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Kollektive Kulturoplevelser 

1 Indledning
Oplevelsen er kernen i oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomien. Men det kan være svært at få 

defineret  og afgrænset,  hvad en  oplevelse  egentlig  er.  Udbuddet  af  ting  man  kan opleve  er  så 

mangfoldigt, at det kan være svært at finde fællestræk. Hvordan kan man eksempelvis sammenligne 

et te-hus trek i Himalaya-bjergene med en aften med computerspil eller en koncert i Vega? I alle tre 

tilfælde er der tale om oplevelser, ligesom alle tre tilfælde også er en del af oplevelsesøkonomien; 

trekking  i  Himalaya  hører  sig  primært  til  under turisme.  Aftenen foran computeren  knytter  sig 

måske  umiddelbart  mest  til  detailsalget  af  artefakter  i  form  af  computerspil,  samt  eventuelt 

hardware. Og koncerten i Vega hører primært til under kunstsektoren.

 Det er desuden langtfra givet, at to personer vil finde de samme oplevelser gode og 

meningsfyldte,  og de tre ovenfornævnte eksempler stiller også vidt forskellige krav til  individet 

hvad angår økonomi, fysisk formåen, færdigheder, engagement og interesse. Hvad der betegner ”en 

god oplevelse” er altså i høj grad subjektivt, og dette er vigtigt at have for øje, når man vil forsøge 

at designe interessante og relevante oplevelser.

Med så store forskelle fra oplevelse til oplevelse og det faktum, at vurderingen af en 

oplevelse er subjektiv, er det så overhovedet muligt at sige noget samlende om begrebet oplevelse, 

hvis  man  for  eksempel  gerne  vil  opstille  en  teori  for  eksempelvis  oplevelsesdesign  i 

kulturinstitutioner?  Hvilke  diskurser  findes  på  området,  og  hvilke  teorier  giver  det  mening  at 

henvende sig til – de brede markedsstrategiske- og erhvervsorienterede eller dem, der har individet 

som case, og som er funderet i psykologien? Og hvordan kan disse inddrages i design af oplevelser?

1.1 Problemformulering

Med udgangspunkt  i  oplevelsen  som subjektivt  forankret,  ønsker  vi  at  diskutere,  hvordan man 

skaber kollektive oplevelser, for den individuelle forbruger.  Til belysning af emnet har vi udvalgt 

to  cases  –  internet-musiker-community  sitet  BandBase  og  spillestedet  Vega  på  Vesterbro  i 

København. Vi ønsker at undersøge, hvordan disse kulturinstitutioners strategier og profil passer 

ind  i  oplevelsesøkonomiens  og  oplevelsessamfundets  foranderlighed  og  krav,  samt  om  der  er 

områder af den i forvejen eksisterende teori på området, som de med fordel kunne implementere.
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1.2 Metode

Som indgangsvinkel til vores opgave, har vi læst om og diskuteret begrebet oplevelsesøkonomi. Det 

er et begreb, der på mange måder er svært at definere og vi har da valgt at tage udgangspunkt i ”den 

ene del”, nemlig begrebet oplevelse. At formulere en definition af begrebet har ikke været målet. Vi 

ville derimod arbejde, med hvad der gør en god oplevelse, set fra virksomhedernes side, og deraf 

hvad der skaber en god, men også kollektiv oplevelse. 

Vi tager udgangspunkt i seks forskellige teorier, der alle, dog fra forskellige vinkler, 

bidrager til hvordan arbejdet med den gode, kollektive oplevelse, kan gribes an. I artiklen Setting  

the stage  arbejdes der med en figur (jf. figur 1, afsnit 4.1), der fra en markedsøkonomisk vinkel, 

bestræber sig på, at rumme det menneskelige helhedsindtryk, der forekommer ved en oplevelse. I 

Oplevelsens psykologiske struktur og  Meaningful experiences,  beskrives de psykologiske stadier, 

hvorpå vi mennesker oplever og agerer. For artiklen vedrørende  repurchase intention, er arbejdet 

koncentreret mod en teoretisk model, der skildrer de forskellige temaer og evalueringsprocesser af 

en oplevelse  og deraf en eventuel  tilbagevenden til  oplevelsen.  Til  slut  beskrives to  forskellige 

virkemidler man kan benytte  i udarbejdelsen af en oplevelse, nemlig  flow  og  storytelling.  Disse 

artikler  og  teorier,  vil  tilsammen  give  et  indblik  i  de  arbejdsredskaber  og  metoder,  man  som 

virksomhed eller organisation kan bruge i arbejdet med at skabe kollektive oplevelser.  

Vi har til bearbejdelsen af emnet valgt to cases, spillestedet Vega og BandBase De 

beskæftiger sig begge med musik og musikbranchen,  men ud fra forskellige vinkler,  Vega som 

spillested og BandBase som et  internet community, og udbyder af gratis downloads. Der kan dog 

drages paralleller i deres udtryk og visioner, hvilket gør dem relevante som case hver især, men 

også sammen. Ud fra disse cases, vil vi kunne give nogle konkrete eksempler, på hvordan vores 

teorier kan benyttes og bliver benyttet allerede. Vi har foretaget interviews med Martin Buck og 

Mikael  Pass,  der begge sidder i  ledelsen af henholdsvis BandBase og Vega. Dette udgør vores 

analyse og empiriske materiale.

Til slut vil vi diskutere vores problemformulering og emnet ud fra både teorier  og 

vores cases, hvorefter en opsummering følger. De ovennævnte afsnit, vil tilsammen give et billede 

af, hvordan der ud fra vores valgte teorier kan arbejdes med begrebet kollektiv oplevelse.  
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2 Oplevelsesøkonomien 
Oplevelser udgør i dag en central rolle, særligt i den vestlige verdens samfundsudvikling. Historisk 

kan man se en kronologisk udvikling fra simpel landbrugsproduktion af råvarer, råstof-udvinding, 

vareproduktion,  serviceydelser  til  en  oplevelsesmæssig  merværdi  (Rasmussen  2007:53).  Der  er 

altså sket en udvikling hen imod et samfund, hvor kreative erhverv, kultur og oplevelser spiller en 

større og større rolle. Dette har man blandt andet kunne registrere og måle gennem øget forbrug, 

omsætning,  værditilvækst,  antal  af  beskæftigede  samt  øget  eksport  indenfor  disse  sektorer.  I 

økonomisk forstand sammenfattes dette under begrebet oplevelsesøkonomi. 

2.1 Oplevelsesøkonomiens grundstrukturer 

Oplevelsesøkonomi kan opfattes som en måde at forsøge at afgrænse, ”[...]strukturere 

og  opgøre  bestemte  sektorers  værdi,  med  henblik  på  at  skabe  nye  konkurrenceparametre  og 

incitamenter for vestlige virksomheder i den globale økonomi” (Ibid.:54). Denne optik er særligt 

fremherskende  indenfor  politiske  og  økonomiske  instanser,  samt  økonomisk  orienterede 

uddannelses- og forskningsinstitutioner. Grunden til dette er naturligvis, at det netop indenfor disse 

områder er hensigtsmæssigt at få afgrænset nogle sektorer og defineret nogle økonomiske rammer, 

som kan bruges som basis for økonomiske analyser, der kan lede til nye modeller for vækst og 

erhvervsmæssig udvikling.

Bærenholdt  og  Sundbo  skelner  mellem  to  oplevelsessektorer:  En  primær  og  en 

sekundær.  Den  primære  oplevelsessektor  består  af  virksomheder  og  institutioner,  som  har 

produktion af oplevelser som primært mål. Dette kunne eksempelvis være en festival, en koncert 

eller en tur i Tivoli. Den sekundære oplevelsessektor kendetegnes ved, at oplevelser er et tillæg til 

varer eller serviceydelser. Dette kunne eksempelvis være, når man lancerer et nyt produkt igennem 

et event eller et særligt design af ens nye bærbare computer (Ibid.:11). Sidstnævnte kan således 

være beslægtet med begrebet storytelling (jf. afsnit 4.5.3), ligesom det kan være et led i opleverens 

identitetsskabelse (man kan for eksempel ønske at signalere noget bestemt ved at sidde på en café 

med en ny Mac-bærbar computer).

I  forlængelse  af  ovenstående  skelnen,  kan man også opdele  selve produktionen af 

oplevelser  i  to  former:  Den  første  er  oplevelsesprodukter  i  form  af  artefakter  til  markedet 

(eksempelvis film, CD'er o.lign.). Disse kan i realiteten distribueres globalt til store markeder fra et 

centralt sted. Med internettet er det således blevet muligt for musikere, at producere musik i deres 

hjemmestudie  i  soveværelset,  og  distribuere  musikken  over  hele  verden.  Den  anden  form  er 
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oplevelser, der kræver kundens direkte tilstedeværelse.  Dette kunne for eksempel være en koncert i 

Vega.  Grænserne  mellem  den  industrielt  koncentrerede  og  den  fremmødebaserede 

oplevelsesøkonomi er dog flydende. Eksempelvis kan en film fra Hollywood afspilles i biografer 

verden over, og er i den forstand en artefakt, men både biograferne og producerne bag filmen er 

afhængige af, at folk møder op i biografen for at se filmen (Ibid.:16 ff.).

2.1.1 Kritik af oplevelsesøkonomien 

Ønsket om at være bedre til at kunne afgrænse og definere oplevelsesøkonomien med 

henblik på en erhvervmæssig og globalt konkurrencedygtig udvikling på området går ofte hånd i 

hånd, med skrækvisionen om manglende arbejdspladser, som mange typer vareproduktion, service 

og  know-how flyttes til  Østen. Samtidig er oplevelsesøkonomien blevet et af tidens  buzz-words,  

endda i en sådan høj grad, at begrebet bliver betragtet som værende rene luftkasteller af mange 

mennesker – ikke mindst i pressen. Blandt andet derfor er der, særligt inde for de sidste fem år, sket 

en markant stigning af forskning på området i håbet om at kunne få klarlagt oplevelsesøkonomiens 

økonomiske potentialer og begrænsninger (Ibid.:51 ff.).

Den erhvervs- og marketingsrettede forståelse af oplevelsesøkonomien er også den 

Pine og Gilmore repræsenterer i deres bog  The experience economy fra 1999, der efterhånden er 

gået hen og blevet en klassiker indenfor feltet. Pine og Gilmores udgangspunkt er, at forbrugeren vil 

få  en  mindeværdig  oplevelse,  sålænge  det  udsættes  for  tilpas  varierende  og  veltilrettelagte 

sansemæssige  stimuli.  Bogen er  i  nyere  forskning ofte  blevet  kritiseret  for  således  at  negligere 

forbrugerens rolle i oplevelsen. Eksempelvis peger Rasmussen på tre kritikpunkter for denne tilgang 

til  oplevelsesøkonomien:  For  det  første  findes  der  ingen  psykologisk  teori,  som  fortæller,  at 

oplevelser  eksisterer  som  et  selvstændigt  grundbehov.  Lysten  til  at  få  oplevelser  er  derimod 

kulturelt og historisk betinget. For det andet opstår oplevelser indefra hos det enkelte individ, og 

kan ikke påføres udefra. Der påkræves altså en subjektiv vilje og evne til at kunne forbinde sig med 

omverdenen – reelt og fantasimæssigt. For det tredje er individualiseringen og konstruktionen af 

ens  identitet  gennem  selvrefleksion  og  narrative  metoder  et  grundvilkår  for  det  sen-moderne 

menneske  (Ibid.:55,  60;  se  også Bærenholdt  et  al.  2007:10).  The experience  economy er  dog i 

allerhøjeste grad stadig relevant, da den opstiller nogle brugbare modeller for hvilke elementer, der 

skal indgå i godt oplevelsesdesign1. Vi skal senere se nærmere på Pine og Gilmores udlægning af 

begrebet oplevelsesøkonomi.

1 Godt oplevelsesdesign skal i denne sammenhæng forstås som en tilrettelæggelse af oplevelsestilbud, der ”fremmer 
forbrugerens muligheder for at få relevante, interessante og også berigende oplevelser” (Jantzen et al. 2007:31).
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Kravet til forbrugerens engagement og deltagelse i oplevelsen betyder blandt andet, at 

produkterne  altid  vil  være  ufærdige.  Det  vil  sige,  at  forbrugeren  indgår  som  en  del  af 

slutprodukterne i oplevelsesøkonomien, som en del af oplevelsen. Dette er tydeligst i de tilfælde 

hvor oplevelsesproduktet kræver et fremmøde af forbrugeren, men kan også hænge sammen med 

salg af artefakter. 

Modsat  forbrugerens helt  centrale  rolle  i  oplevelsen  står  kravet  om autenticitet  og 

originalitet  i  oplevelsen.  Og ofte vurderes oplevelser som værende mere spændende, autentiske, 

originale og som havende mere gennemslagskraft, hvis udbyderne fremstår med en klar profil og 

formår at holde fast i deres egne idéer og koncepter (Bærenholdt et al. 2007:21).

2.1.2 Afgrænsning af begrebet oplevelsesøkonomi 

En  anden  problemstilling  for  den  erhvervs-  og  marketingsorienterede  tilgang  til 

oplevelsesøkonomien er,  at  den kun vanskeligt  lader  sig afgrænse.  Begrebet  dækker  et  væld af 

forskellige oplevelser indenfor alt lige fra turisme, gastronomi, sport, temaparker, teater, koncerter, 

bøger, computerspil, festivaler, events, medier, indspillet musik, internettet osv. Dertil kommer, at 

festivaler  og andre events  indenfor  oplevelsesøkonomien gør brug af  frivillig  arbejdskraft,  hvis 

økonomiske værdi er svær at gøre op. Disse ”uformelle oplevelsessektorer” kan altså være defineret 

ved en kombination af professionel erhvervsvirksomhed og frivillig arbejde, og netop det frivillige 

arbejde  kan  tage  afsæt  i  interesser,  der  mere  drejer  sig  om  ønske  om  meningsfulde  og 

identitetsskabende oplevelser hos den arbejdende, end om økonomisk indtjening (Bærenholdt et al. 

2007:15). Desuden kan en oplevelse sagtens være gratis, som for eksempel at gå en tur i skoven 

eller  på  stranden.  Køber  man  derimod  en  is  i  kiosken  på  havnen,  så  er  det  spørgsmålet  om 

kombinationen  af  den  gratis  gå-tur  og  betalingen  for  isen  må  betragtes  som  en  del  af 

oplevelsesøkonomien?

På baggrund af ovenstående problematikker giver det mening, at betragte betegnelsen 

”oplevelsesøkonomi” som en del af en større kontekst. Denne kontekst kunne være det, som Jantzen 

og Vetner betegner  oplevelsessamfundet.  Oplevelsessamfundet  definerer  forfatterne som ”[…]en 

samfundsmæssig rettethed mod oplevelser som et legitimt selvstændigt kulturelt mål i borgernes 

tilværelse”  (Jantzen  et  al.  2007:31).  Oplevelsesøkonomi  bliver  således  i  forlængelse  af  dette 

defineret,  som ”[…]en  samfundsmæssig  rettethed  mod  oplevelser  som et  legitimt  selvstændigt 

økonomisk mål i forbrugerens tilværelse” (Ibid.). 
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Jantzen og Ventner gør opmærksom på, at oplevelsesøkonomien ikke kan ses som et 

selvstændigt  radikalt  nybrud  i  forbrugeradfærd  og livsstilsvalg,  men  tværtimod  må  ses  som en 

naturlig udvikling fra 1960'ernes kulturelle revolution. Forfatterne fremhæver i den forbindelse den 

tyske  sociolog  og  professor  i  empirisk  socialforskning  Gerhard  Schulzes  værk  Die 

Erlebnisgesellschaft  fra 1992, hvori Schulze netop peger på 60'ernes ungdomsoprør som en vigtig 

faktor  for  udviklingen  oplevelsessamfundet,  som  vi  kender  det  i  dag.  Ifølge  Schulze  var 

ungdomsoprøret  både  med  til  at  sætte  spontantitet,  kropslighed,  sanselighed  og  følsomhed  på 

dagsordenen.  Dermed  blev  krop  og  emotioner  atter  betragtet  som  en  gældende  kilde  til 

erfaringsdannelse. 

Desuden medførte ungdomsoprøret ifølge Schulze en demokratisering af smagen, som 

betød,  at  stort  set  ethvert  livsstilsvalg – individuelt,  som kollektivt  – kunne retfærdiggøres som 

kilde til  erfaringsdannelse (Ibid.:27 ff.).  Sidstnævnte strømninger  ses eksempelvis  tydeligt  i  dag 

indenfor  musik,  hvor  specifikke  genrer  kan  være  bestemmende  og udtryk  for  et  specifikt  sub-

kulturelt tilhørsforhold. - Man kan således være ”for” eller ”imod” hiphop og stå ”inde” eller ”ude” 

for  hiphop-kulturen.   Som en naturlig  konsekvens af  globalisering  og mangfoldigheden (blandt 

andet på internettet) er det samtidig muligt, helt at stille udenfor hvad massemedier dikterer som 

mainstream.  Musikken  udgør  altså  i  samspil  med  blandt  andet  regionale,  sociale  og  kulturelle 

forhold rammerne for at individer og gruppers livsstil og erfaringsdannelse kan udfoldes.

2.2 Den erhvervsorienterede oplevelsesøkonomi i Danmark 

I  en  rapport  om  oplevelsesøkonomi  i  Danmark 2,  prøver  Trine  Bille3 og  Mark  Lorentzen4 at 

indkredse  og  definere  begrebet  oplevelsesøkonomi  og  diskutere  begrebet  ud  fra  en  økonomisk 

synsvinkel.  Bille  og  Lorentzen  koncentrerer  sig  om  tre  aspekter  inden  for  den  danske 

oplevelsesøkonomi: afgrænsning, økonomisk betydning og vækstmuligheder, hvor de ud fra disse 

aspekter diskuterer og analyserer, hvad det er, der karakteriserer og driver udviklingen i den danske 

oplevelsesøkonomi. Herunder indgår udviklingen i indkomsten, den teknologiske udvikling, samt 

den  stigende  globalisering  og  internationalisering.  Ydermere  belyses  udviklingen  i  forbruget  af 

oplevelser. 

2.2.1 Afgrænsning af begrebet oplevelse 

2 Titel: Den danske oplevelsesøkonomi- afgrænsning, økonomisk betydning og vækstmuligheder. 
3 Trine Bille er cand.polit. og ph.d. fra Økonomisk Institut ved Københavns Universitet i 1996. 
4 Mark Lorentzen er lektor ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi ved Copenhagen Business School. 
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Oplevelsesøkonomien beror på oplevelser og en markedsværdi der tilknyttet disse oplevelser, men 

da  oplevelsen  er  subjektivt  forankret  i  forbrugeren,  kan  begrebet  oplevelse  være  vanskelig  at 

benytte som udgangspunkt til afgrænsning af oplevelsesøkonomien, konkluderer Bille og Lorentzen 

(Bille og Lorentzen 2008:176). En mulig løsning kan findes i inddeling af oplevelsesområder, men 

grænserne er dog stadig flydende. 

• ”Kreative oplevelsesområder”: Der tages udgangspunkt i det kreative med oplevelse som 

det primære.

• ”Oplevelsesområder”: Oplevelsen er stadig det primære, men hvor kreativiteten ikke vægtes 

højest. 

• ”Kreative områder”: Det primære ligger i kreativiteten og ikke i oplevelsen. (Ibid.:176)

Desuden omhandler oplevelsesøkonomien ikke kun rene produkter, men også blandingsprodukter, 

hvor oplevelse og funktionalitet kædes sammen. Det vil sige, at virksomheder og kulturinstitutioner 

tilfører deres produkter og serviceydelser en oplevelse, en historie eller en værdi, som adskiller dem 

fra  de  øvrige  konkurrenter.  Dette  kan  gøres  igennem  ”[…]  oplevelsesdesign, 

oplevelsesmarkedsføring, events, storytelling og branding” (Ibid.: 176). En præcis afgrænsning af 

oplevelsesøkonomien er altså ikke mulig, idet der ikke er en endelig afgrænsning på en oplevelse. 

Desuden  lader  blandingsprodukterne  sig  heller  ikke  afgrænse,  da  de  ofte  spænder  over  mange 

virksomheder og brancher (Ibid.:177). 

2.2.2 Økonomi

Det er vanskeligt  at  sætte et  nøjagtigt  tal  på oplevelsesøkonomien,  idet  vi automatisk støder på 

problemstillinger  som  figurerer  på  flere  niveauer  såsom;  Hvad  er  en  oplevelse  og  hvordan 

klassificeres  den?  (Metaniveau);  Hvad  skal  kriteriet  være  for  en  oplevelse?  (sektorniveau);  og 

deciderede tekniske problemer med at skaffe data for oplevelsen og dens kvalitet. 

Hvis oplevelser skal skabe markedsøkonomisk værdi, skal der for det første være et 

fokus på værdiskabelsen i oplevelsesområderne, hvor de virksomheder som skaber rene produkter 

indgår  som primære  sektorer.  For  det  andet,  skal  skabelsen  af  værdi  være  bred  når  den  skal 

sammenkobles  med  oplevelsesområderne,  det  vil  sige,  at  de  virksomheder  som ikke  går  under 

navnet oplevelsesvirksomheder kan koble sig til oplevelser, når de skal markedsføre et produkt mm. 

For det tredje skal oplevelse ses som en by- og regionsudvikling, hvor det geografiske område er i 
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centrum i  forhold  til  turisme,  indbyggere  og  virksomheder  (Ibid.:178).  Betydningen  for  de  tre 

perspektiver vil dog altid være forskellig da områderne adskiller sig fra hinanden. 

2.2.3 Vækstmuligheder 

Der er kun dele af oplevelsesøkonomien, der er i vækst. De tendenser der karakteriserer og driver 

udviklingen  i  oplevelsesøkonomien  beror  på  den  teknologiske  udvikling,  samt  stigningen  i 

indkomst  og  velfærd  foruden  globalisering  og  internationalisering  (Ibid.:179).  Disse  tendenser 

peger på, at hvor der er en mulighed for effektivisering, vil oplevelsesøkonomien stige. Bille og 

Lorentzen konkluderer dog, at hvis vi ser på hvordan forbruget af oplevelser har udviklet sig, kan 

der ikke ses den store stigning i befolkningens brug af kultur, fritid og oplevelser indenfor de sidste 

ti år. Computerspil, internet, turisme, film og sportsudøvelse skiller sig dog ud fra mængden, med 

en markant stigning. 

2.3 Opsummering

Vi har nu forsøgt at få klarlagt nogle rammer for og defineret begreberne oplevelsessamfundet og 

oplevelsesøkonomien.  Det  centrale  ord  (eller  kernen)  i  både  oplevelsessamfundet  og 

oplevelsesøkonomien er netop oplevelse. Men hvad er en oplevelse egentlig? Som tidligere nævnt 

kan oplevelser ikke påføres udefra, men opstår indefra hos forbrugeren. Oplevelser er altså i høj 

grad  knyttet  til  subjektet.  Samtidig  er  oplevelser  en  vigtig  del  hvad  angår  det  sen-moderne 

menneskes konstruktion af, eller søgen efter, egen identitet. Som en konsekvens heraf bliver det 

vigtigt, at oplevelsen også er meningsfuld for individet. Det giver derfor god mening, at henvende 

sig  til  psykologien,  hvis  man  vil  prøve  at  forstå,  hvornår  og  hvordan  mennesket  opfatter  en 

oplevelse som værende meningsfuld og relevant. 

Oplevelsesøkonomien skal ses som værende en ”[…]markedsværdi af oplevelser eller 

kommercialisering af oplevelser - enten i form af rene oplevelsesprodukter og -serviceydelser eller 

af  blandingsprodukter,  hvor  i  oplevelseselementer  kobles  til  funktionalists  eller  andet 

produktindhold” (Ibid.:14,32,175). Ud fra denne konklusion findes, at oplevelsesøkonomien ikke 

lader sig afgrænse på nogen måde, at der kun er vækst indenfor dele af oplevelsesøkonomien og at 

værdiskabelsen indenfor markedsføring kan ske på mange forskellige måder inden for de forskellige 

oplevelsesområder.  Derfor kan oplevelsesøkonomi ikke fastsættes  som en generel  tendens,  men 

påpeger  at  ”[…]det  store  potentiale  formentlig  ligger  i  den  brede  værdiskabelse  i  kobling  til 

oplevelsesområderne”(Ibid.:182). 
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3 Ledelse/management af kunstnerisk oplevelsesvirksomhed
Vi ønsker at diskutere, hvordan man skaber kollektive oplevelser, for den individuelle forbruger, 

men et underliggende og meget vigtigt spørgsmål er også hvem? I det følgende, vil ledelsen af en 

kunstnerisk organisations rolle, kort blive beskrevet. Dette afsnit skal give et indblik i det ansvar og 

de udfordringer, der ligger hos ledelsen i kunstneriske organisationer.  

At tale objektivt om ledelse af kunstneriske organisationer er ikke nem, da forskellen 

mellem de enkelte organisationer kan være meget stor. Som et eksempel, må ledelse af et teater og 

ledelse af for eksempel BandBase, have forskellige ”temaer at bygge på”, og her må man altså i 

stedet gå ind og kigge på de forskellige typer af organisationer, og deres ledelsesmæssige behov. I 

en teoretisering af disse virksomheder, kan fire roller i en oplevelsesproduktion opstilles:

1. Ledelsen

2. Performerne (f.eks. skuespillere, computerspilkreatører, manuskriptforfattere, 

konceptdesignere).

3. Teknisk hjælpepersonale (f.eks. teknikere og markedsførere)

4. Kunder

                                                                                                  (Rasmussen og Sundbo, 2007:114)

Ledelsen (”bagmændene”), står oftest i skyggen af performerne. Det antages dog, at 

det nye fokus på oplevelsesøkonomien, samtidig har skabt et fokus på ledelsens rolle og deraf et 

større  krav  om  professionalisme.  Ledelse  indenfor  oplevelsesøkonomien,  kræver  almene 

ledelseskrav,  som strategiske  visioner,  økonomiske  kompetencer,  et  kendskab  til  markedet, 

ledelse af de menneskelige ressourcer og markedsføring (Ibid.: 115)

Performerne (”stjernerne”), eller den kreative klasse, ”[…] er blevet annonceret som 

det,  der  konstituerer  oplevelsesøkonomien”  (Ibid.:  115).  Performerne  er  dem,  der  leverer 

kerneoplevelsen (eller den primære oplevelse), altså dem der besidder denne indre kreativitet.

Det er oftest dem, der bliver eksponeret, dem der bliver kendte, får en høj betaling og deraf høj 

prestige.

