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ABSTRACT 

This thesis seeks answers to how Danish Art Museum and Art Collections can 

develop their products, by working with strategic development of experience 

economy and how use of social media can strengthen Art Museum and Art 

Collections in the competition for the potential audience. 

 

This is done through analysis of the collected empirical material, and through 

analysis of selected Art Museum and Art Collections presence on the social media 

platforms Facebook, YouTube, Twitter and Flickr. 

 

The conclusion is that elements of the experience economy can be used to make 

Danish Art Museum and Art Collections products stronger. One way to make them 

stronger is the use of digital and social media. Danish Art Museum and Art 

Collections are at the moment using social media as an additional delivery channel of 

information, but also to establish dialogue with potential users of the museum ore 

collection. The preferred social media platform is currently Facebook. They have 

whit their use of social media faced a number of challenges, in terms of particular of 

control. The biggest obstacles in their use of social media are a lack of resources and 

knowledge.  

 

Danish Art Museum and Art Collections can take advantage of social media in their 

dissemination, but the use must be careful if it should create positive impact on their 

dissemination.  
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1. INDLEDNING 

1.1. BAGGRUND 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger udfordres af oplevelsesøkonomien. De er 

kommet i konkurrence med de mange nye oplevelsesattraktioner, som har lært at 

bruge oplevelser som et strategisk værktøj. I denne situation må kunstmuseerne, 

kunsthallerne og samlingerne skærpe deres bevidsthed omkring de kommercielle 

sider ved driften af kunstmuseet, kunsthallen og samlingen og revurdere deres 

klassiske rolle som oplysnings- og dannelsesinstitutioner. Men hvor langt vil og kan 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger bevæge sig ind i det oplevelsesøkonomiske 

felt, uden at det går ud over deres autencitet og troværdighed. I Danmark ser vi 

tendenser til at kunstmuseer, kunsthaller og samlinger går i samspil med 

oplevelsesøkonomien i udviklingen af nye formidlingsformer, heriblandt digitale 

formidlingskanaler.  

 

Indførelsen af it kan ses som en katalysator for udviklingen, der længe har været 

tiltrængt i formidlingen, i den forstand at den har ”tvunget” kunstmuseer, kunsthaller 

og samlinger til at tage aktivt stilling til nogle af de mere generelle krav, der ligger 

bag aktuel kultur- og kunstformidling. Ikke mindst det nye web 2.0 stiller 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers webbaserede formidling overfor nye 

udfordringer. Hvor det før handlede om kunst og kulturformidling som 

”ekspertformidling”, handler det nu om den subjektive og lyttende formidling og 

dialog.  

 

1.2. PROBLEMFELT 

Problemfeltet har to dele hvor den første del søger svar på hvordan 

oplevelsesøkonomien påvirker kunstmuseer, kunsthaller og samlingers omstilling til 

kommerciel konkurrence om synlighed blandt kultur og underholdningstilbud i 

Danmark. Denne del er vigtig for at forstå de nye udfordringer kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger står overfor. Den anden del, som er dette speciales fokus, 

søger svar på hvordan danske kunstmuseer, kunsthaller og samlinger benytter sociale 

medier i deres formidling. Hvilke faldgruber og udfordringer kan opstå og hvordan 
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kan disse håndteres? 

 

1.2.1. Problemformulering 

Specialets problemformulering lyder således: 

 

Hvordan indgår hjemmesider og sociale medier i kunstmuseer, kunsthaller og 

samlingers formidling – og hvilke forhindringer kan der opstå i implementering af 

sociale medier i denne formidling? 

 

1.2.2. Problemafgrænsning 

Specialets fokus er danske kunstmuseer, kunsthaller og samlingers brug af 

hjemmesider og sociale medier i forbindelse med deres formidling. Med formidling 

menes der i dette speciale, de informationer kunstmuseer, kunsthaller og samlingerne 

udsender, om institutionerne, gennem forskellige kanaler, til deres potentielle 

brugere. Der er i dette speciale ikke fokus på kunstmuseer, kunsthaller og samlingers 

udstillingsvirksomhed. Flere kunstmuseer, kunsthaller og samlinger benytter også de 

sociale medier i deres udstillingsvirksomhed, men dette undersøges ikke nærmere i 

dette speciale. 

 1.2.3. Arbejdsspørgsmål 

Specialets problemformulering søges besvaret gennem relevant teori på området 

samt indsamlet empirisk materiale. Besvarelsen af den ovenstående 

problemformulering vil ske ved hjælp af de fem nedenstående arbejdsspørgsmål: 

 

 Hvilken rolle har oplevelsesøkonomien i kunstmuseernes formidling? 

 Hvordan har kunstmuseernes behov for formidling forandret sig? 

 Hvordan benytter kunstmuseerne de sociale medieredskaber, der er til 

rådighed i dag, i deres formidling? 

 Hvilke forhindringer og faldgruber kan opstå ved brugen af sociale medier? 

 Hvordan kan museerne benytte sociale medier bedst muligt i deres 

formidling?  
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1.3. DISPOSITION 

Kapitel 2 introducerer specialets teoretiske ramme hvor jeg ser nærmere på de 

kulturpolitiske tendenser i Danmark for derefter at se nærmere på udviklingen af 

oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomien, med udgangspunkt i tekster af 

sociologen Gerald Schulze samt økonomerne B. Joseph Pine II og James H. Gilmore. 

I sidste del fokuseres der på digitale og sociale medier, med udgangspunkt i tekster af 

bl.a. Niels Ole Finnemann og Kirsten Dinesen. De metodeteoretiske overvejelser 

samt specialets undersøgelsesdesign bliver præsenteret i kapitel 3. 

 

I kapitel 4 analyseres det empiriske materiale, med eksempler fra danske 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers konkrete brug af hjemmesider og sociale 

medier heriblandt Facebook, YouTube, Twitter og Flickr. Kapitel 5 indeholder en 

opsummering og diskussion af analysens hovedpointer. Kapitel 6 indeholder 

konklusionen på specialets undersøgelse. I specialets kapitel 7 er der, ud fra 

ovenstående analyse, opstillet en række anbefalinger til kunstmuser, kunsthaller og 

samlingers brug af sociale medier. 
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2. TEORI 

2.1. KULTURPOLITISK UDVIKLING  

Ved Kulturministeriets oprettelse i 1961 var der fokus på den klassiske 

dannelseskultur, med udgangspunkt i kunstformer som teater, billedkunst, litteratur 

og kulturhistorie. En af målsætningerne var en demokratisering af kulturen gennem 

en satsning på formidling af dansk enhedskultur til alle geografiske områder og 

sociale lag. Det skete bland andet ved en udbygning af lokale institutioner i form af 

teatre, museer og biblioteker. Omkring 1970 skete et skift i kulturpolitikken, hvor 

begrebet kulturel demokrati blev centralt. Det medførte en øget satsning på kulturel 

decentralisering og en udvidelse af kulturbegrebet til at omfatte alle kulturaktiviteter, 

herunder aktiviteter af mere hverdagskulturel karakter. Mottoet var, at alt havde lige 

gyldighed, ingen kultur var bedre end noget andet, og der var fokus på befolkningens 

selvudfoldelse. Hvor udgangspunktet i kulturpolitikken har været den professionelle 

kunst og den danske kulturarv, dels i form af formidling af kunsten til borgerne, dels 

i form af produktionsstøtte til professionel kunst, blev der med 70'ernes kulturbegreb 

sat fokus på hverdagskulturelle aktiviteter, hvor borgernes egen kultur og 

selvudfoldelse var i centrum (Skot-Hansen 1999) 

 

Fra omkring årtusindskiftet ændrede fokus sig til en stigende opmærksomhed på de 

kommercielle brancher, og det, der kan kaldes det økonomiske rationale, altså 

kulturens betydning i relation til samfundsøkonomien. Det økonomiske rationale 

blev allerede introduceret i kulturpolitikken i midten af 1980'erne, men dengang var 

fokus på den offentlige støttede kultur og den økonomi, kulturinstitutionerne skabte i 

form af beskæftigelse og omsætning med udgangspunkt i de besøgendes forbrug. 

(Bille 2008:47) 

Kulturpolitikkens legitimering er skiftet fra et humanistisk 

rationale, baseret på ideologiske/idealistiske argumenter, over et 

mere politiserende sociologisk rationale hen mod et instrumentelt 

rationale med vægt på økonomiske argumenter. (Skot-Hansen 

1999) 
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I dag er det med introduktionen af oplevelsesøkonomien især markedet, forbrugeren 

og de kommercielle kreative virksomheder, der er i fokus. (Bille 2008:49) 

 

2.1.1. Fokusskift - Fra samling til publikum 

I Reinventing the Museum – historical and contemporary perspectives on the 

paradigm shift definerer Gail Anderson den forandringsproces museerne har 

gennemgået gennem de sidste årtier, som et udviklingskontinuum mellem det 

traditionelle og det ny museum, der berører fire centrale hovedområder i museet: 

Ledelsesform, institutionelle prioriteter, ledelsesstrategier og kommunikationsstil. Til 

hver, af disse områder knytter der sig en række parametre, som kunstmuseerne kan 

skrue op og ned på. De enkelte kunstmuseer vil således placere sig forskelligt i dette 

kontinuum, i det der hverken er tale om en synkron udvikling eller en obligatorisk 

udvikling, men derimod en langstrakt forandringsproces, hvor museerne individuelt 

tager stilling til, hvorledes de vil agere kunstmuseum i forhold til såvel publikum 

som medarbejdere. 

 

I denne sammenhæng er det den generelle åbning af kunstmuseet, som dette 

paradigmeskift fremkalder, der er interessant. Åbningen synes at have en række 

konsekvenser for kunstmuseets praksis, idet dets grundlæggende konstruktion, hvor 

adskillelsen af kunstens og hverdagens rum nu udfordres. Når kunstmuseet flytter sit 

fokus fra samling til publikum, sker der en åbning af kunstmuseet i mere end blot i 

bogstavelig form. Fra at være en institution med blikket rettet ind i museet mod 

samlingen, med døren stående åben for publikum, rettes blikket nu ud mod verden og 

den store sammensatte gruppe som publikum udgør. Den største udfordring i denne 

proces synes at være, at museet ikke længere kan drive en udstillingsvirksomhed 

hvor museerne taler med ’voice of authority’ med henblik på at formidle 

ekspertviden og en fortælling med udgangspunkt i det konkrete værk eller samling. 

Tværtimod indebærer fokusskiftet til publikum samtidigt en åbning for ’multiple 

viewpoints’ som skal understøttes i museets udstillings- og formidlingspraksis. 

Samlingen går på denne måde fra at danne afsættet for museets praksis til at få en 
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understøttende funktion, der privilegerer museets uddannelsesmæssige indflydelse 

(Anderson 2004). 

 

I denne sammenhæng er vi blevet vidne til, at det klassiske dannelsesbegreb så småt 

er blevet erstattet af et nyt dannelsesbegreb. Der er således sket en forskydning fra 

det monologiske og docerende begreb, hvor kunsthistorikere udbreder sin viden om 

dette til et uforberedt publikum, til et mere dialogisk og interagerende begreb, hvor 

det i højere grad handler om at deltage i en fælles erkendelsesproces (Anderson 

2004). 

 

Kunstmuseets udviklingsproces afspejler på denne måde en ny erkendelsesproces, 

hvor kunstmuseet har været nød til at erkende, at museet, kunsthallen eller samlingen 

ikke blot kan tage sin position i samfundets kulturelle liv for givet. Det kan ikke 

forblive at være et elfenbenstårn
1
, hvor kunsten i sin egenskab af at være udråbt til 

kunst ’sælger’ sig selv. De må derfor forholde sig aktivt til deres publikum, skabe 

gennemsigtighed og markedsføre deres produkt i forhold til den gruppe man ønsker 

skal ’købe’ produktet.  Dette skift bringer nogle helt nye udfordringer og 

arbejdsprocesser med sig:  

 

The visitor is regarded as both a customer and guest, to be served 

with the goal of achieving visitor satisfaction and building a 

broader constituency. Offering effective visitor services is a more 

recent trend. […] Today, museum leaders know that understanding 

visitors’ comforts, interests, and needs as well as engaging in 

market research are considered essential when making decisions 

and setting priorities. (Anderson 2004:5). 

 

Det er i denne sammenhæng, at man kan tale om, at der nu sker en ændring af museet 

indefra. Hidtil har museet været under beskydning udefra, som når de forskellige 

                                                 
1
 Billede af digterens, kunstnerens eller videnskabsmandens selvvalgte, fornemme isolation fra 

hverdagen, samfundet, politikken osv. Begrebet brugtes første gang af Charles-Augustin Sainte-Beuve 
I 1837 om forfatteren Alfred de Vigny 
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kunstretninger har angrebet kunstens og museets autonome status. Man kan 

imidlertid argumentere for, at museet nu selv bidrager til at nedbryde dette skel 

mellem det hverdagslige rum og kunstens rum med fokusskiftet fra samlingen til 

publikum, fordi museet dermed delvist fralægger sig sin autoritet, som synes at være 

den nødvendige præmis for at skelne kunst fra ikke-kunst (Anderson 2004). 

 

I forlængelse heraf er det interessant at vende blikket mod en diskussion, der har 

udfoldet sig, om fremtidens kunstmuseum i Danmark, hvor devalueringen af 

kunstmuseet er blevet diskuteret i relation til massemedierne og 

underholdningskulturen. I midten af 90’erne blev en række museumspersonligheder 

indbudt af den daværende kulturminister Jytte Hilden til at debattere kunstmuseets 

fremtid i det nye årtusinde med henblik på at give et bud på, hvor museet er på vej 

hen, og hvilke udfordringer det stod overfor.  

 

Flere af bidragyderne forholder sig kritisk til, at kunstmuseerne kompromitterer deres 

substans i konkurrencen om publikum som følge af nedbrydningen af 

’elfenbenstårnet’. Åbningen af museet betyder, at fokus nu rettes ud i verden, 

hvormed museet indtræder på de øvrige markedsvilkår i en kultur med massivt 

udbud af underholdningstilbud og medier til kulturforbrugerne. Den reelle 

udfordring, for museet, består i at modstå fristelsen for at følge trop med et bredt 

udvalg af underholdende indslag og i stedet fastholde sig selv og sin funktion: 

 

Intet får lov at beholde sin egenart. Derfor kan kunstmuseet kun 

overleve, hvis det bevidst arbejder på at skærpe sin egenart, sin 

”anderledeshed”. Kunstmuseet kan ikke overleve i konkurrencen 

om publikums opmærksomhed og respekt, hvis de gør sig lig 

supermarkeder, shoppingcentre eller busstationer. (Gether 

1995:17) 

 

Dette er Andreas Brøgger, kurator på Nikolaj Kunsthal i København, enig i og 

påpeger at ”museerne selvfølgelig ikke skal sælge ud […], ikke mime det de andre 

gør alt for meget” (Brøgger 2011) 
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Blandt bidragyderne er både den nuværende museumsinspektør på ARKEN – 

Museum for moderne kunst Christian Gether og museumschef for Odense Bys 

Museer Torben Grønnegaard Jeppesen, der begge fremfører en væsentlig kritik af 

massemedierne og underholdningskulturen. De lægger op til et modsætningsforhold 

mellem medier og kunst, hvor mediernes flygtighed og overfladiskhed modstilles 

kunstens sande og blivende væsen. Kunstens fortræffeligheder og substans 

fremhæves i relation til massekulturens mangel på samme. Hvor kunsten rummer 

refleksion, mening og substans og sande værdier, hævder de at massemedierne er 

tom underholdning med et fragmenteret og let fordøjeligt indhold, der mere eller 

mindre har fået overtaget i samfundet. 

 

Åbningen af kunstmuseerne har således medført, at de befinder sig i et 

konkurrenceforhold med massemediernes overfladiske underholdningskultur, som de 

ifølge Gether og Grønnegaard Jeppesen for alt i verden skal styre uden om, idet de 

skal undgå at hoppe med på underholdningskulturens præmisser og lade sig 

forfladige. Massemedierne og underholdningskulturen udpeges i den forstand som 

potentiel trussel mod kunstmuseets position og selvforståelse i samfundet: 

 

Det helt overordnede og mest påtrængende problem, som 

kunstmuseet står over for i disse år, er at definere sin position i 

massekommunikationssamfundet. Netop fordi al substans og 

mening forsvinder i massemediernes kværn, skal kunstmuseet 

stræbe imod at underbygge og forstærke sin position som det forum 

i fremtidens samfund, hvor substansen, dvs. åndens og ideernes 

materialisering, essensen af tidernes erkendelser, livets mening og 

retning samt evnen til fordybelse fastholdes. Alt dette er indeholdt i 

kunsten, som er et resultat af menneskets grunden over tilværelsen. 

(Gether 1995:10) 

 

I den forstand er åbningen af museet en balanceakt, der således skal håndteres med 

stor forsigtighed. Man kan næppe være modstander af den selvrefleksion, som den 
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ny museologi har afstedkommet eller ønsket om at gøre kunstmuseet mere 

tilgængeligt og gennemsigtigt for publikum, men man kan forholde sig kritisk til 

måden, hvorpå det sker. Ifølge Grønnegaard Jeppesen og Gether er det således en 

uheldig misforståelse, når kunstmuseerne forsøger at konkurrere på 

underholdningskulturen og massemediernes præmisser ud fra en falsk forudsætning 

om, at museet ikke i sig selv har noget at tilbyde:  

 

Museernes formidling behøver ikke at være kedelig, men man skal 

blot hele tiden tænke på, hvad budskabet er – og hvordan det 

opfattes. De hverken skal eller kan konkurrere med kommercielle 

ferieparker, deres budskab er en kulturel forståelse, ikke tom 

underholdning. (Jeppesen 1995:12) 

 

2.2. OPLEVELSESØKONOMI 

Med kunstmuseernes ændrede fokus fra samling til publikum, kan man ikke komme 

udenom begrebet oplevelsesøkonomi, da dette bliver relevant i forhold til den 

konkurrence der opstå i forhold til andre underholdnings- og kulturtilbud. 

 

Begrebet oplevelsesøkonomi blev skabt af amerikanerne B. Joseph Pine II og James 

H. Gilmore. Første gang begrebet blev introduceret var i deres bog The experience 

economy – work is theatre & every business a stage: goods & services are no longer 

enough, der udkom første gang i 1999. Siden deres definition på begrebet er der 

kommet flere til, som alle skiller sig mere eller mindre ud fra hinanden. Jeg har valgt 

i denne afhandling at benytte Pine og Gilmore's definition af begrebet som 

udgangspunkt. For at få en forståelse for hvorfor begrebet er opstået og er relevant i 

forhold til kunstmuseernes formidling, vil jeg først se nærmere på begrebet 

oplevelsessamfund  

 

2.2.1. Oplevelsessamfundet  

Det moderne samfund er blevet kaldt informationssamfund, videnssamfund, 

forbrugersamfund, mediesamfund og meget andet. Sociolog Gerhard Schulze har 
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foretaget et omfattende studie, hvor han udvikler begrebet oplevelsessamfund. Dette 

er ifølge hans undersøgelser den betegnelse der bedst indfanger det senmoderne 

menneskes nye handlingsstrategier. Schulze beskriver i realiteten en række 

subjektiveringsfænomener, men uden at ville synliggøre det moderne menneske, i 

stedet for at leve i den narcissistiske kultur, mener Schulze, at vi lever i 

oplevelseskulturen. Det ’gamle’ samfunds orienteringsbegreber på det materielle 

område var nytte, kvalitet og rigdom. Det var det man stræbte efter. Med 

fremkomsten af overflodssamfundet og forbrugersamfundet tabes orienteringen mod 

fysiske ting. Når der er tilstrækkelig med varer til at tilfredsstille de basale materielle 

behov, rykker behovene ind i den ikke-materielle sfære i psykologen Maslows 

behovspyramide
2
. Psykologen Abraham Maslow beskriver menneskets forskellige 

behovstyper: De basale fysiologiske behov er mad, drikke, søvn, bevægelse mm. Den 

næste gruppe behov er sikkerhedsbehovene, behov for basal tryghed og beskyttelse. 

Tredje behovsgruppe er de sociale behov, behov for kærlighed, kontakt, accept mm. 

Som fjerde behovsgruppe er behovene for anerkendelse, respekt, værdighed. Øverst i 

pyramiden er behovene for selvaktualisering, selvrealisering og skabetrang (Maslow 

1987). Det senmoderne menneske søger selvrealisering, mening, oplevelse og andre 

ikke-materielle værdier. Dette må ikke misforstås i retning af, at det senmoderne 

menneske ikke mere skulle være materialistisk og ønske ydre ting. Det er 

gennemsyret af materialismen, eller rettere, det forudsætter materialismen som sit 

livsgrundlag. Med dette livsgrundlag søger det nu en mere sofistikeret 

behovstilfredsstillelse end den, der knytter sig til det materielle. (Schulze 1992;1994) 

 

Samfundets ydre moderniseringer var på mange måder færdig i slutningen af 

60’erne. Fra da af flyttedes fornyelsen fra det ydre til det indre. Når det drejer sig om 

varerne, flytter tyngdepunktet sig fra de objektive produktegenskaber til subjektive 

produktvirkninger. Forbrugerne er fra nu af omgivet med billeder af deres 

tilsyneladende ubegrænsede muligheder. Konkurrencen og teknologiudviklingen i 

den økonomiske sfære har fået varerne til at ligne hinanden så meget, at det nu 

                                                 
2
 Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslow har lavet en grafisk fremstilling af de 

menneskelige behov i den såkaldte maslowske behovspyramide. Hans påstand er, at behovene 
må opfyldes nedefra i pyramiden. Man må altså have dækket behovet for mad, vand, varme osv., 
før man kan gå i gang med at dække behovet for fysisk og social sikkerhed. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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primært er blevet reklamerne, der afgør salget. Forbedringsmulighederne for 

produkterne har en objektiv grænse. Det betyder at nytteoptimering for mange varers 

vedkommende er nået. (Schulze 1994) 

 

Oplevelsesorienteringen betyder, at de handlingsmål, som ligger udenfor subjektet, 

det vil sige ’hvad man skal’ med tiden bliver sekundære i forhold til ’hvordan man 

føler sig’. En vares ’nytte’ er en ydre egenskab. Den oplevelsesorienterede kunde 

ønsker subjektive oplevelsesværdier og fantasier knyttet til produktet. (Schulze 

1994:109) 

 

En vigtig del af oplevelsesorienteringen er muligheden for selv at sætte sine 

oplevelser sammen og ikke være styret af ydre omstændigheder. Følelsen af friheden 

til at vælge, er noget den senmoderne forbrugere har vænnet sig til og tager for givet. 

Individet opbygger en række indreorienterede livsstrategier, som sætter subjektet i 

centrum frem for at være rettet mod virkeligheden udenfor mennesket. Oplevelsen 

var før i tiden en sideeffekt til livet, nu er den rykket ind og blevet selve livsopgaven. 

Oplevelsen findes i det enkelte subjektive indre univers og bliver først til oplevelse 

ved at blive inddraget i hele subjektets samlede fortælling om sig selv og verden. 

