Våbenrum, 

kombineret med større grad af aktiviteter der kan appellere til børnefamilier, samt udvikling 

af turisme i skuldersæsonen. 

 

Mini – Maxi 

Svagheder (W) og Muligheder (O) 

 
(Billede 6) 

W1, W2 + O1: Skiftende åbningstider samt kirken lukkes for turister ved kirkelige 

handlinger, kombineret med etablering af formidlingscenter. 

W3, W13 + O2: Entré opkrævning samt begrænset samarbejde med konkurrenter 

kombineret med udvikling af fælles pakker med andre attraktioner og turismeerhverv. 

  

W4, W5 + O1, O7: Begrænset publikumsfaciliteter samt begrænset børneaktiviteter og 

børneundervisning, kombineret med etablering af formidlingscenter samt udvikling af 

turisme i skuldersæsonen. 
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W6, W7 + O7: Ikke defineret målgruppe samt sæsonpræget turisme, kombineret med 

udvikling af turisme i skuldersæsonen. 

W8 + O5: Svag brug af kirken som kulturarv for lokalområdet, kombineret med udvikling af 

faste børneaktiviteter. 

W9, W10 + O4, O9: Begrænset samarbejde med turismeerhvervet samt svag 

turismevejledning, kombineret med sammentænkning af turist- og kirkeaktiviteter samt 

bedre samarbejde med hoteller og konferencefirmaer. 

W14 + O6: Ingen entré opkrævning for børn og unge kombineret med større grad af 

aktiviteter, der kan appellere til børnefamilier. 

  

Maxi – Mini 

Styrker (S) og Trusler (T) 

 
(Billede 7) 

 
S2 + T3: Robust bygning kombineret med slitage af inventar. 

S7 + T1: Entré opkrævning bidrager til kirkens drift, kombineret med forstyrrelser af kirken 

som kirke (For eksempel støj fra turister). 
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Mini – Mini 

Svagheder (W) og Trusler (T)  

 
(Billede 8) 

W3 + T3: Entré opkrævning kombineret med slitage af inventar. 

W4, W5 + T1: Begrænset publikumsfaciliteter samt begrænsede børneaktiviteter og 

børneundervisning, kombineret med forstyrrelser af kirken som kirke (For eksempel støj 

fra turister). 

W7 + T2: Sæsonpræget turisme kombineret med belastning af kirkens funktioner og drift 

(For eksempel ved konfirmationer). 

 

Handlingsalternativer: Ved at kombinere styrker, muligheder, svagheder og trusler i 

ovenstående TOWS-matrix, er vi kommet frem til en række handlingsalternativer, som kan 

skabe værdi for Fonden. Vi lægger vægt på de handlingsalternativer, som har en direkte 

forbindelse til værdiskabelse i forhold til børnefamilier.  

Ved etableringen af formidlingscenteret skal der være fokus på at formidle Domkirken, 

som en del af Verdensarven, da vi igennem vores interviews blev opmærksomme på, at 

ingen af respondenterne vidste, at Domkirken er på UNESCOs Verdensarvsliste (bilag 3). 
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Etableringen af formidlingscenteret kan forhindre utilfredsheden omkring Domkirkens 

skiftende åbningstider, på grund af de kirkelige handlinger, som for eksempel 

konfirmationer.  

Roskilde Domkirke er en stærk del af byens identitet og historie. Det er oplagt at 

markedsføre dette og udnytte det i forhold til turist- og kirkeaktiviteter. Domkirken kan 

tænke historien ind i udviklingen af faste børneaktiviteter, så der kommer noget læring ind 

over oplevelsen, for eksempel omkring Kongerækken.  

Det er vigtigt, at Fonden får defineret deres målgrupper, så de kan udvikle en mere 

målrettet markedsføring. Denne markedsføring rettet mod for eksempel børnefamilier kan 

måske også være med til at udvikle antal besøgende i skuldersæsonen. For eksempel ved 

at lave tiltag for børnefamilier, som ligger på bestemte dage året rundt.   

Der findes på nuværende tidspunkt én børneaktivitet i Roskilde Domkirke, nemlig en 

skattejagt i Våbenrummet. For at tiltrække flere børnefamilier skal der etableres en større 

grad af aktiviteter, der appellerer til børnefamilierne året rundt.  

Nogle gæster vælger måske et besøg i Roskilde Domkirke fra, grundet 

entréopkrævningen. Ved at udvikle et større samarbejde med konkurrenterne, kan Fonden 

foreslå at tilbyde fælles rabatpakker til turisterne.  

I forbindelse med nye tiltag for børnefamilier i Formidlingscenteret samt i Roskilde 

Domkirke, er det en stor mulighed for Fonden, rent økonomisk, at opkræve et gebyr for 

deltagelse i aktiviteterne. Vores interviews bevidner at forældrene er villige til at betale et 

givent beløb for, at deres børn kan deltage i en sjov og lærerig aktivitet (Bilag 3).  

 

Foreløbig konklusion  
Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke er, i forhold til sin plads på 

Verdensarvslisten, ikke kendt hos den danske børnefamilie. Børnefamilierne kender til 

Domkirken, men vidste ikke på forhånd at denne var en del af UNESCOs Verdensarv.  

Fonden har et minimalt fokus på aktiviteter for børn. Dog påpeger de den manglende 

opmærksomhed på området i deres "Strategi for Bæredygtig Turisme" (Høyer 2017:7).  
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Vi har opstillet en række handlingsalternativer, gennem et TOWS-matrix som Fonden kan 

anvende til, at skabe en større interesse for Domkirken hos børnefamilier. Ud fra disse kan 

vi konkludere, at Fonden skal have større fokus på formidling af Domkirken som 

Verdensarv, det historiske omkring Kongerækken samt en markedsføring tilpasset 

børnefamilier. Fonden skal forsøge at skabe en større kultur omkring samarbejde med 

øvrige interessenter i Roskilde by, for fælles at tiltrække flere børnefamilier til Roskilde. 

Dette kunne eksempelvis være i form af en fælles rabatpakke mellem de forskellige 

interessenter.  

  

På et helt grundlæggende niveau skal Fonden være mere tydelige i deres kommunikation 

omkring Domkirkens åbningstider, så de i højere grad end nu, undgår utilfredshed fra 

gæster, som kommer uden for åbningstiden. 

  

Det fremtidige formidlingscenter skal fokusere på børnevenlige og læringsrige aktiviteter, 

således at der er plads til leg og kreativ udfoldelse. Dette vil medføre en større 

tiltrækningsværdi for børnefamilierne. Der skal opkræves et gebyr i formidlingscenteret 

samt Domkirken for alle der deltager i aktiviteterne. Dette vil skabe noget økonomisk værdi 

for Fonden. 

  

For at tiltrække flere børnefamilier, kan Fonden lave flere tiltag der retter sig mod disse. 

Flere besøg fra danske børnefamilier vil gavne Roskilde Domkirkes besøgstal i 

skuldersæsonen da der er flest besøgende henover sommeren. Herudover kan vi, ud fra 

vores interviews konkludere, at mange voksne har besøgt Domkirken i deres voksenliv 

fordi, at de besøgte den som børn og gerne vil opleve den igen. Der er derfor 

sandsynlighed for, at børnene på lang sigt bliver betalende gæster i Domkirken.  

  

På baggrund af vores observationer, interviews samt analyse kan vi konkludere, at 

Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke kan øge interessen hos 

børnefamilier. Det kan de gøre ved at skabe flere børnevenlige og lærerige tiltag, rette 

deres markedsføring direkte mod målgruppen, samt opsøge et samarbejde med øvrige 

interessenter i Roskilde. På denne måde har børnefamilierne mulighed for, at opleve mest 

muligt i løbet af deres dag i Roskilde. 
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Synopsis B – Markedsøkonomi 

Indledning  
Turisterne i Roskilde Kommune brugte i 2012 ca. 300 millioner kr. i detailhandlen, hvor ca. 

120 millioner blev brugt af danske turister og 180 millioner af udenlandske turister (Høyer 

2017:24). Herudover ved vi fra Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirkes 

egen strategi, at det gennemsnitlige døgnforbrug inden for detailhandel på landsplan er 

ca. 100 kr. for danske turister og 170 kr. for udenlandske turister (Høyer 2017:24).  

  

Vi vil i det følgende, først og fremmest identificere Fonden til Formidling af Kulturarven 

Roskilde Domkirkes nøgletal, for at skabe et overblik over den økonomiske situation.  

  

Herudover vil vi identificere Fondens kritiske aktiviteter. Det vil sige de allerede etablerede 

tiltag og processor i Fonden, som er kritiske for den økonomiske værdiskabelse, samt 

hvilke aktiviteter, der rent faktisk skaber succes og dermed skaber rentabel vækst for 

Fonden. Vi vil altså kortlægge en strategi, for at hjælpe Fonden til en bedre balance 

mellem de faktorer der er kritiske og dem som skaber succes og dermed skabe en større 

tiltrækningsværdi til Roskilde Domkirke.  

 

Problemformulering  
Hvad er Fonden til formidling af kulturarven Roskilde domkirkes kritiske aktiviteter og 

succesfaktorer? 

Anvendt teori  
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at anvende metoden omkring Balanced 

Scorecard. Denne metode identificerer virksomheden kritiske aktiviteter og succesfaktorer 

(Bukh 2004:1). Vores teori bag valget af denne metode er, at vi ønsker at belyse 

virksomhedens svage punkter og finde frem til en strategi, der kan løse disse og derved 

skabe økonomisk værdi, for Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke.  

I analysen hvor Balanced Scorecard er anvendt, er alt information udarbejdet med 

udgangspunkt i PDF-filen: ”Balanced Scorecard og strategi-kortlægning” skrevet af, BDO-

professor Per Nikolaj Bukh, og projekmedarbejder Heine K. Bang, 2014.  
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Herudover har vi set på Fondens nøgletal, herunder likviditetsgrad, afkastningsgrad samt 

egenkapitalforrentning. Årsagen til, vi har valgt at lave disse beregninger er, at dette 

skaber et økonomisk overblik over Fondens nuværende situation.  

 

Analyse  
Nøgletal: Ved at udregne nogle af Fondens nøgletal, har det givet et indblik i hvor stabil 

Fondens økonomi er. Årsregnskabet for 2015 var bedre end det for 2016, men 

virksomhedens økonomi er stadig ganske fornuftig. Det kan ses i regnskabet, at der året 

før ikke var aktiver i hverken varer eller materielle anlægsaktiver. Det er der i 2016, hvor 

der er lagt 124.069,- i materielle anlægsaktiver, som dækker andre anlæg, driftsmateriale 

og inventar. Der er derudover også lagt 69.500,- i varebeholdninger. Det kan derudover 

også ses at omkostningerne til leverandører af varer og tjenesteydelser er steget med 

82.171,- og anden gæld er steget med 925.664,- fra 2015 til år 2016.  

Dette viser at der er investeret en del mere i virksomheden, end der blev gjort i det 

foregående år og det kan derfor også ses, at aktiverne er steget med 952.415,- i samme 

periode (Due 2017). 

  

Hvis man ser på virksomhedens likviditetsgrad, var den i 2015 2.810,7%, hvor den i 2016 

er faldet til 381,1%. Det vil sige at virksomheden er i stand til at betale, den løbende strøm 

af regninger, som bliver tilsendt og det viser at Fonden har en stabil økonomi (Bilag 6). 

Hvis man ser på Fondens afkastningsgrad, ses det også at tallene er faldet fra 2015 til 

2016. i 2015 lå afkastningsgraden på 70,4%, hvor at det i 2016 lå på 43,6%. Det vil sige at 

Fonden er blevet dårligere til at skabe overskud fra aktiverne, samt til at forrente dem, men 

det ligger stadig stabilt på de 43,6% (Bilag 6).  

Udregningerne på Fondens egenkapitalforrentning viser også at den er faldet fra 70,7% i 

2015 til 43,3% i 2016. Det vil sige at investorernes afkast af den investerede kapital er 

faldet (Bilag 6). 

Aktivernes omsætningshastighed, driftsoverskudsgraden samt bruttoavancen, kan ikke 

udregnes, da tallene fra omsætningen skal bruges og dette tal er ikke opgivet i 

årsregnskabet.  
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Ud fra de andre udregninger, kan det dog konkluderes at Fonden til formidlingen af 

kulturarven Roskilde Domkirkes rentabilitet, er faldet fra 2015 til 2016, men på trods at det 

er virksomheden stadig rentabel. (Markedsøkonomi, lektion 7-9) 

  

Det finansielle perspektiv: For at forbedre og udvikle den finansielle del i virksomheden, 

skal der sælges mere så indtjeningen øges. Fonden har også selv fokus på, at for at deres 

strategiplan kan udføres, afhænger det af den økonomi der er til rådighed (Strategiplan 

2014-2017:10). I Fondens formidlings og markedsføring strategi, kommer de selv ind på at 

der skal skabes flere indtægter ved varesalg og serviceydelser (Roskilde Domsogns 

Menighedsråd 2010: 4). 

Derudover skal virksomhedens aktiver udnyttes bedst muligt. Det kan ses i årsregnskabet, 

at deres aktiver er steget fra 2015 til 2016. Der er blandt andet investeret i nyt 

kassesystem, samt flere varer og handelsvarer. I 2015 havde de ingen aktiver i 

varebeholdninger, hvor at de i 2016 havde 69.500,-. Dette viser at der arbejdes på mere 

varesalg og at der også investeres i nye tiltag som skaber mere værdi (Due 2017). 

For at skabe mere finansielt overskud, skal kundeværdien øges. Det kan gøres i form af 

flere aktiviteter, til en bredere målgruppe. Det kunne for eksempel være til børnefamilier, 

og kunne bestå af flere events som kunne tiltrække flere mennesker til Roskilde Domkirke. 

I deres strategiplan kommer Fonden også selv ind på flere aktiviteter som de planlægger 

at have i fremtiden. For eksempel en velgørenhedskoncert, i samarbejde med Roskilde 

festival. Dette ville muligvis tiltrække en bredere målgruppe og måske også folk som 

normalt ikke ellers ville besøge Roskilde Domkirke. Til større aktiviteter og events kunne 

man eventuelt tage et mindre beløb i entré, for at skabe en indtjening. Dette ville kunne 

øge kundeværdien og siden at besøgstallet er mere end halveret fra 1995 til 2011 

(Roskilde Domsogns menighedsråd 2010: 2), er der grund til at overveje nye tiltag, for at 

tiltrække flere kunder og skabe mere opmærksomhed omkring Roskilde Domkirke.  

 

Kundeperspektivet: Det er vigtigt at henvende sig til de rette kunder. I Roskilde 

Domkirkes tilfælde er dette i øjeblikket kirkegængere og turister. Kirkegængere skaber dog 

ingen indtjening til kirken, men det er vigtigt at holde fast i traditionerne, samtidig med at 

der udvikles på nye idéer. Da udenlandske turister udgør 50% af de besøgende (Bilag 4), 

er det et vigtigt segment, at have fokus på.  
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På baggrund af vores observationer i Roskilde domkirke, er vi kommet frem til, at der ikke 

er så mange aktiviteter eller kommunikation, rettet mod børn (Bilag 1). Vi observerede at 

forældrene var interesserede i kirkens udseende og historie, men børnene havde ikke så 

stor interesse i hvad forældrene foretog sig. Den franske familie vi uformelt interviewede 

under vores besøg, fortalte at de kun var på besøg i Domkirken, fordi de havde været på 

Vikingeskibsmuseet, og når de alligevel var i Roskilde, kunne de ligeså godt besøge 

Domkirken (Bilag 4). Ud fra dette uformelle interview, har vi antaget at der med fordel, 

kunne skabes et samarbejde imellem Roskilde Domkirke og Vikingeskibsmuseet som 

kunne tiltrække flere familier med børn. Der er i forvejen et samarbejde mellem Roskilde 

Domkirke og vikingeskibsmuseet, men det bliver ikke formidlet (Bilag 4). Hvis der var mere 

fokus på samarbejdet, ville der være mulighed for at flere som besøger kirken, ville benytte 

sig af muligheden. I samarbejdet vurderer vi at der findes etableret potentiale, som ikke 

bliver udnyttet optimalt på nuværende tidspunkt.   

Der er en skattejagt som en af vores interviewpersoner (Bilag 3), kunne huske, men der 

burde reklameres mere med den, når man besøger Roskilde Domkirke. Skattejagten står 

på deres hjemmeside, men i våbenhuset hvor man som det første kommer ind, står der 

ikke noget om den. Det er ærgerligt, da det kunne øge interessen hos børn og måske 

endda give dem lyst til at komme igen.  

 

Vi mener at Roskilde Domkirke burde fokusere på, hvad kunderne efterspørger, for at 

imødekomme deres behov, øge interessen når de besøger Domkirken og ikke mindst, 

nyttevirkningen af hele oplevelsen. Hvis man ser på anmeldelser fra kunder på for 

eksempel, ”Tripadvisor”, er folk generelt tilfredse. De kommer for at opleve kirkens 

arkitektur og udsmykning. Men der er nogle få, som skriver at de er utilfredse med 

Domkirkens formidlingen (vGuldahl 2018). 

Det er et punkt som Domkirken allerede er bevidst omkring, og arbejder på at forbedre 

(Roskilde Domsogns Menighedsråd 2010:6). 