Det tekniske hjælpepersonale (”vandbærerne”), er for eksempel til en teaterforestilling 

lys- og lydteknikere,  sminkører,  sceneassistenter og så videre.  På grund af den teknologiske 

udvikling, er disse roller blevet mere centrale, i og med der kræves en større viden om deres 
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arbejde. Dette gør et samarbejde mellem for eksempel ledelsen og teknikerne vigtigere, da de er 

de eneste,  der besidder  denne viden.  Blandt  det tekniske hjælpepersonale,  finder vi  også de 

administrative roller, såsom bogholdere, markedsførere, billetsælgere og andre. Disse har som 

teknikerne også fået en mere central rolle, da de perifere eller sekundære ydelser via forskning 

har  vist  sig  at  have  en  stor  betydning  for  forbrugernes  samlede  oplevelse.  Og  igen  er 

samarbejdet med ledelsen da vigtigt.

Kunderne  (”tilskuerne”),  er  på  trods  af  deres  fiktive  rolle  under  udarbejdelsen  af 

produktionen  alligevel  altid  til  stede,  ”[…]som dem,  det  hele  i  sidste  ende  drejer  sig  om” 

(Ibid.:116). Kunderne oplever en i interaktion med enten personalet eller de andre kunder og 

foretager da en samlet evaluering af oplevelsen. 

Det  beskrives  i  samme kapitel  af  Rasmussen og Sundbo, hvordan oplevelsesvirksomheder  i 

stigende grad bliver strategiske i deres adfærd. Det vil sige, at udover produktion og udvikling, 

er ledelse af menneskelige ressourcer nu også af strategisk interesse og personalet bliver da i 

højere grad en del af virksomhedens image. Dette fremgår for eksempel i valg af skuespillere til 

en  forestilling,  hvor  skuespillernes  image gerne  skulle  stemme overens  med virksomhedens 

image  og  ikke  bare  være  en  dygtig  skuespiller.  Det  fremgår  også  i  valget  af  det  tekniske 

personale, som for eksempel billetsælgerne eller barpersonalet, der gerne skulle have den rette 

udstråling og dertil service, der passer til virksomhedens image. Man kunne da tale om et større 

ansvarsområde  hos  ledelsen  af  en  oplevelsesvirksomhed,  da  en  vurdering  eller  analyse  af 

markedet og deraf valg af virksomhedens image, i dag har en større rolle end før. 

Et af de væsentligste spørgsmål omkring oplevelsesøkonomien,  er denne debat om 

hvorvidt den er udbudsstyret  eller efterspørgselsstyret  og dertilhørende debat om de såkaldte 

”ufærdige  produkter”,  der  først  legitimeres  i  selve  mødet  med  kunderne  (Sundbo  og 

Bærenholdt, 2007: 21). Disse debatter er også med til at vise kompleksiteten i dette marked, 

samt risikoen omkring det. En leder af en kunstorganisation eller oplevelsesvirksomhed, skal 

altså have en stor forståelse for markedet. Og det er da også nødvendigt for lederen at være parat 

til  omstilling  og ikke  mindst  gøre sin  virksomhed parat  til  omstilling  på grund af  risici  på 

markedet.  

I  den  offentlige  debat  verserer  af  og  til  den  samme  debat,  vedrørende  lederskab 

indenfor kultursektoren. Spørgsmål som, hvad gør en god leder indenfor den kreative branche, 

og hvordan er forholdet mellem kunst og økonomi, samt administrationen af dette? Ledelsen 
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eller en  arts manager,  skal i høj grad, forsøge denne svære balancegang mellem rollen som 

administrator  af  en  virksomhed  og  rollen  som  leder  af  kreativt  arbejde  og  personale5.  I 

behandlingen  af  vores  cases,  vil  vi  også  komme  ind  på  både  BandBase  og  Vegas 

ledelsesmæssige struktur.

4 Begrebet oplevelse - en teoretisk gennemgang 
I det følgende, vil forskellige teorier i forbindelse med emnet, blive beskrevet. For det første, teorier 

om  oplevelsens  psykologiske  aspekter.  For  det  andet,  teorier  der  omhandler  mere  konkrete 

redskaber til en bedre forståelse af den kollektive oplevelse. 

4.1 Setting the Stage

Setting  the  Stage handler  om  oplevelsesøkonomien.  Teksten  sætter  fokus  på  teorien  om  fire 

kriterier, der skal være opfyldt for, at der kan være tale om en fuldendt oplevelse. Dette ses ikke 

specifikt  ud  fra  musik  og  kunst-branchen,  men  mere  generelt  ud  fra  et  markedsøkonomisk 

synspunkt. Pine og Gilmore’s teori er, at disse fire kriterier er med til at skabe en helstøbt oplevelse 

for brugeren. 

Pine og Gilmore har i deres oplevelsesmodel inddelt de fire områder i to overordnede områder. Den 

vandrette akse kaldes for aktiv deltagelse versus passiv deltagelse og den horisontale akse kaldes for 

absorption versus immersion. Absorption repræsenterer den passive aktivitet. Her lader forbrugeren 

sig opsluge af for eksempel en forestilling eller en koncert, men gør ikke selv noget aktivt. Det kan 

altså ses sådan, at forbrugeren bare passivt modtager den oplevelse som udbydes.  Immersion er 

derimod den aktive fordybelse, hvor brugeren selv er med til aktivt at præge oplevelsen.  Inden for 

disse to akser findes fire forskellige betegnelser, som hver især knytter sig mere eller mindre til de 

to akser. Der tages udgangspunkt i forskellige eksempler hvor disse fire elementer er forsøgt opfyldt 

(Pine et al.1999: 30). 

Figur 1: The Experience Realms              

5 I teksten ”Skjønheten og udyret: Kunsten å lede en kunstorganistationen” af Grete Wennes, skelnes ud fra den 
hidtidige litteratur, mellem begreberne ledelse og management. Men da selve forskellene, som beskrevet, ikke er 
relevante i denne sammenhæng, vil vi tillade os at benytte begge begreber.
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Pine og Gilmore påpeger vigtigheden af at forbrugeren føler sig engageret i den enkelte oplevelse. 

Derfor er det ikke nok med ren underholdning. Forbrugeren skal også være aktiv. De fire under-

områder i Pine og Gilmore’s figur, er derfor uddannelse, eskapisme, æstetik og underholdning.

Uddannelse

Elementet  uddannelse  medfører,  at  forbrugeren  deltager  aktivt.  Enten  intellektuelt,  fysisk  eller 

begge dele. Der gives et eksempel fra Stedet  Bamboola i Californien. Her kan børn op til 10-års-

alderen blandt andet lege, at de er arkæologer og grave efter fortidsfund. På den måde lærer de 

noget om fortiden, idet de selv deltager aktivt (Ibid.:32).

Eskapisme 

Eskapisme beskrives som et aktivt område, fordi forbrugeren fordyber sig fuldstændigt i oplevelsen. 

I eksemplet med Bamboola er det også ønsket, at børnene skal glemme hverdagen lidt og fordybe 

sig i de enkelte temaer og lege-områder. Det kan også være i form af en film, hvor folk via en 

simulator oplever at være aktivt med i filmen. Stolen, som folk sidder, i rykker og bevæger sig i takt 

med handlingen i filmen for at skabe en fornemmelse af, at være i filmen selv (Ibid.:33). Dette tager 

igen  oplevelsen  et  skridt  væk fra  at  være ren underholdning.  Måske har  brugeren  set  filmen i 

biografen først, og turen i simulatoren skal så give brugeren en ny oplevelse med samme film. Dette 

kan ses som en kreativ måde, hvorpå producenten forsøger at tjene ekstra penge på samme film, ved 

at forsøge at forny oplevelsen. Dette beskrives, som et godt eksempel på oplevelsesøkonomi. På 

denne måde skabes en ekstra dimension til en allerede oplevet oplevelse.      

          Eskapisme kan ifølge Pine og Gilmore, forekomme på mange måder i forbindelse med en 

oplevelse. Kun fantasien sætter grænser. Internettet er i dag i høj grad med til at lokke folk væk fra 
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den virkelige verden for en stund. Brugerne kan surfe på nettet, når det passer dem og frit tage for 

sig af de forskellige tilbud. Det er også muligt at mødes i den virtuelle verden, via for eksempel et 

computerspil eller en internetside, hvor andre har samme interesser som brugeren selv.   

          Den store frihed gør igen brugeren aktiv. Der gives også eksempler fra den virkelige verden, 

hvor firmaer forsøger at skabe en ekstraordinær oplevelse i forbindelse med et produkt. Her nævnes 

Starbucks som et sted hvor forbrugeren kan nyde adskillige former for kaffe, kakao og andet. Her 

opgraderes den almindelige kop kaffe altså til at omfatte hygge, afslapning og så videre, i kraft af 

stedets indretning og de forskellige muligheder som dertil hører. Dette er et forsøg på at skabe en 

kollektiv oplevelse, hvor mange vil føle sig tilpas (Ibid.:35).

Æstetik 

I Pine og Gilmores teori, hører elementet æstetik til under passiv deltagelse. Her forsøger man at 

skabe  en  oplevelse,  som påvirker  forbrugeren  via  omgivelserne,  men  forbrugeren  kan  ikke  på 

samme  måde  påvirke  omgivelserne  aktivt.  Her  nævnes  som  eksempel  et  museum.  Her  kan 

forbrugeren fordybe sig i udstillingen, men udstillingen kan ikke påvirkes, selvom forbrugeren er 

aktiv  og interesseret.  Derfor  nævner  Pine  og  Gilmore  dette  element  som passiv  deltagelse.  Af 

æstetiske  oplevelser  nævnes  også  steder,  som  forsøger  at  skabe  en  stemning  af  og  efterligne 

forskellige kendte attraktioner. Det kunne for eksempel være et spillested. Arrangøren kunne for 

eksempel efterstræbe, at skabe en stemning og et miljø, der minder om en jazz-klub fra 1940’erne.

Autenticitet 

I  forbindelse  med  æstetikken  nævnes  begrebet  autenticitet. Pine  og Gilmore  mener,  at  hvis  en 

oplevelse føles ægte for forbrugeren, så er den ægte og dermed autentisk: ”There’s no such thing as 

an artificial experience. Every experience created within the individual is real, wheter the stimuli be 

natural or not”( Ibid.:36). Ifølge Pine og Gilmore, er det altså ikke et kriterie, at det skal være den 

“ægte” jazz-klub som forbrugeren besøger, for at få en autentisk oplevelse. Forbrugeren kan også 

drømme sig væk og ind i den stemning på et spillested i år 2009, og stadig få en fornemmelse af, at 

være i de oprindelige lokaler fra 1940’erne. Pine et al. antyder dog, at det skal gøres tydeligt for 

forbrugeren, at stedet er en kopi af den ægte attraktion. Denne ærlighed skal bidrage til, at gøre 

oplevelsen troværdig. I den sammenhæng henvises der til  Benedikt6,  der giver sit synspunkt på 

arkitektens rolle i forbindelse med, at skabe rammerne for oplevelsen: ” Such experiences, such 

6 Michael Benedikt er arkitekt. Pine og Gilmore henviser til ham, i kraft af hans synspunkt som arkitekt i forhold til, at 
skabe en bestemt ramme omkring en oplevelse( Pine et al. 1999:36).
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privileged moments, can be profoundly moving; and precisely from such moments, I believe, we 

build our best and necessary sense of an independent yet meaningful reality.  I should like to call 

them direct estehetic expeirences of the real and to suggest the following: in our media- saturated 

times it falls to architecture to have the direct esthetic experience of the real at the center of its 

concerns”( Ibid.: 36).

 Han mener altså, at arkitekten, med sit design, kan bidrage til, at bringe forbrugeren tættere på den 

”ægte” oplevelse. Hvis kopien er godt nok lavet, kan dette skabe en troværdig, og dermed autentisk 

oplevelse for forbrugeren. Denne ærlighed betegnes her som real fake. Udtrykket fake fake bruges 

derimod om oplevelser der ikke afslører stedet som en kopi. Pine et al. henviser her til Ada Louise 

Huxtable7, som nævner Disney som et godt eksempel på fake fake. Dette fordi Disney så vidt muligt 

forsøger, at være gennemførte i deres koncept og ikke afsløre, at noget er falsk. Dog nævnes det, at 

grænserne for betegnelserne er flydende (Ibid.:37). 

Underholdning

Den rene underholdning hører også til under passiv deltagelse. Her er forbrugeren mindst aktiv i 

forhold til de andre tre områder. Underholdning betyder, i denne sammenhæng, at brugeren bare 

tager imod det der udbydes. Det kunne for eksempel være en opera. Her er operaen planlagt og 

forbrugeren  har  ingen  indflydelse  på  handlingen  idet  der  ingen  særlig  interaktion  er  imellem 

publikum og skuespillerne. Forbrugeren skal bare læne sig tilbage og nyde.

4.1.1 De fire oplevelseskriterier - en økonomisk strategi 

I  afsnittet  Experience  the  Richness,  beskrives  det,  hvordan  firmaer  kan  blande  de  forskellige 

elementer for at forstærke en oplevelse. Det er altså ren markedsøkonomisk strategi. Et firma kan 

vælge  at  samarbejde  med  forskellige  kreative  brancher,  for  at  nå  frem til  den  bedste  måde  at 

”forføre” forbrugeren på. På grund af samarbejde imellem flere udbydere synes grænserne indenfor 

oplevelsesøkonomien  derfor,  at  være  flydende  (Ibid.:38).  Pine  og  Gilmore  mener,  at  dette 

samarbejde kan være med til at skabe det bedste markedsøkonomiske resultat og at dette også giver 

kunden  den  bedste  oplevelse:  ”  The  richest  experiences  encompass  aspects  of  all  four 

realms”( Ibid.:39).

7 Ada Louise Huxtable er amerikaner. Hun er kendt som kritiker og forfatter indenfor arkitekturen (Wikipedia 2009a).
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Pine  og  Gilmore’s  tekst  Setting  the  Stage er  skrevet  ud  fra  et  markedsøkonomisk  synspunkt. 

Teorien er, at en række kriterier skal være opfyldt, før man kan kalde en oplevelse ”fuldendt”. Disse 

kriterier er i teksten opdelt i fire hovedområder. Der sættes i teksten fokus på, at grænserne inden 

for oplevelsesøkonomien kan være svære at definere,  fordi der ofte arbejdes og samarbejdes på 

kryds og tværs af de forskellige brancher. Tekstens eksempler viser dog ikke dybdegående, hvordan 

de enkelte brancher reelt kan få indflydelse på, og påvirke forbrugeren rent psykologisk. Den er 

mere minded på indtjening. Hvordan kan man for eksempel være sikker på, at man lærer noget af, at 

være aktiv deltagende? Som i eksemplet med Bamboola. Kan der tales om ren underholdning selv 

om man er i operaen. Har man ikke altid lidt indflydelse, og dermed aktiv deltagelse, i forhold til 

stemningen i salen, respekt for forestillingen? Er det vigtigt, at en tur i biografen er lærerig? Det er 

den sikkert nok i mange tilfælde, men mange film er også primært underholdning, som folk sikkert 

vælger at se, for netop at slippe for at tænke og tage ansvar i et stykke tid. 

Man kan sige, at Pine og Gilmore kan have ret i deres antagelse angående autenticitet, 

for hvis den ønskede stemning og effekt opnås hos forbrugeren, og vedkommende får en følelse af 

”at være der selv” så må det vel føles lige så autentisk som den ”rigtige” oplevelse. Men hvor vigtig 

er så denne oplysning om, hvorvidt det er real fake eller fake fake, for mon ikke forbrugeren ved, at 

attraktionen er fake? Er det overhovedet relevant hvis bare arrangøren formår, at give forbrugeren 

en god oplevelse? I denne sammenhæng kan man diskutere, hvornår oplevelsen virker troværdig og 

dermed autentisk nok. Formår arrangøren, at få os til at tro på historien? Dette må også afhænge af, 

hvilken alder man har, om man for eksempel tror på historien om Disney. 

4.2 Meaningful experiences 

Teksten Meaningful Experiences tager, som Setting the Stage, udgangspunkt i forskellige branchers 

måde at nå forbrugeren på. Fokus er dog målrettet den enkelte forbrugers behov, og teorien om 

hvordan man motiverer mennesker. Dette kan ses som forudsætningen for, at forbrugeren kan opnå 

både uddannelse, æstetik, underholdning og eskapisme, som indgår i Setting the Stage.

Teorien bag Meaningful Experiences er, at vi alle oplever forskelligt, alt efter hvem vi er og hvilke 

livserfaringer,  vi  har  gjort  os.  Derfor  sættes  der  her  fokus  på det  psykologiske  aspekt.  Om en 

oplevelse er meningsfuld, afhænger således af, hvilke sanser og følelser denne oplevelse berører hos 

den enkelte.  Hvordan kan den enkelte  udbyder  målrette  og afdække en større forbrugergruppes 

ønsker ud fra dette perspektiv? Og hvorfor reagerer vi forskelligt alt efter hvilket miljø vi befinder 
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os i? Figur 2 viser de forskellige led som er med i processen frem til den meningsfulde oplevelse 

(Boswijk et al. 2007:20 ). Dette set ud fra den individuelle forbruger. 

Figure 2: The process of experiencing

Alle led skal ses i samspil med hinanden og kan derfor ikke skilles fuldstændig fra hinanden.

Sensory perception 

Dette stadie omhandler menneskers evne til at opfatte sanseindtryk. Dette foregår på et biologisk 

plan, forstået sådan, at de enkelte sanser kun registreres via nerverne. På dette stadie er vi som 

mennesker  derfor  endnu  ikke  bevidste  om  disse  sanseindtryk,  men  reagerer  på  dem  på  et 

umiddelbart plan. Disse sanser omfatter syns, høre, lugte, føle og smags-sansen. På trods af, at dette 

foregår på nerveplan, så forbinder og fortolker vi ubevidst nye sanseindtryk ud fra tidligere: ”In 

other words, perception is not merely the reception of sensory impressions, but also the unconscious 

interpretation of those impressions in light of earlier experiences”( Ibid.: 21).

Emotion

 I dette led omtales en emotion som en sindstilstand, der kan forekomme på flere niveauer. Der 

skelnes her  mellem betegnelserne emotioner  og følelser.  Emotioner  omfatter  vores umiddelbare 

sindstilstand i kraft af, hvad der bevæger os i en given situation her og nu. De dybere emotioner, 

som her  kaldes  følelser,  omtales  som værende et  dybere  niveau,  hvor  en  sammensmeltning  af 

sanseindtryk  og de mere overfladiske emotioner  har sat deres præg. Omvendt  kan disse dybere 

følelser  være med  til  at  præge vores  tilgang til  en ny oplevelse,  og de  forskellige  emotionelle 

niveauer indvirker derfor på hinanden begge veje. Hvilke tidligere følelsesmæssige erfaringer har vi 

for eksempel gjort os indenfor en lignende situation, og hvordan reagerede vi der? 

Experience (  Erlebnis  )   
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En oplevelse beskrives her som noget umiddelbart, der opstår i kraft af sanseindtryk, emotioner og 

følelser. De enkelte sanseindtryk indvirker på vores psykiske velbefindende, og har altså dermed 

indflydelse på, hvordan vi har det fysisk. Dette kommer til udtryk i vores adfærd i forhold til andre 

mennesker,  og dermed hvilke omgivelser vi  befinder os godt i.  Ifølge Boswijk et  al.,  evaluerer 

forbrugeren løbende sit  indtryk  af stedet,  ud fra  hvad der umiddelbart  bevæger  vedkommende. 

Dette kunne for eksempel være alt efter hvem han eller hun taler med, om musikken er for høj, 

omgivelserne virker indbydende osv. Det vil sige, at den kontekst som oplevelsen optræder i, hele 

tiden ændres i forhold til disse indtryk og hvilke behov forbrugeren får i løbet af aftenen (Ibid.: 22). 

Den umiddelbare oplevelse kan være noget, som i det givne øjeblik har en bestemt 

værdi for forbrugeren eller noget vedkommende stopper op og studser over, som for eksempel et 

mystisk maleri. Den oplevelse forbrugeren får, skal hele tiden ses i samspil med det miljø og de 

stemninger  dette  miljø  afføder.  Boswijk et  al.  anvender  her  den tyske  betegnelse for  oplevelse 

-Erlebnis. Dette for at beskrive forskellen på den endnu ikke definerede oplevelse, og næste led, den 

meningsfulde oplevelse – Erfahrung.   

Meaningful experience (  Erfahrung  )  

Forskellen på den umiddelbare oplevelse- Erlebnis, og den meningsfulde oplevelse- Erfahrung er, at 

den  meningsfulde  oplevelse  opstår  i  kraft  af  livserfaring.  Efter  de  første  umiddelbare  indtryk, 

begynder forbrugeren mere bevidst, at genkende de følelser en oplevelse fremkalder, fra lignende 

og tidligere situationer. Her påpeger Boswijk et al., at oplevelsen netop bliver til en meningsfuld 

oplevelse,  fordi  forbrugeren gør brug af sine livserfaringer.  En oplevelse  skal  derfor  indeholde 

elementer  som  forbrugeren  kan  genkende,  for  at  den  giver  mening.  Forbrugeren  forbinder 

oplevelsen med sig selv og sin egen opfattelse af sig selv. De forskellige oplevelser som han eller 

hun har haft, er derfor med til at gøre vedkommende til den person han eller hun er. Det handler 

derfor også om identitet, når forbrugeren vælger sine oplevelser (Ibid.: 24). 

Det er derfor ikke kun vores førstehåndsindtryk, som har stor betydning, når vi for 

eksempel ankommer til et nyt spillested, eller klikker ind på en ny hjemmeside. Det er også en 

udfordring  for  udbyderen  og  arrangøren,  at  sørge  for,  at  oplevelsens  forløb,  bidrager  til,  at 

forbrugeren  gerne  vil  komme  igen.  Derudover  er  det  også  en  opgave  for  spillestedet  eller 

hjemmesiden,  at  forsøge at  ændre forbrugerens  eventuelle  etablerede vaner  og opfattelser  af  en 

bestemt situation og af et bestemt sted.
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          De enkelte led i figuren ovenfor, kan ses i samspil med Oplevelsens psykologiske struktur, 

som blandt andet også inddeler betydningen af ordet oplevelse, i flere niveauer. Figur 3 viser en 

inddeling af forskellige elementer, der indgår i menneskers behov. Dette beskrives som et dynamisk 

felt,  som  vi  mennesker  bevæger  os  rundt  i,  alt  afhængig  af  vores  situation  og  behov. 

Grundlæggende  er,  at  disse  behov  alle  skal  være  dækkede  for,  at  vi  føler  os  godt  tilpas,  har 

overskud til at udvikle os og er i balance. Denne figur understøtter figur 2 og tager udgangspunkt i 

Frijdas8 teori  om  behov.  Frijdas  behovsteori  bygger  på  Maslows  behovspyramide9.  Boswijk, 

Thijssen og Peelen bruger Frijdas model til, at understøtte deres teori om en meningsfuld oplevelse 

(Ibid.: 25). Figuren giver et bud på, hvad der motiverer mennesker.

Figur 3: Motives of people

Figuren er opdelt i fire punkter. På den vandrette akse vises de behov, som hver især repræsenterer 

den individuelle forbruger overfor den kollektive forbruger-gruppe. På den vertikale akse er det 

kendte over for det ukendte repræsenteret.

8 Den hollandske Psykolog Nico Frijda har i 1986 udgivet sin teori om emotioner i bogen The Emotions. Det er denne 
bog og teori der henvises til her (Wikipedia 2009b)
9 Abraham Maslow var en amerikansk læge og psykolog. I 1954 konstruerede han behovspyramiden, som skildrer 
menneskers behov. Disse behov er forskellige alt efter den enkeltes udgangspunkt. For eksempel opstår behovet for 
realisering af egne evner først, når de helt basale fysiske behov er dækkede (Gyldendal 2002: 414).
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Appreciation 

Herunder  beskrives  den  enkeltes  behov  for  anerkendelse  som  individ,  og  som  en  del  af  den 

kollektive gruppe. 

Recognition

Behovet for genkendelse. Både i form af, at den enkelte kan genkende noget af sig selv i resten af 

gruppen af forbrugere, men også, at vedkommende kan genkende nogle af de elementer og følelser i 

sig selv, som oplevelsen byder på og fremkalder. 

Expression

Øverste område af figuren viser ønsket om, at oplevelsen skal indeholde noget nyt og ukendt. Der 

skal være et element af overraskelse, der kan fange forbrugerens interesse og nysgerrighed.

Certainty 

Samtidig med ønsket om, at opdage noget nyt og blive ufordret, vil den enkelte gerne føle sig tryg 

og have overblik over situationen. Elementet af tryghed er grundlæggende for, at forbrugeren ”tør” 

åbne sindet for noget nyt. 

De  to  omtalte  figurer  sammenlignes  i  teksten  med  begrebet  flow, ud  fra 

Csikszentmihalyis10 teori.   At  opnå  en  følelse  af  flow handler  blandt  andet  om,  at  brugeren 

umiddelbart lader sig opsluge af oplevelsen og glemmer tid og sted. Det er vigtigt, at brugeren får 

en fornemmelse af, at være på bølgelængde med det der sker. Det er vigtigt, at forbrugeren opnår en 

forståelse  af  oplevelsen  og  dermed  kan tage  del  i  den,  uden at  føle  sig  underlegen eller  dum. 

Oplevelsen  skal  derfor  appellere  til,  at  den  enkelte  forbruger  kan  deltage  og  samtidig  føle  sig 

udfordret så interessen bevares (Ibid.:23). Emnet flow, og Csikszentmihalyis teori herom, beskrives 

mere dybdegående i afsnittet om flow og storytelling.

Boswijk et al. bruger Anna Snels11, definition af en meningsfuld oplevelse: 

“Experiencing is a continuously interactive process of doing and undergoing, of action and 

reflection, of cause and effect, which has a meaning for the individual in more than one context of 
10 Mihaly Csikszentmihalyi er amerikaner og psykolog. Han speciale er flow, som han har forsket i siden 1980’erne 
(Flowgroup 2009)
11 Drs. J.M.C Anna Snel Ph. D. og forsker med fokus på oplevelsesøkonomi. Uddannet fra The University of 
Amsterdam 1999
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his life. A meaningful experience gives the individual a different outlook on the world and/or 

himself” (Ibid.:24).

Hermed mener de altså, at en meningsfuld oplevelse ikke bare skal være meningsfuld i 

kraft af forbrugerens tidligere erfaringer og gennemlevede følelser. Den ultimative meningsfulde 

oplevelse  kan  også  medføre  psykologiske  forandringer  hos  den  enkelte,  og  dermed  give 

vedkommende en ændret opfattelse af noget, eller af sig selv. Boswijk et al. mener, at mennesker 

oplever  forskelligt  i  kraft  af  deres  livserfaringer.  En  meningsfuld  oplevelse  skal  derfor  virke 

motiverende på den enkelte forbruger. Der skal være noget nyt og spændende, men samtidig også 

noget som virker bekendt. Oplevelsen skal inkludere brugen af alle sanser og berører forbrugeren 

følelsesmæssigt.  Dette ved, at indeholde elementer som forbrugeren har tidligere følelsesmæssig 

erfaring med, og som derfor vækker en velkendt følelse.