(Schulze 1992) 

 

I forbrugersamfundet findes der en uendelig mængde udbydere på næsten alle varer, 

og forskellene er marginale. De oplevelsesorienterede mennesker går i deres søgning 

efter varer og oplevelser efter det, som Schulze kalder hverdagens æstetik. Det er de 

krav, som forbrugerne stiller til vare- og oplevelsesudbudet og indbefatter, følelsen af 

frihed i kraft af mange valgmuligheder. Det gives muligheden for at tilskrive varerne 

oplevelsesorienteret mening som interessant, spændende, smagfuld, behagelig, 

hyggelig, afslappet, fascinerende, smuk osv., alt efter individernes og deres gruppers 

virkelighedsopfattelse og varernes æstetik skal holdes indenfor hverdagslivets 

ramme, de må ikke blive for usædvanlige, excentriske, unikke. 

 

Hvor museumsgæstens rolle før var at forholde sig til det, museet eller kuratoren 

havde valgt at vise, har publikum i dag en større indflydelse på, hvad der synes 
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relevant. Publikum ses – og se sig selv – som kunder, og museerne må i højere grad 

forsøge at efterkomme deres behov (Skot-Hansen 2008:72). Forbrugerne bakker op 

om de produkter der har høj sanselig appel, som rammer følelserne og ønsket om 

identitetsskabende ydelser. 

 

2.2.2. Oplevelse som teater 

I bogen The experience economy – work is theatre & every business a stage: goods 

& services aren o longer enough, forudsiger Pine og Gilmore, hvordan oplevelser vil 

blive en afgørende faktor i udviklingen af produkter, service og markedsføring, og 

hvordan virksomheders fremtidige succes derfor afhænger af deres evne til at 

opbygge et oplevelsesunivers omkring deres produkter og serviceydelser. Med 

metaforer fra teatret viser de, hvordan virksomheder kan iscenesætte oplevelser. 

 

Ifølge Pine og Gilmore handler virksomhedens succes – i dette tilfælde 

kunstmuseernes – om at iscenesætte oplevelser for deres kunder – i dette tilfælde 

brugerne. Oplevelsen skal være indholdsrig på sansninger og skabes inde i brugerne 

selv. Oplevelsen skal være mindeværdig og involvere brugerne på et personligt plan, 

hvor de bliver engageret på et følelsesmæssig, fysisk, intellektuelt eller endda 

åndeligt niveau. ”Enhver oplevelse opstår på baggrund af interaktionen mellem den 

iscenesatte begivenhed og individets forudgående bevidsthedstilstand og generelle 

tilstand.” (Pine & Gilmore 2009:29) 

 

Oplevelser kan ifølge Pine og Gilmore opdeles i fire dimensioner og fire 

oplevelsessfærer. De fire dimensioner viser graden af brugernes deltagelse og 

involvering. Den horisontale oplevelsesdimension er udtryk for brugernes deltagelse 

– altså den personlige og sociale kontekst – der enten kan være passiv eller aktiv. 

Den passive deltagelse betyder, at brugerne ikke direkte påvirker det, de er vidne til. 

På den anden side af spektret finder man den aktive deltagelse, hvor brugerne 

personligt er med til at påvirke oplevelsen. Her skal brugerne ikke blot være til stede, 

men også direkte interagere. (Pine & Gilmore 2009:49-50). 
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Brugernes involvering – den vertikale oplevelsesdimension – har to modpoler der 

beskriver dét, som forbinder brugerne og oplevelsen. Den skaber en form for 

forbindelse til de miljørelaterede forhold – altså en fysisk, social og personlig 

kontekst, der forener brugerne med oplevelsen/produktet. I den ene ende af spektret 

finder vi tilegnelsen. Brugerne tilegner sig en oplevelse ved at lade den trænge ind i 

deres bevidsthed, ved at fastholde deres opmærksomhed og derved glemme tid og 

sted. Modsat finder vi opslugthed, som betyder, at brugerne fysisk eller virtuelt bliver 

en del af oplevelsen. Hvis brugerne altså “trænger ind” i oplevelsen – som når man 

eksempelvis spiller et computerspil – er han opslugt (Pine & Gilmore 2009:50).  

 
Figur: Pine & Gilmore 2009:51 

 

Koblingen mellem de fire dimensioner definerer yderligere fire forskellige 

oplevelsessfærer:  

 

 Den underholdende sfære  

 Den uddannelsesmæssige sfære  

 Den eskapistiske sfære  

 Den æstetiske sfære  

 

Disse oplevelsessfærer, der er gensidigt forenelige domæner, blandes ofte og danner 
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unikke personlige oplevelser.  Den underholdende sfære finder sted, når brugerne 

passivt tilegner sig oplevelsen gennem sanserne. Hvis man lytter til noget musik eller 

overværer en rockkoncert, befinder man sig i den underholdende sfære og brugerne 

befinder sig således i en personlig, social og fysisk kontekst. Pine og Gilmore 

påpeger, at en oplevelse, der kun underholder, i det lange løb vil blive kedelig og 

triviel for brugerne. De argumenterer således for, at f.eks. kunstmuseer, der 

iscenesætter forskellige oplevelser, bør tilføje komponenter fra de andre 

oplevelsessfærer – altså elementer fra den uddannelsesmæssige, eskapistiske og 

æstetiske sfære (Pine & Gilmore 2009).   

 

Den uddannelsesmæssige sfære drejer sig, ligesom den underholdende sfære, om, at 

brugerne tilegner sig de oplevelser, der opstår for dem. Brugernes tilegnelse af viden 

kan derfor ske på baggrund af deres fysiske, sociale og personlige kontekster til 

produktet/servicen/oplevelsen. Den uddannelsesmæssige sfære involverer, modsat 

den underholdende sfære, brugernes aktive deltagelse. Brugerne øger deres viden 

og/eller evner, når de lærer noget, og de uddannelsesmæssige oplevelser engagerer 

aktivt deres bevidsthed. Dette kan både være den intellektuelle, den kropslige og 

fysiske bevidsthed. Eksempelvis kan uddannende oplevelser også være 

underholdende – den ene sfære udelukker altså ikke nødvendigvis den anden (Pine & 

Gilmore 2009).  

 

Den eskapistiske sfære er udtryk for en slags flugt fra virkeligheden – altså den 

opslugthed brugerne har, når de får en oplevelse. Et mindeværdigt møde indebærer 

en større opslugthed og et større engagement end møder, der er relateret til den 

underholdende eller uddannelsesmæssige sfære. Brugerne, der har en eskapistisk 

oplevelse, er således en aktivt involveret bruger. Brugeren bliver altså en aktør, som 

er i stand til at påvirke den konkrete aktivitet og spiller i modsætning til de to 

foregående sfærer ikke en passiv rolle. Den eskapistiske oplevelse kræver et aktivt 

medium, der tilbyder social erfaring i en social kontekst og netop denne 

virkelighedsflugt kan være brugernes ønske om at befinde sig et tredje sted, hvor de 

kan interagere med andre fra det samme fællesskab (Pine & Gilmore 2009).  
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Den æstetiske sfære betyder, at brugerne lader sig opsluge af oplevelsernes 

omgivende miljø. Brugerne har meget lidt eller ingen effekt på miljøet, altså en 

passiv deltagelse, hvorved miljøet derfor forbliver uberørt. En fysisk konstrueret 

kontekst skaber derfor også rammen om den æstetiske sfære. En æstetisk oplevelse 

indbefatter blandt andet at gå på kunstmuseum, og den bestræber sig på at 

iscenesætte en autentisk og æstetisk oplevelse – altså en konstrueret oplevelse (Pine 

& Gilmore 2009:56). På trods af, at en oplevelses æstetiske indhold kan være 

fuldstændig naturlig og primært er skabt af mennesker, må museerne erkende, at 

ethvert miljø, der er designet for at skabe oplevelser, ikke er virkeligt. Det er derfor 

ifølge Pine og Gilmore vigtigt, at kunstmuseer ikke forsøger at narre brugerne til, at 

deres oplevelser er noget, de ikke er (Pine & Gilmore 2009:58-60).  

 

Mens brugerne, der tager del i en uddannende oplevelse, ønsker at lære noget, og 

brugerne, der præsenteres for en underholdende oplevelse, ønsker at sanse noget, og 

brugerne, der opsøger en eskapistisk oplevelse, ønsker at gøre noget – ønsker dem, 

der tager del i en æstetisk oplevelse, blot at være til stede. 

 

For at designe en rig, engagerende og uimodståelig oplevelse behøver kunstmuseer 

ikke at udvælge en enkelt sfære og derefter forblive i det område. Oplevelsesrammen 

skal derimod ses som konstrueret og som en række rekvisitter eller hjælpemidler, der 

kreativt kan udforske aspekterne af hver sfære. Dette kan forbedre brugernes 

personlige, sociale og fysiske oplevelse.  Dog spænder de rigeste oplevelser sig over 

alle fire oplevelsessfærer og bør centreres omkring det centrale punkt i figuren, hvor 

de fire sfærer mødes. Kunstmuseer kan forøge virkelighedskarakteren af enhver 

oplevelse ved at sløre grænserne mellem sfærerne, og selvom mange oplevelser 

primært engagerer og inddrager deres brugere gennem en af de fire sfærer, udfolder 

de fleste sig stadig over flere sfærer (Pine & Gilmore 2009:60-61).   

 

2.3. LOCATION HIERARCHY MODEL 

I artiklen The Experience IS the Marketing har Pine & Gilmore udviklet en model, 

Location Hierarchy Model, der fokuserer på hvor og hvordan man placerer 

oplevelserne. De har i denne model tilføjet det virtuelle rum. Modellen involverer ti 
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lag der integrerer de fysiske og virtuelle oplevelser. Pine & Gilmore påpeger at de 

fem virtuelle lag skal afspejle de fem fysiske lag for at skabe den optimale oplevelse 

af virksomhedens produkter Da specialets fokus er de sociale medier er det relevant 

at se nærmere på modellen. 

 

Figur: Location Hierachy Model, Pine & Gilmore (2002) 

 

2.3.1. Fem fysiske lag  

De fem fysiske lag er ikke lige relevante for et kunstmuseum som for en større 

virksomhed da kunstmuseer som regel ikke er fysisk tilstede i samme omfang som 

f.eks. LEGO, hvilket bliver brugt som eksempel i Pine & Gilmores artikel. 

Kunstmuseerne har som regel kun de to første lag i form af det fysiske museum og 

med deres tilstedeværelse på f.eks. skoler, med skoletjenesten. Derfor vil de fem 

første lag blive beskrevet ved hjælp af Pine & Gilmores eget eksempel, LEGO. 

 

Det første fysiske lag er det Pine & Gilmore omtaler som Flagship Location, det vil 

sige virksomheden eller institutionens ’flagskib’. Her bruger Pine & Gilmore 

LEGOLAND som eksempel. LEGO producerer legetøj og dette er deres primære 
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produkt, men flagskibet er LEGOLAND, her kan brugerne opleve en verden af 

LEGO.  I dette speciale vil flagskibet være de fysiske kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger. Det andet lag, Experience hubs (en form for fysiske oplevelsesportaler), 

indebærer at virksomheden skal sørge for at ha oplevelser i stil med flagskibet, i 

mindre størrelse, placeret strategiske steder i verden/landet, der hvor de potentielle 

brugere/kunder befinder sig. Her kan f.eks. Museet for Samtidskunst tilstedeværelse 

på Roskildefestivalen placeres. Næste lag, Major venues, omhandler butikkerne, i 

LEGOS tilfælde de butikker der ejes af LEGO og kun sælger deres produkter. Det 

fjerde lag, Derivative presence, ligger tæt på det tredje men her er det tale om at 

virksomhedens produkter/oplevelser skal være til stede i andre butikker mm. En form 

for afledt tilstedeværelse. F.eks. er der flere større legetøjsbutikker der har afdelinger 

med kun LEGO’s produkter hvor man går ind i en verden af LEGO. Her kan 

museumsbutikken muligvis placeres på trods af at det som regel er placeret i museet. 

Det sidste fysiske lag, World wide markets: handler om at virksomhedens produkter 

skal være tilgængelige alle de steder hvor kunderne forventer at finde dem. 

 

2.3.2. Fem Virtuelle Lag 

Jeg vil her nedenunder se nærmere på de fem virtuelle lag, som i dette speciale kan 

tilføje en forståelse for hvordan kunstmuseerne kan udnytte det virtuelle rum for at 

tilføje det fysiske rum en ekstra dimension. 

 

Det første lag Flagship site, omhandler virksomhedens, i dette speciale 

kunstmuseets, kunsthallen eller samlingen hjemmeside. Det er her brugerne som 

regel først vil lede efter virtuelle online oplevelser.  Her påpeger Pine & Gilmore at 

der stadigvæk er mange virksomheder der desværre udformer deres hjemmesider 

som en online brochure, hvor Pine & Gilmore mener at virksomheden skal se 

hjemmesiden som en mulighed for at formidle oplevelser udover de faktuelle 

informationer (Pine & Gilmore 2002:9). 

 

Experience Portal, det andet virtuelle lag, omhandler oplevelsesportaler. Her nævner 

Pine & Gilmore blandt andet oplevelsesportalerne Yahoo! og MSN, men her kan 

også sociale medie-platforme, som f.eks. Facebook og YouTube placeres.  Disse 
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oplevelsesportaler har mange brugere og disse brugere spenderer meget af deres tid 

på at besøge oplevelsesportalerne. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at skabe 

en relation til brugerne her og gøre opmærksom på virksomhedens produkter, 

services og mulige oplevelser. Her kan kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne 

benytte sig af sociale medie-platforme som f.eks. Facebook. (Pine & Gilmore 

2002:10) 

 

Det tredje lag fokuserer på særskilte websider, Major Websites.  Der kan her være 

tale om websider i virksomhedens regi der giver brugerne en mulighed for en ekstra 

oplevelse, f.eks. kan virksomhederne skabe undersider på deres hjemmeside, der 

indeholder oplevelser i form af spil, eller måske tilbyder brugere at genopleve 

oplevelser de har haft i forbindelse med virksomhedens. Det kan være spillesteder 

der tilbyder brugerne at, på en hjemmeside, et gensyn med en tidligere besøgt 

koncert. Et dansk eksempel er spillestedet Vega i København, der på websiden 

www.vegaplayer.dk tilbyder brugere gensyn med koncerter der er blevet afholdt på 

spillestedet. På Trapholt i Kolding har man benyttet sig af fotodelingsiden 

www.flickr.com til at give de besøgende mulighed for at gense en del af deres besøg 

på museet (Jf. afsnit 4.3.11.) (Pine & Gilmore 2002:10). 

 

Derivative placement, direkte oversat; afledt opmærksomhed er det fjerde lag i 

modellen. Pine & Gilmore beskriver det som at skabe ”sites within sites”, det vil sige 

at placere virksomhedens digitale oplevelser på andres websteder. Virksomhederne 

skal forsøge at identificere websteder der matcher interesserne hos de kunder de 

ønsker at tiltrække. På den måde kan nye brugere blive henvist videre til 

virksomhedens egne virtuelle oplevelser. (Pine & Gilmore 2002:10). 

 

Det sidste virtuelle lag, World Wide Web handler om at være tilgængelig på alle 

websteder der indeholder virksomhedens produkter/services/oplevelser. F.eks. sørger 

LEGO for at være til stede på så mange legetøjsbutikkers hjemmesider som muligt. 

Her er det vigtigt for kunstmuseerne at være til stede på f.eks. turisthjemmesider og 

websteder der omhandler kunst, f.eks. www.kunstonline.dk og på den måde gøre sig 

synlige i mængden af andre kultur- og oplevelsestilbud. (Pine & Gilmore 2009:10) 

http://www.vegaplayer.dk/
http://www.kunstonline.dk/
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Local Hierarcy modellen, belyser vigtigheden i en sammenhæng mellem det virtuelle 

og fysiske rum. Dorte Skot-Hansen mener at der er sket en større integration af de 

digitale medier i museernes virksomhed, og projekterne tilføjer således museerne en 

ekstra dimension frem for at erstatte dem. Den styrkede indsats for 

museumsformidlingen kommer formentlig til at betyde et skridt fremad i udviklingen 

af it-baserede tjenester og desuden for museernes forhold til innovation, 

kompetenceudvikling og kreative alliancer. (Skot-Hansen 2008:15) 

 

Pine & Gilmores Local Heirarchy model, med de fem virtuelle lag giver et godt 

billede af hvordan kunstmuseerne kan benytte sig af digitale og sociale medier for at 

afspejle deres fysiske aktiviteter, men det er vigtigt at pointere at Pine & Gilmores 

tilgang til oplevelsesøkonomien er en anden end den der er gældende for 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger i Danmark. Pine & Gilmores fokus ligger på 

virksomheder der gennem oplevelsesstrategier skal øge den økonomiske vækst. De 

danske kunstmuseer, kunsthaller og samlingers fokus ligger på at nå ud til et bredt 

publikum med de oplevelser de har at tilbyde, men ikke med økonomisk vækst som 

første prioritet. Der hvor modellerne kan bruges er i forbindelse med synlighed og 

konkurrencedygtighed i et samfund hvor mange konkurrenters strategier er opbygget 

efter oplevelsesøkonomiens præmisser. Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger kan 

benytte oplevelsessfærerne og Local Hierarchy modellen som værktøj til at styrke 

museumsformidlingen. 

 

2.4. OPSUMMERING OG DELKONKLUSION 

Med skiftet fra samling til publikum er der sket en åbning af kunstmuseerne, 

kunsthallerne og samlingerne. Dette har medført at fokus nu rettes ud i verden og 

dermed indtræder kunstmuseer, kunsthaller og samlinger på øvrige markedsvilkår i 

en kultur med massivt udbud af oplevelses- og underholdningstilbud. Dette stiller 

krav til at de forholder sig til oplevelsesøkonomiens præmisser, dog skal dette gøres 

med kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes egenart i mente.  

 

Pine & Gilmores modeller som er beskrevet i ovenstående afsnit har udgangspunkt i 
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at skabe økonomisk vækst gennem oplevelser. Dette er et behov som mange 

underholdning og oplevelsesvirksomheder har. Den økonomiske vækst er dog, som 

regel, ikke hovedformålet for kunsthaller, kunstmuseer, og samlinger i Danmark. 

Danske kunstmuseer, kunsthaller og samlinger har haft oplevelser som deres primære 

produkt i mange år, men med den øgede konkurrence i forhold til underholdnings og 

oplevelsesvirksomheder, bliver kravene til kunstmuseer, kunsthaller og samlingers 

oplevelser ændret. Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger har styrker indenfor den 

sfære som Pine & Gilmore omtaler som den æstetiske, men dette er ikke længere nok 

hvis de skal konkurrere med andre oplevelses- og underholdningsinstitutioner. 

Brugerne har nu i højere grad et ønske om mulighed for at være deltagende i 

oplevelserne, og det understøtter den æstetiske sfære ikke.  Det er i forbindelse med 

dette behov, at kunstmuseer, kunsthaller og samlinger kan gøre brug af Pine & 

Gilmores fire oplevelsessfærer (se afsnit 2.2.2.). Ved at blive stærkere i forbindelse 

med de tre øvrige sfærer kan kunstmuseer, kunsthaller og samlinger stå stærkere i 

den øgede konkurrence og kampen om det potentielle publikum. 

 

Location Heirarchy modellen (se afsnit 2.3.) kan af kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger ses som et værktøj til hvordan de kan skabe synlighed mange steder, både i 

det fysiske og det virtuelle rum. Dog er modellens svaghed at den kun kan bruges, i 

sin helhed, på store virksomheder med et stort økonomisk kapital. Modellen tager 

ikke hensyn til mindre virksomheder med mindre kapital. Det er ikke nødvendigt for 

mindre virksomheder, heriblandt de fleste af de danske kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger, at være til stede på alle de ti niveauer som Pine & Gilmore opstiller i 

modellen. Men der hvor kunstmuseer, kunsthaller og samlinger kan drage nytte af 

modellen er i forbindelse med, at de bør gøre sig overvejelser i forbindelse med deres 

fysiske og virtuelle tilstedeværelse. Disse bør matche hinanden da for store afvigelser 

mellem den fysiske tilstedeværelse og den virtuelle kan skabe forvirring og virke 

utroværdig overfor deres potentielle brugere. 
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2.5. DIGITAL FORMIDLING 

Det store gennembrud i forhold til formidling til offentligheden kom med 

udbredelsen af internettet i midten af 1990'erne, en mulighed kunstmuseerne for 

alvor begyndte at udnytte i sidste del af 1990'erne, først og fremmest gennem 

oprettelse af egne hjemmesider. Stort set alle kunstmuseer, kunsthaller og samlinger 

har i dag hjemmesider på nettet med grundlæggende informationer om museet. Men 

ifølge Kulturministeriets rapport Udredning om museernes formidling fra 2006, er 

det kun meget få af disse hjemmesider der tilbyder en mere unik digital oplevelse på 

nettet, som ikke umiddelbart kan findes på museet. På denne måde bruges internettet 

udelukkende som en informationskanal frem for at udnytte det iboende muligheder 

for interaktivitet og hypermedialitet som også er det Pine & Gilmore efterlyser i 

forhold til virksomheders Flagship sites. (Jf. afsnit 2.3.2.). Søren Pold, lektor på 

Institut for Informations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet siger i 

forbindelse med rapporten Digital kulturformidling – børn og forskere har ordet, at i 

stedet for at se netstedet som en besværlighed, der kan udliciteres til et bureau, må 

museerne ultimativt selv skaffe sig kompetencerne og gøre det til en integreret del af 

deres virke, organisation og selvbillede. Netstederne er mere end en virtuel 

reklamefolder for det fysiske museum. Han hævder at hjemmesiderne er et sted at 

udvikle museet, dets udstilling og dets forhold til gæsterne. (Pold 2007:28) 

 

Internettet har tilføjet en dimension, der rækker udover den enkeltstående computers 

egenskaber, idet internettet består af et distribuerende netværk af computere, der 

giver brugerne særlige vilkår omkring distribution, adgang og formidling. Enhver 

med adgang til internettet kan tilgængliggøre informationer, som enhver anden på 

internettet kan få adgang til. Dette resulterer ifølge, Niels Ole Finnemann, leder af 

Center for Internetforskning på Aarhus Universitet, til at barrieren for hvad der 

'publiceres' sænkes for den enkelte bruger og muligheden for at nå et potentielt 

enormt publikum sammenlignet med tidligere medier (Finnemann 2005). Han 

påpeger således også at til forskel fra telefonen og vores analoge postsystem, der er 

kendetegnet ved lignende enhver til enhver-struktur, kan vi på internettet navigere 

mellem computere, der fungerer som distribuerende arkiver. Denne kobling mellem 

at være et globalt vidensarkiv og en fælles kommunikativ platform er et træk der gør 
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internettet til et unikt medium. 