 

Der er mange muligheder i det kommende formidlingscenter. Formidlingscenteret kan 

bruges til at huse aktiviteter, som ikke kan foregå i kirken, da det er et kirkeligt rum og der 

skal være plads til kirkegængere. Det er endvidere vigtigt at tage hensyn til, at kirken er en 

gammel bygning, som der skal passes på. 
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Et formidlingscenter kunne medvirke til at forbedre vilkårene, så det ville være lettere at 

afholde koncerter, skattejagter, teater eller lignende. En af vores interviewpersoner (Bilag 

3: Izabelle) ville finde et besøg i Domkirken interessant, hvis der var teater. Hvis man ser 

på det fra et læringsmæssigt perspektiv, er det også en sjovere måde for børn at lære 

omkring Roskilde domkirke. Både via teater og skattejagt, da det hjælper med at 

visualiserer datiden, og øger forståelsen hos denne målgruppe. Som tidligere skrevet skal 

det formidles bedre, så forældre og bedsteforældre ved, at for eksempel skattejagten, 

allerede eksisterer. Børnefamilier og turister er rentable segmenter økonomisk. Det er 

kirkegængere ikke, da de ikke skal betale entré under et almindeligt besøg. Derfor skabes 

en del af indtægterne ved entré og varesalg, som kommer fra de besøgende, som ikke er 

kirkegængere. Børnefamilierne og turisterne er derfor vigtige segmenter at have fokus på.  

  

Procesperspektivet: For at fastlægge målene i procesperspektivet, tages der 

udgangspunkt i en slags udvidet værdikædeforståelse. Her er der taget udgangspunkt i 

Kaplan og Nortons (2002, 2004) hjælpemodel som er inddelt i fire overordnede emner: 

produktions-, kunde-, innovations-, lovgivnings- og sociale processer. (Bukh 2004:19) 

 
(Billede 9) 

Interne processer: Ud fra ovenstående figur, kan Fonden til Formidling af Kulturarven 

Roskilde Domkirke, forbedre elementer i deres proces, for at blive en bedre virksomhed. 

Hvis man ser på strategien "Komplette kundeløsninger", kan de arbejde hen imod at få 

bedre indsigt i kundernes behov, ved som tidligere nævnt, at formidle bedre og udvikle nye 

idéer. Fonden kunne for eksempel udvikle skræddersyede løsninger til de forskellige 
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målgrupper, så fleres ønsker imødekommes bedst muligt. Det ville muligvis øge 

oplevelsens værdi hos kunderne, og derved lysten til at komme tilbage, og få den gode 

oplevelse igen.  

Derudover passer strategien "Produktførerskab" også godt, da det understøtter det som 

også tidligere er nævnt, både i det finansielle perspektiv og kundeperspektivet, med at 

udvikle nye services som opfylder kundernes behov. For eksempel netop det, med flere 

aktiviteter for børn, så der kan tiltrækkes flere børnefamilier. Under denne strategi nævnes 

der også joint ventures/partnerskab (samarbejde med Vikingeskibsmusset), som også 

tidligere er nævnt, som en god mulighed for at kunne tiltrække flere kunder.  

For at udføre processerne skal Fonden dog først se på, om de rette kompetencer er til 

stede, for at det kan fuldføres og dette leder automatisk videre til fjerde perspektiv.  

  

Lærings- og vækstperspektivet: Virksomhedens ressourcer grupperes i tre kategorier: 

humankapital, informationskapital og organisationskapital.  

I humankapital lægges der vægt på mere uddannet personale, som skal have styr på den 

viden, som kunderne efterspørger. Hvis der for eksempel skal laves komplette 

kundeløsninger, er det vigtigt at personalet er uddannet til at have indblik i hvad kunderne 

efterspørger. Samtidig skal de have stor viden om hvilke løsninger kunderne kan tilbydes. 

Hvis der bygges videre på dette, kan man i informationskapitalen, lægge vægt på 

systemer vedrørende kundernes købsadfærd og behov, de såkaldte CRM- systemer 

(Bukh 2004). Dette understøtter strategien om at sælge mere og skabe nye aktiviteter, der 

imødekommer kundernes behov, som der er fokus på i henholdsvis det finansielle 

perspektiv, kundeperspektivet og procesperspektivet.  

Der kunne også udvikles ny teknologi i form af for eksempel en app til smartphones. Det 

ville løse problemet med manglen på mere nytænkende og moderne formidling. Børn og 

voksne ville kunne bruge appen til at opsøge information om Roskilde Domkirke. Fonden 

har også selv disse visioner, hvilket vi kan udlede af følgende citat: 

 

”Kulturarven Roskilde Domkirke skal være en attraktion med en bredspektret 

og faglig stærk formidling målrettet forskellige segmenter og 

nationaliteter.(…)Ved hjælp af nye formidlingsformer, en forbedring af service, 
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en målrettet markedsføring og omtale samt en udbygget lokal forankring, skal 

der skabes en løbende vækst i besøgstallet og indtjeningen.”  

(Roskilde Domsogns Menighedsråd 2010:2).  

 

Til slut kan organisationskapitalen være fokuseret på uddelegering af ansvar, især til det 

personale som er i direkte kontakt med kunderne. Engageret og motiveret personale giver 

kunderne lyst til at komme igen og dette støtter op om strategien med tilbagevendende 

samt tilfredse kunder. 

Foreløbig konklusion  
Ud fra beregningerne af Fondens nøgletal, kan det konkluderes at Fondens økonomi er 

blevet dårligere fra 2015 til 2016, men at økonomien stadig er stabil. Virksomheden betaler 

dens udgifter til tiden og skaber overskud fra aktiverne samt forrenter dem. Altså er 

Fonden til Formidling af kulturarven Roskilde Domkirke en rentabel virksomhed.  

Ud fra Balanced Scorecard kan det konkluderes at Fonden til Formidling af Kulturarven 

Roskilde Domkirke, skal have mere fokus på deres kunder, for at opnå de mål der er sat. 

Der skal skabes mere salg af varer og serviceydelser hvilket kan ske ved, at der tiltrækkes 

flere kunder og skabes mere værdi for de eksisterende kunder. Ud fra dette skal der 

udvikles flere aktiviteter og events for at skabe øget interesse for Domkirken hos 

segmenter der normalt ikke ville tage til Domkirken som deres førstevalg, for eksempel 

børnefamilier med fokus på både børn, forældre og bedsteforældre.  

Derudover skal der arbejdes på bedre formidling af kulturarven Roskilde Domkirke. Den 

nuværende formidling er gammeldags og følger ikke med teknologiens udvikling, hvilket er 

en vigtig faktor i nutiden for at tiltrække flere kunder til Roskilde Domkirke. 
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Synopsis C 

 
(Billede 10) 

2.semesterprøve 
Gruppe 6 – Tegn m. mellemrum i synopsis C: 18.707 

Celina Jensen(mr17s075), Ditte Wie (mr17s012), Frederik Elsborg (mr17s035), Julie 
Nehm Poulsen (mr17s064) & Nadia Katarina Barakonyi (mr17s022) 
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Synopsis C – Attraktions- og destinationsledelse 

Indledning  
I Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirkes "Strategi for Bæredygtig 

Turisme" påpeger Fonden muligheden omkring et større samarbejde med 

turismeerhvervet samt andre interessenter i Roskilde by (Høyer 2017: 26).  

  

I denne analyse vil vi identificere Roskildes stakeholdere. Denne information vil vi anvende 

til at udse potentielle samarbejdspartnere. I vores udvælgelse vil vi fokusere på de 

stakeholdere, som kan skabe værdi for Fonden.  

  

Vi vil redegøre for forskellige typer af værdi, for at understrege hvilken værdiskabelse der 

er tale om for Roskilde som by. Vi forventer at en højere interesse for byen naturligt vil 

påvirke Roskilde Domkirkes besøgstal positivt og dermed gavne Fonden til Formidling af 

Kulturarven Roskilde Domkirke.  

 

Problemformulering  
Hvordan kan et samarbejde mellem Roskilde bys interessenter og Roskilde Domkirke, 

skabe værdi for Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke. 

 

Anvendt teori  
Til at udforme denne synopsis har vi først og fremmest brugt en stakeholderanalyse for at 

kortlægge Roskilde Domkirkes interessenter. Dette kortlægger mulige 

samarbejdspartnerne og kan bidrage til at skabe værdi for både Fonden, Roskilde 

Domkirke og Roskilde by.  

Derudover er der også fokus på Co Creation og Coopetition da disse også kan bidrage til 

at skabe værdi for Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke.  

  

Analyse  
Stakeholdere analyse: Vores arbejde med stakeholders, arbejder under præmissen at 

samarbejde er en fordel (Huxham 1996).  
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Der er fordele og ulemper ved at involvere stakeholders (Jamel  & Getz 1995). Hvis man 

samarbejder med en stakeholder, er der mulighed for at være fælles om ressourcer, og 

splitte omkostninger. Det kan have en konkurrencemæssig fordel, og gøre at man opnår 

bedre resultater, end man ville have mulighed for på egen hånd. Det kan skabe værdi, og 

endda hos begge parter. Værdi er her forstået, alt efter hvad målet er, økonomisk, etisk, 

æstetisk, socialt etc. (Hansen 2014).  

Ved at samarbejde med sine stakeholders er det også muligt at få mere politisk 

legitimation – højere slagkræft, hvis man er flere der går sammen om et fælles mål. Til 

sidst vil samarbejde også formindske risiko for konflikt, da det må antages at være i 

samarbejdets interesse at relationen fungerer.  

Det kan ligeledes være en ulempe at involvere stakeholders. Først og fremmest er det 

tidsomfattende at identificere stakeholders, og en identifikation er ikke nødvendigvis ens 

betydende med at man kan opbygge et samarbejde. Hvis man får skabt en relation til en 

stakeholder, og gerne vil samarbejde, kan det også være svært at finde fælles visioner, og 

det kan skabe en urealistisk forventningsdannelse.  

De forskellige aktører kan have manglende tiltro til hinanden. Det kan også være at den 

stakeholder man vil samarbejde med, ligger under ulige magtforhold. Hvis det for 

eksempel er en overlegen aktør, kan det medføre, at man kommer til at ligge under for 

stakeholderens legitimitet (Jamel & Getz 1995). 

Omdrejningspunktet for vores stakeholder analyse er, Roskilde Domkirke. 

For at identificere Roskilde Domkirkes stakeholdere har vi brainstormet, og samlet 

stakeholderne i et Excel ark (Barakonyi et al 2018). Vi har derefter grupperet 

stakeholderne og udvalgt de 9, som vi har fundet mest relevante: 
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(Billede 11) 

For at gøre brug af vores stakeholderanalyse, vil vi beskrive hvorfor vi har valgt at 

fokusere på ovenstående stakeholders. Altså de stakeholders som vi har vurderet, er 

Roskilde Domkirkes vigtigste.  

Vi vil i den efterfølgende del af denne proces, gå i dybden med stakeholders potentiale for 

samarbejde, og deres potentiale for at true Roskilde Domkirke.  

   

Vigtige stakeholders:  
Medarbejder: Medarbejderne er vigtige interne stakeholders fordi de er direkte involveret i 

Roskilde Domkirkes drift. Medarbejderne er de første, som kirkens besøgende møder - de 

er kirkens ansigt ud ad til. Det er vigtigt at Domkirkens medarbejder repræsenterer kirken 

positivt, da de er en stor del af de besøgendes oplevelse. 

Det er vigtigt at Roskilde domkirke og medarbejderne har et godt samarbejde. Et godt 

samarbejde, medvirker til øget loyalitet, og at medarbejderne arbejder effektivt. Man kan 
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øge effektiviteten ved at have klare mål og strategier, hvilket man kan påvirke igennem 

organisationsstrukturen (Organisationsteori 2018:lektion 4-6).  

  

Lokalsamfund: Lokalsamfundet er en central stakeholder, som det er vigtigt at have en 

god relation til.  Vi vurderer at lokalsamfundet er en af Roskilde Domkirkes vigtigste 

stakeholders. Ved at opretholde en god relation til byens lokalbefolkning, lokale hospitality 

virksomheder og samarbejde med dem, øger det muligheden for at skabe positiv vækst 

(økonomisk værdi) for Roskilde by. En positiv vækst for byen, ville på sigt, betyde bedre 

trivsel i erhvervslivet, hvilket kunne trække yderligere mennesker til byen, og derved også 

være til fordel for Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke. Yderligere er 

det også vigtigt at opretholde en god relation med lokalsamfundet, så nye/fremtidige 

initiativer bliver taget godt imod og støttet op om lokalt. 

  

Kunder/turister: Kunderne/turisterne er vigtige eksterne stakeholders. De er vigtige af 

flere årsager. Roskilde Domkirke skal opfylde en række kriterier for at gøre sig berettiget til 

at stå på UNESCO's verdensarvsliste. En af kriterierne er at kirken skal formidle sin status 

som verdensarv (Roskilde Domsogns Menighedsråd 2010:12). Hvis Roskilde domkirke 

ikke lever op til dette kriterie, bliver statussen som verdensarv, mere skrøbelig. 

Kunder/turister er også vigtige fordi det er dem som udgør den primære indtægtskilde for 

Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke (Høyer 2017:18). Uden gæster, er 

der ikke meget nytte i at have en attraktion, og uden kirkegængere er der ikke meget nytte 

i at have en kirke.  

  

Samarbejdspartnere: Roskilde domkirke har flere samarbejdspartnere: Roskilde 

kommune, Vikingeskibsmusset, ROMU og Visit Roskilde (Bilag 4: 24/5-18) Stakeholders 

er ikke altid partners, men partners er altid stakeholders. Roskilde domkirke har stor gavn 

af disse stakeholders. Vikingeskibsmusset samarbejder de med, om fælles mål og værdier 

- Formidle kulturarv, med henblik på at tiltrække flere besøgende. ROMU, er formidler af 

skoletjenesten. Visit Roskilde, og Roskilde kommune antager vi også har gensidig glæde 

af samarbejdet. Roskilde domkirke er et varemærke for byen og organisationen, og 

fungerer som trækplaster til gavn for begge, samtidig med at stakeholderne formidler 

information om kirken.  
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Bestyrelsen: Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke er en privat 

virksomhed, men med interne interesser. Vi formoder at Domkirken og Fonden har til 

hensigt at arbejde sammen. Bestyrelsen og Fonden er en separat, adskilt del fra Roskilde 

domkirke, og derfor er de stakeholders.  Bestyrelsen er en vigtig stakeholder, eftersom det 

er dem der godkender alle initiativer og bestemmer hvad der sker internt i Roskilde 

Domkirke.  

 

Medierne: Medierne har en stor aktie i, hvad vi som forbruger fokuserer på og hvad vi 

som forbruger bliver eksponeret for. Dette skete blandt andet, da Roskilde Domkirke 

agerede ramme i julekalenderen "Absalons hemmelighed". Der er også blevet produceret 

en serie af DR omkring verdensarvsstederne, hvor Roskilde Domkirke bliver omtalt. 

(Roskilde Domsogns Menighedsråd, 2010: 6) Inden for den seneste årrække er der sket 

en markant udvikling af de sociale medier, og de udvikler sig hele tiden. Disse er også 

vigtige at fokuserer på, om end de kan være svære at samarbejde med, kan man arbejde 

aktivt med dem. Det gælder for eksempel på TripAdvisor.  

  

Organisationer: UNESCO, er et eksempel på en vigtig organisation som Roskilde 

Domkirke har som stakeholders. Det er vigtigt at Roskilde Domkirke samarbejder med 

UNESCO, og lever op til en andel af de forventede kriterier, for at opretholde statussen 

som verdensarv. Roskilde Domkirke drager stor nytte af at være optaget på denne liste, og 

derfor er det bestemt i deres interesse, at forblive på den. Det kræver at Roskilde 

Domkirke imødekommer UNESCOs anmodninger - derfor er Fonden til Formidling af 

Kulturarven Roskilde Domkirke skabt (Strategiplan 2014-2017:2) 

  

Uddannelsesinstitutioner: Roskilde domkirke har mange uddannelsesinstitutioner som 

besøger dem (Bilag 7). Det er organisationen ”ROMU”, der administrerer skoletjenesten 

på vegne af Roskilde domkirke. Roskilde domkirke fokuserer på nuværende tidspunkt, 

ikke på, at samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Vi mener at Roskilde Domkirke med 

fordel, kunne samarbejde med disse, på trods af børn kommer gratis ind (Mikkelsen 2005). 

  

Attraktioner: De øvrige attraktioner i Roskilde by, er vigtige stakeholders fordi de også 

udgør eventuelle konkurrenter. Ved at samarbejde med disse stakeholdere, ville det være 
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muligt at deles om eventuelle ressourcer og risici (Jamel & Getz 1995). Det er også muligt 

at gøre Roskilde by mere attraktiv, hvis man kunne tænke sig at destinationsudvikle. Ved 

at samarbejde med øvrige attraktioner, kan man gøre området meget mere attraktivt som 

vi for eksempel ser det, med: "Legoland Billund Resort". 

  

Politik: Inden for denne kategori findes der også mange vigtige stakeholders. Roskilde 

Domkirke er en offentlig virksomhed, og bliver derved offentlig finansieret. (Fonden til 

Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke, er privat) Politiske tiltag og lovmæssige 

beslutninger kan have indflydelse på kirken og dens drift. Det gælder både beslutninger på 

nationalt og lokalt plan. På lokal plan, er den største udfordring parkering. 

 

  

 
(Billede 12) 

Vi har valgt at gøre brug af denne Matrix, som vi er blevet introduceret til i vores 

undervisning i Attraktions og Destinations ledelse. Matrixen og følgende tager 

udgangspunkt i samme kilde (Savage et al., 1991). Det er vigtigt at forstå at denne matrix 
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er dynamisk og at vores udlæg af den, er et øjebliksbillede på hvordan vi antager at 

landskabet for Roskilde domkirke ser ud, på nuværende tidspunkt. Altså er analysen ikke 

statisk, og man skal derfor løbende revurdere situationen, og overvåge sine stakeholders.  