Teorien  er,  at  den  fuldendte  meningsfulde  oplevelse  også  skal  kunne  ændre 

forbrugerens syn  på enten sig selv,  eller  på verden omkring  sig (Ibid.:24).  Dette  er  dog meget 

ambitiøst,  da det er meget forskelligt  hvornår vi lader os påvirke så dybt  af noget. Her kan de 

grundlæggende vaner, der dannes igennem sanser, emotioner og senere dybere følelser, både virke 

som en hæmsko og en fordel.  Dette  fordi den enkelte  udbyder  kan være heldig at  ramme helt 

præcist  i  forhold  til  nogen  menneskers  følelser,  og  dermed  forårsage  en  ændring  af  disse 

menneskers identitet. Omvendt kan disse faste mønstre som oftest være svære at bryde, netop fordi 

vi er vanemennesker. Teksten giver da heller ikke et egentligt bud på, hvad sådan en oplevelse 

kunne være. Der lægges også op til, at firmaer kan gøre brug af denne teori, men hvordan? Teksten 

er derfor netop mest en interessant teori om, hvad den optimale meningsfulde oplevelse skal bestå 

af, og ikke hvordan dette skal udføres i praksis, i forhold til for eksempel oplevelsesøkonomien. 

4.3 Oplevelsens psykologiske strukturer

Vi skal i det følgende se nærmere på psykologiske strukturer bag oplevelser. Psykologien byder på 

en  unik  mulighed  for  at  kunne  udpege  grundlæggende  fællestræk  for  individets  perception  og 

absorption af oplevelser, og kan altså være med til at forklare, hvorfor vi vælger noget frem for 

noget andet.  Mere specifikt  skal vi  se nærmere på,  hvordan mennesket  kognitivt  og emotionelt 

behandler de stimuli,  oplevelser byder på. Målet er at få klarlagt nogle helt essentielle træk ved 

oplevelser,  som kan  siges  at  være  gældende,  uanset  hvem  der  oplever  dem,  og  hvilken  type 

oplevelser der er tale om. Vi skal altså prøve at finde ind til selve kernen i oplevelsen.
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I  Meaningful Experiences (Boswijk et al.  2007) opstiller  forfatterne en proces bestående af fire 

niveau'er  for  den  meningsfulde  oplevelse,  som til  sidst  kan  udmønte  sig  i  en  identitetsmæssig 

forandring hos opleveren (jf. figur 2). Da man som menneske hele tiden i højere eller mindre grad 

erfarer  nye  ting,  er  transformationen  en  kontinuerlig  proces,  som er  med  til  at  forme  os  som 

menneske.  Meaningful  Experiences giver  således  et  teoretisk  bud  på  processerne  bag  den 

meningsfulde  oplevelse  fra  det  neurofysiologiske  niveau  til  den  identitetsændrende  oplevelse. 

Forfatterne kommer, som vi tidligere har været inde på, ind på motiverne bag menneskers valg i 

livet, og forbinder primært disse til enkelte oplevelser, som har været med til at skabe markante 

forandringer hos en person (jf. afsnit 4.2). En meningsfuld oplevelse kan altså have karakter af at 

være en slags vendepunkt i en persons liv (Ibid.:26). Måske fremhæver forfatterne disse, da de er de 

mest synlige og derved de letteste at registrere og måle.

Men oplevelser  behøver  ikke  nødvendigvis  altid  at  føre  markante  livsforandringer 

med sig for at kunne siges at være meningsfulde for et individs livsprojekt. Man hører tit om, at 

forbrugerne søger unikke oplevelser, der kan skabe dybere indsigt og dermed bedre forståelse for 

individets identitet. Men for langt de fleste mennesker sker det relativt sjældent, at man har brug for 

helt at redefinere sin identitet. Dette sker som oftest, hvis man vælger at flytte til udlandet, flytter 

hjemmefra, går fra sin ægtefælle eller kæreste, bliver alvorligt syg e.lign. Vi efterspørger altså ikke 

oplevelser, der i sig selv er unikke, men oplevelser, som er unikke for os (Jantzen et al. 2007:39). 

Oplevelser  kan  ligeså  godt  skabe  erfaring,  der  fører  til  valg  eller  fravalg  i  almindelige 

dagligdagssituationer. Det kan f.eks. dreje sig om valget eller fravalget af en type musik frem for 

noget andet, eller af letmælk frem for skummetmælk. Ifølge Boswijk, Thijssen og Peelen vil der 

således  ikke  længere  være  tale  om  meningsfulde  oplevelser,  men  om  sansninger,  der  bliver 

processeret på det emotionelle niveau og i selve oplevelsesøjeblikket (Boswijk et al.:21 ff.). Men 

netop  disse  små  dagligdagssituationer  lejrer  sig  også  som erfaringer  hos  den  enkelte,  som får 

betydning for hvilke sansninger og emotioner individet ønsker at opleve igen, og dermed for valg 

og fravalg af bestemte oplevelser fremover. 

Det  kan  derfor  være  problematisk,  hvis  man  kun  har  øje  for  ”meningsfulde 

oplevelser” i den forstand, som  Boswijk, Thijssen og Peelen fremstiller dem, hvis man vil designe 

interessante og relevante oplevelser for forbrugeren. Den meningsfulde eller unikke oplevelse kan 

være et mål man stræber efter, men det er utopisk at forestille sig, at man vil kunne designe en unik 

oplevelse  for  alle  individer  i  f.eks.  et  koncertpublikum eller  brugere  af  en musikersite,  da  alle 

kommer med forskellige erfaringer og forskellige psykiske husholdninger. Derfor starter vejen ved 
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oplevelsesdesign med forståelsen af oplevelsens helt grundlæggende niveauer, da det oftest vil være 

disse, som er udslagsgivende for (gen)valget eller fravalget af bestemte oplevelser. 

 4.3.1 Oplevelsens biologiske grundniveauer

Jantzen og Vetner påpeger (i tråd med Boswijk et al.), at det danske ord  oplevelse ikke dækker 

samme  begrebsindhold  som  det  engelske  ord  experience,  der  har  tre  grundbetydninger  eller 

niveauer: 

1) En hændelse, som den opfattes i hændelsesøjeblikket,  som er forbundet med de sanselige 

indtryk, den oplevende får fra sin omgang med omverdenen.

2) Indholdet i en direkte deltagelse i eller iagttagelse af en hændelse, hvor en evaluering af de 

sanselige indtryk finder sted. 

3) En ophobning af viden og kompetencer, der stammer fra direkte deltagelse i hændelser og 

handlinger. Dette svarer bedst til det danske ord erfaring, og består af akkumeleret somatisk 

og psykisk viden (Jantzen et. al.:32)

Sammenfattende  kan  man  således  opstille  tre  biologiske  grundniveauer  for  oplevelsen,  som 

individet interagerer med i forhold til omverden. Til dette kan tilføjes et refleksivt niveau, hvor der 

finder en bevidsthedsgørelse af de biologiske niveauer sted: 

ad 1) Det neurofysiologiske niveau

ad 2) Det evaluerende niveau 

ad 3) Det vanebaserede niveau (Ibid.:32)

------------------------------------------------------------------------------------

     4) Det refleksive niveau.

De biologiske grundniveauer er præget af en øget psykologisk kompleksitet  – fra sansninger og 

pirringer på det neurofysiologiske niveau til kognitive skemaer på det vanebaserede niveau. Først på 

det refleksive niveau bliver disse mekanismer dog bevidsthedsgjorte. Vi skal i det følgende gå mere 

i dybden med de enkelte niveauer og se nærmere på, hvilken betydning de har for vores valg og 

fravalg af oplevelser.
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4.3.2 Det neurofysiologiske niveau

Det neurofysiologiske niveau er basis for enhver oplevelse. På dette niveau foregår udelukkende en 

registrering  af  kropslige  sansninger  eller  pirringer  (syn,  hørelse,  smag,  balance,  proprioceptive 

impulser osv.). Oplevelser er på det neurofysiologiske plan tæt knyttet til en følelse af indre ubehag, 

som stammer fra enten en over- eller understimulering i forhold til at løse en bestemt opgave.  Det 

kunne f.eks. være at øve sig på sit instrument eller at finde rundt på en ny hjemmeside. Hvis det 

man øver viser sig for svært, kan man blive frustreret og altså finde ubehag ved det. Det samme 

gælder  hvis  hjemmesiden  er  (for)  besværlig  at  finde  rundt  på,  eller  kræver  for  megen  teknisk 

kunnen, for at kunne oprette sig som bruger. 

Hvis man ikke helt opgiver, er der en chance for at opnå nydelse, i takt med at ens 

evner  forbedres  og  derved  tilpasses  det,  der  kræves  for  at  løse  opgaven.  Nydelse  er  således 

karakteriseret ved en tilstandsændring fra ubehag mod velbehag, og jo hurtigere tilstandsændring 

desto større nydelse.  Den optimale opvaktshedstilstand,  i  forhold til  opgaven vi står over for at 

skulle løse, er altså således forbundet med velbehag. Nydelse overgår til velbehag tæt på det sted, 

som Jantzen og Vetner kalder for  optimum. Optimum er den tilstand, hvor organismen præsterer 

optimalt i forhold til de fysiske eller intellektuelle krav, den bliver stillet overfor. Optimum ligger 

således et sted mellem for høj eller for lav pirring (eller det optimale stressniveau), og nydelsen kan 

indfinde sig både ved en sænkelse og en øgning af pirrings- og stresstilstanden (Ibid.:35). Dette 

optimum hænger også sammen med begrebet flow og storytelling, som vi senere vil vende tilbage til 

(jf. afsnit 4.5). Dette niveau svarer nogenlunde til det niveau Boswijk, Thijssen og Peelen kalder 

Sensory Perception  (Boswijk et al.:20). Se figur 2. 
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Figur 4: Præstationens optimale pirringsniveau (inspireret af Yerkes og Dodsons model fra 1908. Se Jantzen et 

al. 2007:34)

4.3.3 Det evaluerende niveau

På det  evaluerende  niveau  vurderes  disse sansninger  emotionelt  som ”gode”  eller  ”dårlige”;  er 

vandet  for  koldt  eller  for  varmt  eller  tilpas  lunkent?  Er  musikken  for  høj  eller  lige  tilpas? 

Tilstandsændringerne på det neurofysiologiske niveau, kan således føre til adfærdsændringer på det 

evaluerende niveau. Hvis musikken er for høj vil man skrue ned. Hvis den er lige tilpas vil man 

lægge fjernbetjeningen og måske læne sig tilbage i lænestolen med lukkede øjne, så man rigtigt kan 

nyde den. Den mekanisme som styrer det evaluerende niveau er emotionerne. Emotioner defineres 

ifølge Jantzen og Vetner som: 

”[...]biologiske responser på tilstandsændringer, der skal beskytte organismen mod trusler fra 

omverdenen (negative emotioner) eller forbedre overlevelseschancerne (positive emotioner) ved 

f.eks. at intensivere opmærksomheden, øge engagementet i begivenheden eller optimere vores 

fysiske præstation som i ”flow”-tilstande” (Ibid.: 36). 
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Hvis vi igen tager fat i vores eksempler fra før, vil det altså sige, at hvis vandet er for varmt vil vi 

skrue ned for det varme eller op for det kolde for at undgå en forlængelse af smerten og for ikke at 

blive skoldet. Eller måske vil vi trække os væk fra P.A.-anlægget i en koncertsal eller tage 

ørepropper i ørene, hvis musikken er for høj. 

Emotioner kan altså aktivere eller deaktivere en adfærd. Men emotionerne kan også 

fremme  en  bestemt  type  adfærd  f.eks.  ophidselse  hvis  vi  skal  optræde  på  scenen,  eller  være 

hæmmende hvis de kommer til udtryk f.eks. som sceneskræk. Om en person oplever en koncert 

som  værende  ophidsende  eller  skræmmende  afhænger  af  sansninger  eller  pirringerne  og  det 

stressniveau personen oplever i øjeblikket. Men samtidig hænger de også sammen med tidligere 

erfaringer,  og  kan  have  en  foregribende  karakter.  Har  man  en  gang  oplevet  et  angstanfald  i 

forbindelse med en koncert, vil man være tilbøjelig til at undgå denne situation igen, da man ønsker 

at undgå ubehaget følelsen af angst medfører. Disse emotionelle vurderinger kan altså lagre sig som 

betydninger for individet og indgå i allerede eksisterende kognitive skemaer. Og det er netop disse, 

der er kendetegnende for det vanebaserede niveau (Ibid:36 ff). Det neurofysiologiske niveau svarer 

sammenlagt nogenlunde til de to niveauer ”emotion” og ”experience (Erlebnis)” (Boswijk et al.:20 

ff.). Se i øvrigt figur 2 og afsnit 4.2

4.3.4 Det vanebaserede niveau

Det vanebaserede niveau består af adfærdsmæssige rutiner og automatismer, som er dannet ud fra 

tidligere lagrede vurderinger af forskellige situationer. Dvs. at når vi f.eks. hører noget musik vi 

synes om, laver vi en emotionel vurdering af musikken som ”god”. Denne vurdering bliver ”lagret” 

som en vane, som i fremtiden hurtigt kan fortælle os, at vi godt kan lide denne specifikke kunstner 

eller  måske musik indenfor den pågældende genre.  Dette  er  hensigtsmæssigt,  når  vi  f.eks.  skal 

træffe valg om hvilken musik man gerne vil købe, næste gang man står nede i CD-forretningen. 

Men samtidigt kan de virke hæmmende, når vi skal prøve at bryde vores egne grænser og f.eks. gå 

til en koncert med et ukendt band eller søge efter ny musik på internettet - f.eks. på et site som 

BandBase.  Dette  kan  også  være  med  til  at  forklare,  hvorfor  de  samme  form-skemaer  og 

hitskabeloner  indenfor  popmusikken  er  så  effektive  når  ny  musik  skal  sælges  –  musikfans  får 

simpelthen  servereret  ny vin  på  gamle  flasker,  for  nu  at  bruge en  velkendt  metafor  (Jaeger  et 

al.2003:85  ff.).  Det  kan  samtidig  også  være  med  til  at  forklare,  hvorfor  vi  vender  tilbage  til 

bestemte spillesteder, hvis vi har haft en god oplevelse på det pågældende sted (se i øvrigt afsnit 

4.4-4.4.5). Jantzen og Vetner beskriver vaner således: 
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”[...]vaner har form af præferencer og faste søgemønstre, der gør det muligt for os at orientere os 

hurtigt og ubesværet, men også trygt, når vi vil opleve noget ”nyt”. Sagener imidlertid den, at dette 

”nye”  netop  på  grund  af  automatismen  ofte  vil  ligne  de  oplevelser,  vi  tidligere  har  haft. 

Søgemønstrenes  rutinemæssige  præg  skal  afværge  skuffelse  og  ubehagelige  oplevelser,  men 

svækker samtidig muligheden for at få anderledes,  oplevelsesrige  overraskelser.  Vaner  er  i  den 

forstand sorterings-mekanismer i forhold til omverdenens indtryk og krav” (Jantzen et. al. 2007:37). 

Automatismerne  er  med  til  at  speede  vores  beslutningsprocesser  op  og  derved  fremme  vores 

overlevelseschancer. Dannelsen af automatismerne sker via kognitive skemaer, og forløber ens hos 

alle mennesker. Indholdet i disse skemaer er bundet til det enkelte individs akkumulerede erfaringer 

i mødet med omverdenen. Forskellige grupperinger i samfundet vil altså kunne være præget af de 

samme kognitive skemaer, da erfaringsdannelsen foregår i et socialt miljø med andre mennesker 

(Ibid.). Dette er relevant f.eks. i forhold til et spillested som Vega, som vil have en bestemt profil, 

som kan henvende sig til bestemte kundesegmenter, hvilket vi senere skal vende tilbage til.

Det  vanebaserede  niveau  har  tilbagevirkende  indflydelse  på  hvilke  sansninger  og 

pirringer vi opsøger i fremtiden. Oplevelser opstår altså hos den enkelte, som en vekselvirkning i 

mødet mellem individets indre psykologiske processer og strukturer og ydre objekter og sociale 

relationer i omverden. Erfaringsdannelsen kan desuden kommunikeres mellem individer og bliver 

således socialt genkendelige. Dvs. at subjektive erfaringer kan deles med andre og have indvirkning 

på, hvilke pirringer de opsøger i fremtiden og vice versa. Således foregår der en vekselvirkning 

niveauerne imellem, som både foregår i det enkelte individ, men som også har betydning kollektivt 

(Ibid.:33). 

4.3.5 Det refleksive niveau

Som tidligere forklaret,  så søger vi oplevelser, som er unikke for vores individuelle livsprojekt. 

Derfor kan en oplevelse siges at være meningsfuld, såfremt den bekræfter individets identitet og 

individualitet. Oplevelsers biologiske grundniveauer og de erfaringer man lagrer, som en del af sin 

identitet, har betydning for ens adfærd. 

Erfaringsdannelsen  hænger  altså  sammen  med  menneskets  adfærd.  At  den  bliver 

socialt  genkendelig  for andre kan derfor have indvirkning på individets  adfærd i en gruppe.  Et 

eksempel på sidstnævnte kunne eksempelvis være Roskilde Festivallen. Vi er alle bekendte med 
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udtrykket ”festivalstemning”. Denne stemning skabes af et sammenspil af en række faktorer, som 

bl.a. inkluderer musikken, måden man bor på i teltlejrene, maden, vejret, alkohol og meget mere. 

Men den hænger også i høj grad sammen med en bestemt adfærd blandt festivallens gæster – en 

bestemt festival ”ånd”. 

Sammenligner man mængden af unge mennesker som, under indtagelse af alkohol og 

andre stimulanser, fester flere dage i træk på et relativt lille område med f.eks. en lørdag aften i 

Københavns bymidte, så er det forbavsende så lidt slagsmål og lignende voldelige episoder, der 

opstår. Dette kan have noget at gøre med, at det er bestemte grupper blandt unge, der vælger at tage 

på festival, som har en særlig interesse i denne kultur, hvis værdier læner sig op af hippie-tidens 

idealer om peace, love, harmony and understanding. Derfor er det ikke utænkeligt, at netop disse 

grupper er de dominerende på festivallen. Men netop Roskilde Festivallen er alligevel så stor, at den 

tiltrækker mennesker fra mange forskellige grupperinger i samfundet, hvorfor der også burde være 

grobund for flere konflikter. 

Alligevel sker der relativt sjældent noget voldeligt på festivallen. Et bud på hvorfor 

det forholder sig sådan kunne derfor være, at man som festivaldeltager spejler sig i de andre gæsters 

adfærd.  Dette  virker  selvforstærkende  idet,  ens  egen  erfaringsdannelse  således  også  bliver 

genkendelig for andre festivalgængere.  Man kan lidt  friskt sige, at festivalstemningen ”smitter”. 

Individets skemaer bliver altså til sociale skemaer, ligesom individets erfaringer om adfærden på 

festivallen virker afsmittende for hele festivallens publikum. På denne måde opstår bestemte sæt af 

uskrevne regler for adfærden på festivallen.

De indtryk man gør sig under festivallen, kan altså mere eller mindre bevidst udmønte 

sig i en bestemt adfærd. Når man kommer hjem fra festivallen begynder man måske, f.eks. gennem 

genfortællinger  af  ens  oplevelser  til  familie  og  venner,  at  efterrationalisere  disse  indtryk,  som 

derved bliver til minder. 

Der er altså  en dimension af læring tilknyttet  de biologiske grundniveauer.  Derfor 

giver det god mening at tilføje et refleksivt niveau til oplevelsens struktur. Det er på det refleksive 

niveau at oplevelserne bliver meningsfulde for individet. På det refleksive niveau kan emotionerne 

fra det biologiske niveau oversættes til følelser, som kan kommunikeres udadtil til andre. Følelser 

kan altså opfattes som bevidsthedsgjorte emotioner, mens emotioner altid kun vil være forbeholdt 

os selv. Vi kan altså kun forsøge at beskrive hvad vi sanser og hvordan vi vurderer disse impulser, 

men aldrig kommunikere selve det kropslige og emotionelle, som vi selv oplever det (Ibid.:41).
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Samtidig er det også på det refleksive niveau, at de præferencer man har dannet sig på 

det vanebaserede niveau, kan udmønte sig i en bevidst søgen eller undgåelse af lignende oplevelser. 

Fandt man eksempelvis festivallen alt for dyr, eller havde en dårlig oplevelse på grund af for meget 

regn, vil man næste år kunne gøre sig nogle bevidste overvejelser for, om det er værd at tage af sted 

igen. Har man til gengæld oplevet noget nyt musik, som man synes om, vil man være tilbøjelig til, 

at ønske at forlænge oplevelsen, f.eks. ved at gå ud og købe bandets musik på CD når man kommer 

hjem. Et spillested som Vega eller et band fra BandBase kan udnytte dette til f.eks. at sælge en live-

optagelse  af  den koncert  man  lige  har  været  til  ved udgangen eller  ved  at  udbyde  video'er  af 

koncerter på hjemmesider bagefter. Vi skal se nærmere på disse aspekter i analysen af vores to 

cases.

Der kan altså ske en bevidst bearbejdning af ens indtryk fra festivallen, men dette er 

ikke  nødvendigvis  altid  tilfældet.  Som  Jantzen  og  Vetner  formulerer  det,  så  kan  organismens 

oplevelser på det neurofysiologiske niveau både bearbejdes i bevidstheden, og danne vaner, uden at 

der sker en bevidsthedsmæssig bearbejdning (Ibid.:42).

Det  refleksive niveau svarer  i  overordnede træk til  det,  som Boswijk,  Thijssen og 

Peelen kalder ”meaningful experience” eller ”Erfahrung”  (Boswijk et al.:20). Se figur 2 og afsnit 

4.2.  Den største forskel på Boswijk,  Thissen og Peelens  Meaningful  experiences og Jantzen og 

Vetners 'Oplevelsens psykologiske struktur' er, at der i Meaningful experiences ikke opereres med 

en dikotomi mellem det biologiske og det refleksive niveau.

4.3.6 Fra mikroøkonomi til oplevelsesøkonomi - et psykologisk paradigmeskift

Som Jantzen og Vetner forklarer, tager den klassiske mikroøkonomiske teori udgangspunkt i, at 

forbrugeren har en fysik eller psykisk mangel, som skal dækkes for at give velbehag. I den vestlige 

industrielle  verdens  velfærdssamfund  kan  dette  dog  ikke  længere  siges  at  gøre  sig  entydigt 

gældende, da vi relativt nemt kan få dækket vores behov. Derfor bliver nydelsen et helt centralt 

aspekt  i  oplevelsesøkonomien.  Nydelse  er,  som  tidligere  nævnt,  afhængig  af  hvor  markant 

pirringstilstanden ændres i forhold til  tid (jo større tilstandsændring, desto større nydelse).  Et af 

problemerne for oplevelsesøkonomien kan derfor være, at designe oplevelser, som tilbyder en tilpas 

stor  tilstandsændring  på  tilpas  kort  tid,  hvilket  kan  være  med  til  at  forklare  ekstremsport  som 

bungee-jumping og faldskærmsudsprings pludselige succes. Da nydelsen samtidig både kan opnås 

ved over-  og understimulering  kræver det,  at  man må tænke i  nye  baner,  når  man vil  designe 
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oplevelser.  Fokuset  på  nydelsen  er  altså  et  paradigmeskifte  i  forhold  til  mikroøkonomiens 

behovsorienterede markedstænkning. 

Da udbuddet af oplevelser er massivt (ikke mindst på internettet), kan det være svært 

at fastholde de samme brugere og publikum, da pirringsændringen ved første besøg som oftest vil 

være  større  end  ved  de  efterfølgende  (jf.  afsnit  4.4).  Desuden  kan  pirringsændringer,  som  er 

uønskede, føles ubehagelige. Dette kan på den ene side skyldes fysiologiske grunde; er vi f.eks. 

trætte og uoplagte (understimulerede) eller stressede (overstimulerede) når vi skal ud og høre en 

koncert? Men det kan også skyldes rammen om oplevelsen; falder spillestedets interiør, musikken 

og de andre publikum i vores smag (glæde, ro, følen sig hjemme, ophidselse) eller ej (skuffelse, uro, 

fremmedgørelse, kedsomhed) (Ibid.:44 ff.).

Når man skal designe nye oplevelser er nydelse altså et helt centralt begreb for succes 

– og især hvis man ønsker tilbagevendende kunder. Jantzen og Vetner forklarer, at vi skal kunne 

finde nydelse ved pirringsændringer i en sådan grad, ”[...]at de giver anledning til nye præferencer, 

en  udvidet  erfaringshorisont  og  en  større  selvforståelse”  (Ibid.:47).  Derfor  er  appellen  til  det 

evaluerende niveau altafgørende i forbindelse med oplevelsesdesign, da det er dette niveau, som 

”[...]medierer  mellem ydre  stimuli  og  indre  processer  (automatismer  og  erfaring)  på  de  højere 

niveauer (dvs. det vanebaserede og det refleksive niveau)” (Ibid.:47).

Virksomheder  indenfor  oplevelsesøkonomien  står  således  overfor  to  svære  paradokser:  For  det 

første er det enormt svært – for ikke at sige umuligt - at designe oplevelser, som kan tilgodese 

individets søgen efter personlige unikke oplevelser kollektivt set. For det andet betyder individets 

indlærte  præferencer (som også kan gøre sig gældende kollektivt  set),  at  det kan være svært at 

udbyde nye typer af oplevelser, hvis disse adskiller sig markant fra dem opleveren er bekendt med i 

forvejen. Der ligger altså, implicit indbygget i oplevelsesøkonomien, en balancegang eller paradoks, 

som handler om at udbyde noget nyt, som folk allerede kender til i forvejen.

4.4 Repurchase Intention

Et succeskriterium for en udbudt oplevelse kunne være, at publikum vender tilbage til enten selve 

stedet hvor oplevelsen blev udbudt, eller til en oplevelse indenfor samme genre eller felt. Men hvad 

skal der egentlig til, for at publikum bare overvejer en tilbagevenden til oplevelsen? Det vil i det 

følgende blive beskrevet ud fra teksten ”Developing a Conceptual Model for Repurchase Intention 
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in  the Performing Arts:  The Roles of  emotion,  Core Service and Service Delivery”,  af  Margee 

Hume, Ph.D. og forsker fra Australien.  

Forskere indenfor service/marketing-området anerkender, at det for en virksomhed er 

økonomisk favorabelt at forsøge at bibeholde kunder frem for at søge nye, og at man nu også bør 

formulere deciderede strategier for tilbagevendende kunder. (Hume, 2008, s. 40) Der er altså et klart 

behov  for  viden  omkring  disse.  Margee  Hume  beskriver,  hendes  forsøg  på  at  udarbejde  en 

begrebsmæssig model for repurchase indenfor performing arts. 