 

Nettet er således ikke unikt i dets globale rækkevidde. Det har 

teksten, telefonen, telegrafen og radio også. Det er derimod 

unikt, fordi det interagerer de elektroniske mediers 

kommunikationshastighed med de trykte mediers 

lageregenskaber og vidensdybde (Finnemann 2005:144) 

 

Hvor Finnemann beskriver internettet med afsæt i computeren og dennes 

lageregenskaber kombineret med de elektroniske mediers kommunikationshastighed, 

trækker Lev Manovich, professor i Visual Arts, University of Carlifornia, i bogen 

Language of New Media fra 2001, en analogi til databasen og beskriver, med tanke 

på World Wide Web, databasen som vores kulturelle form. Det lineære princip, 

hævder Manovich, erstattes med fri adgang og 'random access'. Hvorimod orden, 

hierarkier og strukturer erstattes med flade netværk. I disse flade netværk som i dette 

speciale udgøres af kunstmuseernes hjemmesider, kan brugerne udføre forskellige 

handlinger som at se, navigere, søge mm. Her pointerer Manovich at der i disse flade 

netværk ikke er tale om en start og en slutning, som man kan finde i f.eks. narrative 

fortællinger og film. En hjemmeside er ifølge Manovich en liste over separate 

elementer; tekstblokke, billeder, digitale videoklip, links til andre websteder mm. 

Disse elementer er ikke afhængige af hinanden og kan benyttes vilkårligt og det er 

altid muligt at tilføje nye elementer til listen (hjemmesiden).  (Manovich 2001:219-

20)   

 

2.6. SOCIALE MEDIER 

Med internettet er forbrugerne begyndt at tale sammen i en grad, vi aldrig har oplevet 

før. De organiserer sig, hjælper hinanden, udveksler informationer og leger. Det er de 

nye teknologier og forbrugernes måde at bruge disse på, der er fundamentalt for 

denne samtale. Dette har resulteret i skabelsen af de sociale medier. 

 

Kendetegnet ved sociale medier også kaldet web 2.0, er at de er tilgængelige og 

anvendelige for stort set alle. Man behøver ikke længere være specielt teknologisk 
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begavet for at kunne bidrage med indhold og mening i de sociale nattjenester. Det er 

firmaer og organisationer (professionelle) der skaber rammerne og det 

bagvedliggende tekniske grundlag for sociale internettjenester, men det er langt hen 

ad vejen brugerne, der skaber indholdet. Det er ifølge Kirsten Dinesen, PR og 

kommunikationsrådgiver i Front Page PR og kommunikation, en række simple 

faktorer der har banet vejen for de sociale medier. Hun nævner i sin bog, 

Forbrugeren i førersædet – Kommunikation og ledelse efter web 2.0 i the pull 

society, blandt andet at forbrugerne har fået adgang til forskellige former for digitalt 

udstyr og at hurtige internetforbindelser giver brugerne mulighed for at uploade og 

dele digitale oplevelser samt digitale formater på internettet. Udover dette påpeger 

Dinesen at forbrugerne er blevet mere innovative og legende overfor alle teknologier 

og informationer. De bruger digitalt udstyr, internettet og nye mobile teknologier 

utroligt meget og ganske avanceret (Dinesen 2008:16) 

 

Ifølge Dinesen er forbrugerne begyndt at tale sammen i en grad og et omfang, vi ikke 

tidligere har oplevet. De holder løbende netværker som f.eks. Facebook opdateret, de 

finder sammen i interessefælleskaber, og de giver hinanden kommentarer og 

feedback. Dinesen påpeger at der er tale om en ny særdeles netværksforbundet type 

af forbruger. Hun mener at det er muligt at den moderne forbruger, der i dag lever i 

en mere global verden, har et større behov end tidligere for at indgå i fællesskaber, 

der giver en oplevelse af identitet og tilhørsforhold. Der er dog ingen tvivl om, at 

muligheden for at gøre dette i høj grad er drevet af udviklingen på internettet. De nye 

sociale medier lader forbrugerne kommunikere, udstille, dele, kommentere og på 

andre måder interagere med hinanden. Der er tale om en type medier, hvor brugerne 

kan kombinere indhold i form af tekst, billede og lyd fra flere kilder i en form der 

tillader, at indholdet senere kan rekombineres af andre brugere, hvilket er den store 

forskel i forhold til f.eks. hjemmesider. På den måde bliver brugeren af de sociale 

medier både (med)producent, redaktør og læser på samme tid. Dinesen hævder at 

mediet i langt højere grad end traditionelle medier er afhængigt af brugernes 

medvilje på disse præmisser.  
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2.6.1. Kontrol/ikke-kontrol 

Forbrugerne har som Dinesen påpeger det, fået mulighed for at blive medproducenter 

og redaktører og dermed overtager dele af kontrollen. De har fået en række 

teknologier til rådighed, som sætter dem i stand til at kommunikere effektivt med 

hele verden. Det kan give virksomheder og institutioner deriblandt kunstmuseerne 

problemer med at følge trop med forbrugernes flittige brug af de sociale medier. 

Kunstmuseer og andre virksomheder lever i en ny kommuniaktionsvirkelighed som 

museerne kan få svært ved at forholde sig til.  

 

Virksomhederne er i den sammenhæng ude for et kontroltab i dobbelt forstand. 

Virksomhederne har mistet kontrollen over hvordan deres kommunikation skal 

bruges og samtidigt er virksomhederne blevet ligestillet med forbrugerne, fordi 

forbrugerne potentielt har adgang til global kommunikation. (Dinesen 2008:65) 

  

Dinesen hævder at virksomhederne, ved at slippe kontrollen får adgang til den 

enorme innovationskraft og kreativitet der ligger i forbrugerne, alene ved at opfordre 

forbrugerne til at føre en dialog med virksomheden i dette tilfælde kunstmuseet - 

eller med andre forbrugere. Når en virksomhed kommuniker, er det oftest med 

udgangspunktet fra 'os til dem'. Virksomheden har på forhånd defineret målgruppen, 

målet, budskabet, medier mm. Fra det øjeblik kommunikationen er afsendt, har 

virksomheden en formodning om, hvordan det vil påvirke målgruppen. Det betyder, 

at virksomheden har en forestilling om, at man er i stand til at kontrollere 

kommunikationen. Men der er, med de sociale medier nu en lang række medier, som 

både giver mulighed for dialog mellem virksomhed og forbruger, eller mellem 

forbrugere indbyrdes. Den dialog kan virksomheden ikke kontrollere eller forudsige 

(Dinesen 2008:137) 

  

Jacob Bøtter, medstifter af Wemind, siger i sin bog NQ – Involvering med sociale 

medier, at tre ud af fire forbrugere ikke tror på, at virksomheder fortæller sandheden i 

deres reklamer. Der er til gengæld uanede mængder af troværdighed i at 

kunderne/brugerne fortæller deres venner om virksomheders, i dette speciale 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers, produkter. Sådan har det altid været, men de 
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sociale medier giver endnu flere muligheder for at lade den gode (og dårlige) omtale 

sprede sig i ord fra forbruger til forbruger (Bøtter 2010:33) 

 

2.6.2. Push- & pull-kommunikation 

Det er i denne sammenhæng interessant at se på medier, ud fra den måde forbrugerne 

kan eller vil anvende mediet på, og mediets evne til at skabe dialog. Der skelnes i 

grove træk mellem to kommunikationsmodeller. Den første, Push-kommunikation, 

omhandler især de medier, hvor der er relativt høj grad af kontrol over 

kommunikationsprocessen. Afsender skubber (push) informationen ud mod en 

målgruppe. Målgruppen betragtes som en homogen masse, der ikke har behov for 

dialog. I alle push-medier er kontrollen over kommunikationen høj, og virksomheden 

har mulighed for at definere budskab og udtryk. Groft sagt kan virksomheden, inden 

for lovgivningens rammer, sige hvad den vil. På den anden side har vi Pull-

kommunikation der især omhandler de medier, hvor der er ingen eller ringe mulighed 

for kontrol over kommunikationsprocessen. Målgruppen (forbrugerne) vælger selv, 

hvilke og hvornår de vil modtage/trække (pull) de informationer ud, som de finder 

relevante. I alle pull-medier er kontrollen over kommunikationen lav. Der er 

påvirkning fra andre medier og meningsdannere, og virksomheden er afhængig af sin 

evne til at kommunikere på plan med forbrugerne. De sociale medier falder i høj grad 

ind under kategorien pull-medier, da brugerne selv vælger hvad de ønsker at følge på 

de pågældende medier og hvordan de vil benytte det materiale de får adgang til. 

(Dinesen 2008:138) 

  

I det øjeblik man som kunstmuseum vælger at lægge noget ud på internettet, så har 

man også afgivet en stor grad af kontrol over den videre kommunikationsproces. 

Forbrugerne vil linke, kopiere, manipulere og lege med materialerne. Det er et 

faktum, at virksomheder er nød til at acceptere og samtidigt velsigne dette faktum. At 

forbrugerne reagerer, viser at så snart man er åben for dialog med forbrugerne, får 

man også respons. Kommunikation drejer sig ikke længere om kontrol, men om 

inddragelse, det handler om at gå i dialog med kunder, interessenter og 

medarbejdere. De sociale medier har givet virksomhederne helt nye muligheder for 

at inddrage forbrugerne i processen og nogle gange helt overgive processen til dem 
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(Bøtter 2010:16). Men dialogen er afhængig af brugernes delagtighed. Muligheden 

for dialog er ikke ensbetydende med at brugerne vælger at være aktive og 

deltagende.  

  

For at kunne arbejde i dette univers med forskellige grader af kontrol er det 

afgørende, at virksomheder forholder sig meget konkret til, hvad deres mission og 

vision er – og hvad man i øvrigt udtrykker. Nogle medier er mere velegnede til at 

kommunikere kontrollerede budskaber end andre. Kontrollerende push-medier er 

velegnede til at kommunikere f.eks. kunstmuseets kerneværdier. Det kræver 

præcision i en kreativ strategi. I de indirekte dialogmedier er betingelsen for 

kommunikationen, at kunstmuseet reelt er parat til at modtage og respondere på 

forbrugernes respons. Det stiller krav til dokumentation, etik og simpel drift af 

dialogsystemerne. I de indirekte dialogmedier skal det besluttes, hvordan opfattelsen 

af kunstmuseet er i forhold til den respons man giver. Det er afgørende, at 

omverdenen har en opfattelse af kunstmuseet, det gør, at de kan tale med en 

troværdig stemme. (Dinesen 2008) 

 

2.7. SOCIALE MEDIEREDSKABER  

Et væsentligt element i web 2.0 er forbrugernes mulighed for at lave deres egne 

medier, lige fra hjemmesider til blogs og så videre. Dermed fungerer de traditionelle 

massemedier som f.eks.. Tv, radio og aviser, side om side med forbrugernes egne 

medier. Det fænomen betegnes som massernes medie, media of the masses. (Dinesen, 

2008:17) Massernes medier er de teknologier, den software og de sociale netværker, 

der gør det muligt for den enkelte forbruger at kommunikere med og til uendeligt 

mange mennesker. Det sker ved f.eks. ved at uploade filer i form af tekst, billeder, 

lyd osv. i fælles fora, egne hjemmesider og blogs eller kommentarer og anmeldelser i 

medierne. 

  

Jeg vil på de næste par sider gennemgå de sociale medieplatforme som er mest 

benyttet af de danske kunstmuseer, kunsthaller og samlinger (ud fra oversigtsanalyse 

og spørgeskema fortaget i forbindelse med dette speciale).  
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2.7.1. Sociale netværk 

Sociale netværk er forbrugerdrevne sites eller medier, og beskrives ofte som en af 

hovedkræfterne ved web 2.0, da disse sites i høj grad giver forbrugerne kontrol over 

indholdet. Sociale netværk kan defineres som en social medieplatform, der gør det 

muligt for forbrugerne at blive forbundet i et netværk og interagere med hinanden. 

Sociale netværks popularitet skyldes den moderne forbrugers ønske/behov om at 

være ”forbundet med andre”. De sociale medier giver også virksomheder mulighed 

for at kommunikere med deres kunder. Et af det mest kendte sociale netværk er 

Facebook. Der findes mange andre populære forbrugerdrevne media, som f.eks.. 

Linkedin og Arto. De forskellige sociale netværk indeholder unikke egenskaber, og 

brugernes forventninger til kommerciel adfærd på de enkelte netværksplatforme 

varierer (Zarella 2010:53). 

  

Fælles for alle sociale netværk er, at individer forbindes med hinanden. Sociale 

netværk har udviklet sig til at være en nyhedsstrøm, hvor individet præsenteres for 

nyheder fra sit netværk – men i stigende grad også nyheder fra offentlige 

institutioner, virksomheder mm. Det at nyheder fra disse pludselig er i samme strøm 

som nyheder fra det private netværk gør, at forbrugeren eksponeres for budskaber i 

en situation, hvor de er modtagelige overfor indput. 

 

Det på nuværende tidspunkt (2. april 2011) mest brugte sociale netværk er Facebook 

www.facebook.com. Det er også de danske kunstmuseer, kunsthaller og samlingers 

foretrukne sociale medieplatform. Facebook er et website der fungerer som socialt 

netværk og er den mest besøgte af sin slags på hele world wide web. Facebook har 

mere end 665 millioner medlemmer (Socialbakers – Heart of Facebook Statistics 

2011). Facebook blev oprettet i 2004 og i starten var der kun adgang for studerende 

på Harvard, sidenhen er Facebook blevet tilgængelig for alle. Navnet Facebook 

refererer til de bøger, der uddeles på amerikanske universiteter med billeder af de 

studerende – det man i Danmark kender som en ’blå bog’.  Siden giver brugerne 

mulighed for at samle sig i grupper og udveksle billeder. Samtidigt kan man 

kommentere andres profiler (venners profiler). Siden 2008 har man desuden kunnet 

chatte med de venner der er online. Facebook-grupper benyttes i høj grad, og de er 

http://www.facebook.com/
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med til at skabe kontakter mellem brugere, der ikke i forvejen kender hinanden, på 

Facebook. Facebook er verdens næstmest besøgte website (Alexa – the Web 

Information Company 2011). Samtidigt er Facebook også det, af arbejdspladser, mest 

blokerede webside (newz.dk 2011). Grunden til Facebooks succes er ifølge Lisbeth 

Klastrup, at platformen tiltaler både unge og voksne, tillokker mange 

førstegangsbrugere: 

 

“Facebook er helt klart blevet et folkeligt fænomen. Antallet 

af brugere til Facebook i Danmark er den største tilslutning 

til et internationalt netværk, vi nogensinde har set. Det er det 

eneste online-fællesskab, der tilsyneladende både appellerer 

til de unge og gamle […]Det er lykkes Facebook at få fat i en 

gruppe af voksne førstegangsbrugere af sociale netværk, og 

det er aldrig før set. Vores vurdering er, at det i høj grad 

skyldes Facebook's visuelle udtryk - dets design og layout er 

meget diskret i form og farver, og det kan den voksne 

generation godt lide. Det diskrete udtryk leder tankerne hen 

på finanssektoren og på bankverdenen, og det signalerer 

seriøsitet og troværdighed. Samtidigt er systemet ekstremt 

nemt at bruge - det er meget intuitivt, og det kræver ikke en 

masse it-erfaring at oprette en profil. Derfor får Facebook 

også fat i førstegangsbrugerne” (Videnskab.dk 2008). 

 

Der er tre forskellige måder at oprette kunstmuseet, kunsthallen og samlingen på 

Facebook. Man kan vælge at have en almindelig profil, hvor brugerne skal anmode 

om venskab. Denne metode er den der er skabt til privatpersoner, hvor man skal 

oplyse køn, alder mm. Facebook opfordrer dog virksomheder og organisationer til at 

oprette en side eller en gruppe. Hvis man har en almindelig profil som 

Kunstmuseum, kunsthal eller samling, gør man det svært for brugerne men også for 

sig selv, da venskab skal accepteres. Før dette sker, kan brugerne som regel ikke se 

hvad der sker på kunstmuseets, kunsthallen eller samlingens profil. Fra kunstmuseet, 

kunsthallen og samlingens side er der mere arbejde i en almindelig profil, da de 
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aktivt skal ind og acceptere nye brugere/venner. Et andet alternativ er som nævnt at 

oprette en gruppe, hvor brugerne kan vælge at blive fans af kunstmuseet, 

kunsthallen og samlingen, og dermed få adgang til alle oplysningerne i kunstmuseets, 

kunsthallen eller samlingens gruppe. Den sidste måde at gøre det på er at oprette en 

side, som brugerne kan vælge at synes godt om, og på samme måde få tilgang til 

informationerne.  

 

Alle tre metoder resulterer i at når du er venner med, fan af eller synes godt om et 

kunstmuseum, får du deres opdateringer slået op på din nyhedsvæg. Det at nyheder 

fra virksomheder og offentlige institutioner vises i samme strøm som nyheder fra 

private netværk gør, at forbrugeren eksponeres for budskaber i en situation, hvor de 

er mere modtagelige for indput. 

 

Når man vælger at oprette en profil, side eller gruppe accepterer man samtidigt at 

Facebook har 'ejerskab' over det indhold du vælger at lægge på siden. 

 

You own all of the content and information you post on 

Facebook, and you can control how it is shared through your 

privacy and application settings. In addition: 1. For content 

that is covered by intellectual property rights, like photos and 

videos ("IP content"), you specifically give us the following 

permission, subject to your privacy and application settings: 

you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, 

royalty-free, worldwide license to use any IP content that you 

post on or in connection with Facebook ("IP License"). This 

IP License ends when you delete your IP content or your 

account unless your content has been shared with others, and 

they have not deleted it. (Facebook Terms 2011) 

 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der opretter en profil, side eller gruppe, 'ejer' 

indholdet på disse, men alt der er tilgængeligt på Facebook kan af andre brugere 

genbruges, også af Facebook. 
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2.7.2. Content communities 

Content communities minder lidt om sociale netværk i deres opbygning, idet 

brugerne tilmelder sig netværket, opretter en profil og opbygger et online netværk. 

Men til forskel fra sociale netværk fokuserer content communities på at dele meget 

specifikke former for indhold, f.eks. I form af billeder, videoer eller linksasmlinger. 

Det mest velkendte content community er videodelingswebsitet Youtube. Et andet er 

Flickr, der handler om billeddeling og yderligere kan nævnes social 

bookmarkingwebsitet Delicious, som er en side hvor foretrukne links deles.  

 

YouTube www.youtube.com blev grundlagt i 2005, og ejes nu af Google. YouTube 

er den tredje mest brugte webside i verden (Alexa – the Web Information Company 

2011). På YouTube kan man frit dele sine videoklip med resten af verden. Brugerne 

kan uploade videoer, se andres videoer og kommentere hinandens videoer. Videoerne 

bliver vist ved hjælp af Adobe Flash-teknologi og indholdet på siden varierer fra 

film- og tv-indslag, musikvideoer til amatøroptagelser og videoblogging. Youtube 

har ca. 1,7 millioner danske brugere, hvilket gør Youtube.com til den fjerde mest 

besøgte hjemmeside i Danmark.  

 

 

Det er ikke nødvendigt at have en profil på YouTube for at se de fleste videoklip på 

siden, men for at uploade kræves der dog en profil. Ved upload af videoklip har man 

mulighed for at tagge (tildele emneord) til videoen og på den måde gøre den søgbar 

ud fra disse.  YouTube skiller sig fra Facebook hvad angår ophavsret til det 

uploadede materiale. YouTube har stram politik omkring ophavsretten til det 

materiale der bliver uploadet. ”Vi kan ikke give dig rettigheder til at vise billeder 

eller optagelser af tredjepartsindhold på vores websted”. (YouTube Copyrihgt 2011) 

 

Der er 20 ud af de 79 kunstmuseer der benytter YouTube (22. februar 2011). Disse 

har en Youtube-kanal, det vil sige en profil på YouTube. YouTube-kanalerne bliver 

først og fremmest brugt til videoklip der viser noget fra kunstmuseet, det kan være en 

rundvisning på kunstmuseet, præsentation af en udstilling mm. Men de bliver også 

brugt til videointerviews med kunstnere der udstiller på kunstmuseet eller har 

http://www.youtube.com/
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udstillet, og præsentation af kunstnerne og deres værker.  

 

Hvis man vælger at søge på de kunstmuseer der ikke har deres egen kanal, finder 

man stadigvæk mange videoklip der omhandler kunstmuseerne. Disse er lagt ud af 

andre brugere, på deres kanaler. Disse kan findes, da videoklippene er blevet tildelt, 

titel, beskrivelse eller emneord, hvor kunstmuseet, kunsthallen eller samlingens navn 

indgår, som alle er søgbare i YouTube.  

 

Flickr www.flickr.com er en fotodeling webside hvor brugere kan uplode digitale 

fotografier. Siden fungerer dels som et online fotoalbum og dels som et socialt 

netværk. Flickr ligger på nuværende tidspunkt (2. april 2011) på plads 34 over mest 

brugte websider (Alexa – the Web Information Company 2011). Flickr blev udviklet 

i 2004 og er stadig under udvikling, siden ejes i dag af Yahoo!. 

 

Flickr giver brugerne mulighed for at knytte forskellige metainformationer til deres 

billeder, f.eks. heriblandt kamera, linse, geotagging (hvor billedet er taget) mm. hvert 

billede kan også have en titel, en beskrivelse og en række emneord (tags), alle disse 

er søgbare.  Når man uploader vælger man om alle skal have adgang til billederne 

(også dem uden en profil) eller om billedet skal være til rådighed for udvalgte 

brugere.  

 

Flickr er gratis, men en gratis profil har begrænsninger i form af antal billeder, 

muligheder for sets (grupperinger af billeder) mm. Hvis man ønsker adgang til alle 

funktioner på Flickr-profilen, er der mulighed for at købe en pro-profil for et beløb 

der betales årligt. 

 

På nuværende tidspunkt (22. marts 11) er der fem kunstmuseer der benytter Flickr i 

deres formidling.   

 

2.7.3. Microblogs 

Microblogs er en slags blog, der oprindelig var udviklet til SMS-services hvorfra 

længden på indlæggene er begrænset, som f.eks. Twitter, der er det absolut førende 

http://www.flickr.com/
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microblogging website, hvor brugerne kan sende opdateringer på max. 140 tegn til 

mangfoldige platforme. Microblogging er et værktøj, der kombinerer elementer af 

blogging med Instant Messaging (IM)
3
 og social networking.  Twitter er særligt egnet 

til at give korte opdateringer af forskellig art. Brugen af Twitter varierer, og tweets 

kan indeholde alt fra promovering af et nyt blogindlæg, annoncering af et givent 

arrangement/event og links til forskellige nyhedshistorier. I stil med sociale netværk, 

linker brugerne også her til hinanden og danner netværk. 

 

Twitter, twitter.com, blev grundlagt 2006 og har i dag ca. 175 millioner brugere og 

ligger dermed på en 9. plads over mest brugte websider (Alexa – the Web 

Information Company 2011). Twitter er et socialt netværk og micro-blogging 

webside, der giver brugerne mulighed for at sende egne og læse andre brugeres 

opdateringer, også kendt som tweets. Opdateringerne vises på brugernes profil og 

kan ses af de andre brugere, der følger vedkommende. Opdateringerne kan sendes 

via websiden eller via sms. 

 

Twitter er ikke et foretrukket socialt medie blandt kunstmuseerne i Danmark. På 

nuværende tidspunkt (22. februar 2011), er der kun syv kunstmuseer der har en 

profil. Der er et par af dem der har oprettet en profil på Twitter, uden at være aktive, 

det vil sige de ikke udsender tweets.  