  

Mixed Blessing stakeholders: De stakeholders som vi har placeret i denne kolonne, er 

gode potentielle samarbejdspartnere. Det er de fordi, disse stakeholdere er gode at have 

”på ens side”. Hvis Roskilde Domkirke indgår et samarbejde med disse aktører, er der 

mindre sandsynlighed for at de vil udgøre en reel trussel. Det er der fordi de i så fald, ville 

gå i mod egne interesser, og muligvis skade sig selv.  

Det kan være begrænsende at samarbejde med aktørerne i kolonnen, fordi aktørerne, 

muligvis er overlegne og derved kan styre samarbejdet (Savage et al., 1991). 

- Attraktionerne 

- Samarbejdspartnere 

- Medier 

- Organisationer 

  

Støttende stakeholders: De stakeholders som vi har placeret i denne kolonne, har lav 

potentiale for at true Roskilde Domkirke, men der findes gode samarbejdsmuligheder. 

Stakeholderne vil være tilbøjelige til at støtte Roskilde Domkirkes mål og visioner, og dette 

øges hvis stakeholderne har mulighed for at blive en aktiv del af projekterne. De kan få 

mulighed for at præge beslutningsprocessen, og visionerne og have medindflydelse 

(Savage et al., 1991). 

- Medarbejderne 

- Uddannelsesinstitutioner  

- Lokalsamfund 

- Bestyrelse (Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke) 

  

Ikke støttende stakeholders: I denne kolonne har vi ikke placeret nogle stakeholders i 

forhold til Roskilde Domkirke. Stakeholders placeret i denne kolonne, vil have lav 

potentiale for samarbejde og høj trussels potentiale (Savage et al., 1991). 
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Hvis en stakeholder ikke vil samarbejde, eller der opstår en uenighed eller interesse 

konflikt, så vil den pågældende stakeholder bevæge sig til dette felt, da potentialet for 

samarbejde vil være lille, og truslen stor. Man kunne forestille sig at, Roskilde Domkirkes 

kunder/turister kunne bevæge sig til dette felt. Forbrugere har en stor indflydelse på 

udbud, og derfor kan disse stakeholdere udgøre en potentiel trussel for Roskilde 

Domkirke. Det kunne også være en politisk beslutning, der kunne udgøre en trussel. Som 

sagt er Matrixen dynamisk. Stakeholdere i dette felt, skal man forsvare/afværge og 

beskytte sig overfor.  

  

Marginal stakeholders: I denne kolonne har vi placeret stakeholders som har lav 

samarbejdes potentiale og som ikke udgør nogen potentiel trussel på nuværende 

tidspunkt (Savage et al., 1991). Det er vigtigt at overvåge disse stakeholders, for hvis 

Roskilde domkirke tager en beslutning som ikke er populær, hos denne gruppe, vil truslen 

fra stakeholderne stige (”Ikke støttende stakeholders”). Det kunne også være omvendt, at 

disse stakeholders, træffer beslutninger, som gør at de pludselig, potentielt udgør en 

trussel for Roskilde Domkirke. Roskilde Domkirke kan forsøge at engagere stakeholderne, 

så potentialet for samarbejde kan stige.   

- Kunder/turister. 

- Politik 

  

Co Creation: Co Creation vil være et rigtig god tiltag for Fonden til Formidling af 

Kulturarven Roskilde Domkirke, da det kan give et bedre billede af hvad kunderne 

efterspørger.  
Ved at inddrage kunderne i processen og skabe et samarbejde, bliver kunderne en del af 

at skabe oplevelsen og Fonden kan på denne måde opnå en helt ny forståelse for, hvad 

det er deres kunder efterspørger. Kunderne kommer for at se Roskilde Domkirkes 

arkitektur og udsmykning og er også gennemgående tilfredse med oplevelsen og det de 

får ud af deres besøg (vGuldahl, 2018). Ved at skabe et samarbejde mellem kunderne og 

Fonden kan der skabes en større værdi, for både Domkirken og Fonden.  

Ved at skabe forskellige aktiviteter som er udarbejdet i samarbejde med kunderne, skaber 

det mulighed for at skabe egen opfattelse af den samme aktivitet. 
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Dialogen mellem virksomheden og kunderne er meget vigtig (Prahalad & Ramaswamy 

2004: 5), da det netop er dialogen der skaber et samarbejde hvor virksomheden og 

kunden er på samme niveau. Hvis der ikke er god dialog, får kunden ikke ligeså mange 

informationer og viden omkring virksomheden og dens aktiviteter og det skaber en  

distance mellem kunden og virksomheden, hvilket ødelægger idéen om Co Creation. 

Kunden skal være en ligeså stor del af, at skabe oplevelsen, som virksomheden er. 

Virksomheden skal sørge for at opmuntre kunderne, til gerne at ville deltage aktivt i 

skabelsen af produktet/aktiviteten (Prahalad & Ramaswamy 2005:7). 

 

Det ses også i DART modellen at samarbejdet skal 

være stærkt. Både kunde og virksomhed skal have 

samme udgangspunkt i informationer, altså der skal 

være gennemsigtighed, for at der kan skabes den 

bedst mulige dialog. Hvis de tre elementer er stabile, 

leder det helt automatisk videre til en klar vurdering 

fra kunden omkring risikofaktorerne og fordelene ved 

projektet. Kunden afhænger ikke af virksomheden og 

dens viden, da de selv har den samme viden. Det 

skaber det bedst mulige samarbejde mellem kunden 

og virksomheden. 

  

(Billede 13) 

Coopetition: Udover at samarbejde med kunderne, kan et samarbejde med Roskilde 

Domkirkes konkurrenter også være en god mulighed for Fonden til Formidling af 

Kulturarven Roskilde Domkirke. Det kan tiltrække flere kunder i form af, at kunderne 

kommer til Roskilde for andre attraktioner og ved et samarbejde med for eksempel 

Vikingeskibsmuseet, kan Domkirken tiltrække nogle af museets kunder. Det kan de for 

eksempel gøre ved at oprette en rabatordning, hvis man besøger begge steder.  

Når en virksomhed vælger at benytte sig af Coopetition anbefaler Morris, Kocak og Özer, 

at tre nøgle dimensioner er til stede: gensidig profit, tillid og forpligtelse (Morris, Kocak, og 

Özer 2007:5). 
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Disse tre dimensioner arbejder sammen, om at skabe de bedst mulige rammer for et 

konkurrence minded samarbejde mellem virksomheder. Dimensionerne kan i de fleste 

tilfælde, ikke fungere uden hinanden (Huxham 1996). 

 
Værdiskabelse: Samlet set bliver der skabt værdi for Fonden til Formidling af Kulturarven 

Roskilde Domkirke på mange måder. Alle mennesker har en række kompetencer, som 

kan bruges til at skabe værdi. Personalet skaber værdi, kunderne skaber værdi og 

stakeholderne skaber værdi. Værdien skabes når der er interaktion mellem parterne. Det 

vil sige at der både kan skabes værdi på baggrund af en stakeholder analyse, Co Creation 

og Coopetition. Disse forskellige former for samarbejde skaber både øget kundeværdi og 

økonomisk værdi. Kundeværdien bliver øget både ved at inddrage kunderne i processen 

og ved at skabe et samarbejde med konkurrenter. Samarbejdet med konkurrenterne og 

interessenterne kan skabe værdi for kunderne, ved for eksempel at lave en samlet løsning 

med forskellige attraktioner, overnatningsmuligheder og forplejning. I sidste ende skaber 

det øget værdi for Fonden ved at tiltrække flere kunder til Roskilde Domkirke og 

derigennem øger det den økonomiske værdi.  
Kunder kan skabe værdi, for andre kunder på flere forskellige måder. De kan give 

hinanden en bedre oplevelse af attraktionen, samt formidle deres oplevelse videre til 

venner og bekendte. I sidste ende skaber det igen øget værdi for Fonden da det giver 

kunderne lyst til at komme igen. Derfor er det vigtigt at give kunderne, en god oplevelse 

under det første besøg. Det er derfor også vigtigt at fokusere på interne værdier og 

eksterne værdier (Gnoth 1997). De interne værdier er emotionelle. Det vil sige at der skal 

en gruppe af objekter/handlinger til for at tilfredsstille kunden. Hvis personalet bidrager til 

at kunden har en god oplevelse, bliver kunden tilfredsstillet. Det bidrager til om kunden, 

har lyst at komme igen. 

De eksterne værdier er det indtryk, som kunden danner for sig selv, og tilskriver på den 

måde Domkirken en ekstern værdi, for eksempel ud fra Domkirkens udseende. Ved at se 

Domkirkens arkitektur og udsmykning skaber kunden selv værdi og den bliver ikke 

påvirket af, hvad andre gør eller siger (Gnoth 1997). 

Foreløbig konklusion: 
Det kan konkluderes at et samarbejde mellem Roskilde bys interessenter og Roskilde 

Domkirke, kan skabe værdi for Fonden til formidlingen af kulturarven Roskilde Domkirke. 
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Det kan de gøre ved at have fokus på interessenter, da der derigennem kan skabes mere 

værdi. Der kan udarbejdes nye tiltag via samarbejde, med de forskellige stakeholders. Det 

ville give Roskilde by, nye muligheder for at destinationsudvikle, og give byens besøgende 

mulighed for at få en samlet oplevelse. Ikke kun en oplevelse af Domkirken, men af hele 

Roskilde by som destination.  

Derudover skaber Co Creation også mere værdi, for kundegruppen. Det gør det fordi 

kunderne får mulighed for, at være med i processen om at udarbejde nye tiltag, på samme 

niveau som Fondens og Domkirkens ansatte. Dette kan tiltrække flere kunder i og med at 

Fonden får et ekstraordinært indblik i, hvad kunderne forventer under deres besøg.   
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d319622-Reviews-Roskilde_Cathedral-Roskilde_West_Zealand_Zealand.html” 
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- Barakonyi, N., Elsborg, F., Nehm, J., Jensen, C & Wie, D., (2018) Stakeholders 

[Excel]. Lokaliseret 23 Maj, 2018: https://phadk-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mr17s012_edu_pha_dk/ERC-

WPHdtjxHmmeRjlF7VoMBgwRlnu3WNR0hVpVfFeRGAg?e=dVzyr6 

 

Billeder  
- Billede 1: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Roskilde_Cathedral_aerial.jpg 

- Billede 2: https://www.flickr.com/photos/73501777@N03/8432478340 

- Billede 3: Andersen, F. R., Jensen, B. W., Olsen, M. R., Olsen, S. Ø, & Scmalz, P. 

(2017). International Markedsføring (3. oplag., 5. Udgave). København 1171: 

Trojka. Side.354 

- Billede 4: Egenproduceret SWOT analyse 

- Billede 5: Egenproduceret SWOT analyse (styrker og muligheder) 

- Billede 6: Egenproduceret SWOT analyse (svagheder og muligheder) 

- Billede 7: Egenproduceret SWOT analyse (styrker og trusler) 

- Billede 8: Egenproduceret SWOT analyse (svagheder og trusler) 

- Billede 9: https://www.flickr.com/88883738@N02/36546857493 

- Billede 10: Bukh, P.N., Bang, H.K., 2004: 19 

- Billede 11: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roskilde_Domkirke_-

_Roskilde_Cathedral_-_approx_1280_-_panoramio.jpg 

- Billede 12: Fra PDF Prahalad og Ramaswamy, 2005 

- Billede 13: Stakeholder model 

- Billede 14: Reproduceret med inspiration fra Savage et al., 1991. 

^Alle billeder er godkendt til anvendelse til ikke-kommercielle formål, med ændringer.  
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Bilag 

Bilag 1 – Observationer  
I forbindelse med vores første praksis lap, blev vi introduceret til observationer. 

Vi har fuldt de syv faser af en observationsundersøgelse/interviewundersøgelse, som 

præsenteres i bogen ”interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk” 3 

udgave, Stainar Kvale og Svend Brikmann, 2015, så vel som til vores forelæsning.  

1. Tematisering 
2. Design 
3. Interview/Observation 
4. Transskription 
5. Analyse 
6. Verifikation 
7. Rapportering 

(Kvale & Brikman 2015, s. 154-155) 

1. Tematisering 

Formålet med vores undersøgelse er at er at finde frem til hvilke tiltag "Fonden til 

formidlingen af kulturarven Roskilde Domkirke" kunne indfører for at skabe værdi og øge 

interessen for Roskilde domkirke hos den rette målgruppe. Vi vil gerne blive klogere på 

hvilke mennesker som gæster kirken og dens faciliteter. 

Vi har fået ny viden, på baggrund af vores første observationer (Bilag 4). Vi har på herfra 

erfaret at vi skal gå til opgaven med et mere åbent sind. Vi vil forsøge at være passive i 

vores interview, så vi ikke forstyrre Kirkens gæster unødvendigt, og ikke påvirker deres 

intuitive færden i kirken.  

2. Design 
Vi vil foretage observationer i kirken for at danne os et indtryk af, hvem som besøger den, 

og hvad de laver i den tid de er der. Vi vil foretage åbne observationer, hvor vi noterer alt 

vi lige bemærker. Vi vil også tage billeder. Dette gør vi for at få et bredt indblik i det vi 

observerer. Vi har fravalgt at arbejde med specifikke observationer, da det ville kræve at vi 

kunne foretage flere observationer, for at klarlægge hvad vi vil fokuserer på. Dette har vi 

fra prioriteret på grund af den tid vi har til rådighed, til vores projekt. Vi vil på baggrund af 

vores observationer udforme personaer, over de målgrupper vi er kommet frem til besøger 

kirken. Derefter vil vi udse os en bestemt målgruppe, som vi vil gå i dybden med. Denne 
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målgruppe vil vi designe et interview til for bedst muligt at få svar på vores 

problemstillinger. 

 

 

 

Formålet med vores indsamling af data:  

"At finde ind til essensen af erkendte og 

ikke erkendte behov og ønsker i 

forskellige situationer og forskellige 

livsfaser, som netop er det afgørende 

udgangspunkt for brugerdrevet 

innovation"1 

 

Vores observation 24/4 kl 13.20-14.00 
i Roskilde Domkirke  
Passiv observation udført af Ditte, 

Celina, Nadia og Julie 

  

 

 

 
 
Observation udført af Ditte 

- Stort kirke lokale. Stille. Her runger. Her virker rent og rart luft. Kirken fremstår ikke 

så gammel som den fornemmes.  

-  Der er konger og fokus på det. Ikke på vikinger.  

- 2 gamle mennesker. De er et par, ( 70+) og de er franske og de kigger i turist 

magasinerne og hygger og snakker om de forskellige grave og orgel osv. De sidder 

på en bænk sammen og observerer det hele.  

- Et par ( 65+) går rundt sammen også med turistmagnet. Manden læser højt hvad 

der står for konen. De går hurtigt videre 

                                                
1 https://innovation.sites.ku.dk/metode/det-kvalitative-interview/ 7/5 kl 14.41. 
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- En rundvisning for en gruppe danske mennesker, 6 mennesker omkring 40 alle 

sammen. De lytter interesseret. 

- En fransk turist omkring 40 tager mange billeder ( uden blitz for det må man ikke, 

man må heller ikke have hat på). Han er sammen med en mand der ikke tager 

billeder men kigger i bog. De bruger lang tid alle steder, tager først billedet, læser 

så om hvad de kigger på og så diskuterer de hvad de ser. Det tydeligt de nyder det. 

De tager billeder med kamera.  

- Et par omkring 40 sidder på en kirkebænk og sakker med hinanden. De kigger 

rundt, peger og her dialog om hvad de ser.  

- En mand på omkring 65 går rundt med hænderne på ryggen og holder orden. Han 

arbejder her.  

- Kl. 13.35. Her er lyst. Her runger. Der er ikke nye mennesker denne ende jeg 

observerer. 

- Kl. 13.38. 3 skolebørn. 2 drenge 1 pige. Som virker rastløse.  

- Folk tager billeder.  

- Kl. 13.40. Jeg går nu videre og er opsøgende observant. Jeg kigger efter det som 

er spændende = mennesker.  

- En kvinde holder photoshoot inde i et rum. De er danske begge to. Det er hendes 

ledsager som tager billederne.. Fotomodel. . Et ægtepar ( de holder i hånden, 

rynker på næse) går forbi.  

- Ægteparret er 65+ og de “går tur” de er hele tiden i bevægelse rundt i kirken og 

dets rum 

- Kl. 13.45. Klokken ringer alle kigger efter den.  

- Jeg har bevæget mig ovenpå nu.  

- Her oppe er folk i bevægelse. Tager et billede og så videre.  

- Roskilde domkirke: Deres museum 

- Ret kedeligt og flat i min optik. Meget museums agtigt og kunne være flot mere 

kirke agtigt. Der er 2 mennesker her inde. Et dansk par. De snakker om at her er 

spændende. Og de “går også tur”. De er midt eller slut i 20’erne.  

- 2 mennesker mere. Også et par. Alle virker til at være par. De går rundt hver for sig. 

I deres eget tempo: jeg går ud igen 13.53.  
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- Ca 1/3 af de observerede har en turistmappe i hænderne. De fleste bruger deres 

telefoner.  

- Kl. 13.58. En gruppe på 12 franske turister. 6 vokse 6 børn. De snakkede med 

hinanden. De gik rundt hver for sig i mindre grupper. De brugte deres telefoner 

meget. 

 
Observationer udført af Nadia 

- Manden i "receptionen" byder velkommen, kommer ind og snakker med os. Beder 

Frederik om at tage sin kasket af, men vi ser efterfølgende to andre mænd gå rundt 

med kasket? 
- En ældre mand (60-70 år) formentlig ansat i kirken (navneskilt) går og holde øje.  
- Der foregår en rundvisning for et hold på 6 danske turister. De ser ud til at være 

meget interesseret i rundvisningen. Ved slutningen af rundvisningen snakker de, og 

stiller spørgsmål til rundviseren. 
- Der er generelt mange par sammen i kirken. De fleste af dem er inde for samme 

aldersgruppe omkring 40 år.  
- En middelalderlig mand sidder på en bænk med sin telefon i hånden. At virker ikke 

specielt interesseret. Han kigger få gange op.  
- Stor fransk turist gruppe med forældre og børn. I starten går de meget for sig selv. 