Begrebet  repurchase  kan  oversættes  til  ”tilbagekøb”  eller  ”genkøb”.  I  denne 

sammenhæng vurderes  det  brugt  som begreb for tilbagevendende brugere.  Udtrykket  at  ”vende 

tilbage” er den umiddelbare bedste oversættelse for repurchase. Det bliver ikke nærmere forklaret 

hvorvidt, der er tale om selve stedet, hvor oplevelsen har fundet sted, eller om det er den givne 

genre for oplevelsen, som forbrugerne vælger at vende tilbage til. Da Humes arbejde resulterer i 

denne begrebsmæssige model, hun betragter som hjælp til videre forskning på området, kan denne, 

måske lidt overfladiske betegnelse, således godtages til brug i denne sammenhæng. 

Begrebet  performing arts  kræver da også nærmere forklaring, da det i dag bruges i 

flere sammenhænge. Direkte oversat betyder det udøvende kunst, altså kunst som foregår i nuet, og 

kræver publikums tilstedeværelse, hvilket Hume tager udgangspunkt i. Begrebet bruges dog også 

om en bestemt type kunstart med tæt forbindelse til det avantgardistiske og ofte kropslige. 

Hume bruger en række arbejdsspørgsmål for undersøgelsen som, hvordan forbrugerne 

beslutter,  hvorvidt de skal vende tilbage til  den udbudte oplevelse eller ej,  og bruger dette som 

udgangspunkt.  Undersøgelser  indenfor  service-marketing  som denne,  tager  ofte  udgangspunkt  i 

variabler for kundetilfredshed, som for eksempel de personlige værdier, følelser, kvalitet m.m. Det 

gør Hume også, men skærper samtidig rammerne og tilføjer bl.a. en skelnen mellem den primære 

oplevelse, et decideret show som for eksempel et teaterstykke eller en koncert, og de sekundære 

ydelser, som faciliteterne omkring oplevelsen og den service, der leveres. Hun bruger udtrykkene 

the core service og peripheral and facilitative activities, hvor vi her vælger at kalde dem en primær 

og sekundær oplevelse. I dette ligger der dog ikke en forudindtagelse, at den primære oplevelse er 

mere værd for forbrugerens evaluering omkring en eventuel tilbagevenden. Begreberne skal mere 

betragtes fra udbyderens side, hvor den primære oplevelse, må siges at være den primære vare der 

skal sælges. Disse forhold mellem forbrugeren og den henholdsvis primære og sekundære oplevelse 

er ikke et emne, der er forsket så meget i, men Hume kommer med nogle konkrete bud, som vi 

senere vil gennemgå.
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4.4.1 Research 

Hume skriver: ”When consumers evaluate the success of their consumption experiences, they weigh 

the objective (utilitarian) attributes of a service experience, such as the tangibles, the price and the 

quality,  against  the  subjective  (emotional)  aspects  of  the  event  or  encounter”  (Ibid.:  43).  Hun 

tilføjer, at forbrugerne vægter de aspekter i bestemmelsesprocessen, som de finder mest fordelagtige 

for dem personligt, altså en subjektiv og følelsesbestemt vurdering. Forskning viser, at forbrugeren 

hovedsageligt  bestemmer  sit  forbrug  ud  fra  disse  ”følelsesmæssige  udslag”  eller  subjektive 

aspekter, samt at  service managers ofte ikke formår at drage fordel af netop denne viden i deres 

arbejde12. Dette er også relevant for arbejdet med strategier om de tilbagevendende forbrugere.

 Hume påpeger i denne sammenhæng, at der indenfor forskningen af disse emotionelle 

aspekter ofte regerer en vis usikkerhed omkring begreberne som f.eks  mood,  feelings  og  affect. 

Begreberne mood og feelings, defineres ofte som en længerevarende følelse eller væren, og som 

ikke er lige så intens som begrebet emotions. Begrebet affect, synes at samle alle begreberne. Hume 

beskriver det som et slags paraply-term. Dernæst er der begrebet goal-directed emotions,  som når 

en forbruger f.eks. vælger at opleve comedy og dermed på forhånd har søgt et bestemt emotionelt 

resultat. Appraisal emotions er resultatet af forbrugerens vurdering og evaluering af oplevelsen, og 

er ifølge Hume tæt forbundet med begreberne tilfredsstillelse og værdiskabelse.

Hume skriver,  at  på trods af  disse emotionelle  aspekters  betydning  indenfor  service/marketing-

faget, har der ikke været tilstrækkelig forskning om emnet.  

Hume giver i teksten en mere dybdegående gennemgang af den hidtil forskningsmæssige opfattelse 

af  de  tilbagevendende  forbrugere.  Hun  skriver  bl.a.  at  indtil  nu,  har  kun  få  lavet  systematisk 

opsamling og sammenligning af de afgørende aspekter for  repurchase, med henblik på at kunne 

foretage  en  forskningsbaseret  forudsigelse  heraf.  Det  er  som  tidligere  nævnt  variablerne 

kundetilfredsstillelse, kvalitet og personlig værdi der i dette tilfælde er fremtrædende. Der hersker 

dog stadig uenighed om de enkeltes roller og relation til hinanden. Nogle relationer er der dog stærk 

enighed  om,  f.eks.  sammenhængen  mellem  de  personlige  værdier  og  kundens  tilfredsstillelse, 

sidstnævnte som direkte link til bestemmelse af en tilbagevenden til en given oplevelse. Det bliver 

ligeledes beskrevet, at der ved en oplevelse sker en forhandling hos hver enkelt forbruger, mellem 

12 Denne forskning stammer bl.a. fra Addis, M., and M.B. Holbrook. 2001 ”On the Conceptual Link between Mass 
Customisation and Experiential Consumption: An Explosion of Subjectivity.” Journal of Consumer Behaviour, Vol. 1, 
nº 1, s. 55-66 og Bagozzi, R.P., M. Gopinath and P. Nyer. 1999 ”The Role of Emotions in Marketing.” Academy of  
Marketing Science Journal, Vol. 27, nº 2, s. 184-206.
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den  forventede  oplevelse  og  den  egentlige  oplevelse,  en  forhandling  der  dermed  resulterer  i 

oplevelsens kvalitet. 

I det følgende, vil de tidligere omtalte variabler for forbrugerens tilbagevenden blive 

beskrevet med afsæt i ti udsagn. De giver et bud på forhandlingen mellem disse variabler, og er som 

det ovenstående, en beskrivelse af den hidtidige opfattelse af  repurchase intention. Margee Hume 

har i sin tekst valgt en gennemgang af disse, ved mere eller mindre kort at beskrive forholdene for 

udfaldet af de forskellige udsagn, oftest ved henvisning til tidligere forskning i de enkelte udsagn. 

Samlet set, kan de være svære at overskue, så vi vil ikke gennemgå alle udsagn slavisk, men påpege 

nogle eksempler, som er særligt relevante for Humes efterfølgende undersøgelse. De ti udsagn er:

1. In the performing arts, quality of the core service (show) is strongly related to  percieved 

value.

2. In the performing arts, quality of peripheral services will directly affect value.

3. Percieved value has a direct relationship to customer satisfaction.

4. Service quality for the core service (show) directly affects the level of customer satisfaction.

5. The quality of a peripheral service directly affects satisfaction.

6. Customer satisfaction has a direct relationship to repurchase intention.

7. Service quality for the core service directly affects repurchase intention.

8. Service quality for peripheral service affects repurchase intention.

9. Affect  (mood,  goal-directed  emotion,  appraisal  emotion)  directly  influences  value,  

satisfaction and repurchase intention in a performing art setting.

10. The greater the need to acheive an emotional goal, the stronger the relationship between 

emotional outcome and repurchase intention.

For  punkt  1.  gælder,  at  værdien  af  en  oplevelse  defineres  som  den  overordnede 

anvendelighed af et produkt. Dette er baseret på hvad forbrugeren har modtaget og selv ydet. Værdi 

kan ligeledes betragtes, som en forhandler mellem kvalitet og forbrugerens tilfredsstillelse (Ibid.: 

44). Men det betyder da, at den primære oplevelse må have en stærk forbindelse til den opfattede 

værdi.

Til  punkt  3.  skrives,  at  kundens  tilfredsstillelse  er  resultatet  af  evaluering  af  den 

forventede oplevelse sat eller målt op mod den opfattede/modtaget oplevelse. (Ibid.: 44) Det samme 

gælder  i  punkt  1.  for  den  opfattede  værdi,  så  værdi  har  altså  et  direkte  forhold  til  kundens 
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tilfredsstillelse.  Det  bliver  sågar  foreslået,  at  værdi  kan  anses  som  værende  hovedårsagen  til 

kundernes eventuelle tilbagevenden, og at  tilfredsstillelsen således kan betragtes som forhandler 

mellem værdi og en såkaldt tilbagevenden. 

Tidligere  forskning  viser,  at  tilfredsstillelse  er  hovedårsag  til  kundernes 

tilbagevenden13. Men i dag viser forskning, at flere faktorer også spiller ind, som f.eks. erfaring, 

værdiskabelse, de emotionelle aspekter o.a. Tilfredsstillelse betragtes dog stadig som hovedårsag til 

kundernes tilbagevenden.

4.4.2 Den konceptuelle model

Margee Humes egen undersøgelse, tager afsæt i 26 interviews med personer, der ikke har deltaget i 

en performing arts-oplevelse indenfor de sidste tre år,  nogle der har en enkelt  gang og til  sidst 

personer, der har deltaget mere en én gang inden for denne tre års periode. Disse interviews tager 

udgangspunkt  i  det  tidligere  omtalte  arbejdsspørgsmål,  nemlig  hvordan  beslutter  forbrugerne, 

hvorvidt de skal vende tilbage til en oplevelse eller ej? Ud fra foregående gennemgang af tidligere 

forskning på området, tilføjes endnu et uddybende spørgsmål. ”What role do emotion, quality of the 

core  (show),  quality  of  peripheral  services,  value  and  satisfaction  play  in  intention  to 

repurchase?”(Ibid.: 46)

Selve  metoden,  disse  interviews,  tager  overfor  respondenten  udgangspunkt  i 

spørgsmålet, om hvad der gør, at de hver især vender tilbage til en oplevelse indenfor performing 

arts.  Der  er  lagt  vægt  på  en  så  åben  og  naturlig  samtale  som  muligt  mellem  interviewer  og 

respondent, for at skabe den mest oprigtige beskrivelse af deres eventuelle tilbagevenden. Derfor 

har  interviewet  også  tilladt  respondenten,  at  bemærke  andre  faktorer  som  genrer,  lokalitet  og 

anmeldelser der også kan have en indflydelse. 

Undersøgelsens form har tilladt en mere selektiv udvælgelsesproces af respondenter, 

som nødvendigvis måtte have nogen eller lidt forbindelse til en performing arts-oplevelse. Personer, 

der  på  ingen  måder  har  vist  interesse  overfor  en  sådanne  oplevelse,  er  derfor  valgt  fra. 

Respondenterne  er  i  første  omgang  fundet  via  en  performing  arts-organisation,  hvorefter 

”sneboldsmetoden”  er  brugt,  dvs.  ved  at  respondenterne  selv  kommer  med  forslag  til  andre 

eventuelle respondenter. Alle de interviewede, har selv deltaget i en profilering af sig selv, som kan 

ses på bilag 1

13 Patterson, P.G., L.W. Johnson og R.A. Spreng 1997, ”Modeling the Determinants of Customer Satisfaction for 
Business-to-Business Prefessional Services.” Journal of Academy of Marketing Science, Winter, s. 4-17
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Resultatet af disse interviews er samlet under tre kategorier,  Emotion and Repurchase Intention,  

Quality of Core and Peripheral Services og Satisfaction, Value and Repurchase Intention, som vi 

vil  beskrive  nedenfor.  Dette  resulterer  yderligere  i  denne  konceptuelle  model  for  forbrugere af 

performing arts eventuelle tilbagevenden.

4.4.3 Sammenhængen mellem emotioner og repurchase intentions 

Undersøgelsen viste, at de respondenter der betegnede sig selv som værende emotionelle, også var 

de der fandt en emotionel tilfredsstillelse i den tekniske kvalitet af den primære oplevelse.14

Ud af de 26 interviewede gælder dette kun for de 4 af dem, hvilke var færre end hvad Hume havde 

forventet ud fra resultater af tidligere forskning. Der var dog 18 respondenter, der alle markerede 

vigtigheden  af  disse  tidligere  omtalte  goal-directed  emotions.  I  teksten  gives  eksempler  på 

beretninger fra respondenterne. Det følgende, er et af de eksempler, som for en af respondenterne 

beskriver betydningen af det emotionelle aspekt:

”I  live  in  the  city  so  there’s  a  lot  on  offer  from the  movies,  cafés,  delis,  shopping  and  free 

entertainment. It costs a lot to go to these shows. You must be stimulated and moved and feel it – 

otherwise there’s no point. If it’s just for entertainment, there are easier activities that are just as 

much fun and don’t burn a hole in your pocket.”(Ibid.: 49)

4.4.4 Kvalitet i primære og sekundære ydelser 

Hume skriver, at respondenterne betragtede stedet som en inkorporeret del af showet og tillægger 

altså de perifere eller sekundære ydelser stor betydning for evalueringen af oplevelsen. Hele 15 af 

de interviewede vurderede, at de sekundære ydelser havde en større betydning for deres eventuelle 

tilbagevenden end den primære oplevelse og de emotionelle aspekter. 3 af disse foretog ligeledes en 

samlet vurdering af oplevelsen og målte den op mod den tid og de penge der var brugt, og fandt 

deraf en tilfredsstillelse og eventuel tilbagevenden. Alle respondenter var blandt gruppen, der enten 

sjældent eller regelmæssigt eller sjældent. Disse resultater understøtter altså betragtningen om en 

opdeling i Humes model af de primære og sekundære ydelser. 

14 Margee Hume giver ikke nogen nærmere forklaring på begrebet ’teknisk kvalitet’, men det kan betragtes som 
værende udtryk for f.eks. en pengemæssig stor produktion, der derfor tillader showet flere muligheder. Det kan også 
være en overbevisende performance, ved f.eks. et velspillet teaterstykke, eller en velsunget koncert.
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”We only have so much spending money… I love closing my eyes and dreaming of the music, but 

queuing for the toilet…no way…not for $125. I earn 80K a year and have kids. Two tickets at 100 

bucks, plus taxis or parking, drinks at half-time, and not be able to easily access amenities detracts 

from the relaxing and magic of the event. I have to make these things last, as I don’t have enough 

money to keep on going to things if I’m not getting what I want” (Ibid: 50).

4.4.5 Tilfredsstillelse, værdi og repurchase intention

Hume skriver, at på grund af den store konkurrence på det ”kunstneriske marked” får en faktor som 

”værdi  for  penge”  stor  betydning  hos  forbrugerne.  16  respondenter  påpeger  ligeledes,  at 

tilfredsstillelse  med  noget  ”uegennyttigt”  eller  kunstneriske  objekter,  ikke  er  tilstrækkelig  i 

forklaringen af deres emotionelle reaktioner. I stedet er det en ”multiperspektiveret” evaluering af 

oplevelsen versus andre udbudte og alternative oplevelser.  Man kan da sige det gælder for disse 

respondenter, at:”The desire to return was, then, driven by satisfaction with their choice and with 

the overall experience” (Ibid: 50).

”It’s  an  outing!  If  you  think  cultural  arts  are  hand-on-heart,  tear-in-eye  stuff,  you’re  kidding 

yourself… I appreciate the skill and talent, but it’s still just an outing like any other and I look at it 

the same way…how I’m treated.  I love going to the Day on the Green concerts and the Music 

Under the Stars series, but with the last one the price had almost doubled. I could have brought my 

wife and I season passes to the footy for what it cost us…concert was okay, beer was in plastic cups 

and there was no ice…food ran out… It kind of turned into a farce that cost 250 bucks.” (Ibid:50)

Figur 5: Conceptual model for repurchase intention in the performing arts 
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Det kan til slut tilføjes, at ud af de 26 respondenter, er 23 af dem en bekvemmelighedsfaktor, eller 

de såkaldte sekundære ydelser ved oplevelsen, som er af stor betydning for en succesfuld oplevelse. 

(Ibid.: 50) Og det bør da påpeges, at kvaliteten af de sekundære ydelser muligvis har en langt større 

effekt  på  forbrugernes  tilbagevenden  end  den  hidtilværende  opfattelse.  Hume  bemærker  dog 

væsentligheden  af,  at  forbrugeren  sammenligner  alle  alternative  ydelser  og  da  finder  det  mest 

attraktive tilbud. 

Gennem  teksten,  konstaterer  Hume  flere  gange  en  manglende  forskning  om 

forskellige emner vedrørende repurchase intention. Det betyder ikke, at der slet ingen forskning har 

været, tværtimod. Humes efterlyser for eksempel forskning vedrørende de emotionelle aspekter ved 

en oplevelse, hvilket er noget der jo behandles i afsnittet om ”oplevelsens psykologiske struktur”. 

Ingen har dog tidligere forsøgt at sammensætte denne viden i en simpelt konstrueret model, som 

Hume  og  ligeledes  testet  den  på  denne  måde.  Ingen  har  heller  skelnet  mellem  primære  og 

sekundære ydelser i forhold til performing arts, med formål at beskrive de interrelationer, der er 

mellem  værdien  af  et  show,  de  emotionelle  aspekter  og  kundeservice.  Megen  forskning  er 

koncentreret om deltagelse i stedet for at fokusere på den såkaldte tilbagevenden. Margee Humes 

arbejde skulle gerne hjælpe til videre teoretisk, akademisk arbejde herom.

Margee Humes undersøgelser bevæger sig inde for feltet performing arts, men kan sagtens bruges i 

mange andre sammenhænge. For vores ene case Vega, kan modellen let benyttes da spillestedet 

ligger indenfor Humes arbejdsfelt, men for BandBase er rammerne for de primære og sekundære 

ydelser måske mere uklare, noget der vil blive beskrevet nærmere i behandlingen af vores cases. 

Modellen,  som Hume  har  udarbejdet,  fungerer  til  at  afbilde  forholdene  mellem de  forskellige 

aspekter  for  repurchase.  En  videreførelse  kunne  dog  inkludere  et  hensyn  til  de  forskellige 

forbrugertyper. Det kunne f.eks. være for loyale deltagere eller ej, for forskellige aldersgrupper, 

mænd/kvinder osv.  

4.5 Flow og storytelling – en introduktion 

De valg, vi som forbrugere foretager os i hverdagen, hvad enten det er indkøb af madvarer, hår- og 

hudplejeprodukter,  bestilling  af  en  billet  til  en  rockkoncert  eller  forestilling,  er  baserede  på 

æstetiske  overvejelser,  hvor  vi  handler  ud fra følelser.  Grunden til  dette  er,  at  det  bugner  med 

produkter og kulturattraktioner, som efterhånden ligner hinanden så meget, at det kan være svært at 

skelne mellem den.  
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Derfor  må  de  industrielle  virksomheder  og  kulturinstitutioner  ved  markedsføring 

henvende sig til os på et personligt plan, der adskiller dem fra konkurrenterne, og dermed vække 

vores sanser til påvirkning af vores valg. Ydermere skal institutionerne formå at fastholde vores 

fokus ved, for det første, at inddrage forbrugeren i oplevelsen men også forlænge hele oplevelsen. 

Til beskrivelse af denne brugerinddragelse fremhæves Lars Fuglsangs15 artikel Flow-

miljøer i oplevelser: publikums position i nye innovationsdynamikker, hvor begrebet flow bruges til 

at karakterisere nye former for innovation i oplevelsesøkonomien. Flow skal her ses som en evne 

der bliver stimuleret af omgivelserne. Ydermere inddrages Lena Mossberg16 med hendes artikel At 

skabe  oplevelser  ved  hjælp  af  storytelling.  Idet  storytelling17 anses  som et  konkurrencemæssigt 

virkemiddel til adskillelse fra andre virksomheder (Bille og Lorentzen 2008:108-114)

4.5.1 Innovation i oplevelsesøkonomien

Innovation forstås som en social proces der videregiver nye værdier fra institution til forbruger og i 

forbindelse  med  oplevelsesøkonomi,  kommer  innovation  automatisk  til  at  handle  om at  skabe 

oplevelser. Innovationsprocessen medfører altid en vis risiko, idet den involverer mange parter som 

tit er i udskiftning, så arbejdsprocesserne bliver ofte komplekse og vanskelige idet der kan opstå 

mange faldgrupper. Derfor skal der være en rigtig god grund til at institutionerne generelt vælger at 

benytte sig af innovationsprocesser.  

Ifølge Pine og Gilmore forstås en oplevelse som en begivenhed, ”[…]der engagerer 

mennesker  på en  personlig  måde”  (Fuglsang 2007.:68)  og Fuglsang bemærker,  at  der  i  dag er 

kommet  et  øget  kommercielt  fokus  på,  hvordan en  oplevelse  kan udvikles  gennem innovation, 

hvilket er en ny tænkning indenfor skabelsen af en oplevelse (Ibid.:68). Der har dog aldrig hersket 

nogen tvivl om at en oplevelse betragtes som unik og speciel og der har altid været en struktureret 

fremgangsmåde til udviklingen af en oplevelse. 

I  forbindelse  med  globaliseringen,  den  teknologiske  udvikling  og  det  øgede 

uddannelsesniveau  har  innovationen  ændret  sig  fra  at  være  institutionel  til  at  være  åben.  Den 

institutionelle  innovation  huser  kontrollerede  interne  ressourcer  og  planlægning  og  begrænser 

15 Lars Fuglsang er forfatter på artiklen Flow-miljøer i oplevelser: publikums position i nye innovationsdynamikker. 
Fuglsang har en phd. og er lektor i samfundsvidenskab ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og 
Informationsteknologier, Roskilde Universitetscenter. Han har forsket inden for institutioner, innovation og teknologi, 
herunder inden for service.
16 Lena Mossberg er forfatter på artiklen At skabe oplevelser ved hjælp af storytelling. Mossberg har en phd.  og er 
professor i oplevelsesøkonomi ved Handelshögskolan BI i Oslo. Hun har forsket inden for markedsføring, turisme og 
oplevelse, destinationsimage og kundetilfredshed. 
17 Mossberg anser storytelling som et virkemiddel for alle industrielle virksomheder, kulturinstitutioner og 
organisationer. Vi vælger dog kun at have vinkel på kulturinstitutionerne.  
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dermed  oplevelsesproduktionen  til  kendte  kredse  indenfor  kunst  og  kultur.  Med  den  åbne 

innovation  inddrages  ”[…]avancerede  brugere,  forretningsservices  og  intermediære  instanser” 

(Ibid.:69)  i  innovation  som betydningsfulde  elementer.  Dette  giver  oplevelsesproduktionen  nye 

perspektiver idet der bliver lagt vægt på at den kreative proces kan ændre karakter. Grunden til 

denne ændring er en revurdering af synet på hvordan den mest brugbare innovation opstår. Der skal 

nu lægges et fokus på impulserne i ”det offentlige rum”(også kaldet agora18) frem for hos en gruppe 

kunst og kultur forskere (Ibid.:72). 

 Inden for innovationsteorien, kan der være flere tilgange til hvordan forbrugeren kan 

inddrages i innovation. Det virker dog til at grænserne mellem dem kan være svære at definere. En 

tilgang til innovation er at brugeren kan ses som en lead user  ved at være særdeles aktiv og selv 

innoverende.19 BandBase  er  et  primært  eksempel  på  denne  form  for  brugerinddragelse,  idet 

brugeren er aktiv og innoverende ved selv at kunne kontrollere hvor meget viden de vil surfe sig 

frem til på hjemmesiden. 

En anden tilgang ses i forbindelse med fokusgrupper og spørgeskemaer hvor brugeren 

anses for at være en mere passiv deltager. Det kommer dog an på hvordan man definerer passive og 

aktive  brugere  og  hvilke  mål  institutionerne  har  med  disse  spørgeskemaer  og  fokusgruppe 

undersøgelser.  Det  er  klart  at  det  passive  element  ligger  i  en  brugeradfærdsundersøgelse  hvor 

institutionerne  opserverer  forbrugerens  adfærd  på  selve  oplevelsesstedet.  Men  idet  øjeblik  at 

forbrugerens mening bliver tilkendegivet i et spørgeskema, må brugere derved gå fra en passiv til en 

mere aktiv tilstand. Indenfor erhvervspolitik, er der sågar udarbejdet en model for brugerdreven 

innovation med en etnologisk tilgang, hvor forbrugerne  ”[…]ikke skal spørges til råds, da de ikke 

ved hvad de gerne vil have” (Ibid.:70). Nu har Fuglsang kun nævnt denne model i forbindelse med 

brugerdreven innovation, men dette begreb bliver brugt i institutioner når de i dag skal tale om 

brugerinddragelse.  Her kan nævnes Vega som har medhold af Erhvervs og byggestyrelsen til  et 

fremtidigt toårigt projekt der bygger på brugerdreven innovation ved navn LIVE i samarbejde med 

TDC,  Carlsberg,  Billetlugen  og  DRs  koncerthus  (jf.  interview  med  Mikael  Pass  Vega). 

Kulturministeriets har også udformet en inspirationsrapport ved navn ”Reach Out” som bygger på 

brugerdreven  innovation  i  sammenhæng  med  brugerinddragelse.  I  denne  rapport  præsenteres 

18 Fuglsang citerer Helga Nowothy i hendes betegnelse af agora begrebet. Betegnelsen agora forstås som kompleksiteten 
i det offentlige rum der ikke kan sættes i en bestemt boks. ”Innovationerne kan ikke organiseres og styres et bestemt 
sted fra, men forudsætter et samarbejde mellem mange aktører, kreative, etnologer, teknologer, publikum, osv., og 
dermed også gensidig forståelse og respekt mellem dem” (Ibid.:72). 
19 Her fremhæver Fuglsang Von Hippel i sin artikel (Fuglsang 2007:70). 
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udvalgte institutioner med deres bidrag til denne innovation med henblik på at inspirere forbrugere 

og institutioner til denne inddragelse. Vega er også repræsentant i denne rapport.  

Det  virker  ikke  til  der  er  den  store  forskel  på  åben  innovation  og  brugerdreven 

innovation, når institutionerne beskriver den brugerdrevne innovation med brugerinddragelse som 

udgangspunkt. Fuglsang giver heller ikke udtryk for at han vil sætte grænserne op idet han skriver: 

”[…] med åben innovation vil man nok sige, at brugerne i højere grad er medspillere, og de bliver 

mere  aktive”. (Fuglsang 2007:70)  Ordet nok klinger  vagt,  og  gør  grænserne  slørede.  Et  andet 

eksempel på den manglende forskel på åben og brugerdreven innovation er Fuglsangs beskrivelse af 

åben  innovation  som  giver  brugerne  adgang  til  en  viden  om  produkter  som  de  selv  kan 

videreudvikle  og  indholdsfylde  hvilket  kan  sammenlignes  med  Mikael  Pass  forklaring  med 

brugerdreven innovation med Nano Vega, hvor Vega skaber de fysiske rammer (produkterne) men 

derefter giver bolden til forbrugerne ved at udtrykke at der ingen grænser er for ideer (udvikling af 

produkterne)20. Problemet ligger så i at få forbrugeren i denne dialog,  hvilket ikke er helt  nemt 

påpeger både Pass og Fuglsang

Der er dog visse problemer ved åben innovation. Det første er individualiseringen, da 

de  kreative  parter,  der  skal  skabe  en  oplevelse,  ikke  er  så  bundet  i  forhold  til  ansatte  i  en 

virksomhed. De vil helst ikke sætte publikum i bås, og tænker meget bredt og individuelt, hvilket 

godt kan skabe komplikationer, da alle har en mening, som de har hentet forskellige steder fra. Det 

andet problem er at mange af de mennesker, der arbejder i oplevelsessektoren, er tilknyttet  siloer.  

