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UiWE Er Et  
kUltUrdEsignbUrEaU

Vi skaber sammenhænge  
mellem mennesker og rum



Vi integrerer
kultur & design-

værktøjer  
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50% culture people   
50% designers 

100% collaboration

Vi eR

50% 
kulturanalytikere  
50% 
designerer

100% 
samarbejde



Vi vil designe rum, der skaber mere  
Værdi for mennesker



kUltUrdrEvEt 
byUdvikling

 
 
 
 
 

Carlsberg / realdania



HVORdAn FORAndRER 
(KULTUR)dESIgn?

TÆTTERE PÅ MENiNgsFULd iNTERaKTiON



I.
AT FORSTÅ MEnnESKER

[sYstEMatisK]



Hvem er dine brugere? Hvor er dine brugere? Hvordan kommunikerer du 
til dine brugere?

Hvad er din mission?

Brugerorienteret workshop fokus:
De tre grundspørgsmål + et 



BiBLiOtEKEts rUM
hvordan designes bibliotekets rum, så 

brugerne bliver inspireret?
hvordan skabes ejereskab og redskaber til 

at håndtere forandringerne



KOMPEtEnCEFOrLØBEts FOrMÅL

hvordan kan biblioteksrummet udvikles med 
udgangspunkt i den brugeroplevede kvalitet?  
 

hvordan kan rumdesign og biblioteksmedarbejdere 
gøre den daglige navigation mellem indhold og 
funktioner mere intuitiv, inviterende og enkel? 
 

hvordan kan biblioteksrummet udvikles, så det i 
højere grad møder brugerens behov og understøtter 
ønsket adfærd.



KOMPEtEnCEFOrLØBEts ELEMEntEr

Session 1
TirSdag 25. mar 

Session 2
TorSdag 8. maj

Session 3
onSdag 28. maj

Session 4
TorSdag 4. SepT

Session 5
onSdag 5. nov

introduktion til værktøjer og mapping af 
udfordringer kvalificering af projekter

Studietur – besøg til relevante rum og eksempler på 
Sjælland. inspiration, netværk og faglig sparring

Konference om Service design med internationalt 
perspektiv. 

Co-creation workshop og udvikling af prototyper 
og interventioner..

opsamling på interventioner og erfaringer, videre 
perspektiver og læring



PrOCEss DEsiGn

Combination of involvement and 
leadership = co-creation proces.

PrOCEss DEsiGnPrOCEsDEsiGn: CO-CrEatiOn

Co-creation process to ensure ownership 
and rooted solutions



BIB
LIO

TEK

BIB
LIO

TEK

SUPERMARKED

Touch poinT mapping

 - Lav en liste over mulige touch points.

 - Beskriv og visualisér gennem billeder og grafik 
de forskellige fysiske såvel som virtuelle touch 
points, der er med brugerne.

 - Beskriv de aktuelle og mulige funktioner af de 
forskellige touch points.

hVOr MØDEr Man BiBLiOtEKEt?

Touch points mapping = 
nøgle til at forstå, hvor man 
kan skabe værdi. 



COnVEniEnCE is KEY - GØr DEt nEMt!

Trin-TesTen

 - Udvælg et startpunkt A og slutpunkt B i det 
forløb, som ønskes testet.

 - Kortlæg alle trin og handlinger.

 - Vurdér, om der er trin, som kan fjernes eller 
gendesignes.

 - Vurdér, om kvaliteten af forløbet kan øges i de 
enkelte trin.



Brugerne står ofte 

og snakker ved 

computerne.

 

INFO

BLiK

 - Notér, hvad og hvor brugernes blikke er 
rettet mod.

 - Notér, hvilke linjer brugernes bevægelser 
danner i rummet.

 - Notér, hvor der foregår interaktion med 
andre brugere.