Børnene virker ikke specielt interesseret og render frem og tilbage i kirken. 
- De samler sig til sidst i en gruppe og kigger alle op på klokken som slår, mange af 

de voksne filmer/tager billeder.  
- Der er mange turister med store kamera eller mobiltelefoner. Folk glemmer at 

opleve med deres egne øjne, og ser i stedet gennem en linse eller på telefon.  
- Ældre ægtepar fra Tyskland sidder ned på de bagerste rækker i kirken. De har købt 

guidebogen, som konen sidder og læser i. Manden har lukkede øjne. 
- En folkeskole er på besøg i kirken (omkring 10-12 år). De sidder i et af rummene og 

synger salmer.  
- En kvinde (20-30 år) får taget billeder af professionel fotograf. Hun er letpåklædt. 

De afprøver mange forskellige vinkler foran et vindue, han instruerer hende i 

hvordan hun skal stå. 
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- Yngre par (25+) går rundt i kirken sammen og kigger på de forskellige ting. De 

virker interesseret og går og læser på de forskellige skilte/kister. 
- Dansk folkeskoleklasse: De er meget respektfulde og indforståede med at man ikke 

må snakke højt inde i kirken. De går rundt. En af pigerne fra klassen, fortæller en 

eller flere af drengene at de ikke må gå ovenpå - mens læren er væk et kort øjeblik. 
- Udenlandske børn: 3 børn render meget rundt i kirken. De lader til at kede sig rigtigt 

meget, og ikke rigtigt forstår meningen med besøget i kirken.  
 

 
Observationer udført af Celina 

- Udenlandsk familie 3 voksne, 2 børn Turister  

- Ældre par Tyskere Turister Kigger i brochuren X 2 

- 3 personer Turister 40-50 år gamle 

- Par 30- 40 år Turister 

- En mand I 50’erne 

- Franskmænd 3 voksne 2 børn 

- 2 par Turister Middelaldrene 

- Mor og datter 

- Far, mor og datter Franskmænd Turister  

- Ældre herre Turist Pose fra Vikingeskibsmuseet  

- 2 piger med deres familie Render meget rundt 

- Turister Ældre dansk par I kirken som turister  

- Ældre herre Kirkegænger 
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Observationer udført af Julie 
- Størstedelen af de besøgende har købt en guidebog (til 40 kr.) 
- 4 piger i alderen 10-14 år løber rundt i gangene og leger, mens deres forældre 

udforsker kirken. 
- Pigerne bruger deres smartphones til at tage 

billeder. 
- Op til flere ældre turist-par med rygsæk og kamera 
- Ungt turist-par anvender smartphones til at tage 

billeder - modsat det ældre par som har kamera 

med. 
- Ungt dansk par i Domkirken for første gang. Går 

hurtigt forbi alle skilte, men stopper en gang i 

mellem og tager billeder med deres smartphone. 
- Single kvinde turist læser interesseret alle skilte. 
- Stor gruppe franske turister går rundt hver for sig og udforsker og ikke samlet som 

en gruppe (For eksempel guidet tur) 
- Single mand ca. 60 år, turist, med kamera og rygsæk - læser alle skilte  
- 2 franske drenge i alderen 4-7 år keder sig mens forældrene udforsker 
- Dansk skoleklasse (ca. 3. klasse) har undervisning i kirken og synger salmer 

-  

Samlede refleksioner over vores observationer. 
Vi troede det ville være flere ældre mennesker, der var mange, og rigtig mange par. De 

fleste sad ned.  

Der er rigtig mange der gik rundt med turistmappen, ca. 1/3 og den koster 40kr. + 60kr for 

indgang. Det er vi meget overraskede over. Overrasket over antallet af franske turister. 

Havde regnet med der ville være flere religiøse. Tænker lidt over hvad der får folk til at 

komme i kirke. Om de kristne kun kommer til højtiderne. Alle respekterede kirkens regler 

og der var lidt en højtidelig stemning. At der var så mange par i midten af 40erne.Det var 

også spændende, at alle gik rundt i par, vi så ikke nogle som var der alene - minimalt i 

hvert fald. Vi synes også det var hyggeligt der var nogle børn der sang og blev undervist i 

kirken. Det var spænende at rummet blev delt til så mange ting på en gang. I dag 
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observerede vi ikke kirken som en kirke, men som en turistattraktion. Vi synes også det 

var interessant at de franske turrister som vi snakkede med, ikke var i Roskilde for at se 

Domkirken, men for at se vikingeskibs museet. Næsten ingen kommer fordi det er 

verdensarv, men de kommer fordi det er spændende med kongegravene. Det er en 

meget. selvstændig oplevelse. Mere aktiv promovering - det virker som om de bare har de 

gæster som kommer af sig selv. 

 

Validiteten af observation  
Validiteten af vores observationer er lav, da vi kun har foretaget disse på én ugedag og i ét 

tidsrum. For at øge validiteten kunne man have observeret Domkirken på flere forskellige 

tidspunkter. Af samme årsag er vores observationer ikke generaliser bare, da vi ikke kan 

danne os et generelt billede af Domkirkens besøgende på dette enkelte besøg. Vi har dog 

valgt at formode at har et fornuftigt øjebliksbillede som er anvendeligt til udvinding af 

personaer.  

 

Rapportering af observation. 
Vi arbejder videre med disse resultater i vores synopser, og udformer vores personaer på 

baggrund af dem. Vi forholder os kritiske overfor de ovenstående faktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Bilag 2 – Personaer  
 

Familie mor2 
Mie er 30 år gammel, gift med Peter på 34 år og 

sammen har de tre børn, Thor på 5 år og Anna 

og Louise på 7 år. Hele familien bor i en villa i 

Hornbæk og de kører tit på tur for at få nye 

oplevelser og de har intet imod at køre langt 

hvis det er noget der fanger deres interesse. 

Mie er interesseret i kultur og kan rigtig godt lide 

at se kirker og gå på museer når hun er på 

ferie, men efter at hun har fået børn er det lagt lidt på hylden da det er svært at have børn 

med disse steder da de keder sig og støjer for meget. Da hun var ung boede hun i Paris 

og det var her hun fandt sin kulturelle interesse.  

 

Turisten - Hanna. 3 
Hanna er en 28 årig kvinde som kommer fra Flensburg i Tyskland. Hun bor i en lejlighed 

med sin kæreste. I fremtiden vil de gerne flytte i 

et hus lidt udenfor byen hvor der er plads til 

børn. Til daglig arbejder hun som optiker og har 

en ganske fin indkomst.  

Hende og hendes kæreste rejser jævnligt på 

ferie, oftest til lande og byer hvor der er mange 

kulturelle og historiske at besøge . De er på en 

forlænget weekend i København og er taget på en endagstur til Roskilde for at besøge 

Domkirken og vikingeskibsmuseet. Grunden til at de kun er en dag i Roskilde er, at det er 

nemmere at bo i København og de er blevet anbefalet at se flest attraktioner som er i 

København.  

 

                                                
2 https://www.pexels.com/photo/photo-of-a-woman-looking-her-baby-1007773/ 
3 https://www.pexels.com/photo/attractive-beautiful-fashion-female-206258/ 
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Pensionisten Ole.4 
Ole er pensionist og er 71 år gammel. Han bor i 

et rækkehus i Roskilde sammen med sin kone. 

Det er praktisk for ham at bo i Roskilde by, da 

han kan gå rundt til alle sine gøremål. Han kan 

ikke længere køre bil, da han ikke føler at 

helbredet er til det. Hans kone nyder at besøge 

Roskilde Domkirke. De er ofte til gudstjeneste 

da det giver dem en form for ro og noget at tro 

på. Ole er kulturelt og historisk interesseret. Han finder kirkens udsmykningen og alle 

historierne i Domkirken interessant. Udover at besøge Domkirken går han også meget op i 

at fiske. Han elsker naturen og den friske luft. Han frygter at Domkirken på længere sigt 

bliver for teknologisk og at der kommer til at være mange turister og skolebørn på besøg i 

kirken. Han syntes det er godt for ungdommen at de får mere indsigt i historien, men han 

frygter at han ikke kommer til at kunne finde den ro i kirken som han finder på nuværende 

tidspunkt. 

 
Magnus. 5 
Magnus er 13 år gammel og bor i en villa med 

sine forældre i Lejre. Han går i 7. klasse på 

Allerslev skole. Han kan rigtig godt lide 

matematik og idræt og han er rigtig god til begge 

ting. I sin fritid går han til fodbold og han er en 

dreng med meget energi og fuld fart på.  Historie 

er ikke hans stærke side, men han syntes at historiske film kan være spændende. En tur i 

Roskilde Domkirke tiltaler ham ikke ligefrem, men hvis der var lidt flere aktiviteter rettet 

mod børn ville det kunne fange hans interesse. Han lærer bedst ved at være fysisk og når 

tingene bliver forklaret på en mere innovativ måde. 

                                                
4 https://www.pexels.com/photo/couple-elderly-man-old-34761/ 
5 https://www.pexels.com/photo/portrait-of-a-man-894723/ 
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Bilag 3 – Kvalitative interviews  
I forbindelse med vores første praksis lap, blev vi introduceret til det kvalitative interview, 

samt bogen ”interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk” 3 udgave, 

Stainar Kvale og Svend Brikmann, 2015 

Vi har fuldt de syv faser af en interviewundersøgelse, som præsenteres i bogen, så vel 

som til vores forelæsning.  

1. Tematisering 
2. Design 
3. Interview/Observation 
4. Transskription 
5. Analyse 
6. Verifikation 
7. Rapportering 

(Kvale & Brikman 2015, s. 154-155) 

1. Tematisering 

Formålet med vores undersøgelse er at er at finde frem til hvilke tiltag "Fonden til 

formidlingen af kulturarven Roskilde Domkirke" kunne indfører for at skabe værdi og øge 

interessen for Roskilde domkirke, hos den rette målgruppe. Vi har på baggrund af vores 

observationer udformet personaer. Ud fra de personaer vi har skabt(Bilag 2), har vi valgt at 

arbejde videre med en målgruppe. Det blev børnefamilien. Vi vil altså gerne kortlægge 

hvad der kan øge interessen for kirken og kulturarven hos børnefamilier. Hvilke initiativer 

der virker for dem, og hvor deres naturlige interesse er. Derefter vil vi forhøre os om det er 

muligt at deres naturlige interessefelt, kunne gå i symbiose med kirken og kulturarven.  

Vi interviewer vores respondenter, under et semistruktureret interview.  

2. Design 
Vi har taget mange erfaringer med os, fra vores pilot interview(Bilag 5). Både erfaringer til 

hvad man skal gøre, før under og efter interviewet. Vi har også haft snakket om forskellige 

typer af interviews og overvejet hvad der er mest hensigtsmæssigt, hvornår. 

Blandt andet at det er vigtigt med en god introduktion, før interviewet samt trygge rammer. 

Det er vigtigt så respondenten er så umiddelbar og ærlig som muligt – at omgivelserne 

indbyder til dialog og accept. Det vil vi gerne have, for at få brugbare svar. Under 

interviewet erfarede vi, at vi skal stille flere, mere åbne og konkrete spørgsmål. Vi vil gerne 
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bevare kontrollen over interviewet, men samtidig også være villige til at lade os føre, hvis 

respondenten åbner op omkring noget som vedkommende har lyst til at dele. Vi skal blot 

kunne finde sporret igen. Efter interviewet erfarede vi, at der er stor forskel på skrift sprog 

og tale sprog. Vi lydoptager alle interviews, så vi kan genhøre dem, og muligvis udlede 

nye pointer. Vi skal gøre os umage med transskriptionen så den bliver så fyldestgørende 

som muligt. Med disse erfaringer i mente er vi kommet frem til følgende:  

Vi vil designe hele forløbet således at vi udarbejder undersøgelsen ud fra vores 

problemformuleringer. Vi designer vores interview, med spørgsmål der forhåbentlig vil give 

svarmuligheder på de problemstillinger vi arbejder ud fra. Vi har besluttet at udføre et 

semistruktureret interview. Vi vil gøre brug af denne interviewform, fordi vi ønsker, at den 

vil  give os mulighed, for at have kontrol over interviewet - samtidig med at vores 

respondenter, frit kan besvare de spørgsmål, vi har forberedt. 

Vi har også valgt denne metode fordi, vi ikke planlægger at have løbene dialog med vores 

respondenter, og derfor gerne vil have besvaret alle vores spørgsmål på en gang.   

Vi har som tidligere nævnt, valgt at arbejde videre med børnefamilier i vores 

undersøgelse. Vores problemstilling er forsat hvilke tiltag "Fonden til formidlingen af 

kulturarven Roskilde Domkirke" kan indfører for at skabe værdi og øge interessen for 

Roskilde domkirke hos børn? Vi vil også gerne vide om børnefamilierne synes det kunne 

være interessant med et kulturhus, og om  familierne tror at det kan påvirke Roskilde 

domkirke som attraktion og Roskilde by som destination? 

Design af interview:  Vi har fundet inspiration fra denne interviewguide, "STEPS I EN 

INTERVIEW PROCES" fundet på: http://www.userdesign.dk/brugerstudier/interviews/, og 

så fra bogen ”interview - Det kvalitative forskningsinterview som håndværk” 3 udgave, 

Stainar Kvale og Svend Brikmann, 2015. 

3. Interview  

Vi har udvalgt børn og børnefamilier, og interviewer dem hver for sig, for at få et individuelt 

indblik, men fra familiens perspektiv. 

Vi har valgt 2 familier som vi har interviewet + 2 ekstra børn.  

Inden interviewet. Sørge for gode omgivelser, sørge for ego behov er udfyldt. Trygge, 

rolige, private rammer og evt, vand +snacks, Grundig introduktion til projektet. 

Præsentation af hvem vi er og hvorfor vi fortager dette interview.  
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Inden interviewet, informeres interessenterne om at de meget gerne må give udbydende 

svar. 

• Hvem er du? 

• Hvor gammel er du? 

• Fortæl om din familie? ( Køn, alder, relationer, volumen, lokalitet osv)  

• Hvad er dine interesser? 

• Hvad er jeres interesse som familie? 

• Kender du Roskilde domkirke?  

• Hvad ved du om kirken?  

• Kunne du finde på at besøge Roskilde Domkirke? ( har du allrede besøgt den? 
o Hvornår? 

• ( fortæl at den er verdens arv, på UNESCOS liste.. ) 

• ( Hvis de ikke vidste at Roskilde domkirke var på UNECOS verdensarvs liste 

så:) 

• Vil du besøge kirken endnu mere nu når du ved den er verdensarv?  
o Hvorfor? 

• Må vi høre om de kulturelle attraktioner i tidligere har besøgt? 

• Hvorfor har i prioriteret de kulturelle attraktioner? 

• Hvad laver I når i skal ud og opleve noget sammen? 

• Hvordan har prisen indflydelse på de ting i tager ud og oplever?  

• Hvordan har demografi indflydelse på de ting i tager ud og oplever? 

• Hvad med indlærings faktoren?  

• Hvad motiverer jer til at besøge en attraktion? 

• (Kort introduktion til Formidlingscenter! ) 

• Ville et formidlings center ved Roskilde Domkirke, med forskellige aktiviteter, 

fange din interesse yderligere?  
o Hvordan og hvorfor?  

• Hvilke aktiviteter ville du finde ekstra interessante i forbindelse med Roskilde 

Domkirke? ( Koncerter, højt læsning, teater osv?)  

• Ville du være villig til at betale et ekstra beløb(ud over entreen) for en aktivitet 

eller oplevelse i Domkirken? 

• Kunne du finde på at overnatte i Roskilde?  
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o Hvorfor, hvor ikke? 
o Ferie i længere tid?  
o Med hvilket formål? 

• Hvad synes du kunne gøre Roskilde by mere spændende at besøge? 

(samarbejde mellem de forskellige attraktioner) 

• Hvis Roskilde Domkirke skulle markedsføres til dig, hvor ville du så bemærke 

det henne?  

• Har du noget du vil tilføje 

Afslutning og afrunding.  

Vær taknemmelig. Informer om at respondenten selvfølgelig er velkommen til at kontakte 

os. Respondenten er også velkommen til at kommentere på transskriptionen senere hen, 

eller tilføje noget yderligere, hvis behovet opstår.  

Videregiv kontakt oplysninger og tag pænt afsked.  

 

4. transskription 
Interview med Natascha Brandt (Familie 1) 
IN: Interviewer 

D: Deltager 

 

IN: Præsenter dig selv. 

D: Jeg hedder Natascha. Jeg er mor til to, og jeg er øhm 28, og bor i hus i Solrød, og er 

lige flyttet hertil fra København. 

IN: Ja, fortæl om din familie. 

D: Ja, og jeg er også gift har en dejlig mand på 30, gammel mand (haha) og ja to børn en 

der er syv uger og en på næsten tre.  

IN: Mhm, hvad er dine interesser?    

D: Mhm, jeg kan godt lide at være sammen med familien, jeg kan godt lide at være ude og 

så er jeg begyndt at træne lidt og se masser af serie (haha) 

IN: Hvad er jeres interesser som familie?  

D: Vi kan godt lide at tage ud og lave noget sammen, og i dag har vi været inde og se inde 

ved den lille havfrue, eller tage i legeland, eller.. ja.  

IN: Kender du til Roskilde Domkirke?  
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D: Nej ikke rigtigt, øh eller jo jeg ved godt at den eksisterer, men øh og jeg har også været 

deroppe en enkelt gang tror jeg, men ikke sådan ellers.  