Siloer skal forstås som afgrænsede miljøer og bygger på den institutionelle innovation som normalt 

ikke har en vinkel på publikum. Det tredje problem ligger i selve oplevelsesproduktet, da oplevelsen 

let kan ses som værende kortvarig og tilfældig. Vi er ikke afhængige af bestemte oplevelser, så de 

kan sagtens erstattes af andre. Det fjerde problem omhandler selvhjælp, hvor samfundets udvikling 

giver  mulighed  for  brugeren  til  selv  at  finde  de  ting  de  har  brug  for  ved  selvbetjening  og 

selvstyring,  så der nærmest opstår en ny forbrugertype.  Det i sig selv behøves ikke at være en 

problematik. Både BandBases og Vegas hjemmeside bygger på den selvhjælpende forbrugertype. 

Der  er  dog en  vis  frygt  for  at  selvhjælp  ophæver  det  personlige  forhold  mellem institution  og 

forbruger, idet selve den unikke oplevelse kan blive erstattet af information om oplevelsen hentet 

fra venner,  aviser,  internettet  og bøger.  Selvhjælpen er dog i  høj grad aktuel i  forbindelse med 

20 Mikael siger at han vil gå i dialog med folk som har konkrete forslag til hvordan man kan gøre aftnerne på Nano Vega 
mindeværdige. Dette kan typisk være via dialogoplæg hvor ideer bliver sent på mail til Mikael (jf. interview med 
Mikael Pass Vega).
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oplevelsesøkonomien i dag, da mange institutioner vil prøve at forlænge selve oplevelsen, ved at 

lægge koncerterne ud på nettet eller via mobiltelefoner (Ibid.:75). Et femte problem er vores tindens 

til at zappe. Vi har nemt ved at vælge det fra vi umiddelbart ikke kan bruge eller som keder os, og 

vi gør sjældent brug af voice21og dialog hvilket sætter institutionerne i et dilemma. 

Ud fra disse problemstillinger er det derfor svært udbygge en kommunikativ dynamik 

i  oplevelsesøkonomien  hvor  forbrugeren  bliver  udfordret  og  fanget.  Med åben innovation  som 

udgangspunkt anvender Fuglsang derfor et begreb der har til formål, at få disse forskellige instanser 

til  at  indgå  i  en  form for  fælles,  dynamisk,  social,  kommunikativ,  fleksibel  ramme.  Begrebet 

betegnes flow.22

4.5.2 Flow-miljøer

Begrebet flow er et psykologisk begreb og betegnelse for en optimaloplevelse. Det skal ses som en 

aktiv tilstand, hvori der er en fornemmelse af, at der er et klart mål, samt et balanceforhold mellem 

målet og de midler, udfordringer og færdigheder, der bliver brugt for at nå dette mål. Flow er en 

mental tilstand af hyper-koncentration, højt engagement og nærvær i en situation og bliver præget 

af de udfordringer en person bliver udsat for alt efter personens handleevner. Derfor opstår der også 

et  flow, når der er  et  højt  niveau af både udfordringer  og indsats,  hvilket  gør oplevelsen mere 

mindeværdig og engagerende.(jf. Boswijk et al 1999 og Fuglsang 2007: 67,77), 

Fuglsang  har  fortolket  fem egenskaber  ved  flow-  tilstanden  ud  fra  den  amerikanske  psykolog 

Mihaly Csikzentmihalyis teori: 

1. Formål og følelse af hvad retning man går i. En flowoplevelse er afhængig af evnen til at 

sætte sig nogle relativt klare mål og producere billeder af, hvad det er for en retning, man 

bevæger sig i, og hvad man vil opnå. 

2. Styrbarhed: En flow-oplevelse er afhængig af, at situationen er styrbar, så det er muligt at 

koncentrere sig om opgaven. Der skal være relativt klare regler og krav, så man delvist kan 

foregribe begivenhedernes gang og ikke bliver udsat for vedvarende forstyrrelser. 

3. Feedback. En flow-oplevelse er afhængig af evnen til at give løbende feedback, så det bliver 

muligt at se, hvordan man klarer sig med hensyn til målet.  Nærmer man sig målet,  eller 

fjerner man sig fra det?

21 Med voice menes der forbrugerens henvendelse til leverandøren. 
22 Modellen er taget fra den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, der har udviklet begrebet flow. 
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4. Justeringer af forventninger til folks handlingskapacitet. En flow-oplevelse er afhængig af, 

at  man  kan  afpresse  forventninger  til  handling  med  deltagernes  handlingsevne. 

Forventningerne må ikke være for lave, hvilket fører til demotivering og kedsomhed, eller 

for høje, hvilket fører til frustration. (Fuglsang 2007:78)

Ifølge Csikszentmihalyi er der en vis klasseforskel på dem der oplever flow, og dem der ikke gør 

det. Dette ses i lyset af, at mange mennesker dyrker mere passiv underholdning og afslapning som 

modvægt til flow- oplevelsen. Dette kan også have noget at gøre med vores mulighed for at zappe 

rundt,  hvis  det  vi  ser  og  oplever,  bliver  for  indviklet  eller  kedeligt  til  at  vi  kan  bevare 

koncentrationen. Derfor søger tv- producenterne også at opbygge rammen for en flow-oplevelse i 

forbindelse med tv- udsendelser, hvor der er ”klare rammer og mål, feedback, styrbare omgivelser 

og små velafstemte udfordringer og forhindringer” (Ibid.:80). 

I  forhold til  kulturinstitutionerne,  kan flow ses som en ”ideal tilstand”,  institutionerne ønsker at 

arbejde hen imod for at få publikum i tale og dermed skabe en forbindelse mellem publikum og 

institutionen. Institutionerne skal derfor have et setup, der har de rette betingelser for at flow kan 

finde  sted.  Det  vil  sige,  vække  publikums  sanser  og  forlænge  deres  oplevelse  (jf.  afsnit  4.2) 

Institutionerne skal derfor ikke kun lægge vægt på selve den primære oplevelse i form af koncerten, 

men også se på de sekundære elementer, såsom er øllen for kold eller varm; er kulsyren god nok; er 

der fri passage til både bar og toilet og så videre.

Et andet eksempel kan være New audience development,23som handler om at finde et 

publikum, der ikke normalt går i teatret.  Publikummet skal engageres i teatret i forbindelse med 

udviklingen af et bestemt teaterstykke, som en form for bruger-engagerende innovation til forskel 

for brugerdreven innovation. Teatret skal ses som en mulighed (Ibid.:79). Til sammenligning kan vi 

se på Vega, der for at forlænge publikums oplevelse efter en koncert, åbner op for loungen, hvor 

folk kan sidde og snakke om musikken, mens de får lidt mere at drikke eller optager koncerterne, så 

forbrugeren kan drage nytte af mere end en gang.24

Selvom rammerne for en flow-oplevelse er til stede, er det ikke ensbetydende med at 

publikum  også  oplever  dette  flow.  Flow  kan  ikke  stå  alene,  da  erindring,  refleksion  og 

kulturtradition også spiller en væsentlig rolle (jf. afsnit 4.2). Det handler om et samarbejde og en 

indforståethed mellem forbrugeren og institutionen. Eksponenten skal gøre noget for at engagere 

23 Dette begreb opstod i England, under The Arts Council og England, som i 1998 skabte et new audience programme,  
der sponsorerede projekter (Fuglsang:79). 
24 Dette kommer vi tilbage til i kapitlet om Vega.
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forbrugeren hvilket  kaldes  co-consumption. Men forbrugeren skal  selv oprette  et  flowmiljø  ved 

hjælp af de rammer eksponenten har sat frem. 

  

4.5.3 Storytelling 

Storytelling er forbundet med menneskelige relationer og anses derfor, ifølge Mossberg, for at være 

et unikt og stærkt redskab, der fungerer som bindeled mellem institution og forbruger. Dette bygger 

hun på en bevidsthed om, at storytelling indeholder historier, myter og fabler, hvilket er integrerede 

dele i vores opvækst. Vores vurderinger og principper bliver overført fra generation til generation 

via  historier  (Mossberg  2007:322).  Vi  får  en  fornemmelse  af  sammenhørighed  ved 

historiefortællingerne, fordi vi oplever og deler erfaringer. Historierne tiltaler os og stimulerer vores 

sanser.25 

Ved markedsføring ses historiefortællingen som et konceptudviklingsmiddel, der er 

forankret i institutionen. Den skal skabe et helhedsbillede for forbrugeren og generere oplevelser for 

denne,  hvilket  gør  det  vanskeligt  for  andre  virksomheder  at  kopiere.26 Desuden  kan  historien 

medvirke til at forme et sammenspil mellem forbrugeren og institutionen, der kan være med til at 

forstærke oplevelsen for begge parter. Igennem vores kropsprog og intonationer, som taler sit helt 

eget tydelige sprog, fortæller vi hvilken indvirkning, oplevelsen har haft på os. Kulturinstitutionerne 

skal spille på følelserne udadtil og ikke det logisk videnskabelige og materialistiske. De skal tænke i 

baner som sammenhæng, følelser, berøring og indhold/mening frem for enkelthederne, logikken, 

beviserne og funktionen. 

Fokus skal ligge på de elementer, der pirrer kundens sanser og ikke på forholdene udenfor kundens 

synsfelt27 (Ibid.:326). Til dette fokus findes servicesystemer, der indeholder to dele, en synlig og en 

usynlig, set ud fra kundens synsfelt. Den synlige del er selve rummet forbrugeren træder ind i. Den 

usynlige del er institutionens administrative afdeling. Virksomhederne skal derfor tænke todelt ved 

skabelsen  af  en  helhed  for  kunden,  da  den  usynlige  del  påvirker  den  synlige  del  og  dermed 

pirringen af kundens sanser. 

25 En forskning i forbrugeradfærd viser at historier kan: Tale til menneskelige behov som gør livet meningsfuldt, 
involvere os følelsesmæssigt, stimulere fantasi og forestillinger, kommunikere viden, adsprede og give opmærksomhed 
og bygge communities  (Mossberg.:322).
26 Selve den skabte helhed for kunden, bliver først beskrevet af de to franske forskere, Eiglier og Langeard. Derefter 
udgiver Mossberg i 2003 bogen Att skapa upplevelser-från OK til WOW, hvor hun fremlægger 
kundeoplevelsesmodellen, der tager udgangspunkt i hvordan forskellige interaktioner, kan påvirke og præge en kundes 
oplevelse (Ibid.:326).
27 Pirringen af folks sanser kan også være en medvirkende faktor for at de vender tilbage til stedet (jf. afsnit  4.4-4.4.5)
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Hensigten er at  fremsætte strategier til  institutioner,  så disse kan øge og forstærke 

oplevelsen. Helheden skabes igennem en historie, som gennemsyrer samtlige dele og er tydelig for 

alle28. Hertil kan kundens oplevelse forlænges, og påvirkningen af sanserne øges, ved at kombinere 

oplevelsen  med  produkter  og/eller  souvenirs.  Det  er  kundens  deltagelse  og forbrug,  der  er  det 

centrale. 

Ved økonomi og markedsføring  indenfor  kulturinstitutionerne,  er  det  vigtigt  at  holde fokus  på, 

hvilken vinkel historierne har.29 Til bestemmelse af vinklen, findes der seks former for historier, 

institutionerne kan tage udgangspunkt i, hvilket belyser, at storytelling ikke blot er en traditionel 

historiefortælling. Den indbefatter forskellige typer af historier, inden for en organisation, mellem 

en organisation og dens omverden. Foruden dette kan formidlingen af historien ske på forskellig 

vis. 

• Varemærkehistorien: Hvor varer, får tilført en mening og en følelse igennem en historie, 

hvilket får kunden til at handle ud fra produktets historie frem for dets kvalitet. 

• Reklamehistorien: Hvor reklamefolk tager udgangspunkt i, at en god historie fanger vores 

opmærksomhed. Derfor skal den gode historie vises i flere episoder, så der ventes med at 

udløse spændingen. ”Episodeformatet øger sandsynligheden for, at vi tager karaktererne i 

historien til os, samt at historien virker autentisk” (Ibid.:324). 

• Organisationshistorien:  Kan  hjælpe  en  virksomheds  miljø  samt  ve  og  vel.  Mossberg 

fremhæver Denning som mener, at historien kan fungere som et helstøbt værktøj, som får 

organisationer til at fungere ud fra fælles vurderinger.

• Forbrugerhistorien:  Sætter  fokus  på  forbrugeren  og  dennes  indkøbsvaner.  Forbrugeren 

udtrykker  sin  identitet  igennem  produkterne  han  eller  hun  køber,  hvilket  giver 

virksomheden nye indblik i hvordan, de appellerer til deres kunder.

• Historien om historien: The backstory. Der bliver fortalt en historie ud fra virksomhedernes 

historie.   

• Konceptet  om  historien:  Finder  sted  ved  events,  hvor  forbrugeren  vil  forblive  i 

fantasiverdenen  efter  en  koncert,  en  forestilling  eller  efter  at  have  læst  en  bog  og  set 

28 Her kan flere virksomheder, kulturinstitutioner og organisationer bruge den til udarbejdelse af et styresystem, hvor 
historien fungerer som ramme om dennes budskab.
29 Er det historier om en virksomhed, i en virksomhed eller er det virksomhederne selv, der konceptualiseres som 
historier? (Ibid.: 323)  
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filmen.30  Dette kan ses i hotel- og restaurationsbranchen, der bygger deres historier op om 

koncepter.

Ved konceptudvikling, med selve historien som fundament, handler det fra ledelsens side også om, 

at  kunne  have  et  sammenspil  med  de  ansatte.  Alle  inde  i  og  omkring  institutionen  skal 

kommunikere og agere internt og eksternt ud fra historien. Ved denne udvikling, kommer begrebet 

tema altid ind i sammenhængen.31 

Grundideen med historien er, at virksomheder skal ses som en fotograf,32 og rammen 

som en storytelling. Fotografens rolle er at indramme et aktuelt budskab, så det står stærkt og klart. 

Virksomhederne vil automatisk stå stærkere med deres vision hvis rammen er klar og enkel, da 

dette får kunden til at huske dem. Storytelling skal derfor fremstå som en produktindpakning. 

   

Mossberg  fremligger  tre  typer  virksomhedshistorier33 der  anses  for  at  være  centrale  ved 

virksomhedskommunikation. De tre typer indeholder: 

• Fabler: Sagn som ofte indbefatter dyr. Sagn anvendes, når et konsekvent budskab skal frem. 

• Metaforer: Lignelser der fremføres i sammenhæng, hvilket skaber tryghed. 

• Arketyper: ”En mekanisme til at introducere sæbeoperahistorier”(Ibid.:329)

Arketyper  bruges til  identifikation af rollemodeller  med karakteristiske egenskaber.  De fungerer 

godt  til  beskrivelse  af  holdninger  og  kulturer,  og  er  gode  til  at  skabe  en  interesse,  ved  at 

fremprovokere en nysgerrighed hos kunden. Desuden beskrives arketyper som  Skyldfrie miljøer,  

idet et mislykket projekt ikke nødvendigvis behøves at få tilført en negativ værdi. Ved hjælp af 

arketyper kan projektet få en positiv side og forstås som læring og erfaring i stedet for fiasko.

Mossberg tager udgangspunkt i Erik Nissen Johansen,  når hun taler  om arketyper. 

Johansen har arbejdet med arketyper i forbindelse med virksomhedskommunikation og han mener, 

at for at kunne sælge en historie, skal konceptet bag fortælles med fem ord. ”What is your five-word 

pitch?”34 (Ibid.:330) Hans udgangspunkt er lig Mossbergs, idet han ligger vægt på, at kunden skal 

berøres og forbløffes, og det mener han kan gøres, ved hjælp af storytelling. I den forbindelse har 

30 Her kan nævnes Harry Poter og Stieg Larsson bøgerne, der er blevet filmatiseret. 
31 Forskellen på en helstøbt historie og et tema er, at historien indeholder en arena,  karakterer og en struktur, hvor 
temaet ofte ikke huser karakterer og/eller struktur. Temaet skal mere ses som en rød tråd eller som et emne for selve 
eventen.
32 Dette påpeges af Fairhurst og Starr i Mossbergs artikel (Mossberg 2007:327).
33 Disse virksomhedshistorier er blevet præsenteret af Snowden i Mossbergs artikel.
34 Se vedlagte bilag med konceptudviklingsmodellen. Den er blevet brugt, med succes, til udarbejdelse af 
virksomheders koncept, hvor det gælder om at skære alt ind til benet. 
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han  udarbejdet  en  konceptudviklingsmodel  der  er  blevet  brugt  med  succes  til  udarbejdelse  af 

virksomheders koncept, hvor det gælder om at skære alt ind til benet. Et eksempel herpå kan være 

Vegas ”Bland Blod” arrangement hvor institutionen husede forskellige genrer på en aften. Titlen på 

arrangementet kan sammenlignes med de five-word-pitch,  velvidende at Vega nok ikke kender til 

dette udtryk. 

Figur 6: Konceptudviklingsmodel35

1. Få en grundig gennemgang af opgavestilleren. Mundtlig såvel som skriftlig.

2. Diskuter internt opgavestillerens problemer/muligheder.

3. Afgræns et, eller højst et par, hovedproblemer.

4. Saml en ”tværvidenskabelig” arbejdsgruppe, som brainstormer omkring emnet.

5. Bestem, hvilke kerneværdier der skal formidles af ideen.  

6. Find en hovedansvarlig for historieskrivningen.

7. Den hovedansvarlige skribent har ansvaret for og delegerer researcharbejdet. 

8. Skriv en synopsis. Sammenfat en idé i en ”five- word-pitch”.

9. Gør historien til en fuldskala beretning, og prøv den af på hele arbejdsgruppen. 

10. Indkreds eventuelle mangler- kill your darlings! 

11. Implementer historien i indretning, annoncer, menuer osv.   

Ved virksomhedshistorier kan der anvendes fire elementer. Budskabet, konflikten, rollefordelingen 

og handlingen. Historier anvendes, hvis virksomheden skal have kommunikeret et budskab ud. 

Konflikten bruges som fremdrift  i  historien.  Indenfor tegneseriens verden,  arbejdes der med tre 

typer af konflikter. Menneske mod naturen, menneske mod menneske og menneske mod sig selv. 

Konflikten  øger  historiens  spænding,  og  appellere  derved  til  kundernes  nysgerrighed.  Hvordan 

konflikten og historien ender er ikke væsentligt, da kundens sanser er aktiveret og dermed har fået 

vækket  nysgerrigheden.  Rollefordelingen  er  af  den  typiske  slags.  Der  optræder  gerne  en 

hovedperson i en helterolle, som befinder sig i et udfordringsfelt. Ved handlingen huser generelle 

historier en begyndelse, hvor scenen sættes, selve personerne og miljøet introduceres, en midte hvor 

konflikten præsenteres og en slutning hvor konflikten løses. 

Det  optimale  og  ønskede  udgangspunkt  for  virksomhedens  historie/budskab  er 

kundeinddragelse på den bedst tænkelige og mest optimale måde. I virksomhedshistorien findes der 

35 Viser Stylts arbejdsgang og kan bruges som en generel model for konceptudvikling (Ibid.:323) 
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ingen direkte konflikt, men kunderne bliver draget ind i selve historien og er med til at præge den. 

Kunderne bliver en del af handlingen, ved hjælp af de omgivelser de træder ind i. Det kan være ” 

[…]design,  dekoration,  musik,  personalets  opførsel  og  så  videre”  (Ibid.:324),  som  påvirker 

virksomhedens  gæster,  og  dermed  har  historien  fået  sin  begyndelse.  Gæsterne  vender  sig 

efterfølgende til omgivelserne, og bliver grebet af atmosfæren, hvilket får dem til at agere aktivt og 

medlevende i foretagendet. Ved arrangementets og dermed historiens slutning, skal gæsterne gerne 

have fået en mættende fornemmelse og dermed være klar på at komme tilbage til virkeligheden og 

hverdagen igen. 

Ved  brug  af  storytelling  til  markedsføring  er  det  vigtigt,  at  der  ligger  en  strategi  bag. 

Sandhedsværdien  bag  historien  afhænger  af  hvad  hensigten  er  med  denne  historie  og  hvilken 

målgruppe, den skal fange. Sandhedsgraden kan altid diskuteres, men institutionen der bygger på en 

fiktiv historie, den hævder er sand, løber en vis risiko for at miste troværdigheden. 

Ved oplevelsesorienterede services skal forbrugeren kunne fængsels. Vi mennesker 

ser ikke på sandhedsværdien i en oplevelse, men fæstner os ved troværdigheden i denne historie, 

der bliver fortalt. Mossberg mener, at der bør være en forhåndsforståelse og en overensstemmelse af 

indholdet  og  udformningen  mellem  institutionen,  der  formidler  historien  og  forbrugeren,  der 

modtager den.

Til uddybning af denne forhåndsforståelse, fremhæver Mossberg, D. E. Polkinghorne 

A.  Johansson  og  M.  Liljeqvist.  Disse  mener  blandt  andet,  at  alle  historier  kan  opleves  som 

autentiske, men de skal byde på kronologi og kausalitet. Man bør desuden se på den historie, der 

vækker mest interesse og attraktivitet ligegyldigt om den er sand eller ej. 

Mossberg bruger betegnelsen  word-of-mouth i forbindelse med viral markedsføring, 

til  beskrivelse  af  den  sneboldeffekt  en  oplevelse/produkt  kan  få,  hvis  virksomheden  eller 

institutionen har ramt den ønskede forbruger. Hvis en oplevelse eller et produkt har haft en positiv 

indvirkning på os som forbrugere, vil vi automatisk videregive den information til andre i vores 

omgangskreds,  hvilket  er  en  utrolig  vigtig  faktor  for  organisationens  budskab36 Dette  hænger 

sammen med, at organisationerne skal kunne nå ud til forbrugeren på det følelsesmæssige plan, da 

word-of-mouth er bygget på en vækkelse af vores sanser. 

36 Påpeger Mossberg med  Silverman som kilde (Ibid.:337-338).
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4.6 Opsummering

Vi har nu gennemgået de forskellige teorier vedrørende arbejdet med kollektive oplevelser. 

Først artiklen Setting the Stage, som forsøger at opstille en fyldestgørende oplevelsesmodel, set ud 

fra  et  markedsøkonomisk  synspunkt.  Dernæst  følger  afsnittet  om  Meaningful  Experiences,  der 

derimod har fokus på det psykologiske aspekt, og at vi som individer oplever forskelligt. 

Afsnittet om oplevelsens psykologiske struktur går da endnu mere i dybden med de tre biologiske 

grundniveauer samt det reflektive niveau. Her påpeges det, at man i oplevelsesdesign bør henvende 

sig til det evaluerende niveau, og at dannelsen af erfaringer og vaner både kan foregå bevidst og 

ubevidst. Desuden forklares det, at pirringsændringer leder til nydelse og eventuelt velbehag i den 

optimale oplevelse, som samtidigt kan knyttes til begrebet flow.

Herefter  følger  tre  tekster  der,  som  tidligere  nævnt,  omhandler  mere  konkrete 

redskaber i arbejdet med oplevelser. Det gælder først teksten om Margee Humes udarbejdelse af en 

konceptuel  model  omkring  tilbagevendende  kunder,  som  beskriver  aspekter  vedrørende  en 

evalueringsproces hos forbrugerne. Efterfølgende beskrives flow som en optimal, mental tilstand og 

storytelling,  der  kan  bruges  som institutionelt  virkemiddel  ved  henvendelse  til  forbrugeren,  da 

historiefortællingen appellerer til følelserne. 

5 Vega og BandBase – to cases
I nedenstående afsnit foreligger en analyse af vores valgte cases Vega og BandBase. Dette vil bestå 

af en præsentation af hver case, samt efterfølgende analyse, inddelt under samme titler. Analysen 

tager udgangspunkt i vores interviews, med henholdsvis Martin Buck fra BandBase og Mikael Pass 

fra Vega, samt hjemmesider m.m.

5.1 Vega

I  forbindelse med vores case Vega,  har vi  valgt at  interviewe Mikael  Pass, som er kunstnerisk 

udviklingschef, booker og producent på Vega. Hans arbejde består blandt andet i, at udvikle nye 

koncepter og ideer for stedet, og sammen med Vega’ s bookinggruppe, er han en del af drivkraften 

bag Vega’ s koncertprofil. Pass blev oprindeligt ansat til, at skulle booke primært for det nye og 

endnu ikke færdige Nano Vega. Den kommende introduktion og analyse er skrevet på baggrund af 

interviewet med Mikael Pass, Vega’ s hjemmeside og Vega’ s musikblad.

Vega er et regionalt spillested, beliggende på Vesterbro i København. Vega har til huse i det der i 

1956 blev opført som ”Folkets hus, og som i dag er en fredet bygning. Stedet genåbnede i 1996 som 
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Vega i nyrestaurerede lokaler og profilerer sig på, at være et  såkaldt ”mulighedernes hus” hvor 

mange typer af events er velkomne (Vega 2009a) 

         Helt  overordnet  består  stedet  p.t.  af  store  Vega,  lille  Vega,  Vega  Ideal  bar  og 

Loungen. Store Vega er stedets største koncertsal, som kan rumme op til 1500 mennesker, og der 

bookes derfor bands som kan sælge ud. Stedet bruges, ifølge Vega’ s hjemmeside, også til andre 

events  end  koncerter,  som  for  eksempel  konferencer  og  modeshows.  Lille  Vega  er  den  mere 

eksperimenterede scene, som kan rumme 500 besøgende, og den er dermed base for de lidt mindre 

navne. Der bookes dog stadig kunstnere, som er mere eller mindre kendte for, at koncerten skal 

kunne tiltrække et publikum og fylde koncertsalen ud. Ideal bar huser mindre oplevelser, som for 

eksempel Hiphop-kontoret og Mini Vega ’s akustiske singer / songwriter - scene. Loungen fungerer 

også som Vega’ s natklub.  Ud over disse hovedområder afholder spillestedet forskellige events på 

kryds og tværs af de enkelte områder og de forskellige genrer. Et arrangement kan for eksempel 

godt bestå af både DJ’ s og koncerter rundt i hele bygningen, som den for nyligt afholdte ”bland 

blod”-  event.  Til  natklubben  er  tilknyttet  både  DJ’  s  og  VJ  ’s  for,  at  skabe  så  alsidig  og 

kvalitetsfyldt en oplevelse som muligt. Et af Vega’ s nyeste tiltag er Nano Vega. Stedet skal have 

plads  til  ca.  150  publikummer,  og  skal  danne  rammen  for  et  samarbejde  med  undergrunden. 