 

2.8. OPSUMMERING OG DELKONKLUSION 

Digitale og sociale medier giver kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne nye 

muligheder for at komme i dialog med det publikum, der nu er i fokus, og på den 

måde kan de åbne flere døre for publikum og publikum kan blive en del af 

institutionernes synlighed i det digitale rum. 

 

Det vigtigt at kunstmuseer, kunsthaller og samlinger er opmærksomme på at brugen 

af sociale medier kan lede til et kontroltab, da de ved brugen af disse medier ikke 

                                                 
3
 

En form for direkte tekstbaseret kommunikation, der foregår real time via online tjenester (fx 
Messenger) 
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længere har kontrol over hvordan brugerne benytter de informationer der gøres 

tilgængelige. Det er således vigtigt at kunstmuseer, kunsthaller og samlinger 

foretager grundige overvejelser i forbindelse med deres brug af sociale medier og 

sætter sig ind i de muligheder (og begrænsninger) de har. Den mest brugte sociale 

medieplatform er ikke nødvendigvis den bedste for kunstmuseet, kunsthallen eller 

samlingen. Facebook og Twitter giver kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne 

mulighed for at komme i dialog med brugerne. YouTube og Flickr er gode platforme 

i forbindelse med deling af billeder og videoer da disse respekterer ophavsretten til 

de værker der bliver uploadet. Disse opfordrer dog ikke til dialog i samme omfang 

som de to ovenstående.  

 

En af de styrker, som fremhæves i forbindelse med sociale medier, er muligheden for 

at skabe dialog. Men det er i forbindelse med denne dialog vigtigt at pointere at 

denne dialog ikke opstår af sig selv ved et brug af sociale medier. Dialogen er 

afhængig af at kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne er aktivt deltagende. De 

skal opfordre til dialog og på den måde få folk i tale. Det er dog ikke sikkert at dette 

er nok da dialogen er afhængig af at brugeres ønske om at deltage. Det er ikke sikkert 

at kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes brugere har et ønske om en dialog 

med den pågældende institution. Derfor er det vigtigt at kunstmuseet, kunsthallen 

eller samlingen undersøger nærmere hvad brugerne ønsker og hvad kunstmuseet, 

kunsthallen eller samlingen selv ønsker at opnå ved et brug af sociale medier i deres 

formidling. Der er mange forskellige typer af sociale medieplatforme, som 

kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne kan vælge imellem, det er her vigtigt at 

vælge en platform der passer kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen, og deres 

brugere, bedst. 
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3.  METODISKE OVERVEJELSER OG UNDERSØGELSESDESIGN 

Den metodiske ramme for specialet vil nedenfor blive beskrevet. Kapitlet vil 

redegøre for hvordan den empiriske undersøgelse er tilrettelagt og udført.  

 

Den empiriske undersøgelse er foretaget i form af et kombinationsdesign (Harboe 

2005:49), det vil sige, en kombination af kvantitative og kvalitative metoder med 

fokus på samspillet mellem de forskellige metoder.  Metoden er valgt med 

udgangspunkt i min problemformulering og de nedenfor formulerede 

arbejdsspørgsmål, der udtrykker centrale aspekter i problemformuleringen: 

 

 Hvilken rolle har oplevelsesøkonomien i kunstmuseernes formidling? 

 Hvordan har kunstmuseernes behov for formidling forandret sig? 

 Hvordan benytter kunstmuseerne de sociale medieredskaber, der er til 

rådighed i dag, i deres formidling? 

 Hvilke forhindringer og faldgruber kan opstå ved brugen af sociale medier? 

 Hvordan kan museerne benytte sociale medier bedst muligt i deres 

formidling?  

 

De to første spørgsmål hører til specialets generelle problemstilling og vil 

hovedsagelig blive besvaret gennem en analyse af den aktuelle litteratur og teori på 

området. Der er her, først og fremmest, tale om litteratur omhandlende emnet 

oplevelsesøkonomi samt formidling. De tre sidste spørgsmål er med til at besvare 

specialets specifikke problemstilling. Dette gennem den indsamlede empiri der 

belyses med aktuel teori indenfor feltet. 

 

Specialets empiri er indsamlet gennem en oversigtsanalyse af de danske 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers brug af sociale medier i deres formidling, en 

spørgeskemaundersøgelse, samt interviews med Andreas Brøgger, kurator på Nikolaj 

Kunsthal og Lea Bolvig, pressekoordinator på ARKEN – Museum for moderne kunst.  

Endelig er der foretaget et dybdegående case studie af ARKEN – Museum for 

moderne kunsts hjemmeside og brug af sociale medier, for at på den måde, 
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tydeliggøre specialets specifikke problemstilling. 

 

Der er et spørgsmål, som må afklares før man overhovedet kan tage fat på at besvare 

de overordnede spørgsmål. Hvilke museer er der tale om? Dette speciale har fokus på 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger i Danmark. Der er fokus på kunstmuseer i 

bred forstand, dvs. det er ikke kun statslige og statsstøttede og ikke statsstøttede 

kunstmuseer, men også kunsthaller og private samlinger. De har forskellige 

forudsætninger for deres fysiske tilstedeværelse, som ikke vil blive behandlet i denne 

afhandling. Fokus ligger på den digitale formidling, hovedsageligt ved at undersøge 

deres brug af sociale medier i deres formidling og her er det empiriske grundlag mere 

homogent. 

 

3.1. ANALYSE AF NETSTED 

I 2010 udkom Kulturarvstyrelsen med rapporten Museernes webbrugere – En 

brugerundersøgelse af museernes hjemmesider, hvor de undersøger hvem der bruger 

museernes hjemmesider og hvordan de bruger dem. Rapporten kommer også med 

bud på hvad den ideelle hjemmeside skal tage udgangspunkt i. Der fokuseres på, ud 

fra fokusinterviews foretaget for rapporten, at hjemmesiderne skal leve op til fire 

punkter (Kulturarvstyrelsen 2010:47): 

 

1. Enkelthed 

Hjemmesiden skal være overskuelig, brugervenlig og logisk at navigere rundt 

i samt have en klar visuel identitet. 

2. Niveaudeling 

Museerne bør betragte deres hjemmesider ud fra to forskellige perspektiver;  

 Et praktisk niveau, hvor borgeren kan få faktuelle informationer om priser, 

åbningstider, adresse, aktuelle udstillinger mm. Den praktiske information 

skal præsenteres så den fremstår overskuelig.  

 Et indholdsniveau, hvor borgerne kan søge faglig viden eller interaktion med 

kunstmuseet eller andre brugere. Det kan være i form af 

baggrundsinformation om kunstnere og deres udstillinger på kunstmuseet, 
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relevante eksterne links, videoklip, spil, blogs, sociale rum eller 

audioguides. 

3. Flerstemmighed 

Hjemmesiden skal appellere til flere forskellige brugertyper eller segmenter af 

borgere i Danmark. 

4. Tilstedeværelse på flere platforme 

Kunstmuseet skal være til stede uden for hjemmesiden, på andre digitale og analoge 

platforme. 

 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger arbejder med visuelt materiale og af den 

grund kan det forventes at de også udtrykker dette på deres netsteder, derfor har jeg 

valgt i denne afhandling, sammen med Kulturarvstyrelsens fire punkter, at benytte 

mig af Ida Engholms analysemodel, der også tager højde for de visuelle elementer på 

forskellige netsteder.  

 

I Ida Engholms artikel Webgenre og stilarter – om at analysere og kategorisere 

websites fra 2004, opstiller hun en deskriptiv analysemodel, der her kan bidrage til at 

strukturere analyserne af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes netsteder. 

Ifølge Ida Engholm er netsteder en problematisk størrelse at analysere, fordi det er 

vanskeligt at afgrænse, da der ikke er tale om en konkret eller afsluttet enhed 

sammenlignet med en fysisk håndgribelig genstand (Engholm 2004:58).  På samme 

tid rummer netstedets interface en indbygget dualitet, dersom det både fungerer som 

redskab og mediedesign. Interfacet er et redskab der giver adgang til en sides indhold 

og det danner således afsæt for om brugeren overhoved kan bevæge sig rundt og 

bruge netstedet. Det giver adgang til indholdet. På samme tid er interfacet et 

mediedesign, fordi det giver indholdet og funktionaliteten et visuelt udtryk (Engholm 

2004).  

 

At netstedet er interaktivt, betyder, at brugerne interagerer med netstedet og det 

bagvedliggende indhold. Brugeren bestemmer på den måde selv sin sti igennem 

netstedet og informationsniveauet. I den sammenhæng er det centralt at analysere det 

interaktive råderum nærmere. Hvordan er det struktureret, og hvilke muligheder har 
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brugeren? Dette hænger sammen med netstedets hypertekstuelle karakter, hvilket 

grundlæggende betyder at netstedet ofte ikke vil være struktureret med henblik på 

lineær læsning. Ifølge Engholm giver det således ikke samme grad af mening at tale 

om en begyndelse, en midte og en slutning som f.eks. i film og bøger, idet brugeren 

som regel bestemmer, hvor stien starter og slutter. Dette har betydning for, hvordan 

analysen tilrettelægges i henhold til, hvilke netsider i netværket som inddrages i 

analysen. Sidst men ikke mindst betyder mediets multimediale egenskab, at netsteder 

ofte anvender flere udtryksformer samtidigt, så der både indgår f.eks. tekst, billeder, 

lyd og video. Derfor må en analyse udvides til at medtænke flere udtryksformer og 

forholdet mellem disse. 

 

Engholm finder sit udgangspunkt i den klassiske designanalyse, der har sit fokus på 

konstruktion, funktion og form, som hun her udvider til at bestå af fem elementer: 

 

1. Den tekniske konstruktion, som er bundet til den specifikke teknologi og det medie, 

der bestemmer grundlaget for netstedets konstruktion og de teknologiske 

muligheder. 

2. Den brugermæssige funktionalitet, som angår netstedets anvendelse og er bestemt af 

interfacets navigationsmuligheder, som kombineret med de tekniske muligheder gør 

det muligt for brugeren at interagere med netstedet. Denne brugermæssige 

funktionalitet er således bundet til den konkrete anvendelse, derfor er den er 

kontekstuel. 

3. Den æstetiske dimension angår en række forhold, der har at gøre med de emotionelle 

og nydelsesmæssige effekter, som netstedet kan videregive til brugeren gennem sin 

fremtræden og det interaktive samspil. På den måde er det mere håndgribeligt at 

indfange den æstetiske dimension, fordi det grundlæggende handler om at vække 

nogle specifikke følelser hos brugeren. Af samme grund er den æstetiske dimension 

også betinget af konteksten.
4
 

4. Formen, som er knyttet til både den tekniske konstruktion samt de brugsmæssige og 

æstetiske aspekter. Formen defineres som en ”heterogen multimedial konstruktion, 

hvis fremtræden er betinget af summen af wesitets karakteristika” (Engholm 

2004:62). 

                                                 
4
 Man kan her problematisere bestemmelsen af den æstetiske dimension i analysen af det enkelte 

netsted, da den i høj grad bliver betinget af det enkelte subjekt. 
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5. Brugskonteksten, som knytter sig til brugerens kontekst og den konkrete situerede 

sammenhæng, det vil sige det interagerende individs kompetencer, kulturelle og 

institutionelle forhold, der altid vil præge opfattelsen og oplevelsen af det, man ser, 

samt den specifikke brugssituation. 

 

Engholm differentierer netstedets form yderligere, idet formen også er betinget af 

fordelingen af verbale, visuelle, auditive og dynamiske elementer. De verbale 

elementer refererer til selve indholdet, som formidles. Det vil sige selve budskabet 

og måden, det formidles på. På den måde kan det verbale tage form som tale 

(auditivt) eller grafisk tekst (visuelt). Det visuelle lag angår den visuelle fremstilling 

af indholdet, det vil sige hele det grafiske layout med typografi, billeder osv. De 

dynamiske elementer er netstedets dynamiske elementer som f.eks. video og 

animationer. De auditive elementer gælder netstedets lydside og omfatter alle lyde, 

f.eks. aktionslyde og musik. 

 

På denne måde kan man sige, at analysen af netsteder er et interdisciplinært felt, der 

kan betragtes fra forskellige positioner, som er forankrede i forskellige traditioner. 

Man kan således indstille undersøgelsen af netstedet forskelligt. I dette speciale vil 

fokus ligge på den brugermæssige funktionalitet samt netstedernes form.  

 

3.3. OVERSIGTSANALYSE AF KUNSTMUSEER, KUNSTHALLER OG SAMLINGERS 

BRUG AF DIGITALE OG SOCIALE MEDIER 

For at kortlægge hvem der gør hvad, valgte jeg at foretage en oversigtsundersøgelse, 

også kaldet Survey-undersøgelse (Harboe 2005:47), som hovedsageligt er en 

kvantitativ undersøgelsesmetode. Denne oversigtsundersøgelse blev foretaget på 79 

kunstmuseer, kunsthaller og private samlinger. Jeg har fundet frem til disse 79 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger via KunstOnline
5
, som er en international 

kunstportal med links til omkring 3.000 museer og gallerier, og 10.000 

billedkunstnere, arkitekter og designere fra 80 lande.   

 

Undersøgelsen blev foretaget med henblik på at finde ud af om kunstmuseerne, 

                                                 
5
 http://kunstonline.dk/ 
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kunsthallerne og samlingerne benytter sociale medier, hvilke sociale medier de i så 

fald benytter og hvor mange brugere de har. Jeg valgte at se på deres brug af 

hjemmesider, mulighed for kontakt via mail, nyhedsmails og brugen af sociale 

medieplatforme. 

 

Det foregik på den måde at hvert enkelt kunstmuseum, kunsthal og samling blev 

undersøgt i forhold til om de har en hjemmeside, om kan de kontaktes via mail, 

hvorvidt der er mulighed for at tilmelde sig nyhedsmails. Herefter undersøgte jeg 

hvorvidt de benytter Facebook (www.facebook.com), YouTube (www.youtube.com), 

Flickr (www.flickr.com) og Twitter (twitter.com). De kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger benytter Facebook, YouTube, Flickr og/eller Twitter, blev endvidere 

undersøgt i forhold til antal brugere, og aktivitet på de sociale medier. (Bilag 1).  

 

3.4. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget på de 79 kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger som også blev brugt i oversigtsundersøgelsen. Spørgeskemaet blev 

udsendt i november 2010. Spørgeskemaet blev udsendt online via Survey Monkey
6
. 

Respondenterne fik tilsendt en mail med oplysninger om spørgeskemaets formål, 

svarfrist og et link til den pågældende spørgeskemaundersøgelse. Efter to uger 

udsendte jeg en reminder til de 79 for at sikre mig at så mange som muligt ville 

svare. Svarprocenten blev relativt lav, i alt besvarede 39 ud af de 79 kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger spørgeskemaet.  

 

Der er var i spørgeskemaundersøgelsen to spørgsmålstyper (Harboe 2005:77): 

 

 Faktuelle spørgsmål f.eks. Kunstmuseets beliggenhed? 

 Holdningsmæssige spørgsmål f.eks. Fordele ved brugen af sociale medier (i 

forbindelse med museet og museets aktiviteter)? 

 

Størstedelen af spørgeskemaundersøgelsen består af lukkede spørgsmål, dvs. 

spørgsmål med på forhånd fastlagte svarkategorier for, på den måde at få mulighed 

                                                 
6
 www.surveymonkey.com 

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
twitter.com
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for at kunne sammenligne den indsamlede data Nogle steder var der mulighed for at 

sætte ét kryds andre steder flere. For at modvirke de lukkede spørgsmåls mulige 

reduktion af relevante data, valgte jeg at tilføje en del åbne spørgsmål, hvor 

respondenterne selv skulle formulere sine svar.   

 

Første og anden del af spørgeskemaundersøgelsen var domineret af faktuelle 

spørgsmål, der søgte svar på f.eks. kunstmuseernes fysiske størrelse, antal ansatte, 

antal besøgende, lokalitet osv. Her søgte jeg også svar på deres brug af hjemmeside, 

nyhedsmail, hvorvidt de benyttede sociale medier og I så fald hvilke. Herefter blev 

de stillet spørgsmål I forhold til aktiviteten på de omtalte sociale medier og hvad 

formålet med disse var. Sidste del af spørgeskema-undersøgelsen indeholder både 

faktuelle og holdningsmæssige spørgsmål. Jeg ønskede at få respondenterne til at 

svare på hvad de ser af fordele og ulemper med de sociale medier, hvor højt de 

prioriterer dem, og hvad der er med til at afgøre hvorfor man vælger at benytte dem, 

eller at helt fravælge dem (Bilag 2). 

 

I spørgeskemaundersøgelsen bliver respondenterne ret tidligt delt op efter hvorvidt 

de benytter sociale medier eller ej. Dem der burger dem fik efterfølgende mulighed 

for at svare på spørgsmål om hvordan de bruger dem, til hvad de bruger dem, 

hvordan de driver dem mm. Dem der ikke benytter dem fik muligheden for at give 

svar på hvorfor det har valgt ikke at bruge sociale medier. Dette for at sikre mig 

viden om hvad der kan ligge til grund for et fravalg. 

 

Der er udelukkende lavet simple kørsler på dataene i den forstand, at der er lavet 

statistik på de enkelte (lukkede) spørgsmål. Der er således ikke foretaget 

sammenkørsler på de forskellige variabler med henblik på at spore sammenhænge 

mellem forskellige forhold. Dette beror på, at svarprocenten var relativt lav, og det 

dermed er et meget lille grundlag at lave statistik på. I stedet er resultaterne 

efterfølgende blevet analyseret og fortolket som individuelle variabler, men hvor 

forskellige sammenhænge er afprøvet og tendenser udpeget. 
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3.5. INTERVIEWS 

I modsætning til spørgeskemaundersøgelsen, der i høj grad var standardiseret og 

struktureret af hensyn til undersøgelsens reliabilitet og validitet, er det kvalitative 

interview i udgangspunktet mindre struktureret, idet fokus i højere grad er på 

interviewpersonens egne betragtninger om eller perspektiv på det givne emne 

(Brymann 2004).  

 

Interviewene forløb semistrukturerede, hvor der forud for interviewene blev 

formuleret stringente interviewguides. I det semistrukturerede interview opereres der 

med en interviewguide med enten konkrete spørgsmål eller specifikke emner. 

Interviewet er åbent i den henseende, at interviewpersonen har et relativt stort 

spillerum i forhold til at besvare spørgsmålene, mens det står intervieweren frit for at 

bytte rundt på rækkefølgen på spørgsmål samt inddrage nye spørgsmål for eksempel 

af uddybende karakter.  Interviewet er struktureret i den forstand, at det tilstræbes at 

komme igennem alle emnerne eller spørgsmålene i interviewguiden. (Harboe 2005).  

 

Der blev i denne sammenhæng imidlertid formuleret to individuelle guides, med 

afsæt i den enkelte respondent og museum, da formålet ikke var det samme ved de to 

interviews (Bilag 4 & 6). De to interviewforløb blev udformet ud fra Steiner Kvales 

Syv stadier i en interviewundersøgelse (Kvale 2004:95): 

 

 Tematisering: Formulering af formålet med undersøgelsen og beskrivelse af emne, 

der skulle undersøges. 

 Design: Planlægning af undersøgelsens design, hvor alle syv undersøgelsesstadier 

blev taget i betragtning, før interviewet blev foretaget. Designet af undersøgelsen 

blev foretaget med henblik på at opnå den tilsigtede viden. 

 Interview: Gennemførelsen af interviewene blev foretaget på grundlag af 

interviewguide og en gennemtænkt vinkel på den søgte viden og 

interviewsituationens mellemmenneskelige forhold. 

 Transskribering: Forberedelsen af interviewmaterialet til analyse, indebar for 

interviewet med Andreas Brøgger en transskribering fra mundtlig tale til skreven 

tekst og for interviewet med Lea Bolvig, en renskrivning af spørgsmål og svar. 
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 Analyse: Her blev analysemetoder for de to interviews afgjort på grundlag af 

undersøgelsens formål og emne. 

 Verificering: Forståelsen for generaliseringsbarheden, reliabiliteten og validiteten af 

interviewresultaterne. Reliabilitet betegner, hvor konsistente resultaterne er, og 

validitet er udtryk for, om en interviewundersøgelse undersøger, hvad det er 

meningen, den skal undersøge. 

 Rapportering: her fremlægges undersøgelsen resultater og de anvendte metoder i en 

form der lever op til videnskabelige kriterier og resulterer i specialets analyseafsnit 

samt metodeafsnit. 

 

Der blev foretaget to interviews i forbindelse med specialet, et med Andreas Brøgger, 

kurator på Nikolaj Kunsthal i København og et med Lea Bolvig, PR koordinator på 

ARKEN – Museum for moderne kunst i Ishøj. Interviewet med ARKEN – museum for 

moderne kunst blev foretaget over mail, hvilket gør at forudsætningerne er lidt 

anderledes end et normalt semistruktureret interview. Der var ikke mulighed for 

følgespørgsmål og uddybelse af spørgsmål i samme omfang som ved interviewet 

med Andreas Brøgger. 

 

Interviewet med Andreas Brøgger blev foretaget ud fra et ønske om at opnå en større 

viden i forhold til de problemstillinger der kan være ved brugen af sociale medier på 

kunstmuseerne. Andreas Brøgger har selv en stor interesse indenfor dette område og 

har været medforfatter til flere antologier omhandlende digitale og sociale medier og 

arbejder aktivt for at skabe større samarbejde kunstinstitutionerne i mellem, i forhold 

til brugen af sociale medierer.  

 

Ud fra problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene blev interviewguiden 

udformet og opdelt i de to hovedtemaer, oplevelsesøkonomi og sociale medier. Disse 

blev herefter opdelt i undertemaer med de interviewspørgsmål jeg ønskede at få 

besvaret (Bilag 4) 

 

Interviewet blev foretaget på Andreas Brøggers arbejdsplads Nikolaj Kunsthal. Der 

var kun os til stede, men interviewet blev foretaget i et lokale der også fungerede 

som gennemgang, hvilket skabte lidt forvirring og larm under interviewet. Alle 
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spørgsmål blev gennemgået, men ikke i den præcise rækkefølge som var opstillet i 

interviewguiden. 

 

Interviewet blev så vidt muligt transskriberet med al optaget tale – også selvom 

deltagerne, Andreas Brøgger og jeg nogle gange talte i munden på hinanden. Det 

betød, at ufærdige sætninger og meget korte udtryk også blev nedskrevet. Ved 

interviewet med Andreas Brøgger er dele af optagelsen ikke nedskrevet, da der er 

tale om privat samtale hvor diktafonen stadigvæk var tændt (Brøgger 2011). 

 

Ved interviewet med ARKEN – museum for moderne kunst var fokus lagt på deres 

hjemmeside samt deres brug af sociale medier og deres erfaringer indenfor området.  

Interviewguiden blev opdelt i seks dele efter temaer (Bilag 6) Interviewet med 

ARKEN – museum for moderne kunst blev foretaget via mail hvor de fik tilsendt en 

række spørgsmål inddelt efter de seks emner. Da spørgsmålene blev stillet og 

besvaret over mail var der ikke brug for transskribering af lydmateriale, men kun en 

renskrivning af spørgsmål og svar. Formålet med interviewet var at opnå en udvidet 

forståelse for hvordan et kunstmuseum arbejder med de digitale/sociale medier i 

deres formidling og hvilke erfaringer de har erhvervet i forbindelsen med dette. Dette 

interview har jeg hovedsageligt benyttet i min casestudie af ARKEN – museum for 

moderne kunst. Se mere i næste afsnit. 