IN: Kan du huske hvornår du har været der?  

D: Jeg har i hvert fald været der til øh (pause) var det konfirmation måske en gang, og så 

kan jeg ikke huske om jeg måske har været der en gang i forbindelse med noget skole.  

IN: Okay, ja. 

IN: Øhm, ved du noget om kirken?  

D: Ikke andet end at det er der at øh kongefamilien er blevet begravet tror jeg (haha) 

IN: Ja, øhm kunne du finde på at besøge Roskilde Domkirke?  

D: Ja, det tror jeg ikke? Måske kunne det være meget spændende at hører sådan lidt 

mere om hva (pause) hvordan den egentlig er og historien omkring den 

IN: Vidste du godt at Roskilde Domkirke er på UNESCO’s liste. 

D: Nej, det vidste jeg ikke  

IN: Nej, ved du godt hvad det er? 

D: Neeej, ja, ikke det er sådan noget med nogle steder over hvad man skal besøge 

IN: Det er sådan noget med verdensarv. At den er på, den er verdensarv. Der er 

forskellige bygninger og områder i verden, som er unikke, og skal bevares og kommer på 

den liste ikke. 

D: Jo 

IN: Øhm, kunne du finde på at besøge den, nu hvor du ved, at den er en del af 

verdensarven?  

D: Ja, så synes jeg da at, det bliver noget man næsten bliver nødt til at gøre (haha) 

IN: Øhm (pause) Hvad med de øh, har du besøgt nogle andre kulturelle attraktioner? 

D: Uh ikke noget jeg lige sådan kan komme i tanke om, vi har været oppe i sådan mmh  

IN: Hvad med sådan noget Amalienborg, har i været der? 

D: Ja altså kun, altså udefra og inde og se soldaterne der stå ude foran, øhm, vi har også 

været, vi har været et eller andet sted hvor vi har været oppe i et højt tårn, jeg kan bare 

ikke lige huske hvor det var (haha) 

IN: (Haha)  

IN: Øhm, hvorfor har i prioriteret de kulturelle attraktioner?  

D: Jeg tror det var lidt også for ens børns skyld, og komme ind og se soldaterne stå ude 

foran. Og ellers er jeg ikke sådan kulturelt anlagt (haha)  
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IN: Øhm, hvad laver i, når i skal ud og lave noget sammen?  

D: Altså det er da nok mest finde legepladser og noget der kan underholde børnene 

IN: Ja. Øhm, hvordan har prisen indflydelse, på de ting i tager ud og oplever sammen?  

D: Jaer, det har alligevel sådan rimelig stor indflydelse, i hvert fald hvis det er (pause) altså 

hvis det er noget jeg ved ungerne vil få gavn af, så vil man måske godt betale lidt ekstra 

øhm  

IN: Ja 

D: Men ellers har det stor betydning synes jeg.  

IN Ja, hvad med demografi? Har det indflydelse?  

D: Ja, det vil jeg sige. Lidt i hvert fald, det jo igen kommer det lidt an på nogle ting vil man 

godt kører lidt for ikke, men ja det har det. 

IN: Hvad med indlæringsfaktoren?  

D: Nej det har nok lidt (haha) lidt mindre, men altså det kunne da være spændende nok at 

komme ud, hvis man fik noget ud af det. 

IN: Mhm 

D: Men det har nok ikke så stor indflydelse. 

IN: Nej, hvad øh, hvad motivere jer til at besøge en attraktion?  

D: (lang pause) mmh, ja det er sku da et godt spørgsmål. Igen tror jeg det noget, det skal 

gerne være noget som børnene kan foretage sig. Helst ikke noget hvor man bare skal 

lytte, men gerne noget hvor de kan lave noget med hænderne eller noget. 

IN: Ja, så lidt mere sådan med sanserne. 

D: Ja!  

IN: Ja. Øhm men, der åbner jo det her formidlingscenter i Roskilde, ved siden af 

Domkirken, og det er egentlig for at man skal kunne fortælle omkring de her kongefamilier 

i det her formidlingscenteret i stedet for det skal gå ud over de kirkelige aktiviteter der 

foregår i kirken. 

D: Ja 

IN: Øhm, og når det så kommer op og kører, og der sådan kommer til at, hvis der kommer 

forskellige aktiviteter der. Kunne det så fange jeres interesse yderligere  

D: Ja, det kunne det godt, jeg synes i hvert fald det kunne være ret sjovt at tage ud og 

hører lidt om det.  

IN: Ja  
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D: Men også, men det måtte også godt være noget hvor man måske også godt kunne 

komme, komme ind og se kirken efterfølgende eller noget og gerne noget hvor børnene 

måske kunne lavet et eller andet.  

IN: Ja 

IN: Øhm, hvilke aktiviteter ville du finde sådan ekstra interessante ved Domkirken hvis det 

var? 

D: Mmhm, jeg tænker det kunne godt være sådan noget quiz agtigt, hvor børnene kan 

finde svarene rundt et eller andet sted, sådan så de ligesom også får, altså hvor det bliver 

lidt aktivt for dem, så det ikke bare er sådan at stå og lytte.  

IN: Ja, og stadig sådan også lidt læring… ind over  

D: Ja lige præcis.  

IN: Ja.  

IN: Ville du så være villig til at betale et ekstra beløb ud over det, fordi man betaler jo for at 

komme ind i kirken og se de har grave, øhm ville du så være villig til at betale et ekstra 

beløb hvis det var sådan nogle aktiviteter.  

D: Det kommer nok lidt an på hvad det var for nogle aktiviteter tror jeg, og hvad prisen ville 

være ikke, fordi det er igen nok ikke der vi ville kunne fange mine drenge mest, men øhm 

altså det kunne være meget spændende, også hvis der også var noget indlæring, men jeg 

tror ikke deeet. Hvis det var meget dyrt, tror jeg at jeg ville vælge det fra. Men lidt ekstra 

kunne jeg da godt finde på.  

IN: Ja, hvad tror du sådan, bare sådan et skud i tågen?  

D: Jamen nu ved jeg, jeg ved faktisk ikke hvad det koster at komme ind i kirken?  

IN: 60 kr., og så er det gratis for børn. 

D: Okay. 

IN: Sådan er det nemlig, det er noget med at det er staten der har bestemt det.  

D: Jaer, så tænker jeg måske maks. 100 kr., eller sådan noget.. i alt.  

IN: Mhh.  

IN: Hvad med sådan nogle aktiviteter som koncerter, eller højtlæsning eller teater eller 

sådan noget, kunne det fange jer?  

D: Ja, ja det tror jeg godt det kunne, det tror jeg godt kunne være noget der. 

IN: Ja.  

IN: Øhm, kunne i finde på at overnatte i Roskilde?  
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D: (lang pause) mmh, det ved jeg ikke rigtigt i forhold til når vi bor så tæt på Roskilde, sååå 

tror jeg bare vi ville tage hjem.  

IN. Ja 

IN: Øhm, hvad med sådan hvis det var i skulle holde sådan en lille mini-ferie. Kunne i finde 

på at gøre det i Roskilde?  

D: Nej ikke når vi bor så tæt på Roskilde tror jeg, det.. der tror jeg vi ville længere væk.  

IN: Ja 

IN: Hvad synes du der kunne gøre Roskilde by endnu mere spændende at besøge?  

D: Det ved jeg ikke? Jeg tror, egentlig har jeg været der alt for lidt i forhold til vi alligevel 

bor så tæt på. Fordi det er jo faktisk en ret hyggelig by.  

IN: Mhm, ja.  

D: Så jeg ved ikke rigtigt hvad der skulle til, for at gøre det mere interessant. Jeg tror 

måske bare, man selv skal tage sig lidt sammen og komme afsted. 

IN: Ja, har du nogensinde besøgt vikingemuseet?  

D: Ja det har jeg faktisk  

IN: Ja, og sådan bare kun det?  

D: Ja, jeg tror faktisk vi var der engang med sådan noget familie-halløj faktisk, hvor vi var.. 

og så var vi bagefter inde i Roskilde by og gå rundt.  

IN: Ja, så det var ikke kombineret med noget andet udover måske lidt spisning og 

shopping?  

D: Nej, lige præcis.  

IN: Okay. Øhm hvis Roskilde Domkirke skulle markedsføres til dig, hvor ville du så 

bemærke det henne?  

D: Det ville nok være de sociale medier tror jeg.  

IN: Ja, er der sådan noget bestemt der ville fange dig mest?  

D: Jeg kunne forstille mig Facebook tror jeg.  

IN: Ja.  

D: Det tror jeg.  

IN: Er der noget du kunne tænke dig at tilføje?  

D: Neeej, det tror jeg ikke lige umiddelbart.  

IN: Nej, jamen så vil jeg bare sige tak for din tid.  

D: Jamen det var så lidt. 
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Interview med Martin Waarst (Familie 2) 
Interview = 22.54min.  

Martin er 43 år gammel, bor i Holte med hans datter. Han elsker at være aktiv i naturen i 

hans fritid. Han nyder historie og kulturelle attraktioner og er villig til både at rejse og bruge 

penge for at opleve noget særligt spændende.  

 

IN: Så er klokken 23. 41 og det er den 26. april og jeg er Ditte Wie og vil interviewe Martin 

Waarst. 

IN: Martin Waarst, hvem er du? 

D: Jeg er en mand i min bedste alder 

IN: Hvor gammel er du? 

D: 43 

IN: 43 år? 

D: Ja. Fra københavn 

IN: Jaaa. Og fortæl lidt om din familie 

D: Jamen jeg har et barn som er 10 år gammel, fylder snart 11. Og min familie er fra 

Stævns området, men jeg er født i københavn og øhm, ja. Jeg her hele mit liv. Jeg har 

boet en masse år i udlandet, men ellers er det primært Valby og Holte jeg har begivet mig 

i.  

IN: Jaaa. Og fortæl lidt om dine interesser 

D: Jamen jeg har en del. For eksempel kan jeg godt lide fodbold, jeg kan godt lide at spille 

fodbold, men jeg kan også godt lide at se det. Så kan jeg godt lide at løbe – det skal helst 

være noget hårdt løb med noget skov og svært terræn, hvor jeg faktisk også konkurrer – 

ikke fordi jeg er specielt god til det, men er bare, det gør jeg. Så kan jeg også godt lide at 

mountainbike, egentlig kan jeg godt lide natur og oplevelser også kan jeg godt lide at 

rejse, som nok mange kan, men det kan jeg virkelig godt. Og faktisk bare sport i det hele 

taget, naturlivet og rejser det er nok det. Og så kan jeg godt lide at spille spil. Jeg elsker at 

spille spil og lave skattejagt og sådan noget. Det er også lige mig.  

IN: Fortæl så lidt om din interesse som familie. Hvad er Jeres interesse som familie? 

D: Vores interesse er at man skal have noget godt, min datter skal føle sig tryg, men man 

skal også opleve en masse. Jeg har det sådan at oplevelser det er en god læring til børn. 
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Så øhm, jo mere jo bedre, hun er ikke altid selv enig. Hun synes nogen gange vi laver lidt 

for meget, men det er fordi ellers så keder jeg mig selv. Men For eksempel så har jeg det 

sådan, at 2 uger på ferie der lærer hun bedre engelsk end hun gør i sine timer i klassen, 

men selvfølgelig skal hun passe sin skole. Der skal være tryghed det skal være sjovt, vi 

skal kunne stole på hinanden, men der skal ikke være for mange regler. 

IN: Kender du Roskilde Domkirke? 

D: Ja 

IN: Hvad ved du om kirken 

D: Jeg ved den er stor og flot og at det er de kongelige som er begravet der. På nær Prins 

Henrik. Hmmm ja.. Så har jeg besøgt den nogle gange. Og har læst om der har været 

brand I den. Og så har jeg en kammerat som har arbejdet der, som kirkevagt. Jaaa det er 

vist det.  

IN: Ved du at den er på UNESCOs verdensarvsliste? 

D: Nej det vidste jeg ikke. 

IN: Vidste du ikke det? 

D: Nej 

IN: Ej hvor vildt. Det er derfor man har oprettet den her fond, som hedder Fondent til 

Formidling af verdensarven Roskilde Domkirke. Fordi der ikke er særlig mange mennesker 

der ved det. Og det er derfor Roskilde Domkirke har ”hyret” os til at lave en 

formidlingsstrategi til dem. Og ”hyret” os sagde jeg med gåseøjne, men det kan man 

selvfølgelig ikke høre på lyd.  

IN: Roskilde Domkirke, du ved jo godt ret meget om den allerede, at de kongelige er 

begravet der og den ligger i Roskilde kommune. Nu når du så ved at den ligger på 

UNESCOs verdensarvsliste øger det så din interesse for at besøge kirken? 

D:  Nej, men jeg er faktisk lidt nysgerrig for hvorfor den er.  

IN: Ja, skal jeg fortælle dig hvorfor den er? 

IN: Det er fordi den er den første, øh hvad er det nu det hedder, barok, nej Gotiske. Det er 

den første bygning som er bygget i den Gotiske stil i udenfor det sydlige Europa, altså i 

Danmark ikke. Og så er den bygget i tegl, altså de røde teglsten, som så er mikset med 

det hvide kalkhalløj som er meget specielt. Og så er den også verdensarv fordi den er 

bygget i det her store kirkerum med de her våbenhuse, hvor der er forskellige temaer i 
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hvert våbenhus. Og så også på fordi den danske kristne historie – det er der den er blevet 

sådan grounded i Danmark, kristendommes rejse til Danmark. Ja, der er mange grunde.  

D: Ja, okay 

IN: Men faktisk har UNESCO givet nogle inskærpningskriterier fordi Roskilde Domkirke de 

ikke er så gode til at formidle at det er verdensarv. Fordi det er faktisk et af kriterierne at 

man ligesom kommer ud med at man er verdensarv.  

IN: Nå men så dit svar til om du ville besøge den mere nu når du ved den er verdensarv, 

det er ja? 

D: Nej. Altså nej ikke umiddelbart, men det er da meget interessant hvis man fik gæster fra 

udlandet. Så kan det da godt være at man ville vælge den frem for noget andet fordi det 

lyder meget godt.  

IN: Jaaa. Må vi høre lidt om de kulturelle attraktioner du ellers har besøgt? 

D: Altså I Roskilde? 

IN: Både I Roskilde men også bare I det hele taget I Danmark 

D: I Danmark.. Jamen For eksempel en anden kirke og det er Ribe Domkirke. Og det er 

fordi at Ribe jo faktisk er Danmarks ældste by og det er en meget fin historie og så er hele 

byen og husene meget gamle og det synes jeg jo er meget interessant. Og så er der jo 

både i Århus og i Odense er der også gamle bydele. Altså egentlig kan jeg rigtig godt lide 

gamle bydele. Men noget jeg ofte brugte da det var gratis var, men nu koster det desværre 

penge, var Lyngby, altså friluftsmuseet, hvor der er udstillinger af gamle huse fra 

forskellige egne i Danmark. Det synes jeg er vældig spændende og meget smukt. Og ja 

som sagt har jeg også taget gæster med når man har det. Nu er det et museum hvor det 

er halvdyrt at komme ind, men ellers har det faktisk været gratis i mange år. Og ellers er 

der jo Stævns Klint.  

IN: Den er også på UNESCOs verdenarvsliste 

D: Og min familie er jo fra Stævns så den har jeg besøgt rigtig mange gange. Og mine 

tipoldeforældre er faktisk begravet der på kirke som er ved at falde ned i havet, så det erjo 

også lidt sjovt også.  

IN: Hvorfor har I så prioriteret sådanne kulturelle attraktioner frem for For eksempel 

biograf? 

D: Altså biografen har jeg faktisk også været meget i – det var bare for at komme med 

nogle eksempler 
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IN: Så oplever mange ting? Det er noget du prioriterer? 

D: Ja også koncerter og sådan. Det er sådan noget man skal synes jeg. Det gør jeg 

virkelig ofte. Ellers ville det være alt for kedeligt.  

IN:  Fordi vores næste spørgsmål er faktisk, hvad laver I så når I skal ud og opleve noget 

sammen. Men det kan jo være hvad som helst – det har du jo allerede svaret på 

D: Ja 

IN: Hvordan har prisen indflydelse på de ting og sager som i tager ud og laver? 

D: Den har faktisk indflydelse. Fordi jeg vil ikke kalde mig fattig, men man skal jo passe på 

sine penge. Så hvis det er noget der er meget, meget dyrt og det bare er sådan, nå det 

kunne da være meget sjovt at se, så ville jeg nok ikke gøre det. Men hvis der er som jeg 

talte om før i Lyngby, så besøgte jeg det rigtig meget før, men nu koster det 70 kr. Per 

person så synes jeg pludselig ikke det er så interessant mere, fordi jeg alligevel ikke 

lægger så meget i det. Også For eksempel hvis du skal i biografen hvis man er 3 personer 

så løber det jo hurtigt op i 500-600 kr. Og så er det da lige noget man overvejer om man 

har råd til. Så jo penge det… Men jeg vil så sige at det siger jeg ofte, men så bruger jeg 

alligevel penge på det fordi jeg hellere vil prioriterer det end så meget andet.  

IN: Hvordan har demografi indflydelse på de ting i tager ud og oplever? 

D: Det er i forhold til tid og transportmiddel. Men nu har jeg fået bil så nu er det lidt 

nemmere. Men vi tager selvfølgelig ikke til Jylland hvis vi har en dag. Det er også noget 

med prisen på rejsen. Nu taler I om Roskilde det ville jeg sagtens besøge, det er ikke så 

langt væk. Men jeg ville For eksempel ikke tage til Skagen for en dag, selvom det ville 

være fantastisk.  