Derudover er de netop udkommet med det første musikblad for et dansk spillested.

       

Vega er en fond, og der er derfor ingen ejere bag, som tjener penge på spillestedet og al indtjening 

går  derfor  til  selve  stedet  og  dets  ansatte.  Vega er  økonomisk  set  godt  stillet,  idet  spillestedet 

sagtens kan løbe rundt, og selvom Vega modtager offentlig støtte, udgør støtten kun ca. 5 – 10 % af 

den samlede  indtjening..  Det er  dog ikke de forskellige  kunstneriske arrangementer  der gør,  at 

stedet løber rundt. Den økonomiske gevinst findes i Vega’ s bar miljø, og Vega er således afhængig 

af at kunne have en natklub kørende (jf. interview med Mikael Pass). Spillestedet har dog for nyligt 

fået  gennemtrumfet  penge til  to  års  innovationsudvikling.  Pengene skal  bruges  til  et  kvalitativt 

adfærdsstudie  af  forbrugerne  for,  at  aflure  deres  psykologiske  mønstre  i  forbindelse  med  en 

oplevelse. 

   

Vega samarbejder blandt andet med TDC, Carlsberg, billetlugen DR’ s koncerthus, BandBase plus 

Copenhagen  Living  Lap,  i  forhold  til  det  kommende  forskningsprojekt.  Derudover  breder 
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samarbejdet sig på kryds og tværs via forskellige konkurrencer, som for eksempel Emergenza – 

festivalen37.

Det er vigtigt for Vega, at forbrugeren får en god samlet oplevelse ud af besøget og dette indebærer 

blandt andet en god lydkvalitet til koncerterne, gode toiletforhold, en behagelig rumtemperatur og 

en god service i baren. Barens sortiment er desuden søgt tilpasset stedets koncept. Derudover guides 

forbrugeren  til  en  god oplevelse  via  hjemmesiden.  Vega ’s  målgruppe  er  primært  forbrugere  i 

alderen 18-40 år, men stedet tilbyder også indimellem arrangementer, der henvender sig til unge 

under  18,  eller  til  det  lidt  ældre  publikum.  Rent  genremæssigt  holdes  musikprofilen  indenfor 

genrerne pop, rock og electro, da dette kan tiltrække den bredeste skare af besøgende. Dog forsøger 

spillestedet, at udelukke den musik, som er alt for mainstream. 

Vega kommunikerer  blandt  andet  med den udvalgte  målgruppe via  deres  hjemmeside,  gennem 

radiostationer, og musikblade, som omtaler dem i deres koncertlister. Stedet er desuden kendt og 

anerkendt både herhjemme og flere steder i udlandet.  Vega er derfor privilegerede, idet bands og 

turister ofte kender til stedet. Folk kommer for eksempel fra Sverige og Tyskland for, at besøge 

stedet. Desuden får store Vega tilbudt al musik, og kan derfor frit vælge de bands ud, som passer til 

Vega’ s musikprofil 38. 

           

5.1.1 Fysiske rammer

Vega’ s fysiske udseende er præget af, at den oprindelige stil er bibeholdt. Spillestedet Vega har til 

huse i en fredet bygning og de oprindelige rum er bevarede. Den fredede bygning betyder, at Vega 

er underlagt visse regler der gør, at de skal søge om tilladelse, hvis de vil ændre på noget fysisk i 

bygningen(jf.  interview med Mikael Pass). Derudover betyder det, at der findes mange specielle 

rum, døre og vinkler, som der ikke er ændret på. De oprindelige rum er indrettet i 1950’er-stil og 

dette look har Vega valgt at bevare. Det er, ifølge Mikael Pass med til,  at indgyde en form for 

respekt fra besøgende. Det er et forholdsvist mørkt og roligt look, idet væggene er beklædt mørkt 

træ, samt de bonede mahognigulve. Dette look er i dag krydret med en mere moderne indretning, 

men det enkle er bevaret.

37 Emergenza-festivalen er en af Danmarks største musikkonkurrencer for upcoming bands i Danmark (Emerganza 
festival 2009)
38 Info fra interview med Mikael Pass.
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Historien omkring Vega’ s udseende er med til, at give spillestedet noget unikt, og er 

derfor  med  til,  at  adskille  stedet  fra  andre  steder.  Dette  er  også  en  del  af  Vega’  s 

markedsføringsstrategi,  idet  der blandt andet på hjemmesiden,  refereres til  historien bag. Det er 

altså en slags storytelling fra Vega’ s side. På Vega’ s hjemmeside henvises der for eksempel til et 

link,  der omhandler og giver et  kort rids af historien.  Der henvises blandt andet til,  at Vega er 

opstået  i  samme  bygning,  som  oprindeligt  blev  kaldt  Folkets  hus,  og  at  dette  var  et  sted 

arbejderbevægelsen havde til huse(Vega 2009a). 

Dette sender et signal om, at huset er åbent for alle som ønsker at bruge det, med omtanke for sig 

selv og andre, og at stedet ønsker, at støtte op om forbrugeren og den gode oplevelse. Vega betegner 

også  bygningen,  som ”  en  arkitektonisk  perle”(Vega  2009a)  opført  i  1956,  tegnet  af  Vilhelm 

Lauritzen39. Vega benytter derved, den politiske arv de har fået forærende, og forsøger derved, at 

skabe en unik historie omkring spillestedet.

          Vegas fysiske look indbyder med sin enkle stil til, at kunne rumme vidt forskellige oplevelser  

og dermed forbrugere.  Dette  kan  være medvirkende til,  at  skabe kollektive  oplevelser,  for  den 

individuelle  forbrugertype.  Selvom  de  forskellige  genrer  og  klubarrangementer  nok  tiltrækker 

forskellige typer, så er der skabt en grundlæggende historie og ramme, som mange kan relatere til.

I afsnittet om storytelling nævnes der 6 forskellige typer af historier, som oftest benyttes i mere eller 

mindre  sammenhæng.  Vega  gør  brug  af  ”historien  om  historien”,  ”forbrugerhistorien”  og 

”konceptet som historie”. ( Mossberg. 2007: 323-325). 

Historien om historien 

Vega fortæller  en historie ud fra sin egen historie som spillested.  Historien spiller  på Vega ’ s 

fysiske udseende og bygningen’ s baggrundshistorie.

Forbrugerhistorien 

Baggrundshistorien er med til, at sende et signal om hvem Vega er, og hvad de står for. Dette kan 

forbrugeren  vælge  at  identificere  sig  med,  ved  et  besøg  på  spillestedet.  Desuden  spiller  den 

musikalske  profil  en  vigtig  rolle.  Historien  spiller  stadig  på,  at  bygningen  er  opstået  som  et 

kvalitetssted  med  de  veldesignede  lokaler.  Denne  kvalitet  ønsker  Vega,  at  bringe  med  over  i 

historien om sig selv, og det produkt der udbydes.

39 Vilhelm Lauritzen var en dansk arkitekt, som foruden folket’ s hus, blandt andet tegnede DR’s radiohus på 
Frederiksberg. Vilhelm Lauritzen’ s stil var indenfor modernismen(Gyldendal 2002:319).

50



Kollektive Kulturoplevelser 

Konceptet som historie

Vega ønsker at sende et signal om, at de med deres mange sale og rum, kan huse mange forskellige 

events og koncerter. Konceptet er derfor, at der skal være helhedsoplevelser hvor der er en rød tråd 

igennem aftenen.  Både før og efter selve koncerten. Vega har dog, i kraft af sin profil,  ikke et 

bestemt tema, der dækker alle arrangementer. Konceptet skal derfor, i denne sammenhæng ses som 

værende med et twist, idet der er flere forskellige gennemførte temaer, alt efter aftenens program.

Vegas fysiske udseende og historien bag, kan sammenlignes med Pine et al. og deres 

oplevelsesmodel.  Her  beskrives  det  æstetiske  element  i  en  oplevelse,  som  værende  passiv 

deltagelse(Pine et al.1999:30). I dette tilfælde fremstår Vegas indretning, og ønsket om at levere en 

høj kvalitet, som værende det æstetiske element i oplevelsen. Både i forhold til en bestemt event, 

hvor lys og lyd fremstår på en bestemt måde, og til det føromtalte udseende fra 1950’erne. 

Da Vega ønsker, at skabe mange forskellige stemninger med deres look, er det op til arrangøren, at 

udnytte den originale stil, og få de forskellige events til, at fremstå som autentiske og troværdige, i 

forhold til dette.

            En del af Vega’ s fysiske rammer omfatter også Vega’ s hjemmeside, som er overskueligt 

inddelt. Her kan forbrugeren hente information om de arrangementer, som Vega tilbyder.

For eksempel kan forbrugeren læse noget om Vega’ s historie, eller klikke ind på Vega - playeren, 

hvor der ligger musik fra forskellige koncerter, som Vega har valgt at optage.Det også muligt, at 

tilmelde sig Vega’ s nyhedsbrev, og kunden kan også vælge hvilken type arrangement han eller hun 

vil modtage nyheder om. Vega forsøger via denne side, at guide forbrugeren godt og sikkert både til 

og fra en eventuel koncertoplevelse. Der henvises for eksempel til, hvilke hotelfaciliteter der findes 

i nærheden, hvis man skulle komme langvejs fra. 

5.1.2 Profil og image

Vega ønsker med deres profil og image, at signalere kvalitet frem for alt. Dette er, ifølge Mikael 

Pass med til, at adskille stedet fra andre spillesteder. Derfor er det kun bands der har en hvis kvalitet 

over sig der bliver booket, selv om Vega’ s musikprofil spænder bredt. Vega stiler efter musik der 

ikke er alt for mainstream, eller alt for nichepræget, da arrangementet skal kunne trække et vist 

antal mennesker. Dette er en af grundene til, at for eksempel jazzgenren ikke er repræsenteret. Vega 

har dog også indimellem koncerter, hvor musikken er mainstream, men igen kun hvis bandet leverer 

varen rent kvalitetsmæssigt. Ovennævnte gælder også for Vega’ s natklub, der ud over pop og rock 
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satser på electrohouse – genren. Her vil man aldrig opleve, at der udelukkende spilles hits fra ugens 

top 40. Natklubben’ s indhold kan godt spænde bredt og være skørt eller skævt. Der findes somme 

tider også forskellige temaer, som for eksempel House, Balkan, eller Rock N’ Roll. Vega’ s brede 

musikprofil  repræsenterer  også  genre,  som  for  eksempel  hip-hop,  men  Vega  mener,  at  den 

overordnede genreinddeling også dækker dette(jf. interview med Mikael Pass).

           Vega sender med sin profil et klart signal om, at de ønsker en målgruppe i alderen 18 – 40 år. 

I  teksten  Rephurchase  ses  det,  som en  økonomisk  gevinst,  at  satse  på  et  allerede  eksisterende 

publikums  tilbagevenden(Humes.2008:  40).  Vega  forsøger,  blandt  andet  ved  hjælp  af 

spørgeskemaer, at holde sig opdaterede i forhold til forbrugernes ønske, og dermed forøge chancen 

for, at vedkommende vender tilbage en anden gang(jf. interview med Mikael Pass). 

5.1.3 Ledelsesstruktur 

Vega er en organisation med 28-30 fastansatte og 250 timeansatte. De timeansatte består primært af 

bar-personale,  dørmænd,  gaderobe  ansatte  og  lyd  -  og  lysteknikere,  der  arbejder  i  perioder  ad 

gangen.  Desuden  fungerer  Vegas  drift  via  et  to  holds  vagtskifte.  Administrationen  skaber 

koncepterne og driver virksomheden i dagtimerne, hvorefter aftenholdet møder ind og afvikler de 

forskellige aftenarrangementer. 

Vegas  ledelsesstruktur  består  af  flere  afdelinger;  den  Kunstneriske  afdeling også 

kaldet bookinggruppe,  Teknik og drift afdelingen,  PR Kommunikationsafdelingen,  Bar afdelingen 

og Administrationsafdelingen. Den Kunstneriske ledelse består af to personer, Mikael Pass40 som er 

udviklingschef og Oskar Jensen, som er programchef.  Jensen arbejder på det,  der er aktuelt  for 

Vega her og nu, samt måneder frem i tiden. Han står for selve koncerterne og har det overordnede 

ansvar for programmet. Det vil sige, at holde kontakten med de store bookingbureauer og forhandle 

kontrakterne på plads med bands. Pass koncentrerer sig mere om Vegas fremsigtede udvikling, hvor 

han søger nye koncepter indenfor de fysiske rammer Vega har, og for at skabe en ny interesse for 

spillestedet. Han arbejder med de platforme Vega har og eksperimenterer med ideer, der gør huset 

til et endnu mere interessant sted at være. Samtidig ser han på, hvordan Vega kan være med til at 

påvirke kulturpolitikken i Danmark, og hvilken rolle Vega spiller som institution i dette land. 

Siden  Pass  blev  ansat  i  maj  måned  2008,  er  der  sket  en  omstrukturering  i 

organisationens ledelse. Denne omrokering har medført et andet syn på hvordan der generelt bookes 
40 Med en erfaring fra DR som blandt andet radiovært på Det Elektriske Barometer, har Pass en finger på pulsen 
indenfor nye bands, hvor han spotter dem og kan kommunikere med det segment, derfor har det kun virket naturligt at 
han skulle være med til denne udvikling af Vega.
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jobs på Vega og et øget fokus på det kunstneriske indhold. Førhen sad hver booker mere i deres 

egen bås og bookede bands hver for sig. En bookede for Lille Vega, en for Store Vega og så videre. 

Denne arbejdsfordeling har dog hurtigt  medført  en masse faldhuller  i kommunikationen mellem 

bookerne, idet det, som Pass udtrykker det, slet ikke kan deles så hårdt op. I dag sidder derfor fem 

personer i denne kunstneriske afdeling, som fungerer som en kurator gruppe, der arbejder på tværs 

af spillestedet. En person sørger for de større acts og en kigger på de mindre acts. En person har 

fokus på natklubben, og så er der en visuel person, der arbejder med den visuelle identitet med 

fokus på natklubbens helhedsindtryk. Pass fungerer som redaktør for det hele. Det er sjældent, at 

han  booker  konkrete  arrangementer,  men  sidder  i  stedet  og  sparrer  med  de  andre  og  med 

udefrakommende parter.  

Omstruktureringen  i  den  kunstneriske  afdeling  kan  ses  som  en  ny  forståelse  for 

virksomhedens tankegang, hvilket kan hænge sammen med udskiftningen i den øverste ledelse. For 

at  virksomheden  kan  skabe  et  helhedsindtryk  for  forbrugeren,  må  virksomheden  også  tænke  i 

samme baner og bevæge sig indenfor det psykologiske niveau hvor sanserne skal vækkes (jf. afsnit 

4.3 – 4.3.6). Personalet skal på tværs af afdelingerne kunne samarbejde for at opnå at skabe den 

røde  tråd  imellem  de  forskellige  spillesteder  i  bygningen.  Dette  hænger  godt  sammen  med 

Mossberg pointering af de to servicesystemer, der bygger på den synlige del, der afspejles af den 

usynlige  del.  Denne  omstrukturering  kan  ligeledes  ses  i  sammenhæng  med  Pine  og  Gilmores 

oplevelsesmodel  byggende  på  fire  elementer  der  i  sammensmeltning  med  hinanden forsøger  at 

skabe et helhedsindtryk af den samlede optimale oplevelse. Det antyder en bevidsthed i ledelsen om 

at spiller de forskellige elementer i bookinggruppen sammen, opnås det bedste resultat. Som Pass er 

inde på, kan bookinggruppen betegnes som Vegas rygrad, og dermed skal flowet og sammenspillet 

i den gruppe kunne fungere med alle elementerne repræsenteret ved de forskellige scener. 

Bookinggruppen som rygrad skal dog ses med modifikationer. Vega ville aldrig have 

nået den kvalitet og det image stedet har i dag, hvis ikke der var så mange led i ledelsesstrukturen 

og medarbejdere, der var så engagerede og samarbejdsvillige til skabelsen og udviklingen af Vega, 

udtrykker Pass. 

5.1.4 Nye Tiltag
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Efter  omrokeringen  af  ledelsen,  har  alle  parter  fokuseret  på  selve  kvaliteten  på  Vega  og 

koncentreret sig om at få stabiliseret deres niche som bygger på høj kvalitet. Pass føler, at Vega nu 

har fået stabiliseret denne kvalitet, hvilket giver Vega overskud til at kunne begynde udvidelse på 

andre områder. Nu gælder det den samlede oplevelse, samt et øget fokus på brugerinddragelse.

Ifølge Pass, er Vega trådt ind i en eksperimenterende periode, bundet i et overskud, 

tråds finanskrisen der kan have påvirket det generelle kulturliv. Overskuddet kan ses ved Vegas 

fremtidige spillested for upcoming bands, Nano Vega. Dette virker unikt i en krisetid, idet Vega 

ikke kommer til at tjene nogen penge på stedet. Nærmere vil Vega tabe penge på det, da de satser på 

upcoming bands. Nano Vega, som bygges i Vegas kælder, er et forsøg på at udvide spillestedet. Der 

er mange bands Vega gerne vil præsentere, men rent finansielt kan det simpelthen ikke lade sig 

gøre, hvis et lille band ikke trækker nok mennesker til. Produktionsmæssigt er det for dyrt, så derfor 

vil Vega gerne skabe en ramme, hvor de kan tage flere chancer ved at invitere flere bands ind på et 

tidligere tidspunkt i deres karriere. Nano Vega er derfor interesserede i at indgå i et mere aktivt 

samarbejde med disse bands for at være med til at skabe deres karriere. Nano Vega er ikke bare 

endnu et spillested, påpeger Pass. Det bliver et digitalt venue, hvor alt hvad der foregår på scenen 

bliver optaget og kan tilknyttes et studie til spillestedet. Således kan bandet få optagelsen af deres 

koncert  med  hjem,  og  så  bruge  optagelsen  til  promotions  eller  til  videre  studier  af  deres 

sceneudtryk.  

De vigtigste parametre for et nyt band i dag er, ifølge Pass, sådan set ikke at få en 

pladekontrakt,  men at benytte  sig af de digitale platforme der er  tilgængelige så som Myspace, 

YouTube, BandBase og andre forskellige virale brugere i form af bands, som de kan sammenligne 

sig med. Derfor kan Vega skabe en ramme som er tilpas lille og intim, så oplevelsen for både band 

og publikum forbliver optimal og dermed hjælpe med til  vækstlaget.  Ifølge Pass, er det utrolig 

vigtigt for musiklivet i Danmark, at skabe et sted som Nano Vega, da Livescenen er blevet en så 

vigtig del af musikmarkedet. I og med Vega har et overskud som andre institutioner måske ikke har 

i en krisetid, føler stedet dermed et ansvar for at være med til at bidrage til væksten for ny musik.

Vega har desuden vist et nyt tiltag ved udgivelse af deres eget magasin. Den første udgave udkom 

onsdag den 18. marts 2009 og der er i alt planlagt to udgivelser i 2009. Magasinet har fokus på den 

rytmiske musik i Danmark anno 2009, samt Vegas koncertprogram for foråret og sommeren. PR og 

kommunikationschef Magnus Restofte fortæller om tankerne bag spillestedets magasin: 
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“Vi har nu igennem de sidste 12 år fået opbygget en god koncert- og natklubkultur i nogle helt 

unikke rammer, som er kendt langt ud over landets grænser. Det er vi rigtig stolte af. Men på trods 

af - eller måske netop på grund af - vores position som landets førende koncertscene, oplever vi i 

stigende grad, at vores gæster efterspørger mere og mere viden omkring vores projekter og nye 

tiltag.  Vega  Magasinet  er  vores  forsøg på  at  komme  et  spadestik  dybere.  Det  er  artikler  med 

spændende  og  kontroversielle  budskaber,  nye  tiltag  og  interessante  interviews  med  bands  og 

artister. Samtidig kan det give dig en uddybende update på vores koncertprogram” (Musikplakaten 

2009).

Reklamen  om  magasinet  er  fjernet  fra  Vegas  hjemmeside  igen,  men  magasinet  kan  fås  på 

forskellige cafeer, på kontoret ved spillestedet samt til koncerterne på selve spillestedet. Magasinets 

indhold kan sammenholdes med Pine og Gilmores model om den samlede oplevelse. Forbrugeren 

får den uddannelsesmæssige del tilfredsstillet, ved at læse om tendenser indenfor musikbranchen.  

Et  sammenspil  og samhørighed  bliver  fremhævet  ved mødet  med  bandet  igennem 

interviews,  idet  forbrugeren  kan  sammenligne  sig  med  bandets  indtryk  af  koncertoplevelsen. 

Underholdningen  kommer  igennem  lidt  sladder  og  synspunkter  fra  bladets  side,  hvilket  giver 

forbrugerens en fornemmelse af at være med på beatet og have en finger med på pulsen i forhold til 

musikbranchen  set  fra  spillestedet  Vega.  Desuden  kan  Magasinet  fremstå  som virkemiddel  til 

forbrugerens tilbagevenden til spillestedet, idet forbrugeren bliver informeret om fremtidige events, 

samt spillestedet nye tiltag såsom Nano Vega. 

5.1.5 Brugerinddragelse 

I fremtiden er en af Vegas nye tiltag brugerdreven innovation med henblik på brugerinddragelse. 

Hensigten med Nano Vega er netop at  indgå i  en dialog med interesserede forbrugere,  der har 

konkrete forslag til,  hvordan man kan lave spændende arrangementer dernede.  Indretningen står 

Vega for, men når rammerne er der, er der ingen grænser for ideer, påpeger Pass i interviewet. Nano 

Vega kommer  til  at  stå  for arrangementerne  af  koncerterne selv,  men det  er  Pass’  intention  at 

invitere miljøet ind og give folk medindflydelse i form af dialog. Denne dialog kan primært skabes 

via ideoplæg. 

Vega  har  søgt  Erhvervs  og  Byggestyrelsen  og  har  fået  tilsagn,  hvilket  sætter 

spillestedets brugerinddragelse i centrum. Erhvers og byggestyrelsen har indvilliget i at investere i 

et toårigt brugerdreven innovationsprojekt med fokus på koncertoplevelsen. Titlen på projektet er 
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LIVE, som står for Live Innovation Venue, hvor Vega fungere som ejer af projektet,  men med 

samarbejdspartnere som TDC, Carlsberg, Billetlugen og DRs koncerthus. Forskningsprojekt sættes 

i  gang  med  Living  Lab,  som  guider  private  og  offentlige  virksomheder  gennem  en 

mulighedsorienteret  proces.  Living  Lab  baserer  deres  forskning  på  kvalitative,  etnografiske 

brugerstudier  og  leder  projekterne  frem  mod  at  gentænke,  omforme  og  skabe  nye  og  bedre 

løsninger for brugeren (Copenhagenlivinglab 2009a+b).

Selve projektets egentlige indhold er ikke fastlagt endnu, men Pass påpeger dog, at det 

kunne være interessant at se på det psykologiske aspekt i oplevelsen. Såsom at finde et konkret 

segment  af  forbrugerne  og følge dem fra  de  tager  tøj  på hjemme i  lejligheden,  til  hvordan de 

kommer til Vega. Altså et kig på hvordan forbrugeren lader op til koncerten, fra selve oplevelsen i 

gaderoben når de afleverer tøjet, til hvilken type glas Vega serverer i baren. Der kan for eksempel 

være spekulationer omkring en mulig udskiftning af glas som holder øllen bedre kold og dermed 

medvirker til en bedre oplevelse. Der vil blive lagt vægt på hvilke behov, tanker og lyster folk har. 

Dette  virker  som  et  godt  og  fornuftigt  udgangspunkt  idet  Mossberg  pointerer,  at 

virksomheder bør henvende sig til forbrugeren på det følelsesmæssige plan og tænke psykologisk 

frem for logisk. Det psykologiske aspekt kan også ses i sammenhæng med det Jantzen og Vetner og 

deres beskrivelse af de tre biologiske grundniveauer for oplevelsen (jf. afsnit 4.3 – 4.3.6). Projektet 

er ikke kun tildelt Vega, men skulle gerne kunne lette arbejdet for mange kulturinstitutioner, der er 

involveret i det nutidige kulturliv.  

5.1.6 Den samlede oplevelse

Det kvalitetsmæssige aspekt er altoverskyggende hos Vega. Dette gælder både i forhold til Vegas 

fysiske rammer, selve koncerten og den tilhørende gode service, som skal være med til,  at give 

forbrugeren en god og tilfredsstillende oplevelse. Margee Hume opstiller i sin tekst Rephurchase en 

model, der blandt andet omhandler de primære og sekundære oplevelser (Humes 2008:51). Vegas 

ønske om, at imødekomme forbrugeren rent kvalitetsmæssigt, også før og efter koncerten, fremstår 

som den sekundære oplevelse. Dette omfatter for eksempel lyd, lys, toiletforhold, rumtemperatur og 

et bredt sortiment i baren. Det er vigtigt for Vega, at skabe helhedsoplevelser, hvor den primære 

oplevelse, koncerten, og den sekundære oplevelse, alt det uden om, spiller sammen(jf.  interview 

med Mikael Pass). Dette skal være med til, at give forbrugeren en samlet tilfredsstillende oplevelse, 

der  gør,  at  vedkommende  har  lyst  til,  at  vende  tilbage.  Det  er  også  Vegas  intention,  at  en 

helhedsoplevelse skal dække tiden før og efter, at forbrugeren træder ind på Vega.  På nuværende 
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tidspunkt  foregår  dette  primært  ved  info  og  kommunikation  via  Vegas  hjemmeside.  Alt  i  alt 

forsøger Vega, at skabe en tilfredshed hos forbrugeren hele vejen rundt. 

Vega ønsker, at skabe en overskuelig hjemmeside for forbrugeren, hvilket kan ses i 

sammenhæng  med  Jantzen  og  Vetners  tekst  Oplevelsens  psykologiske  struktur.  Denne  tekst 

påpeger, at der skal være balance imellem udfordring og evnen til, at løse en opgave. Hjemmesiden 

skal altså vække forbrugerens nysgerrighed og dermed udfordre den enkelte til, at søge efter viden 

om stedet Vega. Det skal dog være så overskueligt,  at kunden kan finde rundt, og dermed ikke 

opgiver undervejs. Dette synes, at lykkedes for Vega.

          Der henvises her til figur 4, som viser det ultimative stress- niveau. Denne figur og de 

forskellige  neurofysiologiske  niveauer,  kan  også  ses  i  forhold  til  den  samlede  oplevelse,  og  i 

forhold  til,  om  forbrugeren  har  lyst  til,  at  vende  tilbage. Dette  omfatter  derfor  ikke  bare 

hjemmesiden,  men oplevelsen som helhed,  også på selve spillestedet.  Dette skal ses i tråd med 

afsnittet om Meaningful experiences, der også omtaler vores evne til, at lagre ting ubevidst, på det 

biologiske plan. Her søger Vega med ovennævnte fokus på kvalitet i forhold til det primære og 

sekundære, at skabe positive førstehåndsindtryk hos den enkelte forbruger. Boswijk et al. omtaler i 

teksten  Meaningful experiences  en figur, der viser menneskets behov og drivkraft (Boswijk et al. 