 

3.6. CASE STUDIE AF ARKEN – MUSEUM FOR MODERNE KUNST 

For at komme tættere på hvilke konkrete erfaringer og udfordringer der er i 

forbindelse med brugen af sociale medier, valgte jeg at se nærmere på ARKEN – 

Museum for moderne kunsts hjemmeside og brug af sociale medier. Der er blevet 

foretaget en analyse af ARKEN – museum for moderne kunsts hjemmeside med 

udgangspunkt i Ida Engholms deskriptive analysemodel samt analyse af deres 

tilstedeværelse og brug af de sociale medieplatforme, Facebook, YouTube og Flickr. 
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4. ANALYSE 

Hvordan benytter kunstmuseerne de sociale medieredskaber der er tilgængelige i dag 

og hvilke forhindringer opstår i forbindelse med brugen af sociale medier? Det vil 

jeg se nærmere på i det nedenstående kapitel. Analysen af kunstmuseernes brug af 

sociale medier i deres formidling, bliver foretaget på baggrund af 79 kunstmuseer, 

kunsthaller og private samlingers hjemmesider og tilstedeværelse på udvalgte sociale 

medieplatforme. (Jf. afsnit 3.) 

 

Jeg vil med analysen opnå viden om hvilke sociale medier de danske kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger benytter, samt hvordan de benytter dem. Jeg har valgt at se 

på deres brug af hjemmeside, nyhedsmails, og brugen af sociale medieplatforme, 

herunder, Facebook, Youtube, Twitter og Flickr.  

4. 1. HJEMMESIDER 

Jeg havde fra starten en forventning om at alle kunstmuseerne havde en hjemmeside, 

da det er et af de, vigtigste formidlingsværktøjer i forhold til at informere brugerne 

om kunstmuseets åbningstider, priser, udstillinger mm. I følge Anne Sophie Warberg 

Løssings ph.d-afhandling Danske Kunstmuseer på nettet – en kortlægning og 

diskussion af en kunstmuseal formidlings- og udstillingspraksis var de (statsstøttede) 

kunstmuseer relativt tidligt ude med at etablere sig i cyberspace. De første to museer 

fik således allerede et netsted i 1994 (Løssing 2008:149). På nuværende tidspunkt 

(22. februar 2011) er det kun ét ud af de 79 kunstmuseer, kunsthaller og samlinger, 

der ikke har en hjemmeside. Det er her tale om Esbjerg Kunstmuseum, men det kan 

forventes at de også snart har en hjemmeside på plads da deres hjemmeside i 

øjeblikket er under opbygning.  

 

I 2010 udkom Kulturarvstyrelsen med rapporten Museernes webbrugere – En 

brugerundersøgelse af museernes hjemmesider, hvor de undersøger hvem der bruger 

museernes hjemmesider og hvordan de bruger dem. Ud fra rapportens resultater, er 

de nået frem til fire punkter et kunstmuseum skal overveje i forbindelse med deres 

hjemmesider, for at optimere hjemmesiderne så de passer bedre til brugernes krav 
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(disse punkter er baseret på fokusinterviews foretaget i forbindelse med rapporten). 

(Jf. afsnit 3.1). De krav brugerne fra undersøgelsen havde, var at hjemmesiderne skal 

være overskuelige, brugervenlig og logiske at navigere rundt i samt at hjemmesiden 

skal appellere til forskellige brugertyper. 

 

Rapporten konkluderer også at museerne bør betragte deres hjemmesider ud fra to 

forskellige perspektiver: 

 

 Et praktisk niveau, hvor borgeren kan få faktuelle informationer om priser, 

åbningstider, adresse, aktuelle udstillinger mm. Den praktiske information 

skal præsenteres så den fremstår overskuelig.  

 Et indholdsniveau, hvor borgerne kan søge faglig viden eller interaktion med 

kunstmuseet eller andre brugere. Det kan være i form af 

baggrundsinformation om kunstnere og deres udstillinger på kunstmuseet, 

relevante eksterne links, videoklip, spil, blogs, sociale rum eller audioguides. 

 

Det sidste punkt i rapporten påpeger at museerne skal være til stede uden for 

hjemmesiden, på andre digitale og analoge platforme. Dette punkt er relevant for 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers tilstedeværelse på de sociale medier. Det er 

ud fra rapporten tydeligt at se brugernes ønske om kunstmuseer, kunsthaller og 

samlingers tilstedeværelse på andre platforme end hjemmesiden.  

  

Ud fra disse kriterier må der siges at være stor variation på de forskellige 

kunstmuseers hjemmesider. Denne variation er tydelig, i form af at de større 

kunstmuseers hjemmesider oftere kan siges at 'leve op' til de fire kriterier end de 

mindre, men der er også flere af de mindre kunstmuseers hjemmesider der bærer tegn 

af at de fire punkter kunne have været med i overvejelserne. Det er tydeligt at 

ressourcer har spillet ind, ved produktionen af hjemmesiderne.  Hvor de mindre 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger ofte bærer præg af at der ikke er brugt lige 

mange ressourcer i form af penge og tid på at udvikle hjemmesiderne i 

sammenligning med de store kunstmuseer som blandt andet Louisiana – Museum of 

Modern Art, ARKEN – Museum for moderne kunst, ARoS – Aarhus Kunstmuseum og 
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Statens Museum for Kunst.   

 

De mindre museer har grundlæggende oplysninger om åbningstider, priser mm, og 

siderne er ofte meget enkle og uden visuelle effekter eller lyd. De ovennævnte store 

kunstmuseer har mange undersider med oplysninger indenfor mange forskellige 

områder, f.eks. organisationens opbygning, forskellige tilbud i forbindelse med 

undervisning mm. Ofte er der også undersider for museumscafé og -butik, samt 

informationer om samlingen, deres kommende og igangværende udstillinger samt 

kommende events som f.eks. koncerter, arrangement for børn mm. Flere af disse har 

også blandt andet spil for børn og andre elementer der interagerer brugerne.  I 

forbindelse med forskellene på de større og mindre kunstmuseer, kunsthaller og 

samlingers hjemmesider kan der også argumenteres for at der sker mere i det fysiske 

museum på de store museer, end det gør på de mindre og derfor er et større behov for 

en mere omfattende hjemmeside. 

 

Et af de ikke helt store kunstmuseer der har prioriteret deres hjemmeside meget højt 

er Vejen Kunstmuseum.  

 

 

Billede: Vejen Kunstmuseums hjemmeside 

 

De argumenterer for at den opfylder alle krav der er til en god hjemmeside (de 

kommer ikke nærmere ind på hvilke krav der her skulle være tale om) og derfor ikke 
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finder brugen af sociale medier i formidlingen relevant, men de påpeger også at 

ressourcer har spillet ind i fravalget af f.eks. sociale medier. De argumenterer 

således: ”Vejen Kunstmuseums hjemmeside er indholdsmæssigt nok den største af 

kunstmuseernes hjemmesider, og rigtig mange oplysninger om både nyt og gammelt 

kan findes der” (Bilag 3). Dette var også begrundelsen for at de valgte at ikke 

besvare spørgeskemaet de fik tilsendt. Dette på trods af at jeg informerede dem om at 

spørgeskemaet også omhandlede hvorfor man IKKE bruger sociale medier i museets 

formidling. Hvis Vejen Kunstmuseet på et tidspunkt får tilgang til flere ressourcer vil 

de hellere benytte disse til at oversætte hjemmesiden til andre sprog end dansk (Bilag 

3). Vejen Kunstmuseums hjemmeside vil blive analyseret senere i dette afsnit. 

 

Jeg vil herunder se nærmere på et par af kunstmuseernes hjemmesider. Dette vil blive 

gjort ud fra Ida Engholms analysemodel (Jf. afsnit 3.1.) der kan være med til at 

klargøre hvordan hjemmesiderne er struktureret og hvilke muligheder brugerne har.  

 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes hjemmesider er til tider meget 

forskellige i deres brugermæssige funktionalitet samt form (Jf. afsnit 3.1.). Dette 

specielt når man ser på de verbale, visuelle, auditive og dynamiske elementer. 

Formen, er ifølge Ida Engholm, knyttet til både den tekniske konstruktion samt de 

brugsmæssige og æstetiske aspekter, og defineres som en ”heterogen multimedial 

konstruktion, hvis fremtræden er betinget af summen af websitets krarakteristika” 

(Engholm 2004:62). Jeg vil her nedenunder se nærmere på Kastrupgårdsamlingen 

der ligger i den ene ende af skalaen samt Vejen Kunstmuseums hjemmeside.  I afsnit 

4.8.1., omhandlende ARKEN – Museum for moderne kunst sidst i analysen, ser jeg 

nærmere på ARKENS – Museum for moderne kunsts hjemmeside, som jeg betragter 

at være i den modsatte ende i forhold til Kastrupgårdsamlingens hjemmeside.  

 

Kastrupgårdsamlingen er Tårnby kommunes kunstmuseum, deres 

udstillingsvirksomhed er først og fremmest baseret på særudstillinger med kunst fra 

det 20. århundred (den seneste er en udstilling med Michael Kviums akvareller) samt 

et par permanente udstillinger.  

 

Hvis man ser på Kastrupgårdsamlingens hjemmeside ud fra Ida Engholms 
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analysemodel, kan man konkludere, i forhold til den brugermæssige funktion, at 

hjemmesiden giver brugerne mulighed for nemt at finde grundlæggende oplysninger 

om museet. Det er en side hvor brugerne ikke har så mange valgmuligheder, hvilket 

kan være en fordel for den bruger der ikke har de store erfaringer i brugen af 

internettet. Der er ikke de store udfoldelser at hente i forhold til at interagere med 

netstedet. Der er mulighed for at komme videre via menulinjen men herefter er der 

ikke flere veje at navigere rundt på netstedet. Hvor man, som Engholm påpeger, ofte 

ikke kan tale om en start og slut i forhold til en webside, kan man i dette tilfælde sige 

at siden kommer meget tæt på en lineær form hvor man får informationerne fra en 

side, videre til næste. Dog bestemmer man selv rækkefølgen, men valgmulighederne 

er meget begrænsede. 

  

Hvis man ser på formen for netstedet kan man se at de verbale elementer på 

Kastrupgårdsamlingens hjemmeside, på startsiden, er meget få. Der er tale om en 

enkelt menulinje samt et ”Velkommen til Kastrupgårdsamlingens hjemmeside”. 

Under de forskellige menupunkter er der tekst der informerer om udtillinger, priser, 

samt længere tekster om museets faste kunstnere i samlingen.  

 

Det grafiske lag består på startsiden af en blå baggrund, hvid tekst samt et billede af 

Kastrupgårdsamlingen. På undersiderne er baggrunden hvid, med sort tekst og nogle 

steder et par billeder. Undersiderne minder om dokumenter skrevet i Microsoft Word. 

På alle undersider er menulinjen til stede med den blå baggrund og hvide tekst. 
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Billede  Kastrupgårdsamlingen, hjemmeside, startside 

 

Det dynamiske lag er ikke til stede på Kastrupgårdsamlingens hjemmeside. 

Hjemmesiden indeholder hverken, video, animationer eller lignende til stede. Også 

det auditive lag er ligeledes fraværende.  Hjemmesiden indeholder de informationer 

man skal bruge for at få viden om priser, åbningstider, adresse samt lidt om 

udstillingerne mm. Hele hjemmesiden og dens indhold minder om en brochure. Det 

hele bliver præsenteret på en måde man kunne forvente i en fysisk 

informationsfolder om samlingen. Denne form for hjemmesider er mere almindelig 

ved de private samlinger end ved de statsstøttede kunstmuseer, hvilket sandsynligvis 

er afhængig af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes ressourcer både 

økonomisk, tidsmæssigt samt i forhold til personale.  

 

For at komme tilbage til Vejen Kunstmuseum hjemmeside i forhold til den 

brugermæssige funktionalitet samt formen, kan man hvis man sammenligner med 

Kastrupgårdsamlingens hjemmeside se at der er andre navigationsmuligheder. På 

Vejen Kunstmuseums hjemmeside er der en menulinje på startsiden, men der er også 

andre måder at komme videre fra startsiden til undersiderne. På startsiden er der 

information om forskellige udstillinger og arrangementer, og ved at klikke på disse 

kommer du videre til sider med mere information om det valgte. På denne 

hjemmeside er der ikke kun et lag af undersider, men undersiderne har også 

undersider osv.  Der er mulighed for at se indeks over hjemmesiden hvis man går ind 
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under praktisk info. Denne form for indeks kaldes ofte sitemap, en form for kort over 

hjemmesiden der giver et overblik og gør det nemmere at finde frem til de præcise 

informationer man leder efter. Sitemaps er et meget brugbart værktøj på en 

hjemmeside som Vejen Kunstmuseums hjemmeside. Siden indeholder virkelig mange 

forskellige informationer og dette kan gøre siden uoverskuelig, her hjælper 

sitemapen brugeren godt på vej. Dog burde dette indeks/sitemap være til stede på 

hjemmesidens startside for at optimere hjemmesidens brugervenlighed. Lige meget 

hvor man befinder sig på hjemmesiden kan man komme tilbage til startsiden med et 

enkelt klik på museets logo i venstre hjørne. 

 

Museet oplyser nederst på startsiden at hjemmesiden er optimeret til Microsoft 

Explorer, det vil sige at siden fungerer bedst hvis denne browser bliver brugt. De 

oplyser også hvornår siden senest er blevet opdateret hvilket er godt for brugerne, da 

de på den måde kan sikre sig at oplysningerne på siden er aktuelle. 

 

Da siden er meget omfattende hvad informationer angår, er den også meget tekstfuld, 

formens verbale elementer strækker sig fra simple informationer om åbningstider, 

priser mm, til lange tekster hvor man kan læse om kunstnere, kunstmuseet og omegn 

mm. Disse tekster minder meget om den slags man kan forvente at finde i 

historiebøger.  

 

Gennemgående for sidens visuelle elementer er farverne, hvor der er tale om en 

kombination af grøn, rød, gul og lys laksefarve. Teksten på undersiderne er enten 

hvide eller sorte.  Hjemmesiden indeholder mange billeder, der er blandt andet 

billeder af samlingens værker i en værkdatabase, billeder af personalet og billeder 

der bare er til stede som udsmykning. Der er ingen auditive elementer på Vejen 

Kunstmuseums hjemmeside og det eneste dynamiske element der er at finde på siden 

er de skiftende billeder på startsiden. 

4.1.1 Nyhedsmails 

Det er gennem 58 % af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingers hjemmesider, 

mulighed for at tilmelde sig nyhedsmails.  Det skal til sammenligning siges at næsten 

71 % af alle kunstmuseer, kunsthaller og samlinger gør brug af Facebooks 
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muligheder, hvilket er interessant i forhold til hvilke formidlingskanaler der bliver 

benyttet (Bilag 2) Andreas Brøgger mener at Facebook er mere effektivt, da man med 

nyhedsmails er afhængig af, at folk har tilmeldt sig servicen, men på Facebook er det 

nemmere og hurtigere at få sit budskab ud ”[…]Jeg vil væde på at vores (Nikolaj 

Kunsthal) Facebook-profil virker 10 gange bedre end hvad vores nyhedsbreve 

gjorde, det er meget mere effektivt tror jeg.” (Brøgger 2011) Det viser sig at de 

kunstmuseer der tilbyder nyhedsmails som regel også benytter sig af Facebook. Det 

vil sige at der ikke er tale om et fravalg af det ene frem for det andet.  

 

4.2. OPSUMMERING OG DELKONKLUSION: HJEMMESIDER 

At analysere en hjemmeside kan som Ida Engholm påpeger det være vanskeligt, da 

der ikke er tale om en konkret eller afsluttet enhed sammenlignet med en fysisk 

håndgribelig genstand som f.eks. en bog eller en film. Hjemmesiderne er bygget op 

af en række elementer som Manovich påpeger, kan ændre sig løbende. Der kan altid 

tilføjes noget nyt og på samme måde også fjernes elementer. Hjemmesiderne er med 

Manovich ord en liste over elementer, f.eks. tekst, billeder, videoklip, links mm som 

kan benyttes vilkårligt. Hjemmesider kan ændre sig fra dag til dag og optimalt set 

bliver en hjemmeside aldrig 'færdig', da den løbende bør opdateres. 

 

Kastrupgårdsamlingen og Vejen Kunstmuseums hjemmesider er meget forskellige i 

forhold til mængden af information og den viden man kan tilegne sig ved et besøg på 

siderne. Hvor meget viden brugerne vælger at tilegne sig er afhængigt af formålet 

med det aflagte besøg på siden. Brugerne kan vælge at udføre forskellige handlinger 

heriblandt se, navigere rundt, søge mm. Hverken Kastrupgårdsamlingen eller Vejen 

Kunstmuseum benytter sig af auditive elementer på hjemmesiderne. Og de dynamiske 

elementer er meget få eller ikkeeksisterende. Deres hjemmesider er hovedsageligt 

tekstbaserede, dog har Vejen Kunstmuseum mange billeder i deres værk-database. 

Dette er tendensen ved mange af de 78 kunstmuseer, kunsthaller og samlingers 

hjemmesider. De bruger desværre netstederne på en måde som Søren Pold kalder en 

virtuel reklamefolder for det fysiske kunstmuseum. (Jf. afsnit 2.5.). Her ville det 

være en fordel for kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne at se hjemmesiderne 

som et sted at udvikle museet, dets udstilling og forhold til gæsterne.  
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Formålet kan synes at være at give brugerne grundlæggende informationer uden at 

lægge vægt på det visuelle eller at give brugerne en ekstra oplevelse ved et besøg på 

hjemmesiden. Det ser lidt anderledes ud når jeg senere i analysen ser nærmere på 

ARKEN-Museum for moderne kunsts hjemmeside.  

 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes hjemmesider er ifølge Pine & 

Gilmore Flagship sites og dermed det første virtuelle lag i deres Local Hierachy 

Model (Jf. afsnit 2.3.) og det er her brugerne som regel først vil lede efter virtuelle 

oplevelser i forbindelse med det pågældende kunstmuseum, kunsthal eller samling. 

Denne virtuelle oplevelse er med til at skabe et billede af hvad der kan forventes af 

det fysiske sted, det er derfor vigtigt at de gør sig overvejelser om hvad de udstråler 

på deres hjemmeside i forholdt til hvilket billede de vil give af det fysiske museum.  

4.3. SOCIALE MEDIER 

Hvis man ser på de fire punkter som Kulturarvstyrelsen fokuserer på i deres rapport 

om museernes webbrugere, kan de sociale medier placeres ved det fjerde punkt, 

Tilstedeværelse på flere platforme (Jf. afsnit 3.1), og på det andet (Experience 

Portals), og det tredje lag, (Major Websites) i Pine & Gilmores Local Hierarchy 

model (Jf. afsnit 2.3). Sociale medier kan være en måde for kunstmuseer, kunsthaller 

og samlinger, at udvide sin tilstedeværelse på World Wide Web.  

 

Jeg har valgt at begrænse mig til at undersøge brugen af de fire sociale 

medieplatforme, Facebook, Youtube, Flickr og Twitter, da disse viste sig at være de 

mest populære i spørgeskemaundersøgelsen og i oversigtundersøgelsen (Bilag 1 & 

2). Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes brug af netop disse platforme, 

passer ret godt overens med danskerne brug, som helhed. Andreas Brøgger påpeger 

at valget af social medie-platform, ofte er afhængig af hvad medarbejdernes selv 

bruger. På denne måde har man også sikret sig en form for viden som man ellers 

skulle ha erhvervet andet stedes fra. (Brøgger 2011).  

 

Den af de fire sociale medieplatforme der er mest populær blandt de danske 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger er Facebook. 56 ud af de 79 kunstmuseer 
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benytter sig af Facebook (22. februar 2011). Kunstmuseerne, kunsthaller og 

samlinger har enten profiler hvor man kan vælge at anmode om venskab med 

kunstmuseet, men de fleste har grupper, hvor man kan blive fan af kunstmuseet eller 

en Side man kan vælge at Synes om (det engelske Like). Der er stor forskel i hvordan 

og til hvad kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne bruger deres Facebook- 

profil, gruppe eller side. 

 

På andenpladsen over kunstmuseernes, kunsthaller og samlingers foretrukne sociale 

medier, ifølge oversigtsanalysen, er YouTube. Her er det 20 ud af de danske 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der har deres egen kanal. Det vil sige at de har 

deres egen profil hvor de kan uploade film der er fra eller om kunstmuseet, 

kunsthallen eller samlingen, udstillingerne eller kunstnerne og lignende. Igen er der 

stor forskel i hvordan de 20 kunstmuseer, kunsthaller og samlinger benytter mediet. 

De to sidste sociale medier jeg har valgt at fokusere på, er Flickr og Twitter. Der er 

på disse to platforme meget lav aktivitet i forbindelse med de danske kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger. I februar 2011 var der kun syv kunstmuseer med en 

Twitter-profil og fem med en Flickr-konto (Bilag 1). 

 

4.3.1. ”Fordi de andre gør det - og det virker”7 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne fik mulighed i 

spørgeskemaundersøgelsen, for med egne ord at beskrive hvorfor de benytter netop 

disse sociale platforme og deres svar handlede overvejende om at det er en ny måde 

at kontakte publikum og ramme nye målgrupper på, som for eksempel de unge og de 

unges netværk, men de ser også fordelene i at det er en billig (gratis) viral 

markedsføringsmetode (Bilag 2). En dialog med brugerne, kan give brugerne en 

følelse af delagtighed på en ny platform hvor tonen er lidt mere hverdagslig. Som 

Dinesen hævder (Jf. kapitel 2.6.1.) kan kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne 

ved at slippe kontrollen få adgang til enorme innovationskræfter og kreativitet der 

ligger i forbrugerne, alene ved at opfordre forbrugerne til at føre en dialog med 

                                                 
7
  Citat fra spørgeskema  
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virksomheden (i dette tilfælde kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen), eller med 

andre forbrugere.  

 

De kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der har besvaret spørgeskemaet, ser de 

sociale platforme som et led i deres formidling. Som en måde de kan give brugerne 

information i forbindelse med udstillinger og arrangementer, samt en måde at blive 

mere synlige på. Der er ikke mange af de danske kunstmuser, kunsthaller og 

samlinger der benytter dem i forbindelse med udstillinger, i den form at de kan 

bidrage med noget ekstra til udstillingerne eller som en del af udstillingerne. Der er 

dog undtagelser. Der er to kunstmuseer der under spørgsmålet om mest vellykket 

socialt medie omtaler dels en udstilling hvor kunstmuseets brugere kunne melde sig 

til at være "med-kurator" på en samlingsudstilling, samt et projekt hvor en udstilling 

blev koblet sammen med en “fotobog”, hvor gæsterne kunne optage sig selv og 

lægge filen ud på Flickr (Bilag 2). Når man sammenligner dette med 

oversigtsanalysen ser man at mange af de danske kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger, bruger specielt Facebook til den samme type af informationer, som man 

kan finde på deres hjemmesider. Der er tale om åbningstider, priser, adresse, 

informationer om igangværende udstillinger mm.  De informationer de deler om 

museet og hvad der sker på museet er hovedsageligt under de faste menupunkter, der 

er til stede på Facebook. Her havde jeg forventet et større brug af nyhedsvægen til 

f.eks. informationer om udstillingerne, kunstnerne og hvad der ellers sker på 

kunstmuseerne.  