IN: Hvad med den her indlæringsfaktor? 

D: Den er vigtig synes jeg. 

IN: At det har det her berigende element? 

D: Ja det er vigtigt at det giver en læring, det synes jeg. Når man er ude at se ting, så kan 

jeg godt altid lide at læse om det For eksempel før googler jeg det altid. Og så er der også 

ofte sådan nogle informations-ting når man er der ude og dem læser jeg også altid. Og det 

prøver jeg også at lære min datter fordi ellers er det jo bare For eksempel mursten hvis 

man ikke sætter sig ind i tingene. 

IN: Hvor finder du så den her information henne? 
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D: Googler stedet og så tit hvis det er For eksempel et museum har de jo informationer 

der.  

IN: Betyder det så noget når du kommer ind på museet, hvordan de har opsat det. Altså 

For eksempel om de har en skærm med en masse tekst på eller om de har en APP du 

skal have? 

D: Ja meget.  

IN: Hvad foretrækker du? 

D: Jeg foretrækker faktisk den gammeldags måde hvor der For eksempel er en plade med 

et 1 tal på og så ved man at det er den og så står der ikke alt for meget. Jeg kan godt se 

at de der APPs at det er smart. Men nogen gange synes jeg der er alt for meget 

information. Og jeg ved godt at det lyder mærkeligt, men nogen gange så synes jeg at når 

man går inde i noget der er gammelt som for 100 eller 200 år tilbage og der så er en APP 

som shiner og ser nyt ud, så synes jeg at det tager lidt af oplevelsen fra mig. Jeg kan godt 

lide at det er let og hurtigt og det skal heller ikke… Altså jeg var ude og besøge et museum 

der hedder Ellehammer og der var sådan nogle boards med små sjove historier og det var 

rigtig fint. Og så var min kæreste så sød og købe en bog til mig og det var så interessant 

fordi så kunne jeg læse om det hele senere. Men jeg har ikke behov for at vide alt når jeg 

er derude. Deroppe synes jeg det er rigtig fint at man bare får nogle små qlues.  

IN: Og så kan man selv læse op på det man ikke synes er så spændende. 

D: Ja. Og det er jo fint at der så bliver solgt en bog man kan købe. Men de der APPs hvor 

man så skal linke til noget andet til det tredje til det blå til det grønne. Så synes jeg man er 

for meget med sin mobil. Og så gør man det jo bare igen når man er der.  

IN: Hvad vil du sige motiverer Jer til at besøge en attraktion? Hvordan får I tanken? 

Hvordan finder du For eksempel ud af, vi tager til Kronborg i dag? 

D: Det er ofte meget spontant. Måske ser vi en reklame eller andre har sagt det. Det kan 

også være man kan se der er en weekend hvor man ikke rigtig har noget at lave og så ser 

man måske noget i avisen. 

IN: Så det er faktisk reklamer der rammer dig, altså avisen og reklamer er det i toget eller? 

D: Ja. Altså helt klart hjælper det.  

IN: Og plakater og hvad der nu ellers er? Du lægger faktisk mærke til dem? 

D: Ja det gør jeg helt klart. 

IN: Okay. Fordi Roskilde Domkirke 
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D: Ja 

IN: De er jo som sagt Verdensarv og de har nu tænkt sig at bygge et fysisk 

formidlingscenter fordi det ikke går så godt for dem at formidle sig som Verdensarv som 

det er lige nu. Nu efter du ved de vil lave det, ville det her center ved Roskilde Domkirke 

som så måske fange din interesse og gøre at du mere ville besøge Domkirken? Fordi om 

For eksempel om lørdagen og søndagen kan man ikke komme ind i kirken grundet 

kirkelige handlinger som For eksempel begravelser og bryllupper. Også i hverdage. Så der 

er også mange turister der tager dertil og så ikke kan komme ind på grund af de kirkelige 

aktiviteter. Derfor vil man bygge et formidlingscenter. Ville det være noget du ville synes 

var spændende? 

D: Jamen altså er det kun når man kommer derhen så er der et center man kan komme 

ind i eller vil der også være reklamer i For eksempel aviser osv? 

IN: Nej, altså det er et fysisk formidlingscenter, et ekstra hus de vil bygge hvor de kommer 

til at have måske museum eller aktiviter. Vi arbejder med at det skal være aktiviter som 

måske appelerer mere til børnene. For eksempel koncerter eller teater eller For eksempel 

en mere spændende fortælling om kongerækken, måske via en APP med en skattejagt.  

D: For os så ville jeg ikke tage derhen bare fordi jeg vidste der var sådan et center, men 

hvis der nu var formidlet nogle aktiviteter så kunne det godt være jeg ville tage derhen. 

Hvis nu jeg For eksempel så i avisen at der var skattejagt for børn eller unge, så ville jeg 

tænke at det kunne måske være sjovt t tage derhen. 

IN: Eller måske en Halloween begivenhed eller natteløb?  

D: Ja. 

IN: Så det kunne godt fange din interesse med et formidlingscenter. 

D: Ja, men jeg ville ikke tage derhen for at finde ud af hvad er der? Jeg ville ikke tage til 

Roskilde for at finde ud af hvad der er i Roskilde Domkirke. Det ville jeg ikke.  

IN: Nej okay, så det ville bare være en bonus hvis du kom til Roskilde Domkirke og de så 

havde det. 

D: Ja og altså jeg ville da blive mega irriteret hvis der så var lukket grundet en barnedåb.  

IN: Men så kunne du jo så måske få tiden til at gå i formidlingscenteret indtil du så kunne 

komme ind i kirken. 

D: Ja altså jeg ville nok bruge det hvis jeg var der. 

IN: Okay, det er meget interessant.  
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IN: Hvilke aktiviteter ville du finde ekstra interessante i forhold til Roskilde Domkirke. Hvor 

kan du se et potentiale? Hvad synes du de burde lave, som de ikke har nu? Fordi det går 

jo tydeligvis ikke nu jo. 

D: Nej men altså det ville jo helt klart være sådan noget som natteløb eller aftenløb, 

skattejagt eller altså noget guidet tur som ikke bare er ”så er brændte taget der”. Ligesom 

man man i København har en som klæder sig ud som H. C. Andersen og så går han tur 

rundt i København. Og så øhm (pause).  

IN: Ja, så sådan noget som For eksempel skattejagter og noget som man laver hele 

familien sammen?  

D: Ja men jeg synes også man skulle udnytte at man har sådan en flot kirke. For 

eksempel lave noget rollespil med folk der er klædt ud og så lave et marked. Altså For 

eksempel et julemarked – det er jo helt vanvittigt at der ikke er det. Det ser man jo i en 

masse lande. Så man ligesom bruger kirken som en del af scenografien. Det kunne også 

være spændende med et skuespil derinde, eller noget koncert.  

IN: De har faktisk været inde på at lave en velgørenhedskoncert i forbindelse med 

Roskilde Festival, hvor U2 skulle være inde og spille. 

D: Okay, jamen det ville jo være fedt.  

IN: Det blev ikke til noget. 

D: Nej men så havde jeg købt billet! 

IN: Det er faktisk det næste spørgsmål: om du ville være villig til at betale et ekstra beløb 

for at entreen. Hvis der nu var en aktivitet du synes var spændende. 

D: Ja helt klart.  

IN: Kunne du så finde på at overnatte i Roskilde? 

D: Jaaa, altså. Nu bor jeg jo rimeligt tæt på, men det kunne jo være der var et samarbejde 

mellem en restaurant og en begivenhed og et hotel der kunne være spændende. Men 

umiddelbart ville jeg nok tage hjem fordi jeg bor… Altså jeg tror ikke lige at et besøg i 

Roskilde Domkirke at jeg ville forbinde det med at overnatte. Nej det ville jeg nok ikke.  

IN: Nej. Det som kunne være en fremtidsmulighed var måske at lave et samarbejde med 

Vikingeskibsmuseet og med havnen og med Ragnarock og de her store attraktioner. 

D: Altså ja, Roskilde har jo rigtig meget at byde på.  

IN: Ja, der er bare ikke rigtig nogle der ved det. 

D: Nej. Men de er bare ikke så gode til at formidle det. 
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IN: Hvad synes du så kunne gøre Roksilde by mere spændende at besøge. Når ja, det har 

du faktisk lige svaret på. Det her med de skulle samarbejde.  

D: Jo nu er de jo meget kendte for deres festival. Men for dem der ikke har været på den 

er det noget lidt dirty noget, som man ikke gider og man ikke vil tage børn med hen. Så jeg 

tror at Roskilde skal promovere sig bedre til at være noget mere en Roskilde Festival som 

man kender Roskilde for. Man ved er er en Domkirke og man ved der er Vikingemuseet, 

men man forbinder det ligesom med at man har været på skoletur der da man var mindre 

og det er ligesom det.  

IN: Det er sjovt du siger det med skoleturen. Det er faktisk også noget af det vi har læst i 

vores materiale. At de fleste besøger faktisk Roskilde Domkirke fordi de har været der som 

barn. 

D: Ja lige præcis. 

IN: Det er faktisk ret sjovt. 

IN: Hvis Roskilde Domkirkes markedsføring nu skulle ramme dig. Hvor ville det så være 

henne? 

D: Altså nu er jeg jo pendler, så jeg ville se det I togene, gratis-aviserne. Det der er lidt 

farligt med reklamerne det er a der er reklameret med det så kommer der jo tons vis af 

mennesker og det synes jeg er lidt irriterende. Men det er jo nok bare vejen frem. Øhm.. 

Ja. Og så synes jeg det er vigtigt, har jeg fundet ud af, er der er så mange ting der er til 

børn altså mindre børn. Men de der børn der er 12 og begynder hellere at ville være med 

vennerne eller ipaden, dem synes jeg der mangler noget for. Altså ældre børn. Også fordi 

jeg har en selv. Jeg synes det var nemmere at finde på noget der også var interessant da 

hun var mindre. Men der skal selvfølgelig også mindre til at imponere. Men det er jo stadig 

levende mennesker der skal underholdes.  

IN: Har du noget ekstra at tilføje? 

D: (pause) Neej, ikke rigtig… Altså man ser jo så meget flot natur og fjorden i Roskilde så 

det er måske også noget man kan udnytte. Jeg ved at oppe i, jeg tror det er 

Frederikssund, der har de et vikingeskuespil hvert år hvor de bor som vikinger og man kan 

komme ind og se vikingebyen og sådan det og så kommer de også ud på fjorden og det 

kunne man da klart også gøre i Roskilde. Men jeg ved selvfølgelig ikke om de gør det. 

IN: Nej, så det er også det med at du ved faktisk ikke om de allerede gør det. 

D: Nej.  
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IN: Jamen så vil jeg bare sige tusinde tak for at du gad at deltage i vores interview 

D: Det var så lidt. 

IN: Det var nice. 

 

Interview med Izabelle ( Familie 2) 
IN: Interviewer  

D: Deltager  

IN: I dag er det den 26 April en torsdag og klokken er 17.24, og jeg hedder Ditte Wie og 

jeg interviewer.  

D: Miiig, Izabelle Marie Waarst 

IN: (haha) Ja, og Izabelle hvor gammel er du?  

D: Jeg er 10 år gammel  

IN: Du er 10 år gammel og prøv at fortæl lidt om din familie  

D: Min familie består af… dig Ditte og min far og i Sverige er det bare mig og min mor. 

IN: Det er hyggeligt, og du bor i hvad for en by?  

D: Øh Holte  

IN: Mhm, og du har ikke nogen søskende (D: Afbryder: Nej), så du er så heldig at være 

enebarn.  

D: Ja 

IN: Ja, hvad er dine personlige interesser?  

(Hvisken) 

IN: Hvad kan du lide at lave i din fritid?  

D: Når, jeg kan godt lide at lege med mine veninder og gå til spejder og sådan noget, og 

lege en leg der hedder Hungergames  

IN: Ret meget, øh er du ret glad for at være udenfor ikke også? 

D: Jaer det er jeg  

IN: Når det er blevet sommer og sådan noget.  

D: Ja 

IN: Hvad så med som familie.. hvis du nu lader som om jeg bare er fremmed. Så at hvis nu 

at du bare siger bare sådan din papmor og din far og dig. Hvad kan i godt lide at lave?  

D: Vi kan godt lide at være på eventyr og sådan være sammen og hygge og spille om 

aften og sådan noget.  
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IN: (haha) Jaer, det kan jeg godt lide også.  

IN: Mhmm, hvad så med Roskilde Domkirke, kender du Roskilde Domkirke?  

D: Mhm, nej.  

IN: Nej.  

IN: Ved du noget om Roskilde Domkirke? 

D: Mhm, nej.  

IN: (haha) Nej. Roskilde Domkirke det er en stor kirke som ligger i Roskilde. Og det er 

sådan en, en verdensarvskirke fordi den er bygget tilbage i middelalderen i sådan nogle 

mursten, ligesom øhm vores hus her, øh lejlighed er bygget af. Og så er der også en 

masse hvide kalksten og sådan noget på. Så det er en meget kendt gammel kirke fra 

middelalderen, som man mente at en der hedder Absalon han havde bygget.  

Øhm og det, det her projekt vi laver går ud på nu, det er, og handler om hvordan man 

sådan kan gøre det mere spændende for børn. Og det er derfor at vi godt kunne tænke os 

at interviewe dig, for ligesom at finde ud af hvad børn de synes kunne være spændende at 

man lavede af tiltag i den her kirke, så at du havde lyst til at komme derhen..  

D: Hmm  

IN: Og så at man som sådan som familie kunne have lyst til at tage derhen.  

D: Ahh 

IN: Så er Roskilde Domkirke også på noget som hedder UNESCO’s verdensarvsliste. Og 

UNESCO’s verdensarvsliste det er sådan alt det som skaber værdi for universet sådan. 

Du ved sådan nogle ting der virkelig er flotte, som kommer på listen som, det er for 

eksempel Roskilde Domkirke.  

IN: Øhm, du har jo også for eksempel også været på Kronborg, øh og hvad hedder det 

der. Har du ikke været på andre sådan nogle slotte og borge og sådan noget?  

D: Hm, nej det tror jeg ikke helt. Jeg har været på en, noget der hedder Ørebros, 

Ørebrosslot i Sverige.  

IN: Mhm, det er nok det samme. Det kunne også godt være sådan noget kulturarv, og 

sådan noget der er gammelt ikke. Har du ikke også været på Kronborg, det der ligger 

oppe i Helsingør  

D: Jo, det har jeg været sammen med min klasse.  

IN: Mhm. Det kunne jeg godt huske, det er også sådan et kulturarv, som faktisk arbejder 

sammen med Roskilde Domkirke.  
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D: Nåår. 

IN: Når vi hopper lige lidt ned.. Hmm. (lang pause) Fordi det betyder jo ikke så meget for 

dig med prisen, hvad det koster, og det betyder heller ikke så meget for dig med 

demografi, altså hvor det den er placeret. Det gør ikke noget at det er i Roskilde 

D: Nej 

IN: Der ikke rigtigt noget.   

IN: Hmm, hvad er.. Når hvad med hensyn til sådan noget at lære. Hvis nu du skal ud op 

opleve noget 

D: Ja 

IN: Betyder det så meget for dig, om man kan lærer noget af det.  

D: Hmm.. Det kommer lidt an på om hvis jeg synes det er spændende.  

IN: Så hvis du nu synes det er spændende, så er det godt?  

D: Jaer, så synes jeg det er ret spændende. Hvis jeg synes det ikke er særligt sjovt 

allerede fra starten af, og jeg bare skal hører om en masse ting om. Nogle gange kan det 

også været sjovt, fordi så kan det være at jeg bliver inspireret af det, og nogle gange er 

det bare sådan at jeg slet ikke har lyst til at være der og så hører jeg bare slet ikke efter.  

IN: (haha)  

IN: Fordi det er faktisk også sådan nogle ting, øhm som vi synes kunne være ret 

spændende og, og arbejde videre med. Hvad for nogle ting kunne man lave i en kirke, så 

du havde lyst til at tage derhen.  

For eksempel så har kirken tænkt sig at lave noget der hedder et formidlingscenter, som 

nærmest et lille hus man bygger ved siden af kirken hvor der kunne være alle mulige sjove 

ting.  

D: Ahh  

IN: Og så kunne vi godt tænke os at høre hvad du synes øhh, kunne være sådan nogle 

spændende aktiviteter, som gjorde at du vil synes det var sjovt at komme i kirke.. sådan en 

gammel en. 

D: Ah ja.  

IN: Kunne det være måske.. teater eller. Mhm jaa, det ved jeg ikke? Har du nogle gode 

ideer? 

D: Mhm, det kunne godt være teater, sådan, hvad der sådan er sket i den der kirke sådan 

før hen og hvordan man byggede den og sådan noget.  
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IN: Mhm 

D: Fordi jeg er ret inspireret af sådan noget historie, og alt sådan noget middelalder og 

sådan noget.   

IN: Og hvad med vikinger? Er det også spændende?  

D: Jaer, det er også noget, en af mine ynglings.  

IN: Det er en af dine ynglings ting. Også med kongerækken og konger og dronninger og 

sådan noget?  

D: Jaer  

IN: Hvordan synes du man kunne formidle det? Altså hvordan kunne man fortælle 

historien så den var spændende?  

D: Sådan.. Mere sådan at et rigtigt spændende teaterstykke sådan så man viser hvordan 

det virkelig var, så man tror virkelig det er i virkelighed, sådan hvordan det, hvordan det så 

ud inde i kirken dengang, og hvordan det er blevet, hvordan alle de der byggede kirken, 

hvordan de er blevet behandlet og sådan noget. (kan ikke hører det) Hvad de fik og sådan 

noget. Og hvordan det så, hvordan det.. så ud dengang. 