 - Notér, hvilke kontraster i form af uventede 
brugerhandlinger, der opstår.

tænK i FLOWs & naViGatiOn

Flere brugeres blikke er rettet 
mod vinduet, kaffemaskinen 
og indgangen.

Man kan nemt miste 
orienteringen...

Brugere har også brug for det 

grundlæggende: toilet, indgang 

osv.



TRe luSSINGeR:

lokuMMeT BRæNdeR - MeGeT MeRe eNd I (lAdeR TIl AT) vIde: deR 
HANdleS foR lIdT, foR fRYGTSoMT, foR uAMBITIøST

BIBlIoTekeTS RuM eR SelvoPTAGeT!  - deT HANdleR foR MeGeT 
oM jeR, Ikke oM oS. kAN BIBlIoTekeTS RuM BlIve voReS!? kAN I 
CoNNeCTe Med AlT deT ANdeT, MeNNeSkeR leveR I oG lAveR?

I kæMPeR Mod vINdMølleR oG RePRoduCeR SeRvICeS, deR GIveR 
MINIMAl MeNING. foRHold jeR TIl deN koNkReTe, lokAle - oG 
oN-lINe vIRkelIGHed - oG foRdBINd TIl veRdeN! 



TRe ANBefAlINGeR:

I HAR eT RuM, folk ReSPekTeReR. åBeN deT oP, GIv PlAdS 
- oGSå TIl RAdIkAle ekSePeRIMeNTeR - deR foRANkReS 
ledelSeSMæSSIGT!

I kAN læRe AT udvIkle jeR - GøR deT! fYR folk, HYR NYe - 
ANdeRledeS! - folk, SATS, vIl NoGeT AlvoRlIGT foR jeReS 
BRuGeRe! 

GIv SlIP! læR Af BYeN, GIv PlAdS TIl BRYdNING, GIv PlAdS TIl 
ANdRe - oG SAMl, foRBINd lokAle ReSSouRCeR, MeNNeSkeR 
- oG TæNk I  PARTNeRSkABeR oG fACIlITeRING, I STedeT foR 
SelvPRodukTIoN oG MATeRIAleR.. 



christian pagh

www.uiwe.dk
www.urgent.agency



Koncept for et nyt kulturhus, der forbinder bibliotek, 
musikskole, billedskole og stor sal.

KøgE KULTURHUS - RUM TIL FORSKELLIgE FæLLESSKABER



Oversigt over menneskers 
interaktionspunkter.

•	 Fokus på de steder, 
mennesket møder 
systemet. 

•	 Hvert “step” overvejes 

•	 Hvert step gøres til et 
designspørgsmål.

rEDsKaB: UsEr jOUrnEY / TOUcH POInT MAPPIng



atMOsFærE: OPLEVELsEn aF starBUCKs



inDDraGEnDE: niKEs BrUGErDEsiGn



 nemT

 nærværende 

 indragende

trEnDs:  KraV tiL sErViCEs OG rUMLiGE LØsninGEr





hVOrDan BLiVEr BiBLiOtEKsrUMMEt MErE  insPirErEnDE?

•	 Hvordan finder man det, man har 
brug for? 

•	 Hvordan inspireres man til ny viden?  

•	 Hvordan bliver det nemmere at lære 
af andre?



atMOsFærE, aKtØrEr, FUnKtiOnEr OrGanisErEt i ZOnEr



 musikZone Funktion

musikbibliotek, åben scene, øvelokaler, musikcafé, studie

Hovedmålgruppe

musikinteresserede, koncertgængere, udøvende, lyttere

Samarbejdspartnere

musikskolen, bibliotek, tapperiet, koncertbookere, rock 

museet, dr, spotify, Jazz festival 







atMOsFærE UDtrYKt i sCEnariEr





 k'oFFiCe
Funktion

studiecafé, kreativt kontor, hub for 

iværksættere

Hovedmålgruppe

selvstændige, studerende, pensionister

Samarbejdspartnere

bibliotek, køge campus, skoler, universiteter