 

Flere af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne har integreret de sociale 

medier på deres hjemmeside, men kun på den måde at de viser at de er at finde på de 

forskellige sociale platforme. Via et logo kan der klikkes videre til den pågældende 

platform. Der er ikke mange der giver brugerne mulighed for at se hvad der sker på 

de sociale platforme direkte på deres hjemmeside, som det for eksempel er tilfældet 

med Guggenheims hjemmeside (www.guggenheim.org) hvor blandt andet deres 

twitter-profil kan ses direkte på deres hjemmeside under menuen Interact. Hvis 

kunstmuseet, samlingen eller kunsthallen ikke informerer om at de er på de 

forskellige sociale medie-platforme på deres hjemmeside, skal brugerne selv ind og 

http://www.guggenheim.org/
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søge på de forskellige platforme for at finde dem. Dette kan være vanskeligt da der er 

mulighed for at kunstmuseet har valgt et profilnavn der ikke helt stemmer overens 

med det faktiske navn på museet. Der kan også opstå problemer med at finde den 

’rigtige’ profil, hvis kunstmuseet er til stede på den sociale medie-platform med mere 

end én profil (se f.eks. Holstebro Kunstmuseums, afsnit 4.3.5.).  

 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes tilstedeværelse på diverse sociale 

medie-platforme hører som tidligere nævnt ind under det virtuelle lag Experience 

Portals og i enkelte tilfælde Major Websites i Pine & Gilmores Location Hierachy 

Model (Jf. afsnit 2.3.). Disse Experience Portals har som regel mange brugere og 

disse brugere spendere meget tid på disse portaler. Som Lisbeth Klarup påpege, er 

det ikke kun unge der bruger de sociale medie-platforme, det er med Facebook i 

fronten fællesskaber der appellerer til både unge og gamle. Det vil sige at store dele 

af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes brugere kan formodes at benytte 

blandt andet Facebook.  

 

4.3.2. Aktivitet på de sociale medieplatforme 

Brugen af Facebook er relativt høj blandt de danske kunstmuseer, kun 23 ud af de 79, 

benytter sig ikke af Facebook. Der er som ved hjemmesiderne meget stor forskel i 

aktiviteten og hvordan de bliver brugt.  Jeg vil her nedenfor se nærmere på de fire 

sociale medie-platform med eksempler fra nogle af de danske kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger. 

 

Louisiana - Museum of Modern Art, er det af de 56 kunstmuseer på Facebook 

kunstmuseum der har absolut flest brugere, de har på nuværende tidspunkt 40.407 

der Synes godt om deres side, og det skal tilføjes at de den 22. februar havde 39.784, 

så de har på mindre en end måned fået 623 nye brugere. I bunden finder vi Storm P 

Museet, der på nuværende (22.februr 2011) tidspunkt har 7 venner. Jeg anmodede om 

venskab den 22. februar, men jeg afventer stadigvæk svar fra kunstmuseet. Af denne 

grund kan jeg ikke undersøge aktiviteten på deres profil. Jeg vil her undersøge 

Louisianas – Museum of Modern Art brug af Facebook samt ARKEN – Museum for 

moderne kunst, som har en middel aktivitet på deres profil og ligger i midten i 
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forhold til antal brugere (dette bliver dog først gjort i sidste del af analysen der 

omhandler ARKEN – Museum for moderne kunsts hjemmeside samt samlede brug af 

sociale medier). For at se på nogle af dem der ligger i bunden i forhold til aktivitet og 

fans vil jeg se på KØS – museum for kunst i det offentlige rum samt Holstebro 

Kunstmuseum som har en side, tre grupper og en profil hvor man kan anmode om 

venskab. Ingen af disse har specielt mange venner/fans.   

 

Ved oprettelse af en profil, side eller gruppe, kan indholdet blive tilgængeligt for 

mange brugere. Brugerne kan derefter frit vælge at dele disse billeder, links mm 

videre på Facebook eller andre steder. De kan også vælge at genbruge indholdet til 

privat brug. F.eks. kan de hente billederne ned på deres egen computer og 

derigennem bruge dem uden den oprindelige brugers/ejers kendskab.  

 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes egne besvarelser viser at der en lille 

overvægt ved lav eller næsten ingen aktivitet, når man ser på kunstmuseernes sociale 

medie-platforme. Dette stemmer meget godt overens med oversigtsanalysens 

resultat.  Der er mange kunstmuseer der har oprettet en profil, gruppe eller side på 

Facebook, men aktiviteten er på nogle tæt på ikke eksisterende. Samtidigt er der på 

nogle profiler stor aktivitet fra kunstmuseets side, men brugernes tilstedeværelse er 

næsten ikke eksisterende. Dette er ikke et fænomen man ud fra oversigtsanalysen kan 

tilskrive museerne størrelse eller antallet af brugere på kunstmuseet, kunsthallen eller 

samlingens profil, gruppe eller side. 

 

4.3.3. Facebook: Louisiana – Museum of Modern Art 

http://www.facebook.com/louisianamuseum  

“Følg os på Facebook og vi vil holde dig opdateret om udstillinger og alle de 

aktiviteter og arrangementer, som Louisiana tilbyder. Som et af de mest populære 

museer i Skandinavien viser Louisiana Museum of Modern Art moderne kunst og 

samtidskunst fra hele verden” (citat fra Louisiana – Museum of Modern Arts 

Facebook-side) 

 

Louisianas – Museum of Modern Art ligger helt i top med sine 40.410 brugere. Det 

http://www.facebook.com/louisianamuseum


61 

 

Kunstmuseum der kommer tættest på, Statens Museum for Kunst, men 3.981 brugere 

(Bilag 1).  

 

Når man har valgt at klikke, synes om, på Louisianas – Museum of Modern Arts side 

får man adgang til alt der er på siden. Louisianas – Museum of Modern Art, har valgt 

at lægge deres adresse, åbningstider, vejbeskrivelse på både dansk og engelsk under 

menupunktet oplysninger. Hvis man klikker sig videre på menupunktet Extended 

info, får man oplysninger om igangværende udstillinger samt de kommende 

udstillinger. 

 

Billede  Louisiana - Museum of Modern Art, Facebook-side; Grundlæggende oplysninger 

 

Med over 40.000 brugere må man forvente lidt mere aktivitet på profilen, end ved 

dem med lavere antal brugere. Brugerne er fra mange forskellige lande og her skiller 

Louisianas – Museum of Modern Art sig lidt ud fra de andre kunstmuseer i Danmark, 

som næsten kun har danske bruger på deres profiler. Den seneste måned (17.02.11-

17.03.11) har kunstmuseet selv lagt 20 opslag på deres væg og der er 21 opslag fra 

brugere. Der er kommentarer eller synes godt om ved alle kunstmuseets opslag og 

Louisianas – Museum of Modern Art er gode til at svare på de opslag hvor brugerne 

stiller spørgsmål.  

 

Louisianas – Museum of Modern Art opslag indeholder mestendels informationer om 



62 

 

hvad der sker på kunstmuseet og i deres butik samt café. Der er også nogle som 

eksemplet nedenfor der indeholder YouTube videoer, hvor man kan følge med på 

rundvisning på kunstmuseet.  De giver hermed brugerne mulighed for at tage del i de 

igangværende udstillinger uden at være til fysisk til stede.  

 

 

Billede  Louisiana - Museum of Modern Art, Facebook-side, statusopdatering 

 

Antallet af opdateringer fra kunstmuseets side, må ses som et godt antal, da det kan 

virke irriterende eller hvis kunstmuseet kommer med opdateringer meget ofte, da 

dette kan virke som ’spam
8
’ på brugernes egne nyhedsvæge. Hvis der kommer for 

meget oplysninger fra det samme sted kan brugerne muligvis miste interessen. 

 

4.3.4. Facebook: KØS – museum for kunst i det offentlige rum 

http://www.facebook.com/koesmuseum 

KØS – museum for kunst i det offentlige rum har oplysninger om åbningstider og 

                                                 
8
 Spam er en betegnelse for reklamer, man ikke selv har bedt om, som sendes via e-

mail eller i nyhedsgrupperr. Reklamerne har gerne til formål at lokke modtageren til at 
købe forskellige produkter via internettet. 

http://www.facebook.com/koesmuseum
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transport på deres Facebook-side. De har også under menupunktet Velkommen givet 

brugerne mulighed for at se et billede af kunstmuseet samt læse lidt om kunstmuseet. 

Under menupunktet Udstillinger kan man læse om de aktuelle og kommende 

udstillinger. Der er mulighed for at læse mere om de kommende udstillinger ved at 

klikke sig videre til kunstmuseets hjemmeside. Kunstmuseet har en YouTube-kanal 

hvilken de dog ikke linker til via deres profil. 

 

Kunstmuseet er godt med når det handler om oplysninger om kunstmuseet og 

udstillingerne, men de har kun 247 brugere, og det på trods af at man på KØS – 

Museum for kunst i det offentlige rums hjemmeside gør opmærksom på at de har en 

Facebook-side.  

 

 

Billede: KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Facebook-side, Væg 

 

Kunstmuseet er meget inaktivt på deres Facebook-side. Den 15. december 2010 var 

sidste gang der kom noget fra kunstmuseet. Derimod er der et par brugere der har 

valgt at bruge kunstmuseets væg til at lægge invitationer og links op som ikke har 



64 

 

noget med KØS – Museum for kunst i det offentlige rum at gøre.  Det skal pointeres 

at KØS – Museum for kunst i det offentlige rum den 26. april var antallet af personer 

der synes godt om kunstmuseet oppe på 314 og aktiviteten fra museets side er øget 

drastisk. Det kan virke som om kunstmuseet i en periode har glemt at de havde en 

profil, eller at de ikke havde nogen til at styre den.  

 

4.3.5. Facebook: Holstebro Kunstmuseum 

Holstebro Kunstmuseum er til stede på Facebook, men på fem forskellige måde. Der 

er en side man kan vælge at Synes godt om, her er der 11 brugere. De har også en 

profil hvor man skal anmode om venskab og her har de 18 venner. Til sidst har de tre 

grupper hvor man skal anmode om medlemskab, her er antallet medlemmer 18 ned 

til 2.  

 

 

Billede: Søgning på Holstebro Kunstmuseum på Facebook 

 

I en situation som denne kan man komme i tvivl angående hvorvidt kunstmuseet selv 

har været involveret eller om det er oprettet af personer udenfor kunstmuseet. Der 

kan også være tale om at flere af de ansatte på kunstmuseet har fået ideen om 

kunstmuseets tilstedeværelse på Facebook, men uden at det har været en fælles 

beslutning.  
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4.3.6. YouTube: Ny Carlsberg Glyptotek  

http://www.youtube.com/user/Glyptoteket 

Ny Carlsberg Glyptotek linker til deres YouTube-kanal på deres hjemmeside på 

forsiden. De har også én YouTube-video med titlen About Ny Carlsberg 

Kunstmuseum liggende på deres Facebook-side under menupunktet YouTube Box.  

 

 

Billede: Ny Carlsberg Glyptotek, YouTube-Kanal, profiloplysninger 

 

Ny Carlsberg Glyptotek har på nuværende tidspunkt (22. februar 2011) otte videoer 

liggende på deres kanal. Den ene er om kunstmuseet, og de andre er præsentation af 

udstillinger og kunstnere på kunstmuseet. Det er fire måneder siden kunstmuseet 

sidst uploadede en video. 

 

 

Billede: Ny Carlsberg Glyptotek, YouTube-kanal, videoer 

 

http://www.youtube.com/user/Glyptoteket
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Ny Carlsberg Glyptotekets videoer er blevet set 42.394 gange hvor videoen ZEVS on 

Glyptoteket pt.3 – more to follow er i toppen med 20.389 visninger. At denne video er 

blevet vist så mange gange i forhold til de andre kan være fordi den er blevet linket 

til et andet sted med mange brugere/læsere, f.eks. en netavis eller en hjemmeside. Ny 

Carlsberg Glyptotek oprettede deres kanal i 2007, hvis man tager det i betragtning, er 

det ikke en høj aktivitet fra kunstmuseets side. 

 

 

Billede: Ny Carlsberg Glyptotek, YouTube-kanal, Kommentarer til video 

 

Seks ud af de otte videoer har kommentarer fra brugere. Det er kun brugere med en 

profil på YouTube der kan kommentere på videoerne, men på YouTube skal man ikke 

være venner med kunstmuseet for at kommentere deres kanal eller videoer. 

 

4.3.7. YouTube: Faaborg Museum 

http://www.youtube.com/user/FaaborgMuseum  

Faaborg Museum oprettede deres kanal den 28. oktober 2010, det vil sige at denne 

kanal er fem måneder gammel, men de tre videoer kunstmuseet har liggende på 

kanalen er alle uploadet indenfor den sidste måned. Hver video har en kort 

beskrivelse. To ud af de tre er en præsentation af specifikke kunstnere og deres liv. I 

den tredje video kan man se og høre mere om portrætmalerier på kunstmuseet. 

http://www.youtube.com/user/FaaborgMuseum
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Billede: Faaborg Museum, YouTube-kanal, Videoer 

 

Faaborg museums hjemmeside www.faaborgmuseum.dk er meget sparsommelig og 

der henvises ikke til YouTube-kanalen. Der er på hjemmesiden mulighed for, ved at 

klikke sig videre på Se film om billedkunst på Faaborg Museum, at se videoer, men 

dette link fører dig kun videre til en side der informerer dig om at domænet er til 

salg. Her ville det være oplagt for Faaborg Museum at linke til deres YouTube-kanal. 

Hvis de gjorde dette var der større mulighed for dem der bruger Faaborg Museums 

hjemmeside at opdage kunstmuseets YouTube-kanal, og derved få en visuel 

oplevelse før et muligt besøg på i det fysiske kunstmuseum.  

 

 

Billede: Faaborg Museum, Hjemmeside, Praktisk information 

http://www.faaborgmuseum.dk/
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4.3.8. Twitter: SNYK – Skive NY Kunstmuseum  

https://twitter.com/#!/SNYKunstmuseum 

SNYK - Skive Ny Kunstmuseum, kom med deres første tweet den 28. april 2010 og 

har i alt udsendt seks tweets. Den seneste kom i september 2010.  

 

 

Billede: SNYK - Skive Ny Kunstmuseum, Twitter-profil 

 

Kunstmuseet følger ikke selv nogen på Twitter og på nuværende tidspunkt (22. 

februar 2011) er der 16 der følger kunstmuseet. Aktiviteten har været meget lav på 

kunstmuseets profil, og er nu tilsyneladende gået helt i stå. Det kan virke som om 

kunstmuseet har glemt deres twitter-profil. Da de linker til profilen via hjemmesiden, 

kan det overvejes om det var bedre at slette profilen eller linket på hjemmesiden 

indtil der kommer aktivitet på profilen igen. 

 

4.3.9. Twitter: Nikolaj Kunsthal – Kunsthal for samtidskunst  

http://twitter.com/#!/Nikolaj_CCAC 

Nikolaj Kunsthal udsendte deres første tweet for to år siden. På de to år har de fået 75 

followers, det vil sige brugere af Twitter der følger Nikolaj Kunsthal. De følger selv 

65 andre twitter-brugere, hovedsagelig danske aviser og danske og udenlandske 

kunstmuseer. 

https://twitter.com/
http://twitter.com/
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Billede: Nikolaj Kunsthal - Kunsthal for samtidskunst, Twitter-profil 

 

Aktiviteten fra Nikolaj Kunsthal er lidt højere end for SNYK – Skive Ny 

Kunstmuseum, på to år har de udsendt 39 tweets, hvilket ikke er mange, og deres 

tweets kommer i perioder. Deres tweets er som regel invitationer til begivenheder på 

Nikolaj Kunsthal.  

 

 

Billede: Nikolaj Kunsthal - Kunsthal for samtidskunst, Twitter-profil, Tweet 

 

4.3.10. Flickr: Trapholt  

http://www.flickr.com/people/34277731@N08/ 

Trapholt har på nuværende tidspunkt (22. februar 2011) 1.320 billeder på deres 

Flickr-profil, men det er kun muligt at se de sidste 200 billeder, da Trapholt ikke har 

en pro-konto (Jf. afsnit 2.7.2.). De oprettede deres profil i januar 2009.  

 

Trapholt benytter deres profil i forhold til brugerne af det fysiske kunstmuseum. 

Billedernes motiver er af de besøgende på museet, som har fået mulighed for at få 

taget et billede med en forudbestemt baggrund valgt af Trapholt. 

 

http://www.flickr.com/people/34277731@N08/
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Billede: Trapholt, Flickr-profil, Phototream 

 

Trapholt bruger ikke deres Flickr-profil til at præsentere kunstmuseet, deres 

udstillinger eller kunstnere, den bliver brugt til at præsentere deres brugere. Dette 

passer godt overens med kunstmuseernes ændrede fokus fra samling til publikum (Jf. 

afsnit 2.1.1.). Her har Trapholt valgt at udstille brugerne i stedet for at benytte det 

sociale medie til at vise billeder fra udstillinger og måske samlingen, som brugerne 

har set på museet. Trapholt gør brug af det tredje virtuelle lag Major Websites i Pine 

& Gilmores Location Hierarchy Model (Jf. afsnit 2.3.). Trapholt giver brugerne en 

ekstra oplevelse ved at lade de besøgende gense sig selv på den sociale 

medieplatform Flickr, og giver brugeren dermed en oplevelse de kan vende tilbage 

til. 

 

4.3.11. Flickr: Heerup Museum 

Heerup Museum, der også er på Flickr havde dengang jeg undersøgte det første gang 

en profil med ét billede.  

 

Billede: Flickr, søgning på Heerup Museum 
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Siden dengang har Heerup Museum oprettet en profil mere der indeholder fire 

billeder.  

 

Hvorfor de har valgt at oprette en ny i stedet for at genoptage brugen af den gamle 

kan virke forvirrende. Der kan være tale om at man har glemt password og 

brugernavn til den gamle og derved ikke har haft mulighed for at genoptage den. 

 

4.4. DRIFTEN AF DE SOCIALE MEDIER 

35 % af de kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der besvarede spørgeskemaet og 

som benytter sociale medier har ikke nogen tidsmæssig, indholdsmæssig, 

resultatorienteret eller anden form for plan for deres brug af sociale medier. Dette 

hovedsageligt fordi det stadigvæk er meget nyt for dem og de ikke har fået 

fornemmelsen af hvad de skal bruge de sociale medier til og hvorfor de skal bruge 

dem. Og kun 45 % af de kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der benytter sociale 

medier har indberegnet driften af dem i budgettet. 50 % har ansat personale til driften 

af de sociale medier. Disse har mange andre opgaver udover at passe de sociale 

medie-projekter museet arbejder med. Dem der arbejder med de sociale medier på 

kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne har opgaver derudover der strækker sig 

fra kommunikation, marketing, formidling til forskning og kuratering (Bilag 2). Her 

kunne man ifølge Andreas Brøgger med fordel indarbejde nogle work-flows hvor 

man faktisk tænker de sociale medier ind i kunstmuseerne, kunsthallerne og 

samlingernes formidling. Hvor de sociale medier bliver tænkt ind i hele processen, 

ved udstillingerne. Det kan f.eks. være kunstnerinterviews der bliver produceret og 

lagt ud på YouTube op til hver udstilling. (Brøgger 2011) 

 

4.5. HVORFOR FRAVÆLGES SOCIALE MEDIER? 

Hvorfor er der stadigvæk mange kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der ikke 

benytter sig af sociale medier? Det handler, hvis man spørger dem, oftest om 

ressourcer, i form af penge, tid og antal medarbejdere. Det er tale om mindre 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der ikke har mere end et par medarbejdere 

ansat og derfor finder det svært at finde tid og personale der har viden nok om hvad 
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sociale medier kan og hvad de kan bruge dem til. (Bilag 2) Andreas Brøgger påpeger 

at manglende kompetence kan være en årsag til at flere kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger ikke benytter sig af sociale medier. Der kan være en usikkerhed på 

hvordan man bruger platformene og man er bange for at rode sig ud i noget, ud fra 

den tankegang 'hvad nu hvis vi ikke kan magte det eller gør det på den forkerte måde, 

så det virker negativt' (Brøgger 2011). Rent faktisk er der flere af kunstmuseerne, 

kunsthallerne og samlingerne der ikke har tilgang til for eksempel Facebook på 

grund af kommunens politik. Det vil sige at kommunens politik styrer hele 

kommunens offentlige institutioners brug af sociale medier, så selvom kunstmuseet, 

kunsthallen eller samlingen gerne vil benytte sociale medier i deres formidling har de 

ikke mulighed for dette. Nogle af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne har 

ikke overvejet brugen af sociale medier fordi deres publikum er ældre mennesker og 

kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen har en forestilling om at disse måske ikke 

er så ivrige brugere af de sociale medier (Bilag 2). 

 

4.6. ULEMPER VED BRUG AF SOCIALE MEDIER 

De fleste af de kunstmuseer, kunsthaller og samlinger der benytter sociale medier 

kan ikke se nogen ulemper ved brugen af disse, men ordet ressourcer dukker ofte op 

som en vigtig brik for at kunne være aktive på for eksempel Facebook, specielt i 

opstarten (Bilag 2). Når jeg her taler om ressourcer er det hovedsageligt tale om tid 

og personale som i sidste ende betyder penge. Det kræves meget arbejde uden at der 

er en sikkerhed for at det lykkes at få respons. Projektet kan ikke bare startes og så 

’leve sit eget liv’, de sociale medier kræver vedligeholdelse og konstant fokus. Dette 

kan i sidste ende resultere i at kunstmuseerne, kunsthallerne og samlinger fravælger 

sociale medier i deres formidling. (Bilag 2) 

 

På trods af de mange fordele kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne kan se i 

de sociale medier er der også mange ulemper ved brugen af dem. Selv nogle af 

fordelene kan skabe problemer for kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne Det 

at man kan holde en relativt afslappet tone inde på for eksempel Facebook kan skabe 

usikkerhed om hvordan man skal afkode den tone man reelt skal lægge som 

kunstmuseum, kunsthal eller samling. Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne 
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har heller ikke mulighed for at styre hvad der sker på den sociale platform. Man kan 

ikke bestemme hvem der skriver eller hvad de skriver. De mister dele af kontrollen 

og dette kan virke skræmmende for nogle institutioner. De kunstmuseer, kunsthaller 

og samlinger der har stor succes kan til tider blive usikre i forhold til hvor grænsen at 

’spamme’ går. De er bange for at hvis de deler for meget på f.eks. Facebook kan dette 

i sidste ende måske give bagslag. (Bilag 2) 

 

4.7. OPSUMMERING OG DELKONKLUSION: SOCIALE MEDIER 

Facebook og Youtube dominerer de danske kunstmuseer, kunsthaller og samlingers 

brug af sociale medier. Tilstedeværelsen på Flickr og Twitter er næsten 

ikkeeksisterende. Dette er sandsynligvis på grund af at valget af social medie-

platform påvirkes af hvad medarbejdere og den danske befolkning benytter sig af 

generelt. Facebook bliver brugt til oplysninger om åbningstider, udstillinger og andre 

oplysninger som, som regel også kan genfindes på de fleste kunstmuseer, kunsthaller 

og samlingers hjemmesider. Udover dette bruger de Facebook til at lave reklame for 

udstillinger og arrangementer der er i det fysiske museum. Nogle benytter sig også af 

begivenheds-funktionen hvor det sendes invitationer ud til brugerne. Som Brøgger 

påpeger det kan Facebook vælges til fordel for traditionelle nyhedsmail, da det ifølge 

ham virker hurtigere og bedre. Det skal her påpeges at kunstmuseerne, kunsthallerne 

og samlingerne har mange forskellige brugere og dermed ikke bør afskaffe 

nyhedsmail-funktionen så længe der stadigvæk er brugere der ønsker disse, men ikke 

benytter internettet. 