IN: Mhm. Kunne det også være sådan noget som hvad for noget tøj de havde på, oog 

D: Jaer  

IN: Kunne det også være en App på telefonen? Eller er det bedst med teater?  

D: Ej det skal være sjovere sådan en ting som teater, fordi så er det ligesom.  

IN: Så er det virkelighed  

D: Jaer, så er det sådan at man virkelig føler hvordan det har været sket, sådan noget. 

IN: Jaer  

D: Men mobilen, det er måske lidt mere folk der bruger den i den her nutid, end det var før.  

IN: (Haha) Ja det er rigtigt. Øhmm nu skal vi se.  

IN: Tror du at øh din far ville være villige til at betale penge for at du kunne få lov til at 

komme ind og opleve sådan noget?  

D: Ja det tror jeg.  

IN: (Haha) Det tror jeg også  

IN: Hvad med sådan og komme på ferie i Roskilde? Tror du at vi kunne finde på det?  

D: Mhm, måske en endagstur eller to dagstur i et telt eller sådan noget.  

IN: Mhm 

D: Det tror jeg godt man kunne  
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IN: På camping eller noget  

D: Ja  

IN: Ja. Er der noget ekstra som du kunne tænke dig at fortælle noget om, om Roskilde 

Domkirke eller et eller andet spændende?  

D: Neeej 

IN: Næ, tak fordi du ville interviewes.  

D: Ja, tak for det.  

 

Interview med Emma (Ekstra barn 1 ) 
IN= Interviewer  

D= Deltager 

IN: Jeg hedder Ditte Wie og jeg sidder hen d. 26. april kl. 17.32 og interviewer…. 

D: Emma 

IN: Emme hvem er du? Hvor gammel er du? 

D: Jeg er 11  

IN: Og hvor bor du? 

D: Jeg bor i Holte 

IN: Hvad med din familie? 

D: Mine forældre er skilt. Jeg har min mor og min storebror og min storesøster. Og så har 

jeg min papfar og min far.  

IN: Og er du hos dem begge to ret tit? 

D: Ja 

IN: Hvad er så dine personlige interesser? 

D: Håndbold og sport 

IN: Hvad med som familie? 

D: At tage på ferie og spilleaften 

IN: Hvad kan I godt lide for nogle spil? 

D: Forskelligt. Partners, monopoly og nogle sjove spil 

IN: Kender du Roskilde Domkirke? 

D: Ja 

IN: Hvor fra? 



 70 

D: Jeg har været deroppe med min morfor og morfar og så har vi også har om det I 

skolen. Tror jeg.  

IN: Ja okay. Så hvad ved du om kirken? 

D: Der ligger kongelige og kongelige skal ligge der og så er den ret stor. 

IN: Ja, meget stor. Og hvornår var du der sidst 

D: Jeg tror det var I år.  

IN: Okay så det er ikke så lang tid siden? 

D: Nej 

IN: Kunne du finde på at besøge den igen? 

D: Ja 

IN: Okay så du synes det var spændende at være der? 

D: Ja 

IN: Vidste du godt, at Roskilde Domkirke er på noget der er på UNESCOs 

Verdensarvsliste? Var det derfor du besøgte kirken? 

D: Nej. Det var bare fordi det var sjovt 

IN: Ja okay, men det var godt du synes det var sjovt. Det var måske også fordi det var 

med din mormor og morfar. 

D: Jaaa 

IN: Har du besøgt andre kirker og sådan noget? 

D: Nej 

IN: Kun Roskilde Domkirke 

D: Eller jo 

IN: Når ja, du har besøgt Kronborg med skolen ikke? 

D: Jo og I udlandet. Fordi min mor skal altid ind og tænde et lys for min mors bror. 

IN: For hendes bror som er død. Så for din mor har de besøg også noget med noget 

religiøst at gøre? 

D: Ja 

IN: Det er ret sødt.  

IN: Hvad laver i ellers som familie udover ferie og på ferien? 

D: At opleve ting. 

IN: Altså så I tager på stranden? 

D: Nej, mere mindeværdige ting, som der er kendte. 
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IN: Så I tager på sigthseeing 

D: Ja 

IN: Tror du at det med at du bliver klogere det betyder noget for dig 

D: Ja 

IN: Så du kan godt lide at du lærer noget 

D: Ja fordi når man har været væk fra skolen er det rart at kunne sige, at man også har 

lært det 

IN: Ja så du kan komme hjem og prale lidt med de ting som du har set og sådan noget. 

Det kan jeg godt forstå.  

IN: Roskilde Domkirke vil bygge et stort hus ved siden af kirken hvor der skal være alle 

ulige spændende og sjove ting som skal gøre det lidt mere sjovt at besøge kirken og så vil 

vi godt høre hvad det er for nogle ting som du ville synes var spændende at de lavede 

derinde? Det kunne For eksempel være koncerter eller højtlæsning eller teater eller 

mobilapp eller noget andet. Hvad synes du kunne være spændende de lavede? 

D: Da jegg var der lavede vi noget med skattekort hvor vi skulle besøge hver ting og finde 

demo g så skulle vi læse om det. Og så kunne teater også være spændende 

IN: Var det på en APP eller? 

D: Nejd et var på et kort, hvor man også skulle finde gravsteder 

IN: synes du det var lidt uhyggeligt? 

D: Ja at være henne ved gravstenene! 

IN: Hvis nu vi lavede noget natteløb ville du så synes det var spændende? 

D: Ja! 

IN: Tror du at dine forældre er ligeglade hvad det ville koste hvis nu det var noget 

spændende der skete? 

D: Det ved jeg ikke 

IN: Ligenu koster det 60 kr. Men hvad hvis det måske kostede 100 kr. 

D: Min mor ville nok godt 

IN: Kunne du finde på at tage på ferie i Roskilde? 

D: Nej 

IN: Hvorfor? 

D: Det er for kedeligt fordi det er i Danmark 

IN: Så du vil hellere til et andet land 



 72 

D: Ja 

IN: Er der noget du ellers synes Roskilde Domkirke kan gøre for at gøre det spændende? 

D: Nej. Jeg synes allerede det er sjovt. 

IN: Det er vildt fedt du synes det. Har du ellers noget du vil fortælle? 

D: Nej 

IN: Det var fedt at du gad at blive interviewet Emma! Tak for det. Var det okay? 

D: Ja 

 

Interview Selma (Ekstra barn 2 )  
IN = interviewer  

D= Deltager 

IN: I dag er det den 26. april og klokken er 17.39 og jeg sidder foran… 

D: Selma  

IN: Selma, hvem er du? Hvor gammel er du? 

D: Jeg er 10 år 

IN: Og du er en dreng? 

D: Nej. Jeg bor I Holte 

IN: Og hvem bor du sammen med? 

D: Min mor og min far og mine to storebrødre 

IN: Jaaa, og I har også en hund? 

D: Ja og en kat 

IN: Hvad klasse går du i? 

D: 4. klasse 

IN: Hvad er dine interesser 

D: Jeg kan godt lide fodbold 

IN: Og hvad kan I godt lide at lave sammen som familie? 

D: At være i Djurs Sommerland 

IN: Ja, så I kan godt lide at være I forlystelsesparker? 

D: Ja 

IN: Fordi der er meget man kan opleve? Eller hvad er det der gør dem spændende? 

D: Hmm, jeg synes bare de er fede! 

IN: Det kan jeg godt forstå. Er det en tradition at I gør det? 
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D: Ja, det gør vi hver sommer. Når vi tager op i vores sommerhus så tager vi i Djurs 

Sommerland. 

IN: Det lyder dejligt. Hvad så med Roskilde Domkirke, kender du den? 

D: Ikke rigtig 

IN: Du har aldrig hørt om den før? 

D: Ikke rigtig 

IN: Så du ved heller ikke noget om den vel? 

D: Nej 

IN: Roskilde Domkirke det er en stor kirke som er bygget I middelalderen. Og så er det der 

hvor en masse konger og dronninger er blevet begravet, stort set alle konger og 

dronninger vi har haft, så der ligger faktisk 39 konger og dronninger der. Og det er også 

der vores dronning skal begraves når hun dør en dag. Så det er en meget meget stor kirke 

og den er kommet på noget der hedder UNESCOs verdensarvsliste hvor det er alle mulige 

mindeværdige ting der kommer på den liste. Og det vi skriver opgave om det er hvordan 

man kan gøre det mere spændende for For eksempel børn at være der.  

IN: Så mit næste spørgsmål det handler om, om du For eksempel har lyst til at besøge 

kirken nu, hvor jeg har fortalt dig de her ting? Eller tænker du stadig det er kedeligt? 

D: Det ved jeg ikke 

IN: Har du besøgt andre kulturelle ting? 

D: Jeg har være ude der ved Egtvedpigen. Og et eller andet sted der var lukket, men vi så 

et vikingeskib og et vikingehus. Og så har jeg også være i nationalmuseet med klassen og 

på et museum hvor man kunne se alt muligt med Rom. Og et sted med en kikkert hvor 

mange kunne se hvordan mennesket har udviklet sig.  

IN: Sejt, synes du de ting var spændende? 

D: Ja 

IN: Følte du at du lærte noget? 

D: Ja 

IN: Var det det der var det gode ved oplevelsen? At du lærte noget? 

D: Hmm, ja lidt 

IN: Jeg fortalte dig jo før om Roskilde Domkirke, hvor vores konger og dronninger ligger og 

er døde.  

D: Ja 
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IN: Så har det tænkt sig at bygge et stort hus uden for kirken, som ligesom skal være et 

slags oplevelsescenter kan man sige, så det skal ligesom være sådan et formidlingscenter 

hvor de fortæller historien om Domkirken så det kan For eksempel være en udstilling som 

du har været inde og opleve eller alt muligt forskelligt.  

IN: Og det vi godt kunne tænke os at høre lidt om er hvilke ting de kunne lave som du 

synes er spændende? Det kunne være koncerter eller teater eller en APP eller om det 

kunne være de her udstillinger eller hvilke ting som du synes kunne være spændende at 

opleve? 

D: Måske en lille udstilling og måske noget teater 

IN: Det kunne også være et spil man kunne have derhjemme eller en videofilm 

D: De kunne måske også have, ligesom mange museumer har en lille butik, så kunne de 

måske lave et spil om det som man kan købe 

IN: Så som nogle flere souvenirs? 

D: Ja 

IN: Hvad med noget højtlæsning? Kunne det være spændende? 

D: Ja måske  

IN: Kunne du find epå at tage på ferie I Roskilde? 

D: Det ved jeg ikke  

IN: (grin) må jeg se om der er mere tilbage. Er der noget mere du godt kunne tænke dig at 

fortælle noget om? Måske noget mere generelt om kirker du har være i? 

D: Nej 

IN: Okay, tak fordi jeg matte interviewe dig Selma. 

D: Det var så lidt 

 

5. Analyse af resultatet. 

I vores analyse af disse resultater vil vi prøve at forstå vores respondenters tanker, følelser 

og overvejelser. Vi er medvidende om at hver respondent har nogle bagvedliggende 

antagelser, som ligger til grund for deres besvarelser.  

Styrken ved det kvalitative interview, er at vi får en større mere detaljeret indsigt. 

Svagheden er at vi har haft begrænset mulighed for at finde systematikker, som har gjort 

det muligt for os at sammenligne og generalisere resultaterne.  
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Familie 1 
Familie 1 består af Natascha, 28,  som er gift med en mand på 30. De er forældre til 2 

børn. En på 7 uger og en på 3år.  

Natascha kan lide at være sammen med sin familie. Hun træner og ser serier. Hun kan 

godt lide at være udenfor, og familien nyder at ”Tage ud og opleve”.  

Natascha kender ikke noget specielt til Roskilde Domkirke, men har besøgt den langt 

tilbage, i forbindelse med skole eller konfirmation. Hun virker meget tvivlende om sin viden 

til kirken, og tror at kongefamilien er begravet der. Hun ved ikke kirken er på UNESCOS 

verdensarvs liste, eller hvad listen er. 

Da Nadia(Vores interviewer) Fortæller hende det, øger det hendes motivation til at besøge 

kirken. Nu synes hun man BØR besøge den.  

Natascha nævner at familien vælger attraktionerne de vil besøge, udfra hvad der kunne 

være sjovt for børnene. For eksempel soldaterne ved Amalienborg, eller hvis der er en 

legeplads. Hun er villig til at betale ekstra hvis det er sjovt for hendes børn.  

Det er ikke vigtigt for Natascha at familien lærer noget, mest at de bliver underholdt.  

Hvis Nataschas families motivation for Roskilde Domkirke skulle øges, så skulle kirken 

formidle mere kreativt, og der skulle være nogle aktiviteter for børnene – gerne fysiske og 

med sanserne. Eventuelt en skattejagt, eller en quiz. Hun ville være villig til at betale et lille 

ekstra beløb, for alternative aktiviteter. Ca. 100kr med entre til kirken.  

Spændende oplevelser i byen (Kirken, Vikingeskibsmuseet) gør at familien er mere i 

Roskilde by, som de ikke besøger ofte, selv om de bor tæt på.  

Natascha mener at Sociale medier er den bedste måde at markedsføre til hende på. Med 

fokus på børnefamilier.  

 

Familie 2 
Denne familie, er generelt kulturelt interesseret og bruger ofte deres fritid på at tage ud og 

opleve kulturhistoriske seværdigheder. De går ikke videre i dybden med seværdigheden, 

og undersøger ikke meget om den på forhånd.  

 
Martin 
Martin er en 43 årig mand der bor med sin datter 10 årige datter i Holte.  

Han har rejst meget.  
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Han dyrker forskellige former for sport er er meget aktiv i sin hverdag. Han kan godt lide at 

dyrke de forskellige former for sportsgrene i naturen.  

Han kan generelt bare godt lide at dyrke aktiviteter som skattejagter og spil.  

Han vil gerne have at hans datter oplever en masse og især hvor man også lærer 

samtidig, han mener at man lærer bedst igennem aktiviteter, men syntes også det er 

vigtigt at hans datter passer sin skole.  

Han kender Roskilde Domkirke og har været der et par gange, men det virker ikke som om 

at det fanger hans interesse synderligt meget. Det fanger heller ikke hans interesse 

yderligere at han får at vide, at den er på UNESCOs verdensarvsliste.  

Han har besøgt flere forskellige historiske attraktioner i Danmark og kende også en smule 

til historien bag de forskellige ting. Han har sat sig ind i det.  

Han kan rigtig godt lide at gå til koncerter og prioriterer det meget højt i de aktiviteter han 

laver.  

Han er villig til at betale for at se og opleve ting hvis det er noget han syntes der er værd at 

betale for, men hvis det ikke er noget han finder virkelig interessant prioriterer han ikke 

pengene på det.  

Han finder indlæringsfaktoren meget vigtig og læser information om de forskellige 

attraktioner han besøger og det er også noget han giver videre til sin datter, da han ellers 

ikke føler at man får det fulde udbytte af besøget.  

Han finder ikke apps og nyere teknologi om forskellige attraktioner spændende, da han 

syntes at det fjerner lidt af oplevelsen. Martin besøger forskellige attraktioner ud fra 

reklamer han ser.  Han ville besøge Roskilde Domkirke hvis der var bedre formidling om 

For eksempel skattejagter.  

Han ville bruge formidlingscenteret hvis det var der, men ikke tage derhen kun pga. det.  

Han ville tage til Roskilde Domkirke hvis der var flere aktiviteter i form af For eksempel 

natteløb, skattejagt og teater. Han mangler mere formidling omkring Domkirken da han 

egentlig ikke rigtig ved hvad de har af forskellige aktiviteter og muligheder.  

 

Izabelle  
Izabelle er 10 år og datter til Martin. Hun er opvokset i Sverige om kom først til Danmark 

da hun var 7 år. Hun er meget socialt anlagt, og i sin fritid vil hun gerne lege med sine 

venner. Hun går til spejder og elsker at lege i naturen.  
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Izabelle kan godt lide at spille spil, og lege i fantasiverdener og høre om eventyr.  

Hun kender ikke Roskilde Domkirke. For hende er det vigtigt at attraktioner er spændende 

og der er mulighed for at være aktiv. Hvis det er kedeligt så lytter hun ”bare slet ikke efter”.  

Izabelle synes det ville være godt hvis der var større fokus på vikinger, evt større 

samarbejde med vikingeskibsmusset. Eventuelt med teaterstykker. Hun har gode ideer til 

hvad teaterstykkerne kunne handle om. Hun vil gerne have visualiseret datiden, så det 

bliver mere håndgribeligt.  

Izabelle vil gerne på miniferie i roskilde, evt. camping.  

 

Ekstra barn 1: 
Emma er 11 år og bor i et stort hus, med sine 3 hunde, hendes mor, papfar og hendes 

søskende. Hendes forældre er skilt. Hendes far bor i en lejlighed i samme by. Hun er tæt 

sammen med begge sider af sin familie. 

Hendes familier rejser meget. Emma interesserer sig for sport, specielt håndbold.  

Som familie, interesserer familien sig for samvær, ofte i form af spil. 

Hun har været i Roskilde domkirke og synes det var meget spændende. Hun var der med 

sin mormor og morfar og legede en skattejagt som de fik i receptionen.  

Emma vil gerne besøge kirken igen. Hun kan godt lide når familien oplever kultur 

historiske seværdigheder, både i ind og udland.  

Hun vil gerne have man lære noget, så hun kan fortælle det videre til sine venner.  

Hun synes det er en god ide, hvis kirken lavede yderligere event. For eksempel et 

natteløb. 

Hun vil ikke på ferie i Roskilde, det synes hun er for kedeligt. 

 

Ekstra barn 2 
Selma er 10 år og bor i Holte med sin mor, far og hendes 2 storebrødre.  