2007:25). Boswijk et al. forbinder disse behov med en meningsfuld oplevelse. Vega forsøger, i kraft 

af  sin  profil  og  de  fysiske  rammer,  at  skabe  et  fælles  grundlag  og  dermed  et  trygt  fælles 

udgangspunkt for den enkelte forbruger. Da der er en fast, om end meget bred målgruppe, er det 

sandsynligt,  at  den  individuelle  forbruger  i  flere  tilfælde  kan  genkende  noget  af  sig  selv  i  en 

kollektiv forbrugergruppe. Dette kan gøre, at forbrugeren føler sig anerkendt i dette forum og kan 

derfor  virke  identitetsskabende.  De  trygge  rammer  skal  så  skabe  grobund  for  forbrugerens 

nysgerrighed i forhold til noget nyt. Vega arbejder hele tiden på, at skabe momentet af noget nyt og 

spændende.  Dette med udgangspunkt i forskellige arrangementer, som for eksempel det nyere tiltag 

”Bland Blod”, eller i form af et nyt tema i natklubben.

De  forskellige  oplevelseselementer,  som  Vega  forsøger  at  inkludere,  kan 

sammenholdes med Pine og Gilmore’ s oplevelsesmodel i  Setting the Stage (Gilmore et al. 1999: 

30).  Via hjemmesiden er der lagt op til, at forbrugeren aktivt kan søge info, både om musikken, 

historien og de forskellige service-faciliteter uden for Vega. Dette skaber et element af uddannelse 

hos  forbrugeren,  idet  man  her  kan  lære  sig  noget  nyt.  Ud  over  dette  kan  elementet  af  aktiv 

fordybelse  knyttes  til  forbrugerens  søgen  på  hjemmesiden,  og  til  den  pågældende  oplevelse  i 

koncertsalen, eller natklubben. Der er her tale om aktiv deltagelse, fordi det som oftest er koncerter 
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hvor publikum inddrages i form af klap og sang. Derudover står folk ofte op, og kan på denne måde 

ikke undgå, at skulle tage stilling til sig selv og dem der står rundt omkring. Den aktive deltagelse i 

natklubben finder sted i kraft af dans, snak osv.

Vega søger at bevare det kvalitetsmæssige samtidig med, at de ønsker at favne en bred målgruppe. 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt en så bred profil er en gevinst eller et problem for Vega. Selv om 

Vega påpeger, at selve bygningen giver nogle muligheder, som andre spillesteder ikke har, så kan 

det  brede  udvalg  måske  også  forvirre  den  enkelte  forbruger.  Dette  kan  også  modvirke  den 

føromtalte følelse af fællesskab, da der simpelthen er for store forskelle hos folk. Derudover er det 

muligvis et problem, at mange af de samme musikgenrer også kan findes på andre spillesteder, som 

for eksempel Rust. 

5.2 BandBase

BandBase startede helt tilbage i 1998, da den på det tidspunkt kun 16-årige Morten Lie Jørgensen 

besluttede sig for at lave et online community for danske musikere, så disse nemt kunne udstille 

deres musik for nysgerrige musikfans.  Sitet  udviklede sig i  løbet af  de næste 10 år til  at  blive 

Danmarks største lovlige musiksite og gik under navnet MyMusic.dk. Udover formidling af musik 

indeholdt sitet også anmeldelser, brancherelevante artikler, oplysning om koncerter, et forum m.m. 

Tanken har hele tiden været, at det skulle være gratis at både uploade og downloade (eller streame) 

musik fra sitet, hvilket også stadigvæk er tilfældet.

Martin Buck, som vi i denne sammenhæng har interviewet, blev ansat i 2004 som 

redaktør. På det tidspunkt var der ingen redaktion på sitet, hvorfor en af hans første opgaver var at 

samle 15 mand, til at sortere, strukturere og skabe nogle formater for al den musik, der var uploadet. 

Dette indbefattede blandt andet genrer, samt skabelsen af det virtuelle album, som i bund og grund 

var et album, der (kun) var udgivet på nettet. Dette gav musikerne en mulighed for at lave samlede 

pladeudgivelser, uden at have økonomiske omkostninger ved tryk af for eksempel CD'er eller ved 

distributionen. Sitet var i disse år afhængige af frivilligt arbejdskraft, og redaktionen voksede over 

en årrække til over 40 medarbejdere, hvoraf kun Jørgensen og Buck var aflønnet.

 I  2008 blev sitet  MyMusic  relanceret  under navnet BandBase.  Bag det nye  navn 

gemte der sig en række nye tiltag. Blandt andet ønskede udviklerne at invitere musikbranchen og 

allerede kendte musikere ombord og åbne BandBase globalt - i første omgang i Tyskland. Desuden 

fik  sitet  en  designmæssig  overhaling,  som  skulle  give  bands  og  brugere  flere  muligheder. 
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Redaktionen blev skåret ned og overgik fra at have mange frivillige medarbejdere til et færre antal 

fastansatte og lønnede medarbejdere. Dette kunne blandt andet lade sig gøre, da sitet fik en investor 

og i øget grad begyndte at få indtjening fra kreativ markedsføring – for eksempel salg af kampagner 

til Danske Bank og DR. Sitet er også siden blev udvidet med remix-konkurrencer, hvor alle sitets 

brugere har muligheden for prøve kræfter med at remixe numre fra kendte bands helt lovligt, og 

hvor vinderen eksempelvis kommer med på plade. Tanken var, at blandingen af kendte kunstnere 

og musikere fra vækstlaget, skal være med til at bryde sitets – og dermed musikernes – image som 

udelukkende en del af undergrunden.

BandBase's målgruppe strækker sig således i dag fra seriøse musikere og opsøgende 

musikinteresserede til dem som lige støder på sitet via Google eller Facebook, fordi de har søgt på 

musik fra kommercielle artister som for eksempel Peter Sommer, Sys Bjerre eller Hej Matematik. 

Ifølge Martin Buck er brugerne 21,8 år i snit, 74 procent af brugerne er mænd som er tendentiøst 

fordel udover hele landet med 24 procent i København, samt 24 procent i Århus og Midtjylland. 

Med andre ord altså en målgruppe som strækker sig fra niché-interesserede musikentusiaster til de 

mere midtsøgende og mainstream musikinteresserede.

5.2.1 Profil og image

Skiftet fra MyMusic til BandBase skete på baggrund af et ønske om at gøre op med MyMusic's 

profil, som hurtigt var blevet synonymt med vækstlaget i dansk musik. Dette var MyMusic blevet 

ikke mindst  på grund af redaktionens brug af storytelling,  til  at  skabe sig en skarp profil,  som 

nogen,  der  netop  repræsenterede  dette  segment  indenfor  dansk  musik.  Men  også  brugerne  fra 

vækstlaget var hurtigere til at tage sitets muligheder til sig, som en god mulighed for at skabe sig en 

profil på nettet og få sin musik ud til et publikum. De indbydende og altomfavnene rammer på sitet 

betød,  at  sitet  hurtigt  voksede  sig  stort,  og kom til  at  omfatte  alt  lige  fra  nybegynderes  første 

kreationer inden for musikken til mere etablerede og up-coming bands' studieindspilninger. Nogle 

få af de sidstnævnte har i dag fået sig en pladekontrakt og en karriere indenfor musikbranchen.

Det var altså tydeligt fra starten, at udviklernes hjerte bankede for vækstlaget i dansk 

musik. Redaktionens villighed til at byde alt og alle velkommen – for eksempel ved at anmelde alt 

fra eksperimenterende lo-fi electronica over up-start hip-hop artister til alternative rock-bands – og 

endda ophøje nogle af disse til ”Ugens Band”41 var et af sitets største styrker. Men netop denne 

41 Ugens Band betød, at man i en uge kom til at ligge på forsiden af MyMusic, med et stort billede og en ekstra 
anmeldelse fra redaktionen. Musikken blev altså ekstra eksponeret, ligesom den fik en blåstempling fra redaktionens 
side, som noget af kvalitet, hvilket gav en væsentlig forøgelse af antallet af besøgende for det pågældende band.

59



Kollektive Kulturoplevelser 

mangfoldighed blev på sigt også et af sitets svagheder. En del seriøse  up-coming artister valgte 

således  at  fravælge  sitet,  da  de  følte,  at  deres  musik  druknede  i  mængden  af  nybegyndere  og 

useriøse amatører.

På sigt kom dette til at betyde, at hvis man havde sin musik liggende på MyMusic 

betød det,  at  man ikke kunne komme videre end undergrunden. Udviklerne bag sitet  stod altså 

overfor en svær problemstilling: På den ene side ønskede man at skabe et seriøst medium, som 

gjorde det nemmere for musikere fra vækstlaget  at  få eksponeret  deres musik,  så de – hvis de 

ønskede det – havde muligheden for at skabe sig en fan-base og en økonomisk indtjening. På den 

anden side kunne selve sitets status som agora for vækstlaget betyde,  at man som musiker blev 

stemplet og fastholdt i nogle bestemte rammer.

Det var denne problemstilling, der ledte til, at udviklerne bag sitet besluttede sig for at 

relancere sitet  under navnet BandBase. Dette var et  forsøg på at gøre op med sitets  status som 

udelukkende værende undergrund. Dette har betydet at udviklerne har måtte redefinere og gentænke 

sitets profil, image og rolle i dansk musikliv, og dermed også deres strategi for sitet (jf. foregående 

afsnit). Ved at invitere større spillere fra den etablerede plade- og musikbranche indenfor, har det 

været tanken at opbløde grænserne mellem vækstlaget og det kommercielle mainstream. Bands fra 

undergrunden figurerer nu på de samme hitlister, og alle har således mulighed for at måle sin succes 

op mod de kommercielle artister, som allerede har et pladeselskab og en pladekontrakt i ryggen. 

Udover  de  allerede  nævnte  eksempler  for  sitets  nye  strategiske  udfordringer  (om 

blandt andet en strategi for Tyskland mm.) har det også været vigtigt for udviklerne at markere sig 

tværmedielt. Det betyder konkret, at BandBase arbejder på at være til stede både i radio og tv, samt 

i  aviser  og  musikmagasiner  (som  for  eksempel  Gaffa).  I  samarbejdet  med  DR  og 

reklamekampagnen for Danske Bank har sitet delvist fået opfyldt ønsket om en tilstædeværelse i 

både radio og fjernsyn, ligesom man har kunne finde profilering af sitet i Gaffa. Men det er dog 

stadigvæk minimalt hvad man finder om BandBase i de skriftlige medier. Dette hænger muligvis 

sammen  med,  at  sitet  stadigvæk,  trods  de  nye  tiltag,  primært  er  henvendt  til  –  og  brugt  af  – 

undergrunden. Alt tyder derfor på, at udviklerne bag sitet stadig står over for at skulle re-brande sig 

selv (eller skabe en ny historie om sig selv via storytelling om man vil), og at transformationen 

derfor ikke helt er lykkedes.

5.2.2 Ledelsesstruktur 

I de år hvor sitet gik under navnet MyMusic, var det som tidligere beskrevet primært baseret på 

frivilligt arbejdskraft. Redaktionen brugte en del energi på at spotte  lead users  (i internet-jargon 
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ofte refereret til som superbrugere eller supernodes) altså de mest aktive brugere på sitet, og ophøje 

dem til en del af redaktionen ved så at sige at ”give dem en kasket på”. Buck forklarede, at det at 

have en redaktion – omend det i realiteten bare drejede sig om, at blåstemple nogle enkelte seriøse 

brugere, der i forvejen lagde en stor del af deres tid og energi på sitet – var en vigtig del, når man 

skulle ophøje musikken til at være andet, end bare en gratis mp3-fil. Det Buck i virkeligheden her 

taler om, er storytelling i form af en varemærkehistorie, omend denne vare i MyMusic/BandBase's 

tilfælde er gratis (jf. afsnit 4.5.3).

Det er samtidigt er det et udtryk for en digital Darwinisme, hvor de stærkeste brugere 

på nettet så at sige ”overlever” og får mere magt. Overgangen til BandBase betød som tidligere 

nævnt også overgangen til en lønnet redaktion. En del af de tidligere supernodes er nu blevet en fast 

del  af  den  lønnede  stab.  Man  kan  måske  sige,  at  sitet  dermed  er  gået  hen  og  blevet  mindre 

demokratisk som community, omend redaktionen stadig gør en del ud af, at lytte til sine brugere og 

imødekomme disses krav og ønsker. Dertil er der blevet oprettet en bestyrelse med folk, som til 

dagligt  ellers  ikke har  sin daglige gang på BandBase,  som blandt  andet  omfatter  direktører  fra 

Microsoft Danmark og Nordisk Film, investor m.fl.

BandBases ledelsesstruktur i dag udspringer altså af et tæt samarbejde med brugerne, 

hvorfor vi i det følgende skal se nærmere på brugerinddragelsen på sitet.

5.2.3 Brugerinddragelse 

BandBase er både i sin nuværende og tidligere form et typisk eksempel på et Web 2.0 community. 

Det vil med andre ord sige, at sitet er afhængigt af brugergenereret indhold for at kunne fungere. 

Det brugergenererede indhold for BandBase hæfter sig primært ved musik, men også forum-indlæg, 

brugeranmeldelser,  og kommentarer  til  BandBase redaktionens  udkast  i  form af  debatoplæg og 

artikler  er  en  væsentlig  del  af  community-delen  på  sitet.  Udviklerne  udbyder  og  definerer 

rammerne for sitet og brugerne leverer indholdet. 

BandBase  er  en  Web  2.0  udstillingsplatform  hvor  nutidens  digitale  indfødte 

prosumers - eller som mediefuturisten Gerd Leonhard ynder at kalde dem: People Formerly Known 

As Consumer's  (PFKACs) – gennem skabelse af  indhold kan opsøge og være med til  at  skabe 

meningsfyldte oplevelser i sine individuelle livsprojekter (Leonhard 2007:2, 16). For langt de fleste 

af BandBases faste brugere er det altså en del af den samlede oplevelse, selv at være – eller være 

med til at skabe - en del af det samlede slutprodukt. Brugerprofiler, playlister, fanslister og venner 

bliver således alle elementer i brugernes identitet på nettet.

61



Kollektive Kulturoplevelser 

BandBase kan derfor med rette ses, som værende en del af oplevelsesøkonomien på 

internettet.  BandBases  produkt  er  primært  artefakter  i  form af  mp3-filer,  men  samtidig  er  sitet 

afhængigt af et virtuelt fremmøde fra sine brugere. Oplevelsesøkonomien strækker sig naturligvis 

langt  ud over det virtuelle  rum, idet  sitet  inddrager brugerne (frivillig  arbejdskraft  og indhold), 

lønnet arbejdskraft, indtægter fra 3rd parties i form af bannerreklamer og skræddersyede kampagner 

(for  eksempel  til  Danske  Bank  og  DR),  indtægter  fra  investorer,  samarbejde  med  KODA  og 

kulturpolitiske  arbejdsgrupper,  samarbejde  med  spillestederne  (eksempelvis  gennem  en  digital 

demoansøgningsprocedure), arrangement af koncerter osv. Men det hele samles og manifesteres i 

det binære agora på sitet.

Sitet kunne i dets nuværende form ikke eksistere uden brugernes villighed til at stille 

deres indhold gratis  til  rådighed for sitets andre brugere. Omvendt  udbyder  sitet  en praktisk og 

gratis platform for at få eksponeret sin musik gratis i hele Danmark. Hvorvidt brugerne er villige til 

at  udbyde  sin  musik  er  konstant  til  forhandling  mellem  sitet  og  dets  brugere.  Hvorvidt  den 

kontinuerlige forhandling leder til et fortsat samarbejde afhænger i høj grad af, om brugerne føler de 

får  noget ud af at  være på sitet  – at sitet  så at sige opfylder ”det de lover” - og om hvor stor 

konkurrence der er på nettet, fra lignende platforme. I Danmark er BandBase pt. dominerende, da 

det er det eneste site med så stort et fokus udelukkende på dansk musik, og med en så stærk profil. 

Men en del tyder stadig på, at BandBase trods de mange nye tiltag, stadig kæmper med et image, 

som en del af undergrunden. Hvis brugerne føler at dette er en hæmsko for deres videre karriere er 

det  mest  sandsynligt,  at  de  vil  fravælge  BandBase  til  fordel  til  for  eksempel  et  tilsvarende 

internationalt site.  

5.2.4 Fysiske rammer

Når vi taler om de fysiske rammer for BandBase, er det klart at det er nogle lidt andre rammer end 

hvad der gælder for spillestedet Vega. Der er for BandBase tale om mere virtuelle rammer i form af 

selve  sitet  -  altså  ikke  direkte,  men  mere  indirekte  fysiske  rammer  om BandBase.  BandBases 

redaktion har dog en fysisk adresse og hovedsæde i midten af København. Det er dog ikke noget, 

som brugere af sitet, under normale omstændigheder, vil stifte bekendtskab med, og derfor ikke 

noget vi vil gå i dybden med her. De fysiske rammer for BandBase, må da siges hovedsageligt at 

omfatte selve sitets look, dets design og dets funktioner. Dertil kommer ekstern markedsføring på 

for eksempel Facebook med mere.
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De fysiske rammer tager del i både de primære og sekundære ydelser, som noget der 

taler  til  det  sanselige  niveau  eller  som  behandles  gennem  de  tidligere  omtalte  tre  biologiske 

grundniveauer (jf. afsnit 4.3.1). Et produkts look eller design er oftest det første, man møder som 

forbruger, og dette er især vigtigt for BandBase, da sitet og hvad der foregår på computerskærmen 

er hovedproduktet. Det er her forbrugeren ’bevæger sig’ og det er synssansen de som virksomhed 

har størst indvirkning på og kontrol over. Kvaliteten på deres valg af ”player” kan også have en stor 

betydning for nogen brugere, hvilket stimulerer høresansen og medvirker til den samlede oplevelse. 

Det bør da tilføjes, at risikoen indenfor dette felt altid vil være forholdsvis høj, på grund af denne 

”virtuelle afstand” man har til forbrugeren. BandBase kan for eksempel ikke bestemme, hvilken 

kvalitet af computer og højtalere brugeren benytter.

Når brugeren ”bevæger” sig på sitet, er det måske i højere grad funktionerne og deres 

tilgængelighed, der har betydning for en eventuel tilfredsstillelse eller nydelse. I vores interview 

forklarer Martin Buck, hvordan udgangspunktet i deres design bestod af enkle formater og noget 

der var let forståeligt. Det gælder for sites på Internettet, at de oftest skal være let tilgængelige. Det 

vil  sige,  at  der  for  eksempel  ikke må opstå  frustration  ved brugen af  sitet,  da dette  kan skabe 

negative følelser hos brugeren og dermed en manglende følelse af tilfredsstillelse eller nydelse, som 

nævnt i afsnittet om ”oplevelsens psykologiske struktur”. Og der er som nævnt i ovenstående, en 

bevidsthed om denne problematik hos BandBase, hvilket er noget der fra deres side fast arbejdes 

med.     
Figur 7: BandBases forside

I  vores  interview  tillægger  Martin  Buck  ikke  designet  nogen  større  værdi,  han  kalder  det  en 

smagssag, men beskriver som tidligere nævnt, at der har været fokus på et enkelt og let forståeligt 
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design, med farverne sort, grå, rød og hvid. Sitet har dog fået nogen kritik på netop disse punkter 

(jf. BandBase 2009a og Lydmaskinen 2009a). Sitet anses blandt andet for at være for rodet, hvilket 

taler stik imod BandBases hensigter. Men det kendetegner på mange måder også den problematik, 

der ligger i at skulle omfavne en meget bred målgruppe. Hvor mange, måske især unge mennesker, 

gerne vil have en masse aktivitet på sitet, i form af newsfeeds og diverse funktioner, kan andre have 

et ønske om det modsatte.  

5.2.5 Nye tiltag

Redaktionen på BandBase er meget bevidste om deres rolle i forhold til at skulle omfavne den brede 

målgruppe. Og det er noget, der kan ses på nogle af de nye tiltag, der har været. Det gælder for 

eksempel projektet Mix to verdner. Hver måned i et år, kan tilmeldte brugere downloade et bestemt 

klassisk og rytmisk stykke musik og derefter forsøge at lave et mix af de to numre. Projektet sker i 

samarbejde med DR og Danske bank. BandBase har det fulde kunstnereiske ansvar og udvælger 

disse numrer der skal arbejdes med, samt vinderne for hver måned. Det klassiske nummer bliver 

dog  valgt  i  samarbejde  med  DR’s  P2,  som  udvælger  det  klassiske  stykke  blandt  de  spillede 

torsdagskoncerter i DR’s nye koncertsal.

Dette er blandt andet et forsøg på at skabe en bro mellem den rytmiske og klassiske 

musik, men kan også betragtes som et forsøg fra BandBases side om at imødekomme så mange 

brugere som muligt.  Der bliver i musikbranche og blandt folk omkring den,  ofte skelnet meget 

mellem klassisk og rytmisk musik,  en problemstilling,  som BandBase også møder i arbejdet på 

sitet. Med dette nye tiltag drages folk fra begge ’lejre’ til projektet og mødes på lige vilkår. 

Et andet eksempel på nye tiltag, er deres samarbejde med en af Danmarks mest brugte 

musikrådgivere Mikael Højris, der netop har udgivet bogen Den nye musikbranche. Højris skal i en 

periode  komme  med  indlæg  om  forskellige  relevante  emner,  som  BandBases  brugere  så  kan 

kommentere og stille spørgsmål til. Dette tiltag henvender sig selvfølgelig til den del af BandBases 

brugere som faktisk arbejder med musik eller er interesserede i branchen. Det er altså et tiltag eller 

tilbud,  som  specifik  er  målrettet  mod  en  bestemt  type  brugere,  og  som  derfor  understreger 

BandBases bevidsthed indenfor dette felt. 

Sidst men ikke mindst, har BandBase netop udvidet virksomheden, til også at have et 

site  i  Tyskland.  Martin  Buck  udtalte,  at  Tyskland  er  det  land  i  Europa,  som  har  det  mest 

selvfinansierede musikmarked, at Tyskland har dårlige forhold for lignende sites og at det derfor 

passede  perfekt  til  netop  BandBases  konstellation.  Buch  understreger  dog,  at  BandBase.dk  er 
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hundrede procent dansk og at det samme gælder for det tyske site. Der eksisterer for eksempel også 

forskellige regler og disse sites er underlagt forskellig kontrol i de to lande, hvilket også ligger til 

grund for adskillelsen. Alligevel arbejder BandBase meget aktivt, for at skabe bro mellem Berlin og 

København, altså at skabe et samarbejde med musikeksporten og diverse organisationer i Tyskland. 

Dette har en stor brandingværdi for både Tyskland og Danmark. 

5.2.6 Den samlede oplevelse

Når  vi  taler  om  den  samlede  oplevelse  for  BandBase,  er  det  ikke  et  forsøg  på  at  beskrive 

BandBasebrugernes oplevelse fra start til slut, for den varierer i så stor grad, at det ville være en 

umulig opgave. I det følgende vil vi derimod forsøge at beskrive de problemstillinger, der præger 

BandBase som helhed. 

Vi lægger dog ud med en teoretisk gennemgang af oplevelsen af BandBase, set fra 

brugernes vinkel. Ved brug af BandBase er der i høj grad tale om aktiv deltagelse, som beskrevet i 

figur  1,  idet  de fleste  brugere er  på sitet  for at  enten lægge musik ind på profilen,  lytte  til  de 

forskellige musikindlæg, deltage i debatterne eller remixkonkurrencen. I denne sammenhæng finder 

vi også uddannelsesdelen, i og med brugerne kan gå ind og læse nyheder, indlægs og igen debatten i 

deres  forums.  Af  den  mere  passive  deltagelse  er  der  selve  musikken,  som brugerne  lytter  til, 

absorberer og kan da, som det eneste på sitet, betegnes som decideret underholdning. Der ligger dog 

også en form for passiv deltagelse ved en eventuel nydelse af sitets look og design og dermed en 

æstetisk underholdning. Til slut kan nævnes de mest hardcore brugere, der deltager ved både at 

downloade og uploade musik, skriver indlæg til sitet, blogs og deltager i konkurrencerne. Disse kan 

via deres fordybelse i alle sitets ydelser betegnes som eskapister. BandBase formår altså at komme 

med ydelser der henvender sig til alle felter og retninger af Pine og Gilmores oplevelsesmodel. Den 

samme teoretiske  gennemgang kunne foretages  ud fra figur 3 af  Frijda og vil  vise den samme 

bredde af ydelser hos BandBase.     

Arbejdet med BandBases brede målgruppe kunne for eksempel mærkes da BandBase tidligere, som 

Mymusic, fik kritik for at være for koncentreret om vækstlaget, og der lå da et ønske om en mere 

mainstream profil  i  udviklingen  til  BandBase.  De  valgte  derfor  blandt  andet  at  invitere  større 

pladeselskaber, musikere og branchefolk til samarbejde. Nu hvor man som bruger både kan finde 

vækstlaget,  samt  stor  hits  fra  veletablerede  musikere,  går  kritikken  den  anden  vej.  BandBase 

tiltrækker  nu  også  de  såkaldte  useriøse  brugere,  og  de  såkaldt  hardcore  brugere  betragter  da 
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sagligheden  i  for  eksempel  debatforums,  som  værende  dalende.  Samtidig  kan  det  diskuteres 

hvorvidt  BandBase  har  formået  at  gøre  op  med  sit  image  som  repræsentant  udelukkende  for 

vækstlaget.  Der er  stadig kun få kommercielle  kunstnere,  der er  repræsenteret  med en egentlig 

profil. 

I  vores  tekst  vedrørende  repurchase  intention,  bliver  det  beskrevet  hvordan  adskillelsen  af  de 

primære og sekundære ydelser  kan være vigtig  for forståelsen af forbrugernes evaluering af en 

oplevelse. Kigger vi på BandBase, er den primære ydelse at musikere kan lægge deres musik ind, 

og  at  alle  musikinteresserede  kan  downloade  denne  musik.  Altså  en  slags  platform  for 

musikformidling for alle der har indspillet en hvilken som helst slags musik, samt et slags åbent 

musik  bibliotek  for  alle  interesserede  lyttere.  Derudover  tilbyder  BandBase  debatforums, 

remixkonkurrence, nyheder fra redaktionen, blogs og personlige profiler med tilhørende funktioner. 

Dette  er hvad der kunne betegnes som de sekundære ydelser  på BandBase. Men alt  afhæng af 

hvilken  type  bruger  der er  tale  om,  kan denne opdeling  af primære  og sekundære ydelser  dog 

varierer.