 

YouTube bliver benyttet til mindre film om kunstmuseerne, kunsthallerne og 

samlingerne og deres udstillinger. Det er kun 20 der benytter YouTube, men til 

gengæld ser det her ud til at dem der benytter denne medieplatform har overvejet 

mulighederne og konsekvenserne i højere grad en ved brugen af Facebook. Fordelen 

med at benytte YouTube er at man på denne platform har en ophavsretspolice der 

passer bedre overens med museernes situation end på Facebook.   
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Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes egne aktiviteter på de sociale medier 

er meget forskellige. Der er Facebook-grupper med mange brugere men næsten 

ingen aktivitet fra gruppens skabere (i denne sammenhæng, kunstmuseet, kunsthallen 

eller samlingen). Andre steder er der tale om meget få brugere på profilen, men med 

høj aktivitet fra brugere og gruppens skabere. Mange brugere på f.eks. Facebook er 

ikke ensbetydende med at der er dialog. Hvis kunstmuseet, kunsthallen eller 

samlingen er fraværende i dialogen skaber det inaktivitet på profilerne. Hvis 

brugerne får en fornemmelse af at siden, gruppen, eller profilen ikke bliver 

vedligeholdt mister de interessen. Dette er noget der skal overvejes før man skaber 

en profil, gruppe eller side på specielt Facebook. Hvis tiden og ressourcerne samt 

viljen ikke er der til at vedligeholdelsen, kan det overvejes hvorvidt det er relevant at 

oprette en profil, side eller gruppe.  

 

De sociale medier giver brugerne mulighed for at komme i dialog med 

kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne. Ud fra Dinesens to 

kommunikationsmodeller kan de sociale medier placeres blandt pull-medier, hvor 

brugerne selv trækker de informationer ud som de ønsker.  Denne form for 

kommunikation medvirker til lav kontrol. Kunstmuseerne, kunsthallerne og 

samlingerne kan ikke selv styre hvad brugerne vælger at skrive, dele eller 

kommentere på den pågældende profil. Dette er ifølge Dinesen et faktum man må 

acceptere og samtidigt velsigne.  Dog ser det ud til at kunstmuseerne, kunsthallerne 

og samlingerne ikke helt ved hvordan de skal forholde sig til det kontroltab der 

opstår.  

4.8. ARKEN – MUSEUM FOR MODERNE KUNST 

Her i analysens sidste del vil jeg se nærmere på hvordan et konkret kunstmuseum 

arbejder med sociale medier i deres formidling for på den måde at skabe et 

helhedsbillede af hvilke udfordringer der kan opstå. Dette gøres ved at se nærmere på 

ARKEN - Museum for moderne kunsts hjemmeside, og de tre sociale medieplatforme 

museet benytter; Facebook, YouTube og Flickr.  
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ARKEN – Museum for moderne kunst, åbnede i 1996 og er et museum for moderne 

kunst placeret ved Køge Bugt i Ishøj udenfor København.  

 

Analysen fokuserer på den digitale formidling der er til stede på nettet, men ARKEN 

- Museum for moderne kunst benytter sig også af digital formidling i det fysiske 

museum. Der kan her nævnes at ARKEN - Museum for moderne kunst har integreret 

brugen af digitale medier i udstillingerne i form af infostandere. Standerne er placeret 

ved udvalgte værker i udstillingerne og lægger op til brugerinddragelse og refleksion 

over værkerne. Udover dette har ARKEN - Museum for moderne kunst produceret en 

række Podcasts,
9
 (ARKCAST), der kan findes og abonneres på gennem 

hjemmesiden.  ARKCASTs produceres i forbindelse med nye udstillinger, museets 

Kunstpris eller ved nyerhvervelser til museets samling. Museet producerer desuden 

audioguides ved større særudstillinger, som kan tages med rundt i udstillingen.     

 

4.8.1. www.arken.dk 

ARKEN - Museum for moderne kunst, ser deres hjemmeside som en vigtig del af den 

samlede formidling i forbindelse med deres udstillinger. I forbindelse med hver 

udstilling produceres en række udstillingssider, der introducerer den givne udstilling 

(Bolvig, 2011). ARKEN - Museum for moderne kunst står selv for vedligeholdelsen 

af deres hjemmeside. 

 

Hvis man ud fra Ida Engholms analysemodel (Jf. afsnit 3.1) ser nærmere på 

hjemmesidens brugermæssige funktionalitet kan man se at siden er meget omfattende 

og til tider kompleks med mange undersider. ARKEN - Museum for moderne kunsts 

hjemmeside har mange indgangsveje. Det er fra forsiden muligt at komme videre til 

underliggende sider via menulinjen, men der er flere andre muligheder som f.eks. 

                                                 
9
 Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lyd- eller videofiler på internet, 

podcasts. Oprindelig en sammentrækning af ordene iPod og broadcasting, men senere har udtrykket 

"pod" ændret betydning til "Personal On Demand", sådan at "podcasting" betyder "Personal On 

Demand Casting" eller "personlige udsendelser til afhentning". Mediet vandt popularitet i slutningen af 

2004. Brugerne har mulighed for at tegne abonnement på en RSS-strøm, og kan dermed automatisk 

modtage lyd- eller videofilerne. Podcasts kan derefter overføres til en bærbar afspiller. (Kilde: Wikipedia 

http://da.wikipedia.org/wiki/Podcasting) 
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”Det Sker” hvor man kommer videre til de aktuelle arrangementer på ARKEN - 

Museum for moderne kunst. Under ”Nyheder” har man mulighed for at læse de 

nyeste nyheder fra ARKEN - Museum for moderne kunst. Der er også gennem 

forsiden mulighed for at klikke sig direkte videre til ”ARKEN shop”, ARKEN café” 

samt ”ARKENS erhvervsklub”.   

 

På ARKEN - Museum for moderne kunsts hjemmeside er der mulighed for at danne 

sig et overblik over siden via et Sitemap og hjemmesiden har også en søge-funktion. 

Begge dele er tilgængelige på startsiden hvilket øger hjemmesidens brugervenlighed. 

Menulinjen er til stede øverst på alle undersiderne og det er mulighed for at vende 

tilbage til forsiden ved at klikke på ARKEN logoet oppe i venstre hjørne.  

 

 

Billede: ARKEN – Museum for moderne kunst, Hjemmeside, Startside 

 

 

Menulinjen på forsiden er opdelt i KUNST, BESØG, BØRN & UNGE, OM og FIND 
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VEJ. Menulinjen er en pull-down-menu
10

 hvor de underliggende punkter 

fremkommer ved at føre musen hen over disse. Under KUNST kan man klikke sig 

videre via punkterne; UDSTILLINGER, ARKENS SAMLING, AUDIOGUIDES 

ARKENS KUNSTPRIS, ARKENS REJSELEGAT og KUNSTNERFILM. Under 

UDSTILLINGER kan man klikke sig videre til oplysninger om igangværende 

udstillinger på ARKEN - Museum for moderne kunst, hvor der også er mulighed for 

at læse hvad museumsdirektøren siger om udstillingen mm. Man har også selv 

mulighed for at skrive om sin personlige skildring af udstillingen. Endvidere kan 

man læse om tidligere udstillinger samt kommende udstillinger. Der er mange 

muligheder for at læse, se og høre mere om udstillingerne, de har f.eks. små film 

tilgængelige under den seneste udstilling UTOPIA. Dette giver brugerne rig 

mulighed for, både før og efter at erhverve sig ekstra viden om den igangværende 

udstilling. Udstillingen er på den måde også delvist tilgængelig i det digitale rum. 

Der er dog ret stor forskel i hvor meget 'ekstra' materiale der er tilgængeligt ved de 

forskellige udstillinger. På grund af ophavsretsloven har ARKEN - Museum for 

moderne kunst ikke billeder fra tidligere udstillinger på deres hjemmeside, dette fordi 

de ikke har rettigheder til at bruge billederne, når udstillingerne ikke længere er 

aktuelle (Bolvig 2011). 

 

Under menupunktet ARKENS SAMLING finder man en liste over forskellige 

kunstgenrer og under hver af disse genrer finder man lister over alle de kunstnere der 

er repræsenterede i ARKEN - Museum for moderne kunsts samling. Det er muligt at 

klikke sig videre via denne liste og læse mere om den enkelte kunstner og de værker 

ARKEN - Museum for moderne kunst har af denne. Her er der også billeder af nogle 

af værkerne. 

 

KUNST-fanen i menulinjen er den mest komplekse med mange undersider, der fører 

videre til nye undersider osv. Hvis man søger noget bestemt eller skal genfinde noget 

man tidligere har set på siden kan det være nemmere at benytte sig af hjemmesidens 

                                                 
10

 Also called a drop-down menu, a menu of commands or options that appears when 

you select an item with a mouse. The item you select is generally at the top of the display 

screen, and the menu appears just below it, as if you had pulled it down. (Kilde: Webopedia 

http://www.webopedia.com/TERM/P/pull_down_menu.html ) 
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sitemap eller søgefunktionen. De øvrige menupunkter følger samme struktur som 

KUNST, men er dog ikke nær så indholdsrige og komplekse. Under de øvrige 

menupunkter på forsiden kan man finde oplysninger om åbningstider, priser, 

muligheder for børnefamilier, omvisninger, aktiviteter for børn og unge samt læse 

om ARKEN - Museum for moderne kunsts historie, arkitektur, organisation mm.  

 

På forsiden er der nederst i højre hjørne et Facebook-ikon samt et YouTube-ikon, og 

ved at trykke på disse kommer man videre til ARKEN - Museum for moderne kunsts 

profiler på disse platforme. Man kan på alle undersider vælge at 'synes godt om' den 

pågældende side.  

 

Billede: ARKEN – Museum for moderne kunst, Hjemmeside, Facebook-funktion, Synes godt om 

 

Hvis man vælger at gøre dette, vises der på brugerens Facebook-profil at denne 

'synes godt om' siden og på den måde reklamerer brugeren for ARKEN - Museum for 

moderne kunsts hjemmesides indhold. 

 

Når man ser på hjemmesidens form ud fra Ida Engholms analysemodel (Jf. afsnit 

3.1.) kan man, i sammenligning med Kastrupgårdsamlingen og Vejen Kunstmuseums 

hjemmeside, finde både dynamiske og auditive elementer. På ARKEN - Museum for 

moderne kunsts hjemmeside kan man finde dynamiske elementer i form af 

kunstnerfilm og en animeret billedserie på forsiden, der skifter ved at køre pilen over 

billederne. Der produceres løbende kunstner-interviews til hjemmesiden i form af 

små film. Levende billeder er generelt noget ARKEN - Museum for moderne kunst 

prioriterer højt, da mediet ifølge Lea Bolvig, pressekoordinator på ARKEN - Museum 

for moderne kunst, er rigtigt godt til at vise dialogen med kunstnerne og kunstnernes 

skabende proces (Bolvig 2011). Af auditive elementer er der et stort udvalg af 

audioguides/podcasts (ARKCAST) tilgængelige på hjemmesiden. De verbale 
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elementer består af både tale og grafisk tekst. De auditive elementer er til stede i de 

podcasts der kan afspilles direkte på hjemmesiden. 

 

Hjemmesidens visuelle udtryk er i sit design og udtryk diskret i form og farver. 

Farverne holdes i grå og hvid, og teksten er sort kombineret med den røde farve 

ARKEN - Museum for moderne kunst også benytter i deres logo. 

 

Billede: ARKEN - Museum for moderne kunst, Logo 

 

Siden er bygget op i 'kasser' hvor en mørkegrå farve benyttes som baggrund i 

menulinjen øverst på forsiden, sidemenuen (til venstre) på undersiderne har 

hovedsagelig lys grå baggrund og 'kasserne' i midten har oftest hvid baggrund og grå 

ramme. Farverne er dæmpede og giver plads til tekst og billeder. Det visuelle udtryk 

er let genkendeligt og hænger godt sammen med det visuelle udtryk ARKEN - 

Museum for moderne kunst benytter i deres tryksager, reklamer mm. Forsiden 

videregiver mange informationer og markerer forskellige indgange til netstedet, 

mens de enkelte undersider er indholdssider, der levere et indhold og en række 

informationer 

 

4.8.2. Opsummering og delkonklusion: ARKEN – Museum for moderne kunsts 

hjemmeside 

Ifølge Lea Bolvig ønsker ARKEN - Museum for moderne kunst en hjemmeside der er 

brugervenlig, oplysende og en æstetisk oplevelse og det overordnede og primære 

formål med hjemmesiden at inspirere de besøgende på hjemmesiden til et besøg på 

museet (Bolvig 2011). 

 

ARKEN - Museum for moderne kunsts hjemmeside er i sin form en meget omfattende 

og indholdsrig hjemmeside, der indeholder mange verbale, visuelle, auditive og 
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dynamiske elementer i form af tekst, billeder, audioguides, kunstnerfilm mm.  På 

trods af, at ARKEN - Museum for moderne kunst hjemmeside er omfattende i såvel 

struktur som indhold, er det relativt overskueligt og nemt at tilgå. Dette kan tilskrives 

den brugermæssige funktionalitet (Jf. afsnit 3.1), da navigationsmulighederne er 

logiske og overskuelige. De verbale elementer formidles som visuel skrift i følgeskab 

med billeder. Derudover er den visuelle fremstilling centreret om skrift, farver, 

billeder og et layoutmæssigt samspil, som på alle niveauer er tilpasset hinanden, så 

hjemmesiden har et ensartet og fuldstændigt udtryk.  

 

ARKEN - Museum for moderne kunst gør på deres hjemmeside opmærksom på deres 

tilstedeværelse på Facebook og YouTube. Dette må forstås som at de gerne vil have 

de besøgende til at klikke sig videre hertil. Dette kan muligvis give brugerne et 

billede af og en forventning om at deres tilstedeværelse på disse er på samme 

omfangsrige niveau. Om de kan leve op til denne mulige forventning ser jeg 

nærmere på i nedenstående afsnit. 

4.8.3. Sociale medier 

ARKEN - Museum for moderne kunsts holdning til sociale medier er, at de er et 

rigtigt vigtigt redskab til at kommunikere med museets brugere og til at nå ud til nye 

potentielle brugere (Bolvig 2011). ARKEN - Museum for moderne kunst startede i 

2005 en blog, som ifølge Lea Bolvig blev nedlagt igen på grund af de mange 

ressourcer, det krævede at vedligeholde den. ARKEN - Museum for moderne kunst 

har været aktiv på den sociale medieplatform YouTube siden april 2009 og ligeledes 

på Facebook siden 2009. Driften af de sociale medier bliver varetaget af 

kommunikationsafdelingen og specifikt pressekoordinator Lea Bolvig. De sociale 

medier repræsenterer det lag som Pine & Gilmore omtaler som Experience Portals 

(jf. afsnit 2.3.2.). Museets tilstedeværelse på Facebook, Youtube og Flickr kan skabe 

ekstra opmærksomhed omkring museets ’produkter’. Samtidigt er der mulighed for 

museet at skabe en dialog med de potentielle brugere. 
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4.8.4. Facebook 

http://www.facebook.com/arken.museum 

 ARKEN - Museum for moderne kunst startede ud med en personprofil på Facebook, 

men skiftede i 2010 til en Facebook-fanside fordi de havde opnået de maksimale 

5000 venner (Bolvig 2011). De har endnu ikke nået op på samme antal, den 18. april 

2011 er det 1.217 personer der har valgt at ’synes godt om’ ARKEN - Museum for 

moderne kunst fanside, og dermed ligger de i midten i forhold til antal brugere på 

deres Facebook-side. 

 

 

Billede: ARKEN- Museum for moderne kunst, Facebook-fanside, Startside 

 

Profilen indeholder oplysninger om åbningstider, informationer om offentlig 

transport og telefonnummer. Under menupunktet Udstillinger kan man få 

oplysninger om de aktuelle udstillinger på kunstmuseet. Dette bliver gjort via et 

billede af et værk fra den aktuelle udstilling, samt oplysninger om tidspunkt. Ved at 

klikke på oplysningerne under billedet kommer man videre til ARKEN - Museum for 

moderne kunsts hjemmeside og uddybende informationer om udstillingen.  

http://www.facebook.com/arken.museum
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Billede: ARKEN - Museum for moderne kunst, Facebook-side, Video 

 

ARKEN – Museum for moderne kunst har en YouTube-kanal og Flickr-profil og disse 

kan ses på deres Facebook-side, via menupunktet Video og ARKEN Flickr. At 

ARKEN – Museum for moderne kunst samler de forskellige sociale medier på deres 

Facebook-side er med til at gøre brugerne opmærksom på museets tilstedeværelse på 

de andre sociale medie-platforme. ARKEN – Museum for moderne kunst gør det nemt 

for brugeren fra ét sted, at følge med i de seneste opdateringer fra ARKEN – Museum 

for moderne kunsts sociale medie-profiler.. Jeg ser nærmere på ARKEN – Museum 

for moderne kunsts YouTube- og Flickr-profil, senere i analysen. 

 

I løbet af februar/marts (17.02.11-17.03.11) har kunstmuseet kun lagt tre opslag ud 

på deres væg hvoraf det ene er en begivenhed. Der er ingen kommentarer til 

opslagene og kun et par brugere har valgt at klikke, synes godt om. Der er to opslag 

fra brugere i samme periode. ARKEN – Museum for moderne kunsts lave aktivitet på 

Facebook kan være med til at gøre dem usynlige og dermed forsvinde i brugernes 

bevidsthed. Dette fordi opdateringerne er en måde at gøre opmærksom på sig selv på 

brugernes nyhedsvæg. Dog har ARKEN – Museum for moderne kunst i løbet af april 

øget deres aktivitet og der er også et par brugere der har kommenteret på ARKEN – 

Museum for moderne kunsts opslag. 

 



83 

 

ARKEN – Museum for moderne kunst har ifølge Lea Bolvig retningslinjer for hvor 

ofte der skal være opdateringer, og de prøver så vidt muligt at opdatere deres 

Facebook-side et par gange om ugen, men dog er det svært i travle perioder at 

opretholde det samme aktivitetsniveau (Bolvig 2011). Dette kan være forklaringen på 

at opslag fra ARKEN – Museum for moderne kunsts side kommer i forskellige 

mængder i forskellige perioder. Udover retningslinjer for hvor høj frekvensen af 

opdateringer skal være har ARKEN – Museum for moderne kunst også i forhold til 

Facebook indskrevet i deres strategi hvilke typer af emner de deler. Lea Bolvig 

pointerer: ”Det er vigtigt for os, at vores Facebook-brugere ikke oplever ARKENs 

Facebook-side som en markedsføringskanal, men mere som en informationskanal, 

hvor de kan følge med i, hvad der sker på museet.” (Bolvig 2011) 

 

4.8.5. YouTube 

http://www.youtube.com/ARKENmuseum 

ARKEN – Museum for moderne kunst oprettede deres YouTube-kanal i 2009 og har 

siden da uploadet 16 videoer. Det er nu over et år siden de sidst uploadede en video 

og cirka seks måneder siden de sidst har været indloggede. 

 

Billede: ARKEN – Museum for moderne Kunst, YouTube-kanal 

http://www.youtube.com/ARKENmuseum
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De videoer der er tilgængelige via ARKEN – Museum for moderne kunsts YouTube-

kanal er blandt andet de kunstnerfilm, der også er tilgængelige fra deres hjemmeside, 

men der er også et par andre film tilstede hvor ARKEN – Museum for moderne kunsts 

inspektør fortæller om diverse værker og kunstnere. Der er stor variation i hvor 

mange gange de forskellige videoer er blevet set på ARKEN – Museum for moderne 

kunsts YouTube-kanal. Det strækker sig fra 184 visninger helt op til 3.993 visninger.  

 

ARKEN – Museum for moderne kunst har kun valgt at tilføje beskrivelse til nogle af 

de videoer de har på deres YouTube-kanal og der er tale om meget korte beskrivelser 

i disse tilfælde. Selv om der er mange der har set ARKEN – Museum for moderne 

kunsts videoer er der ikke mange brugerkommentarer. 

 

4.8.6. Flickr 

http://www.flickr.com/photos/arkenmuseum/  

ARKEN – Museum for moderne kunst oprettede deres Flickr-profil i februar 2011. 

Der er på nuværende (2. april 2011) tidspunkt 47 billeder på ARKEN – Museum for 

moderne kunsts Flickr-profil. Der er billeder fra fernisering af Anna Ancher og Hans 

Scherfig udstillingen samt fra uddelingen af museets kunstner- og rejselegat. De har 

også uploadet en håndfuld billeder de betegner som ”stemningsbilleder ARKEN”. 

Alle billeder har en titel og en beskrivelse 

 

Billede: ARKEN - Museum for moderne kunst, Flickr-profil, Photostream 

http://www.flickr.com/photos/arkenmuseum/
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ARKEN – Museum for moderne kunst har benyttet sig af muligheden for at inddele 

billederne i Sets (kan ses højre side på ovenstående billede). ARKEN – Museum for 

moderne kunst har ifølge Lea Bolvig sat indstillingerne på Flickr sådan, at man ikke 

kan downloade billederne, og der er ifølge Lea Bolvig udelukkende uploadet 

installationsbilleder på Flickr, og det samme gælder i øvrigt for deres Facebook-

gruppe (Bolvig 2011). 

 

4.8.7. Opsummering og delkonklusion: ARKEN – Museum for moderne kunsts brug 

af Sociale medier  

ARKEN – Museum for moderne kunst er aktive på tre forskellige sociale medie-

platforme, hvilket er flere end gennemsnittet når man sammenligner de danske 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger.  At man har valgt at benytte lige disse tre 

platforme hænger sammen med hvad medarbejderne selv benytter sig af, og på 

ARKEN – Museum for moderne kunst er der flere af medarbejderne der benytter 

Facebook og Flickr privat, og her har nogle afdelinger mere erfaring med de 

pågældende medier end andre. (Bolvig 2011) Udover Facebook og Flickr virker 

valget at benytte YouTube ret naturligt da de i forvejen bruger ressourcer på at 

producere kunstnerfilm til hjemmesiden. Man har på ARKEN – Museum for moderne 

kunst gjort sig overvejelser i forhold til hvorvidt de også skulle oprette en Twitter-

profil, men man mener ikke på nuværende tidspunkt (7. april 2011) at der er en stor 

nok brugergruppe i forhold til de ressourcer, det vil kræve. Museet har samlet alle de 

sociale medieplatforme de benytter på Facebook, så man ved at besøge deres side, 

kan få adgang direkte til deres YouTube-videoer samt Flickr billeder. 