Selma er lidt generet. Selma kan godt lide sport. Som familie, kan familien godt lide 

forlystelsesparker, og de besøger nogle hver sommer. Selma har oplevet en del 

kulturhistoriske seværdigheder, som hun fortæller begejstret om. Både vikingeskibs 

museet i Roskilde, Egtvedpigens grav, nationalmuseet og nogle andre.  

Hun synes de steder var spændende fordi hun lærte noget. 
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Hun synes det kunne være spænende med teater og et formidlingscenter. Hun synes 

også det er godt når seværdighederne har en butik hvor man kan købe 

souveniers/memorabilia.  

 

Validiteten af vores kvalitative interview 
Validiteten af vores interview er tilstrækkelig, fordi vi i det kvalitative interview antager at 

den objektive mening er sandheden. Vores primære interviews (Familie 1+2) er tilpas 

lange, for at antage at de er fyldestgørende. For at øge validiteten kunne man have 

udspurgt respondenter hvor den interpersonelle relation ikke var så intim, som hos de 

respondenter vi har udvalgt. Vi har valgt at antage at vores indsamlede data er 

repræsentativt og generaliserbart da det i vores tilfælde er processen mere end resultatet 

som har været vigtig, da vi er i en lærings proces.  

Rapportering af vores kvalitative interview 
Vi arbejder videre med disse resultater i vores synopser.  
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Bilag 4 – Logbog  
 

Praksislap 1: 

6/3 = introduktion til synopsis og overlægger 
Design process!  

Start med et Beginners Mindset.  

Qoute" Believing that something is possible, will somehow make it so!"  

  

Vær optimistisk, tal mindre, gør mere!!!!!  

Interview kan også være kreative!  

 

7/3 = interview om mobil telefoni i det offentlige rum.  
Denne dag gik med at øve indsamling af kvalitative data i form af kvalitative interviews. Vi 

havde på forhold øvet tilrettelæggelse og design.  

Da vi i praksis skulle planlægge vores interview, og senere udfører det, gik det op for os, 

at det ikke var så lige til som først antaget.  

Vores tema var "mobil telefoni i det offentlige rum". Vi besluttede os for at tage 

arbejdspladser som udgangspunkt. Vi ville undersøge i hvilket omfang de forskellige 

virksomheder bruger mobiltelefoner og hvad de bruger dem til. Bruger de dem privat, 

professionelt, i smug eller synligt. Om virksomhederne har en mobil politik og i hvilket 

omfang den blev håndhævet, og om medarbejderne faktisk overholder reglerne.  

Opgaven lød på at afholde 1-2 interviews med total på 30 minutter.  

Vi tænkte at dem på arbejde, uden for meget at lave, ville have tid og lyst til at besvare 

vores spørgsmål.   

Vi tog fejl - det var svært at finde nogle med tid og lyst, og det var ENDNU mere svært at 

interviewe. Vores spørgsmål var besvaret meget hurtigere end vi havde regnet med. Det 

gjorde at vi havde svært ved at opretholde kontrollen med interviewet.  

  

Hvad vi har lært:  

• Man skal forberede meget bredere spørgsmål end vi havde regnet med. 

• Man skal forberede mange flere spørgsmål end vi havde regnet med.  

• Man skal være forberedt på de forskellige veje interviewet kan gå. 
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• Man skal have et netværk, en aftale, tålmodighed eller en god portion held,  for at få 

et så langt interview i hus. 

• Hvis man vi have ærlighed, må man opbygge tillid.  

  

Vi fik interviewet en mand i en butik. Vores interview var klaret på 6 minutter, hvilket slet 

ikke var tilfredsstillende i vores øjne, dog meget lærerigt. Manden vi interviewede var 

utrolig høflig og tydeligvis i arbejde. Han lagde ikke sin professionelle facade fra sig. Han 

var hele tiden repræsentant af virksomheden, hvorimod vi håbede at vi kunne få ham til at 

smide paraderne på 0,5.   

  

8/3 = Besøg hos Roskilde domkirke. 
Fin historisk rundvisning. Vores første afprøvning af observation. Her begynder vores 

refleksioner over, hvordan vi skal gribe den del af vores processen an, på et senere 

tidspunkt.  

Vi blev vist rundt i Domkirken af David Høyer som arbejder for Fonden. Han fortalte en 

masse om Domkirkens historie og derudover også fakta om besøgstal. Han fortalte bl.a. At 

der sker en stigning i besøgstallet hver gang en konge dør. Derudover fortalte han også, 

at 50% af deres besøgende er udlændinge.   

 

12/3= Transskription af interview.  
Meget interessant hvor langt talesprog er fra skriftsprog. Vores transskription af 

interviewet, tog ikke lang tid at analysere. Det var af lav faglighed, men meget givende til 

vores læringsproces.  

Vi googlede andre transskriptioner, og læste dem for at have dialog omkring skriftsprog vs 

talesprog. Vi er overraskende over hvordan fagfolk og akademikerer kan lyde så fornuftige 

når de fortæller, men når man skriver deres monolog ned er udtrykket fuldstændig 

anderledes. Øhm, aarh, og mhh er ikke noget man tænker over i tale, men når det er på 

skrift er billedet et andet. Denne observation var har vi lært meget af, og vi var ikke 

bevidste omkring diversiteten i sprogformer forud for dette. 

  

Praksis lap 2 

3/4 -18: Personaer og kulturvaner 
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Vi har valgt at udvikle personaer, som vi betænker at gøre brug af i forbindelse med vores 

projekt.  

Vi synes personaer er et godt værktøj, fordi det visualiserer den gængse konsumer. Det 

gør også at vi tænker mere over de enkelte forbrugere. Vi er i vores proces og på 

baggrund af vores erhvervede viden i forløbet, (primært rundvisningen 8/3) kommet frem til 

3 personaer som vi er gået i gang med at udvikle. En ung,(elev, tvunget gæst) en ældre 

(Interesse, frivillig gæst) og en turist. (nysgerrig, kultur, informeret gæst)  

  

4/4 -18: Hjemme hos Julie 

Dialog om projekt forløb. Vi brugte dagen på at planlægge vores arbejdsproces og 

debattere casen.  

  

5/4 -18: Selvstændigt arbejde, mulighed for vejledning. 
Vi har alle læst case materialet igennem, og er blevet enige om det fokus vi vil arbejde 

videre med. Vi har forsat arbejdet omkring udvikling af personaer.  

Vi har indsamlet data om de forskellige brugergrupper. Vi har indsamlet data udfra den 

viden vi fik fra Mads' forelæsning. Vi har konkluderet at nogle ting var vigtigere at vide end 

andet, og har kogt vores information ned til disse punkter: 

1. Person 

2. Demografi 

3. Baggrund ( job) 

4. Dagligdag 

5. Formål ( hvorfor kommer vedkommende?) 

6. Fokus 

7. Forventning ( hvad håber de på) 

8. Frygt (hvad ville skuffe dem)  

  

6/4-18: Selvstændigt arbejde, mulighed for vejledning 

I dag havde vi første snak med Mads. Det var rart, for vi har været forvirret omkring det her 

opgave vs. Synopsis. Vi føler at vi nu endelig har fået en god ide om hvad der forventes af 

os og yderligere, hvad vi gerne vil levere.  
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Vi synes det har været rigtig svært at komme i gang. Vi har snakket meget om, at vi får en 

masse information, men denne information er svær at omsætte til praksis.  

  

Praksislap 3 

23/4-18 Mandag: Intro og inspiration 

9-9.30 intro 

12-12.45 frokost 

12.45-15-30 

Vi brugte tid på at planlægge vores observationsstrategi til i morgen, og snakkede om 

vores metodiske valg.  Vi har snakket om hvilke tilvalg og fravalg vi vil overveje at 

foretage. Blandt andet at vi vil fokusere mest på vores primære data, da vi har brugt så 

længe på at indsamle denne.  

  

24/4-18 Tirsdag 

9-12 Problemidentifikation og metode 

12-12-30 frokost 

12.30-14.00 planlægning og udførsel af observationer i Roskilde domkirke, efterfuldt af 

refleksioner.  

  

Observationer. 
 
Det var meget lærerigt at observerer, og vi fik bekræftet nogle af de hypoteser vi havde på 

forhånd. Vi var overraskede over at folk brugte deres telefoner så meget. 

Vi har arbejdet videre med den viden vi har tillært os, i dette praksis lap. Vi har fået en 

større forståelse for dynamikken i opgaven og hvordan de forskellige elementer hænger 

sammen.  

For eksempel, det her med, at vi først havde en tanke - som førte til en ide, som førte til en 

plan, som vi afprøvede. På baggrund af vores evaluering af afprøvningen, fik vi nye ideer 

som førte til en ny plan og så en gang til.  

Efter et par omgange var vi afklarede omkring vores strategi. Det gjorde at vi designede en 

observation. 
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Da vi havde afsluttet vores observationer faldt vi i snak med en fransk familie som var på 

ferie i Danmark og besøgte Domkirken. De var en stor gruppe på flere familier, så det var 

en broget flok med både børn og voksne. Vi spurgte ind til hvorfor de besøgte Domkirken 

og de gjorde de af den simple årsag, at de var i Roskilde for at besøge vikingeskibsmuseet 

og derfor syntes at de ligeså godt kunne besøge Domkirken nu hvor de alligevel var i 

byen.    

  

25/4-18 Onsdag: Validering og feedback + spørge time!  
Gruppevejledning og gruppe arbejde. Vi fik lavet vores markedsøkonomi 

problemformulering færdig.  

Vi har sendt en mail med spørgsmål til Domkirken. Det var godt at få svar på nogle af 

de tanker vi har gjort os. Billedet er af denne mail.  

  

Note: Det kunne være spænende at arbejde videre med bæredygtig turisme.  
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Praksis lap 4 - ADL og OT 
  
22/5-18 
Introduktion og hjælp til problemformulering.  
Reflektionsøvelser.  
Vi brugte dagen på at komme i gang med vores skrive process, for den sidste synopsis. Vi 
har afsluttet vores 2 første synopser. Markedsføring og økonomi. 
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23/5-18 
Mulighed for dialog og vejledning med David - Kontaktperson Roskilde Domkirke 
  
Mail korrespondance med David: 

 
Vi fik afklaret nogle ”idiot spørgsmål” som vi har gået og tænkt over. Det var rart. David er 
meget behjælpelig.  
 
  
24/5-18 
Mulighed for vejledning fra 8.30-12.00  
Forsættelse af skriveprocess.  
Vi har også haft en smule dialog om arbejdsindsatser.  
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Bilag 5 – Pilot interview 
Vores første interview. Det var under vores 1 praksis lap, som blev afholdt i byens hus i 

Roskilde. Det var vores alles første gang, til at designe og afholde et interview. Det var en 

meget lærerig process.  
Vores tema var "mobil telefoni i det offentlige rum". Vi besluttede os for at tage 

arbejdspladser som udgangspunkt.(Bilag 4) Vi ville undersøge i hvilket omfang de 

forskellige virksomheder bruger mobiltelefoner og hvad de bruger dem til. Bruger de dem 

privat, professionelt, i smug eller synligt. Om virksomhederne har en mobil politik og i 

hvilket omfang den blev håndhævet, og om medarbejderne faktisk overholder reglerne.  

Opgaven lød på at afholde 1-2 interviews med total på 30 minutter. Vi designede 

interviewet. 

Vi tænkte at dem på arbejde, uden for meget at lave, ville have tid og lyst til at besvare 

vores spørgsmål.   

Vi tog fejl - det var svært at finde nogle med tid og lyst, og det var ENDNU mere svært at 

interviewe. Vores spørgsmål var besvaret meget hurtigere end vi havde regnet med. Det 

gjorde at vi havde svært ved at opretholde kontrollen over  interviewet. (Bilag 4) 

   

Vi fik interviewet en mand i en butik. Han hed Jimmy. Der var mange på arbejde i butikken 

og omstændighederne var derfor heller ikke optimale, da hans kollegaer kunne høre hvad 

han svarede. Vores interview var klaret på 6 minutter, hvilket slet ikke var tilfredsstillende i 

vores øjne, dog meget lærerigt. Manden vi interviewede var utrolig høflig og tydeligvis i 

arbejde. Han lagde ikke sin professionelle facade fra sig. Han var hele tiden repræsentant 

af virksomheden, hvorimod vi håbede at vi kunne få ham til at smide paraderne på 0,5.   

 

J = Respondenten Jimmy 

F= Interwiever Frederik.  

 

J: Jeg hedder Jimmy og jeg er sælger her i butikken 

F: Har I nogen regler omkring telefoner her i butikken? 

J: Ja, ingen brug af mobiltelefoner i butikken 

F: Okay. Overholder I det? 

J: Til dels.  
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F: Synes I selv det er okay at bruge mobiltelefoner her i butikken? 

J: Nej. 

F: Hvorfor? 

J: Fordi det tager fokus fra arbejdet. I det job vi har, har vi fuld fokus på kunderne og derfor 

ser jeg det ikke for egentligt med det. 

F: Hvad med når I står i en situation, hvor der ikke er nogle kunder og alt der kan laves i 

butikken er gjort og I ikke har noget at lave? 

J: Jeg synes det skal holdes helt fra butikken. Så må man gå væk fra butikken hvis 

mobiltelefonen skal bruges. 

F: Altså i baglokalet? 

J: Ja præcis. 

F: Hvis i nu bruger den i butikken alligevel, hvad bruger i den så til og er det så 

arbejdsrelateret? 

J: Ja, så har det været relevant for arbejdet. Så har vi måske taget billeder. Eller hvis 

computeren ikke er tilgængelig og man skal søge nogle informationer, som er relateret til 

arbejdet. 

F: Ja okay. Så hvis man skulle fange Jer med en telefon i butikken så ville det ikke være 

noget personligt i brugte den til da I ville gå i baglokalet i de situationer? 

J: Ja.  

F: Okay, fedt.  

F: Synes I selv at reglerne omkring ingen brug af mobiltelefoner i arbejdstiden er fair? 

J: Ja det synes jeg. Det giver god mening. 

F: Men I synes det er fint nok at gå om i baglokalet hvis i For eksempel skal sende en sms 

hjem til? 

J: Ja, fordi så synes jeg ikke det stjæler fokus fra arbejdet.  

F: Dette gør I selvfølgelig også i Jeres pauser? 

J: Ja nemlig. 

J: Jeg mener bare, at signalet er ikke særlig pænt at sende til kunderne. 

F: Hvordan opfatter I det selv når I kommer ind i en butik, hor personalet står og bruger 

mobiltelefonen? 

J: Super dårligt signal. Super ufokuseret. Jeg har prøvet at komme ind i en butik før, og 

det kan være et supermarked såvel som en tøjbutik, hvor personalet har stået med 
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mobiltelefoner. Så ved man godt at man er nedprioriteret fordi så har de fokus et andet 

sted. Signalet er at de enter på man går ud igen så de kan fortsætte med deres telefon. 

Det er det signal jeg opfatter.  

F: Så i den situation er din første tanke at de laver noget personligt på deres telefon og 

ikke noget arbejdsrelateret+ 

J: Ja helt klart.  

F: Det var det hele. Tusinde tak for det. 

J: Ja det var så lidt.  

 

Vi lærte at det er vigtigt at forberede flere og mere dybdegående spørgsmål end vi havde 

antaget fra start. Vi blev også bevidste om at det er muligt at stille konkrete åbne 

spørgsmål – Åbne spørgsmål, men med fokus. Vi lærte også at det kan være svært at 

have kontrol over interviewet når det går en anden vej, end man forventede. Ydermere 

lærte vi vigtigheden af at have et stærkt netværk man kan trække på. Så havde det måske 

været muligt at skabe en aftale. Det tror vi havde øget engagementet og autenticiteten hos  

respondenten. Hvis man skal gå rundt på gaden, impulsivt og skaffe en respondent, så 

kræver det en god omgang tålmodighed eller en god portion held. Det var helt ubehageligt 

at kræve så mange minutter, af nogle fremmedes tid. Vi lærte også at vores hypotese 

omkring, at hvis man er på arbejde har man bedre tid, muligvis holdte stik, men at det 

også betyder man ikke får et realistisk billede af individet man snakker med. I hvert fald 

ikke i vores situation. Respondenten var utrolig høflig og vi antager at det var en del af 

servicecoden, at han var så venlig, hjælpsom og  imødekommende. Det kræver også at vi 

kan nå at opbygge tillid, hvis vi skal forvente at respondenten er ærlig.  
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Bilag 6 – Beregninger på nøgletal 
Likviditetsgrad = omsætningsaktiver  

Kortfristet gæld 

  

4.314.042               = 3.811 --> 381,1 %  var likviditetsgraden i 2016.  

1.131.850 

  

3.485.696               = 28,107 --> 2810,7 % var likviditetsgraden i 2015.  

124.015 

  

  

  

Afkastningsgrad = driftsoverskud    

                        egenkapital+langsigtet gæld 

.  

  

1.444.580                  = 0,436 --> 43,6% var afkastningsgraden i 2016.  

3.306.261+0  

  

2.359.859                 = 0,704 --> 70,4% var afkastningsgraden i 2015.  

3.361.681+0   

  

 

  

Egenkapitalforrentning: 
  

EKF = Nettooverskud 

       Gennemsnitlige egenkapital 

  

Først udregnes den gennemsnitlige egenkapital: egenkapital for 2015 og 2016, plusser 

dem med hinanden og dividerer med antal år: 3.306.261 + 3.361.681 = 6.667.942 : 2 = 

3.333.971.  
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2.357.227             = 0,707 --> 70,7% var EKF i 2015.  

3.333.971 

  

1.444.580             =  0, 433 --> 43,3% var EKF i 2016.  

3.333.971 
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Bilag 7 – Salgsopgørelse 2016 + 2017 

 