 

ARKEN – Museum for moderne kunst har gjort sig tanker om hvor tit der skal 

opdateres på de pågældende medier, men opdateringerne er meget uregelmæssige og 

det er meget lang tid siden de har uploadet noget på YouTube. Dette kan skyldes at 

der ikke er blevet produceret nogen kunstnerfilm eller andre film i det seneste år.  

 

ARKEN – Museum for moderne kunst benytter de sociale medier til at nå ud til en 

dem der allerede benytter det fysiske museum, men også for at fange nye yngre 
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målgrupper. En af fordelene med de sociale medier er, som Lea Bolvig påpeger det, 

at 

 

”Tilkendegivelser og kommentarer fra brugere giver os en umiddelbar fornemmelse 

af, hvad brugerne mener om ARKEN og de aktuelle udstillinger. Eksempelvis i 

forhold til vores aktuelle udstilling om ”Olafur Eliasson – Din blinde passager” har 

vi fået rigtigt mange tilkendegivelser”(Bolvig 2011).  

 

Citatet viser at museet kan mærke den direkte respons som de sociale medier giver, 

da brugerne har mulighed for frit at kommentere på f.eks. ARKEN – Museum for 

moderne kunsts Facebook-side, og som Lea Bolvig påpeger giver sociale medier 

mulighed for at nå ud til en bred gruppe af brugere og kunstinteresserede. Det er en 

mulighed for at engagere og høre interesserede i et umiddelbart og uhøjtideligt 

forum. Men hun påpeger også at det kan være ”svært at sætte en grænse for frihed, 

når man gerne vil kunne rumme alt” (Bolvig 2011) 

 

ARKEN – Museum for moderne kunst vil ikke at deres tilstedeværelse på de sociale 

medie-platforme skal fungere som markedsføring men nærmere som en ekstra 

formidlingskanal for informationer om hvad der sker på museet. Dette er i bund og 

grund hvad de også bruger deres hjemmeside til. Men med tilstedeværelsen på f.eks. 

Facebook kan de måske fange nye brugere der ikke har besøgt museet eller deres 

hjemmeside.  

 

ARKEN – Museum for moderne kunst har taget højde for ophavsproblematikken på 

de sociale medier og deres hjemmeside. De er konsekvente i forhold til hvad, hvor og 

hvornår de uploader. På den måde sikrer de sig at de ikke overtræder 

ophavsretsloven.  
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5. OPSUMMERING OG DISKUSSION 

 

5.1 OPLEVELSESØKONOMIENS PÅVIRKNING PÅ KUNSTMUSEER, 

KUNSTHALLER OG SAMLINGER 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne befinder sig i en verden domineret af 

sammensatte produkter og oplevelser, og det er i denne marketings- og livsstilskultur, 

at kunstmuseerne skal finde en relevant placering og afbalanceret selvforståelse. Det 

vil sige at kunstmuseerne er i konkurrence med andre oplevelses- og 

underholdningstilbud i Danmark, når det handler om brugerne, men som både 

Andreas Brøgger og Christian Gether påpeger det (Jf. afsnit 2.1.), skal de ikke af den 

grund ’bare’ gøre det samme som dem og blive en form for forlystelse. De skal 

fokusere på de oplevelser de har at tilbyde, fremhæve deres styrker og formidle disse 

så de når ud til det ønskede publikum. Kunstmuseerne skal huske at bevare sin 

egenart i forhold til konkurrencen med de andre museer. De små kunstmuseer skal 

ikke ha som mål at blive som de store, og gøre som dem for at tiltrække publikum.  

 

Det vil for fremtidens kunstmuseer blive en nødvendighed at tage udfordringen op 

fra de mange oplevelsesprægede tilbud i Danmark, men det skal ske uden at sætte 

troværdigheden overstyr. Kunstmuseerne har mulighed for at udvikle deres 

oplevelsestilbud ved at arbejde med strategisk oplevelsesudvikling. 

 

 

Dette kan gøres med udgangspunkt i Pine & Gilmores fire oplevelsessfærer da 

kunstmuseernes succes ifølge Pine & Gilmore handler om at iscenesætte oplevelser 

for deres brugere. Oplevelserne skal være indholdsrige på sansninger og skabes inde 

i brugeren selv. (Jf. afsnit 2.2.2.). 

 

 Det stiller krav til de kunst- og kulturinstitutioner, der skal overleve i konkurrencen 

om opmærksomheden. Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger udfordres af 

tendensen til at alt nu er oplevelsesbåret. Oplevelser ses som merværdi, der kan give 

produktet eller serviceydelsen en ekstra dimension, og dermed differentiere den fra 
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konkurrenternes tilbud. Her konkurrerer det enkelte kunstmuseum, kunsthal eller 

samling såvel med andre kunstmuseer, kunsthaller og samlinger, som med en lang 

række oplevelsesattraktioner, om det potentielle publikum. 

 

Når kunstmuseer, kunsthaller og samlinger arbejder med udvikling af 

oplevelsesaspekter, er det først og fremmest for at skabe relevante, tidssvarende 

udfordrende oplevelser for deres nuværende og potentielle publikum. Som Pine & 

Gilmore påpeger, bliver oplevelser der kun underholder, i det lange løb, trivielle og 

kedelige for brugerne. De argumenterer således for at kunstmuseer, der iscenesætter 

forskellige oplevelser, bør tilføje komponenter fra de andre oplevelsessfærer (Jf. 

afsnit 2.2.2.), altså elementer fra den uddannelsesmæssige, eskapistiske og æstetiske 

sfære. Her har kunstmuseerne i mange år haft fokus på det uddannelsesmæssige 

aspekt (her hovedsageligt de statsstøttede kunstmuseer der har uddannelsesmæssige 

krav at tage hensyn til i forhold til museumsloven) og en kunstudstilling er som regel 

en æstetisk oplevelse og den æstetiske sfære er som regel også til stede og giver 

brugerne mulighed for at blive oplugt af oplevelsens omgivende miljø. I den 

æstetiske sfære har brugerne meget lidt eller ingen effekt på miljøet, altså passiv 

deltagelse.  

 

Der hvor kunstmuseerne kan gøre en ekstra indsats for at gøre deres oplevelser 

stærkere, er i forhold til den eskapistiske sfære. Denne sfære påvirker hvor opslugt 

brugeren bliver af oplevelsen. Et mindeværdigt møde indebærer en større opslugthed 

og et større engagement end møder, der relaterer til den underholdende eller 

uddannelsesmæssige sfære. Brugere der har en eskapistisk oplevelse, er således en 

aktivt involveret bruger.   

 

Dette kan styrkes af aktiviteter der giver kunstmuseets brugere mulighed for at være 

medaktører. Dette kan ske både i den fysiske formidling, men samtidigt kan man her 

også udnytte mulighederne i de digitale og sociale medier (Jf. afsnit 2.3.). Brugerne 

skal tilbydes muligheden for en aktiv rolle i museumsoplevelsen.  

5.2 DIGITALE OG SOCIALE MEDIER 

Alle kunstmuseer, kunsthaller og samlinger, på nær et, har en hjemmeside. Disse 
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hjemmesider er meget forskellige i deres form og brugermæssige funktion (Jf. afsnit 

3.1. & 4.1). Hjemmesiderne giver brugerne mulighed for at finde informationer om 

kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne, men der er sjældent mulighed for 

dialog mellem brugere og institutionen. For at skabe større dialog med brugerne kan 

de overveje et brug af sociale medier da disse understøtter dette.  

 

For at undgå at hjemmesider bliver uoverskuelige og komplekse kan sociale medier 

som f.eks. Flickr og Youtube bruges til at dele materiale som fx kunstnerfilm og 

billeder fra udstillinger. Dog skal der linkes tydeligt til disse sociale medieplatforme 

hvis man ønsker at brugerne skal besøge dem. 

 

56 ud af 79 danske kunstmuseer, kunsthaller og samlingerne, har en gruppe, side 

eller profil på Facebook, hvilket er et relativt højt tal. Brugen af YouTube, Flickr og 

Twitter er dog en del lavere. Deres valg af sociale medieplatforme i forbindelse med 

deres formidling hænger sandsynligvis sammen med at man ønsker at være til stede 

på det mest populære sociale medie der er til stede på nuværende tidspunkt. Dog er 

det ikke sikkert at dette er den rigtige platform for de pågældende kunsthaller, 

kunstmuseer og samlinger da deres behov må betragtes som forskellige, både 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger imellem men også i forhold til de øvrige 

underholdnings- og oplevelsestilbud der er til stede i Danmark. I forbindelse med 

brugen af sociale medier i formidlingen opstår der en række udfordringer som 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger bør tage højde for. Ud fra analysen kan jeg 

pege på følgende udfordringer som, opstår i forbindelse med de danske kunstmuseer, 

kunsthaller og samlingers brug af sociale medier. 

 Ressourcer  

 Ophavsret 

 Manglende viden  

 Manglende vision/vedligeholdelse/dialog 

 Samarbejde og konkurrence  
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5.2.1. Ressourcer 

I forhold til de økonomiske midler, kunstmuseer, kunsthaller og samlinger har til 

rådighed, er der stor forskel både fra kunstmuseum til kunstmuseum, men også i høj 

grad i forhold til andre oplevelses- og underholdningstilbud der eksisterer i Danmark. 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger har ikke til formål at tjene penge i samme 

omfang som mange underholdnings- og oplevelsesvirksomheder har i Danmark 

f.eks. Tivoli eller Experimentarium.. Kunstmuseernes budgetter er mange gange 

stramme og ofte afhængige af støtte fra f.eks. staten og fonder mm. Det resulterer 

ofte i at specielt de mindre kunstmuseer, kunsthaller og samlinger ikke har ressourcer 

afsat til PR og markedsføring. De større statsstøttede kunstmuseer som f.eks., 

ARKEN – Museum for moderne kunst, Louisiana – Museum of Modern Art, Statens 

Museum for Kunst og AROS – Aarhus Kunstmuseum har personale og ressourcer 

afsat til PR og kommunikation hvilket gør dem stærkere i forhold til synlighed på 

den danske kultur og oplevelsesscene.   

 

Der er ingen tvivl om at ressourcer har en vigtig rolle i forhold til kunstmuseerne, 

kunsthallerne og samlingernes brug af digitale og deriblandt sociale medier. Der er 

hovedsagelig tale om økonomiske ressourcer, og dette påvirker også antallet af 

medarbejdere på kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne. Mangel på 

ressourcer gør det vanskeligt at vedligeholde brugen af de sociale medier og dette er 

noget der kan ses på flere af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingernes profiler 

på de pågældende platforme. Her vil det kunne anbefales at de overvejer om deres 

mangel på ressourcer bør resultere i et fravalg af et brug af sociale medier. 

 

5.2.2. Viden – vedligeholdelse – dialog 

”Fordi de andre gør det og det virker”. Citatet kommer fra besvarelsen af det 

udsendte spørgeskema. Det belyser ret tydeligt nogle af de danske kunstmuseer, 

kunsthaller og samlingers holdning til brugen af sociale medier. Det er tydeligt at 

mange kunstmuseer, kunsthaller og samlinger opretter profiler på forskellige 

medieplatforme, fordi de har en idé om at det gør ’de andre’ og derfor mener de, at 

de også bør gøre det. Dette burde ikke være grunden til at man benytter sociale 

medier i formidlingen. Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne skal se på hvad 
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de kan benytte de sociale medier til i deres formidling og hvilken platform der vil 

passe deres formidlingsbehov bedst. Alle kunstmuseer, kunsthaller og samlinger er 

forskellige og dermed også deres behov i forbindelse med deres formidling. 

 

Mangel på viden indenfor brugen af sociale medier er noget der påvirker brugen af 

de pågældende medier, og dette er tydeligt når man ser på hvad og hvordan de 

benytter disse medier. Det ser således ud som at nogle kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger glemmer vigtigheden i at vedligeholde dialogen på de sociale 

medieplatforme.  De sociale medier, med Facebook i front, kræver at kunstmuseerne, 

kunsthallerne og samlingerne fører en dialog med deres brugere. Hvis dialogen ikke 

bliver vedligehold risikerer man at brugerne mister interessen. Det samme gælder 

hvis kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne ikke er til stede på de sociale 

medieplatforme regelmæssigt. Omvendt skal de også passe på med i perioder at 

uploade for meget materiale da dette kan virke irriterende og give brugerne en følelse 

af at blive ’spammet’, med updates. 

 

For at sikre sig at tilstedeværelsen på de sociale medier i sidste ende kan komme til 

at gøre mere gavn end skade, bør kunstmuseer, kunsthaller og samlinger erhverve sig 

grundlæggende viden om den platform de vælger at benytte. Dette i forhold til 

hvordan mediet passer det pågældende steds formidlingsstrategier. Hvis man som 

kunstmuseum, kunsthal eller samling ikke er forberedt på at afsætte tid til 

opdateringer og dialog, kan det ikke betale sig at benytte f.eks. Facebook. men man 

kan stadigvæk overveje et brug af YouTube og Flickr som ikke påkræver samme 

form for dialog med brugerne. At Facebook er det mest brugte sociale medie er ikke 

ensbetydende med at det er det bedste for det pågældende kunstmuseum, kunsthal 

eller samling, 

 

Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne bør lægge en strategi for hvad de 

ønsker at opnå med brugen af de sociale medier samt lave en strategi for hvem der 

skal opdatere de benyttede sociale medier, hvor tit dette skal ske og hvilken slags 

materiale der kan og skal uploades. Dette har man for eksempel gjort på ARKEN – 

Museum for moderne kunst (Jf. afsnit 4.8). Det kan dog i deres tilfælde virke som om 
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at disse strategier ikke altid bliver fulgt da deres opdateringer på Facebook og 

YouTube er meget uregelmæssige. 

 

5.2.3. Ophavsret 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger arbejder oftest med værker der er beskyttet af 

ophavsloven. Dette skaber problemer i forhold til brugen af sociale medier hvor de er 

ude for et kontroltab og ikke selv styrer hvad brugerne vælger at benytte det 

uploadede materiale til. Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger bliver nød til at sætte 

sig ind i de regler der er på de pågældende sociale medieplatforme. Det er vigtigt at 

de forstår at benytte de rigtige medier i forhold til hvad de ønsker at opnå med deres 

materiale. På Facebook kan det oploadede materiale benyttes frit af alle der har 

tilgang til det og de kan genbruge, linke, redigere mm. Her har YouTube (Jf. afsnit 

2.6.) regler der passer bedre overens med kunstmuserne, kunsthallerne og 

samlingernes egne regler for ophavsretsbeskyttet materiale. Derfor vil det nogle 

gange være mere oplagt at benytte denne platform end for eksempel Facebook. 

 

5.2.4. Samarbejde 

De danske kunstmuseer, kunsthaller og samlinger er dybest set hinandens 

konkurrenter, men det samlede mål må være at formidle kunst til den danske (og 

udenlandske) befolkning. Sociale medier lægger bl.a. op til dialog og deling af 

materiale og dette bør i kunstmuseer, kunsthaller og samlingers udnytte ikke kun i 

forbindelse med deres brugere men også i forbindelse med de andre kunst- og 

kulturinstitutioner der benytter sociale medier i deres formidling.  

 

De manglende ressourcer og viden kan muligvis afhjælpes ved et større samarbejde 

kunstmuseer, kunsthaller og samlinger imellem. Hovedsageligt på vidensområdet 

kunne de drage nytte af hinandens erfaringer. Der vil altid opstå udfordringer ved 

opstart af nye projekter, men nogle disse kan muligvis undgås hvis kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger udvekslede deres viden og erfaringer på området. 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger kan opnå meget større viden ved at 

samarbejde og skabe dialog institutionerne imellem. Det kan være svært at skabe 
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dialog angående brugen af sociale medier mellem alle de 79 kunstmuseer, kunsthaller 

og samlinger. Derfor bør kunstmuseer, kunsthaller og samlinger finde institutioner 

med behov der ligner deres egne og skabe dialog og samarbejde med disse. På denne 

måde kan de sammen blive stærkere i deres viden ved at dele deres erfaringer og på 

den måde benytte sociale medier bedre i forhold til deres behov. 

 

Ud fra de ovenstående udfordringer i forbindelse med kunstmuseer, kunsthaller og 

samlingers brug har jeg udformet en række anbefalinger der kan ses i kapitel 7. 

Anbefalingerne skal ikke ses som retningslinjer, men som et værktøj ved opstart og 

brug af sociale medier.   
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6. KONKLUSION 

Dette speciales formål var at søge svar på hvordan oplevelsesøkonomien påvirker 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers omstilling til kommerciel konkurrence om 

synlighed blandt kultur og underholdningstilbud i Danmark. Dette for at forstå de 

nye udfordringer kunstmuseer, kunsthaller og samlinger står overfor. Specialets 

fokus var at søge svar på hvordan danske kunstmuseer, kunsthaller og samlinger 

benytter sociale medier i deres formidling. Hvilke faldgruber og udfordringer kan 

opstå og hvordan kan disse håndteres? 

 

Specialets problemformulering lød således: 

Hvordan indgår hjemmesider og sociale medier i kunstmuseer, kunsthaller og 

samlingers formidling – og hvilke forhindringer kan der opstå i 

implementering af sociale medier i denne formidling? 

 

Med et skift fra et fokus på de fysiske samlinger over på det potentielle publikum, er 

der sket en åbning af kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne. dette har medført 

at fokus nu rettes ud i samfundet og dermed indtræder kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger på øvrige markedsvilkår, med et massivt udbud af underholdnings- og 

oplevelsestilbud. Oplevelsesøkonomiens rolle er voksende i forbindelse med de nye 

konkurrenceforhold kunstmuseer, kunsthaller og samlingers nu indgår i. Dette stiller 

krav til at de forholder sig til oplevelsesøkonomiens præmisser, dog skal dette gøres 

med kunstmuseet, kunsthallen og samlingens egenart i mente. 

 

Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger kan skabe ekstra synlighed ved at benytte 

sociale medier i deres formidling. Dette kan gøre den stærkere i forbindelse med den 

øgede konkurrence de er blevet en del af. 

 

Sociale medier bliver i høj grad benyttet af de danske kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger. De fire mest benyttede sociale medieplatforme er Facebook, YouTube, 

Flickr og Twitter. 71 % af de danske Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger er til 
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stede på Facebook. Tallet for YouTube er en del lavere og brugen af Flickr og Twitter 

er meget lav. 

 

Facebook bliver benyttet til at dele informationer om kunstmuseet, kunsthallen og 

samlingens virksomhed. De har samtidigt et ønske om at benytte Facebook til en 

øget dialog med brugerne. Dog betyder ressourcer meget i forbindelse med 

kunstmuseer, kunsthaller og samlingers brug (eller fravalg) af sociale medier i deres 

formidling. På trods af at de sociale medier ofte er gratis eller meget billige, kræver 

der ressourcer at oprette kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen på de pågældende 

platforme og ikke mindst vedligeholdelsen kræver ressourcer i form af tid og 

personale. Det er i analysen tydeligt at se at flere af de danske kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger ikke har overvejet vigtigheden i vedligeholdelsen og at 

dette kræve ressourcer. Kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne der ikke 

benytter sociale medier, påpeger at de mangler viden i forhold til brugen af de sociale 

medier og derfor fravalgt de sociale medier i deres formidling. 

 

Brugen af sociale medier i formidlingen medfører et kontroltab, som kunstmuseer, 

kunsthaller og samlinger skal være opmærksom på. Dette kontroltab opstår i det at de 

ikke kan kontrollere hvordan brugerne vælger at benytte de tilgængelige 

informationer. De sociale mediers styrke er at de giver kunstmuseer, kunsthaller og 

samlinger mulighed for at skabe en dialog med deres brugere. Denne dialog er dog 

afhængig af at kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne er aktive og deltagende 

i denne dialog og forstår vigtigheden i at vedligeholde denne dialog. dette kræver 

som nævnt ovenfor ressourcer i form af penge, tid og personale. Der er dog ingen 

garanti for at en dialog med brugerne opstår på trods af at kunstmuseet, kunsthallen 

og samlingen arbejder målrettet med dette. Dialogen er også afhængig af brugernes 

vilje til at deltage.  

 

Facebook og Twitter giver kunstmuseerne, kunsthallerne og samlingerne gode 

muligheder for at skabe en dialog, i forhold til YouTube og Flickr. Disse er til 

gengæld gode i forbindelse med deling af billeder og videoer da disse platforme 

respekterer ophavsretten i højere grad en hvad der er tilfældet ved f.eks. Facebook. 
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Kunstmuseer, kunsthaller og samlinger kan med fordel benytte sociale medier i deres 

formidling, men bruget skal være velovervejet for at skabe en positiv effekt for deres 

formidling. 

 

7. ANBEFALNINGER 

FØR OPSTART 

 

 Overvej hvilke ressourcer kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen har til 

rådighed. Bruget af sociale medier i formidlingen er afhængig af tid, penge 

og medarbejdere. 

 

 Overvej hvad og hvorfor kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen, skal 

benytte sociale medier i formidlingen. Hvad ønsker har kunstmuseet, 

kunsthallen eller samlingen til de sociale medier. Hvad ønsker kunstmuseet, 

kunsthallen eller samlingen opnå ved et brug af sociale medier? 

 

 Indsaml viden om de sociale medieplatforme kunstmuseet, kunsthallen eller 

samling, overvejer at benytte. Hvilken social medieplatform passer det 

pågældende kunstmuseum, kunsthal eller samlings ønsker bedst. 

 

 Samarbejd med kunstmuseer, kunsthaller eller samlinger der har samme 

behov og ønsker i forbindelse med brugen af sociale medier i formidlingen. 

 

 Lav en strategi for hvad, hvornår og hvordan kunstmuseet, kunsthallen eller 

samlingen ønsker at dele materiale på de valgte sociale medieplatforme   
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VEDLIGEHOLDELSE 

 

 Benyt de sociale medier som lagerplads (hovedsageligt billeder og film på 

f.eks. Flickr og YouTube). 

 

 Benyt de sociale medier til at skabe dialog med brugerne (her hovedsagelig 

Facebook og Twitter). 

 

 Gør opmærksom på kunstmuseet, kunsthallen eller samlingens tilstedeværelse 

på de valgte sociale medier. Dette kan gøres via hjemmesiden hvor 

ikoner/links kan tilføjes på siden og giver brugerne mulighed for at komme 

videre til den pågældende platform. 

 

 Følg den strategi der er opstillet for bruget af de sociale medier 

 

 Sørg for a det er én, maks. to medarbejder der har ansvaret for opdateringer 

på de sociale medier.  

 

HUSK 

 

 Vedligehold dialogen! Hvis dette ikke er muligt fra kunstmuseet, kunsthallen 

eller samlingen side, bør bruget af sociale medier og platform genovervejes. 

 

 Vidensdeling. Del den viden kunstmuseet, kunsthallen eller samlingen opnår i 

forbindelse med brugen af de sociale medier. Dette vil i det lange løb styrke 

kunst- og kulturformidlingen i Danmark. 
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