 Der er efterhånden så mange sites på nettet,  hvor man som bruger kan gå ind og 

oprette personlige profiler, at der nu også ligger et statement i hvilke sites man så vælger at benytte. 

Myspace skulle oprindeligt have været et forum for musikere, hvor de kunne lægge deres musik op. 

Det er nu blevet et allemandseje, som på grund af de mange muligheder for design og funktioner på 

profilen, nu handler mere om identitetsskabelse end om at formidle selvskreven musik, som var den 

oprindelige tanke. På Facebook handler det i høj grad om at være en del af communities og at skabe 

sin egen personlige profil, ved at lave grupper, have venner, lægge billeder ind af sig selv og andre 

og meget mere. Der er også mulighed for at oprette profiler for ens band, hvor man via ens venner, 

meget  nemt  kan  formidle  ikke  bare  musikken,  men  også  reklamerer  for  koncerter  og  anden 

information.

Der er altså skarp konkurrence på markedet,  når det handler om formidling af ens 

musik på internettet. Hvad der så adskiller disse sites fra BandBase er for eksempel, at de via deres 

nyheder  og debatforums  er  mere  branche  og  bandorienteret,  at  de  via  deres  downloads  har  en 

egentlig aftale med KODA, og at de beskæftiger sig udelukkende med dansk musik og den danske 

musikbranche. Disse ydelser taler dog i høj grad til en bestemt type brugere (de seriøse brugere, 

samt musikere), og henvender sig knap så meget til den del af målgruppen som kun er der for at 

tjekke downloads af de mere kommercielle navne. Da de forskellige ydelser i så høj grad tale til 
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forskellige brugertyper, kan der forekomme en vis forvirring med hensyn til adskillelsen af primære 

og sekundære ydelser. Dette har ikke nødvendigvis nogen betydning, men kan for de forskellige 

ydelser betyde tab af anerkendelse, tilfredsstillelse og deraf autenticitet hos nogle af brugerne. 

 

De nævnte problemstillinger i de foregående afsnit af den samlede oplevelse, tager udgangspunkt i 

BandBases brede målgruppe og deraf forskellige brugertyper.  En problemstilling der i høj grad 

stammer fra processen omkring overgangen fra MyMusic til BandBase. Det handler, som nævnt 

tidligere, om at imødekomme de problematikker der opstår, når man som virksomhed, står overfor 

at skulle  re-brande  sig selv og gå fra at betjene vækstlaget til  at ville omfavne alle retninger af 

musikbranchen (eller, at blive mainstream, som det også kan anses).  BandBase står altså overfor en 

svær opgave. Det vil i denne sammenhæng være oplagt at forholde sig til de to figurer 1 og 3. De 

kan bruges som redskab til at klarlægge de forskellige behov, man som virksomhed med en bred 

målgruppe, skal forsøge at afdække. At afdække alles behov er en umulig opgave, derfor kan denne 

problemstilling  også  beskrives,  som en  virksomheds  stillingtagen  til  balancegangen  mellem de 

forskellige behov de forskellige brugere har.

Vi spurgte Martin Buck, hvilken oplevelse BandBase ønskede at give brugerne. Til 

det svarede han blandt andet, at brugerne skulle have hvad de kom for, og så få noget de ikke vidste 

de havde brug for.

5.3 Opsummering 

Vi har ved hjælp af teori og interviews analyseret  Vega og BandBase. Begge kulturinstitutioner 

arbejder med brede målgrupper og skal derfor tilgodese mange individuelle  behov. Dette stiller 

yderligere store krav til begge instanser, udover deres evne til at kunne tilpasse sig et marked, som 

er under konstant udvikling. De bør også kunne tilbyde mange forskellige ydelser, der henvender 

sig  til  de  forskellige  segmenter  af  målgruppen,  hvilket  ikke  kun  indebærer  en  økonomisk 

udfordring, men også er en udfordring i sig selv. Der er hos begge instanser en bevidsthed om 

vigtigheden  af  kvaliteten  for  både  primære  og  sekundære  ydelser,  og  deraf  en  bevidsthed  om 

udarbejdelsen af en samlet oplevelse. 

6 Oplevelsen i kulturen – en diskussion
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Vores fokus har været, at se på hvordan man kan skabe kollektive oplevelser for den individuelle 

forbruger.  I  dette  afsnit  vil  vi,  ud fra  de forskellige  teorier  om oplevelser  diskutere  fordele  og 

ulemper, i forhold til de enkelte teoretikeres bud på, hvad der kan skabe en helstøbt oplevelse. For 

hvordan  og  hvor  tæt  på  en  helstøbt  oplevelse  kan  man  komme,  når  vi  som mennesker  er  så 

forskellige?  Hvordan kan udbyderne  imødekomme  forbrugernes  ofte  vidt  forskellige  ønsker  og 

stadig  favne  en  bred  forbrugergruppe  –  både  ud  fra  et  marketingsstrategisk  og  psykologisk 

perspektiv? Vi vil også diskutere hvordan forskellige ydre omstændigheder er med til, at påvirke 

kulturen.  For  eksempel  fastlåses  flere  og  flere  kulturinstitutioner  til  den  enkelte  kommune’  s 

økonomi,  på  grund af  den  nuværende kulturpolitik.  Hvilke  udfordringer  giver  dette  de  enkelte 

kulturinstitutioner  og hvor stor en indflydelse  har  denne stramme økonomi på det  kunstneriske 

indhold? 

6.1 Oplevelsens rammer 

I  teksten  Setting  the  stage gives  et  bud  på  en  teoretisk  oplevelsesmodel  ud  fra  et  strategisk 

markedsøkonomisk synspunkt (jf. afsnit 4.1.1). Deres oplevelsesmodel søger, at favne alle aspekter 

i forbindelse med en oplevelse. Dog gives der ikke nogle endegyldige beviser på, at de enkelte 

elementer,  som  underholdning,  eskapisme,  æstetik  og  uddannelse,  kan  opfyldes  hos  den 

individuelle forbruger. Kan man for eksempel være sikker på, at vi forbrugere lærer noget af at være 

aktive,  som Pine og Gilmore’  s eksempel  med  Bamboola  påpeger? Vi lærer  jo alle  forskelligt. 

Nogle vil uden tvivl tilegne sig stoffet bedst på denne måde, mens andre igen lærer bedre ved en 

logisk forklaring. Pine og Gilmore’ s teori omkring autenticitet sætter fokus på udbyderens evne til, 

at skabe så troværdig en oplevelse som muligt (jf. afsnit 4.1 – 4.1.1). Dette forsøger spillestedet 

Vega at skabe, i forhold til stedets fysiske rammer og selve elementerne i oplevelsen. Pine et al. kan 

have ret i deres formodning om, at hvis forbrugeren oplever noget som autentisk, så er det autentisk 

i lige netop den pågældende situation. En følelse af, at noget er autentisk, afhænger jo i sidste ende 

af forbrugeren, idet en oplevelse er subjektiv. Netop det subjektive aspekt gør det til en udfordring 

for  eksempelvis  Vega,  idet  en oplevelse  opleves  forskelligt  alt  efter  hvem forbrugeren er.  Kan 

Vega’ s historie nødvendigvis være medvirkende til, at forbrugeren oplever den oprindelige 1950’er 

– stil som autentisk? 

Pine og Gilmores oplevelsesmodel virker overordnet set rigtig god og som en vigtig 

grundmodel for udbydere af oplevelser. Der mangler dog et mere psykologisk aspekt for, at kunne 

forstå menneskers individuelle adfærd i  samspil  med den kollektive gruppe.  Dette psykologiske 
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aspekt gives der et mere dybdegående bud på, i teksten Meaningful experiences (jf. afsnit 4.2). Her 

gives der dog et noget optimistisk bud på, hvad den meningsfulde oplevelse er, idet en oplevelse 

ikke  behøver  at  medføre  større  livs  -  forandringer  for,  at  virke  fuldendt  for  forbrugeren.  Det 

meningsfulde kan, som teksten påpeger, skabes i form af de enkelte led (se figur 2), og i samspil 

med elementet af flow. 

Rammerne kan dog kun skabes, for mere præcist kan det ikke blive. Den enkelte 

udbyder kan forsøge, at spille på noget, som ofte vækker genkendelse eller erfaring hos en større 

gruppe. Men hvornår er der flow og kan man genskabe følelsen fra en tidligere oplevelse? Udbyder 

kan  spille  på  dette  ved  at  forsøge  at  forlænge  oplevelsen  ved  det  sekundære,  der  omkranser 

kerneoplevelsen. Gode intentioner, men vigtigt at guide folk, for ændring af vaner og for at indføre 

nye tiltag. Men vaner kan også ses som noget positivt, idet de faste rammer kan skabe tryghed for 

den  individuelle  forbruger.  Dette  kan  måske  give  stedet  bedre  forudsætninger  for,  at 

eksperimentere? De faste rammer kan også ses i forbindelse med, at musikken er velkendt og det 

derfor bare er der denne forbruger går.

6.2 Kritik af Humes konceptuelle model

Margee Hume resulterer i sin tekst om repurchase intention i en såkaldt konceptuel model, der skal 

hjælpe til videre teoretisk forskning på området. Med dette antydes da også, at modellen ikke skal 

opfattes konkret,  men mere som en figur der kan klargøre de veje,  der er mellem forbrugerens 

oplevelse, vedkommendes evaluering heraf og til sidst en eventuel tilbagevenden eller genkøb. Vi 

vil i det følgende påpege nogle vinkler, hvorfra denne model eller figur kan betragtes. 

I  figuren  er  der  angivet  nogle  pile,  der  viser  i  hvilken  rækkefølge  man  kan læse 

forbrugerens  oplevelse  og  evaluering.  Men  da  artiklen  er  skrevet  til  magasinet  International  

Journal of Arts Management, vil vi forsøge at se det fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Skal figuren 

altså bruges som et ledelsesmæssigt værktøj, vil det i denne sammenhæng være oplagt at vende 

figuren og tænke modsat pilenes retning. 

Humes  beskriver  i  artiklens  introduktion,  at  virksomheder  bør  udvikle  deciderede 

strategier, for de tilbagevendende kunder. Og påpeger dermed også vigtigheden af undersøgelser af 

netop denne gruppe. Dette er ikke noget nyt inde for service og marketing området, men Humes 

figur giver i sin ’omvendte form’ næsten mere mening for læserne af det magasin, hun har valgt at 

skrive for. Det vil sige, at virksomheder der laver brugerundersøgelser, jo ofte tager udgangspunkt i 

de kunder der allerede er og derfor er eventuelle tilbagevendende kunder. De får da stillet spørgsmål 
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vedrørende hvad de kan lide eller ikke lide ved oplevelsen (tilfredsstillelse), dernæst hvorfor (værdi) 

og til slut en eventuel uddybelse (emotionerne) og de konkrete ydelser (primær/sekundær). Altså 

som Humes figur i ”omvendt form”. 

Brugen af figuren afhænger selvfølgelig meget af hvilken virksomhed og hvilke behov 

der skal stilles. Er man for eksempel en ny virksomhed, giver figuren i ’omvendt form’ ikke så 

meget mening. Der ville man måske i stedet starte ved enten at definere de konkrete ydelser eller 

ved at tage udgangspunkt i en bestemt målgruppe, som kan have særlige behov og derfor starte ved 

felterne for enten tilfredsstillelse eller værdi. Humes figur kan altså bruges på mange måder, alt 

efter  hvilken vinkel den betragtes  fra,  og er alt  i  alt  et  godt redskab til  en bedre forståelse  for 

brugeres evalueringsprocesser. 

6.3 Begreberne flow og storytelling set i relation til de to cases

I forhold til kulturinstitutionerne, skal flow, ifølge Fuglsang, ses som en ”ideal tilstand” der ikke 

kun stimuleres af selve den primære oplevelse i form af den koncert, men også af de sekundære 

forhold  omkring  oplevelsen.  Med  Vega  som  udgangspunkt  er  det  altså  baren,  gaderoben, 

toiletforholdende og så videre (jf. afsnit 5.1-5.1.6). Disse sekundære forhold kan sandsynligvis være 

grundfundamentet for Vega fremtidige projekt LIVE. Flow kan ligeledes sammenholdes med en 

oplevelses psykologiske struktur og dens tre biologiske grundniveauer, da selve flowtilstanden kan 

opleves som et optimum hvor der forefindes et velbehag.

En af de fremtidige udfordringer for Vega bliver i midlertidigt, at få folk til at blive 

efter koncerten og dermed forlænge oplevelsen, ved at kæde koncertoplevelsen og lounge/natklub 

livet sammen. Her kan flow være en afgørende faktor, men det kan også være svært at bibeholde en 

flowtilstand i længere tid ad gangen. Efter en koncert opstår der ofte et tomrum, hvor publikum 

automatisk bliver trætte. Det kan derfor være svært at bibeholde den mentale tilstand fra koncerten, 

hvis  der  ikke  øjeblikkeligt  sker  noget  efter  afslutningen,  såsom  en  person  der  reklamerer  for 

natklubben eller lignende. Et samarbejde med bandet kan muligvis være en mulighed, hvor bandet 

reklamere for resten af husets faciliteter inden de spiller deres sidste nummer. Dertil skal tilføjes, at 

spillestedet også kunne have en aftale med bandet om at spille et afslutningsnummer, der var oppe i 

tempo og fik folk med, så trætheden hos publikum derved ikke indfandt sig så hurtigt bagefter. Der 

kan dog også være udfordringer ved et sådan samarbejde med bandet, idet de højst sandsynligt har 

et fast program som de følger. 
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I forbindelse med en hjemmeside kan begrebet flow hurtigt få en anden funktion, da 

selve flowet altafgørende for forbrugerens vedvarende interesse for siden. Hjemmesiden skal være 

overskuelig og nem at bruge og dermed have et flow. Dette giver forbrugeren en tilfredsstillelse og 

kan virke forløsende når forbrugeren bruger siden som lager og debatforum for deres musik.    

Storytelling kan bruges som virkemiddel til skabelsen af flow, og anses derfor for at være et unikt 

og stærkt redskab, der fungerer som bindeled mellem institution og forbruger. Historien er unik, 

idet den er med til at skabe et personligt helhedsbillede for forbrugeren, hvilket samtidig gør det 

vanskeligt  for  andre  virksomheder  at  kopiere.  Derfor  bør  institutioner  arbejde  ud  fra  et 

følelsesbaseret  niveau  udadtil  og ikke tænke logisk videnskabelige  og materialistiske  (jf.  afsnit 

4.5.3).  For  en  internetside  kan  storytelling,  sammen  med  flowet,  skabe  en  rød  tråd  der 

sammenbinder et budskab, såsom BandBase, der i selve titlen allerede giver udtryk for at være en 

base for bands og musik. Selve den røde tråd udmundes da i selve temaet om dansk musik for den 

danske hjemmeside, og tysk musik for den kommende tyske hjemmeside. Et debatforum giver så 

forbrugeren  en  mulighed  for  at  give  sin  mening  til  kende,  hvilket  skaber  sammenspil  mellem 

forbruger,  institution  og  forbrugerne  imellem.  I  forbindelse  med  spillesteder  som  Vega,  kan 

storytelling være med til  at  vække forbrugerens nysgerrighed så de møder  op til  de forskellige 

events, såsom Bland Blod projektet. Her kan et magasin som Vegas, samt Vegas hjemmeside være 

et godt virkemiddel, idet disse kan være med til vedligeholdelse af Vegas rammer.  

6.4 Politik, økonomi og innovation 

Da en god oplevelse  ofte  forbindes  med  god kvalitet,  kan det  for  virksomheder  være  svært  at 

administrere  ønsket  om  høj  kvalitet  overfor  et  ofte  stramt  budget.  Og  dette  kan forklare  det 

voksende fokus på brugerinddragelse. Kulturministeriet har for eksempel netop udgivet en rapport 

om brugerdreven innovation, med henblik på brugerinddragelse i kulturlivet. I den gives eksempler 

på kulturinstitutioner der gør brug af brugerinddragelse, og der skrives at den skal betragtes som en 

inspirationsrapport, for både institutioner og brugere/ikke brugere af kulturlivet (Reach Out2008). 

Og det kan da antages, at der fra Kulturministeriet foreligger et ønske om en sammenhæng mellem 

oplevelser med kvalitet,  samt en økonomisk bæredygtighed på kulturområdet. Brugerinddragelse 

kan for kunstinstitutioner, være med til at underbygge deres ønske om øget økonomisk støtte fra 

staten. Det kan dog også være en begrænsning, da de fra Kulturministeriets side, kan kræve større 

viden omkring institutionernes brugere for overhovedet at opnå støtte. At skaffe denne viden kræver 

dog også et vist økonomisk overskud hos institutionerne. Der kan altså forekomme øget pres på 
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især  de  statsstøttede  institutioner,  hvis  brugerinddragelse  i  fremtiden  vil  fungere  som en  slags 

legalisering,  og det  kan i  sidste ende gå ud over kvaliteten  af udbudte oplevelser.  Mikael  Pass 

udtalte i interviewet at det er en politisk udfordring for kulturinstitutionerne at gennemtrumfe de 

nødvendige midler til, at opretholde den ønskede standard. De har dog som tidligere nævnt, netop 

indgået  et  samarbejde  om  et  brugerdrevent  innovationsprojekt,  LIVE.  BandBase  er  i  denne 

sammenhæng  et  godt  eksempel  på  en  institution  der  i  aller  højeste  grad  er  afhængige  af 

brugerinddragelse. Selve konceptet med sitet, fungerer jo ikke uden dets brugere, og uden brugere, 

ingen sponsorer og derfor ingen penge. 

6.5 Spillestedet Jazzhouse – et eksempel i udvikling 

På spillestedet Copenhagen Jazzhouse i København er der for nylig tiltrådt en ny musikchef Lennart 

Ginman. Det betyder også et nyt koncept, Ti klubber i klubben, altså nye rammer for deres events 

og de musikalske oplevelser. Ginman har opdelt jazzen i ti kategorier med navne som Blip, Select 

og Globus. Tilsammen favner de ti klubber de forskellige retninger der er indenfor jazzens verden 

og forsøger at give publikum flere muligheder for bedre at kunne mødekomme den enkeltes behov. 

Dette er i god stil med modellen fra artiklen Meaningful exsperiences der blandt andet angiver en 

skelnen  mellem det  forbrugeren  genkender  og  det  nye.  Det  kunne i  denne  sammenhæng  være 

interessant  at  følge  dette  nye  tiltag  i  fremtiden  og  sammenholde  det  med,  for  eksempel  den 

teoretiske model fra Meaningful experiences.  

6.6 Design af kollektive versus individuelle oplevelser 

Det er bemærkelsesværdigt,  at  der indenfor teorier  om oplevelsesøkonomien er så lidt  fokus på 

selve  oplevelsen  og  oplevelsens  psykologiske  niveauer  og  strukturer.  Der  er  sandsynligvis  to 

hovedårsager til dette: For det første tog Pine og Gilmore udgangspunkt i markedsøkonomiske og 

erhvervsmæssige  aspekter  i  deres definition  af begrebet.  Begrebet  vandt  da også hurtigt  indpas 

blandt økonomer, marketingsfolk og politikere som noget, der kunne bruges til  at få økonomisk 

indsigt og forståelse, samt afgrænse bestemte sektorer. Hermed kunne man bedre lave strategier og 

innovation indenfor samme. For det andet kan den psykologiske tilgang virke noget diffus og svært 

tilgængelig, da den tager udgangspunkt i individet psykologiske husholdning. Set med et overordnet 

marketingsmæssigt perspektiv kan det virke meningsløst, at forsøge at forholde til individet.

Men  når  netop  individet  er  så  stor  en  del  af  den  samlede  oplevelse  i 

oplevelsesøkonomien, så giver det god mening også at prøve at forstå hvordan en oplevelse kan 
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opfattes og beskrives psykologisk set. En forståelse af de psykologiske grundniveauer i oplevelsen 

kan dog bruges når der skal designes oplevelser fra det sanselige og neurofysiologiske niveau til det 

reflektive niveau. Det er desuden vigtigt at have det emotionelle og evaluerende niveau for øje i 

oplevelsesdesign, da det er på dette niveau at en oplevelses vurderes som værende god eller dårlig 

af forbrugeren. Da evalueringen kan foregå både bevidst og ubevidst kan det evaluerende niveau 

blive nøglen til at danne ubevidste erfaringer og kognitive skemaer hos forbrugeren. 

Ovenstående aspekt ser man hvis man ser på reklamer og betydningen af for eksempel 

logoer  og/eller  symboler.  En  tv-reklame  for  et  dagligdagsprodukt  som  for  eksempel  OMO-

vaskemiddel har udover det formål,  at gøre forbrugerne opmærksomme på produktets eksistens, 

også en anden vigtig funktion: At indprente produktets kendemærke (i dette tilfælde de tre store 

røde bogstaver O-M-O) i forbrugerens (under)bevidsthed, så de næste gang de står i supermarkedet 

har følelsen af allerede at være fortrolig med mærket, selvom de måske aldrig har prøvet at vaske 

tøj med det. Forbrugeren får på denne måde både serveret noget nyt, men også noget de (føler) de 

kender  i  forvejen.  Dette  er  også grunden til,  at  navnet  gentages  så  mange gange i  løbet  af  en 

reklame. OMO-mantraet i reklamerne henvender sig til høresansen (som man ikke fysiologisk kan 

lukke af for – til forskel fra øjnene, som man kan lukke), og de tre bogstaver (som ligeså godt kan 

opfattes som grafiske symboler, mere end egentlige bogstaver)  i den kraftige røde farve skriger til 

synssansen. Både mantraet og farverne lagrer sig ubevidst i forbrugerens hukommelse, og det at 

man genkender produktet i supermarkedet gør, at man er mere tilbøjelig til at vælge det frem for et 

andet ukendt produkt. Det er enkelt og har en klar signalværdi, og det virker! Desuden kan man 

med udgangspunkt i subjektets erfaringsdannelse sige noget om kollektivets ditto samt adfærd.

Det er derfor oplagt at indtænke disse oplevelsens psykologiske strukturer  i oplevelsesdesign – om 

det så er af et online-community som BandBase eller på et spillested som Vega.

Det kan derfor være vigtigt at slå fast, at det at ville forsøge at tilgodese individet i den 

kollektive  oplevelse  ikke  er  ensbetydende  med  at  ville  forstå  de  psykologiske  strukturer  i 

oplevelsen.  Som vi  allerede  har  slået  fast  er  det  umuligt  at  tilgodese  alle  individer  i  en  bred 

målgruppe.  Blandt  fordi  individets  opfattelse  af  oplevelsen  afhænger  af  personens  psykiske  og 

fysiske tilstand. Men man kan ved at inddrage oplevelsens psykologiske grundniveauer forbedre 

sine  chancer  for  at  de  oplevelser  man  udbyder,  kan  gå  hen  og  blive  optimale  meningsfyldte 

oplevelser hos forbrugeren.
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7 Konklusion
Hovedformålet med denne afhandling har været at undersøge og diskutere, hvordan man skaber 

kollektive oplevelser for den individuelle forbruger indenfor kulturlivet – og mere specifikt 

musiklivet i Danmark. Ud fra relevante diskurser og teorier på området, samt behandlingen af to 

kulturinstitutioner – Vega og BandBase – har vi forsøgt at afdække området teoretisk og empirisk. 

Disse giver tilsammen et indblik i hvilke arbejdsredskaber og metoder, der kan benyttes i 

forbindelse med skabelsen af den kollektive oplevelse. 

Indenfor marketingsmæssige og erhvervsorienterede teorier om oplevelsesøkonomien 

forsøges som oftest at indramme og beskrive brede målgrupper og strategier. Da forbrugeren 

imidlertid udgør en væsentlig rolle i slutproduktet, fandt vi det hensigtsmæssigt også at inddrage et 

psykologisk perspektiv til beskrivelsen af individets subjektive opfattelse af oplevelser. Vi 

undersøgte derfor vekselvirkningen mellem menneskets biologiske grundniveauer oplevelsens 

psykologiske struktur. Vi erfarede, at det gav mening at henvende sig til det evaluerende niveau, 

hvis man ønskede at øge chancerne for at give forbrugeren en meningsfuld oplevelse.

Den gode og meningsfulde oplevelse blev også vores udgangspunkt for at undersøge, 

hvordan man får kunder til at vende tilbage til for eksempel en koncert i Vega. Vi fandt i den 

forbindelse Humes konceptuelle model om forbrugernes repurchase intentions anvendelig til at 

forklare hvilke elementer, der skulle være opfyldt for at øge chancerne for dette. Vi fandt desuden, 

at modellen også kunne bruges ud fra en marketingsstrategisk synsvinkel, hvis man tog 

udgangspunkt andre steder i modellen, og ikke nødvendigvis fulgte den kontinuitet Hume selv 

foreslog. Hume påpeger ofte i sin artikel, at der mangler forskning angående de emotionelle 

aspekter af forbrugssituationen, hvilket vi, som nævnt, har forsøgt at afdække.

Vi beskrev dernæst den optimale tilstand for perceptionen og absorptionen af en 

oplevelse ud fra begrebet flow. Flow beskrev vi som oplevelsen af en tilfredsstillende mental 

tilstand hos forbrugeren, hvor forbrugerens evner og færdigheder var afstemt i forhold til 

oplevelsens udfordringer. Begrebet flow kunne således bruges i designet af oplevelser i 

kulturinstitutioner, som en optimaltilstand at stræbe efter, og kræver således, at man er opmærksom 

på forbrugernes færdigheder og behov. Herefter beskrev vi begrebet storytelling, som 

kulturinstitutioner netop kan bruge til at appellere til forbrugernes følelser, når de skal sælge deres 

produkter.

Ud fra interviews med repræsentanter fra Vega og Bandbase undersøgte vi hvordan 

disse institutioner navigerer i forhold til oplevelsesøkonomien og oplevelsessamfundet ud fra 

74



Kollektive Kulturoplevelser 

strategier og profil. Begge cases ønsker at henvende sig til en bred målgruppe, og forsøger i den 

henseende, at tilgodese mange individuelle behov. Det er vigtigt for begge kulturinstitutioner, at 

bevare den høje kvalitet, både i forhold til de primære og sekundære ydelser, og begge er dermed 

bevidste om udarbejdelsen af en samlet oplevelse. Dette ønske om kvalitet skaber udfordringer i 

forhold til, at fastholde forbrugerne. Dette gælder såvel for innovation af nye ideer rent kreativ, som 

rent økonomisk, da det koster penge, at udvikle og forske i forbrugernes ønsker.

Vi kan konkludere, at det ikke er muligt, at sikre sig, at alle brugere får den samme 

gode oplevelse fordi vi mennesker er så forskellige. Tidligere livserfaringer og vaner påvirker vores 

måde, at opleve på og dette er derfor med til, at gøre oplevelsen subjektiv. Ønsket om, at skabe 

fuldendte kollektive oplevelser må derfor forblive i teorien. Dog kan disse teorier fungere som 

udmærkede guidelines til diverse udbydere af oplevelser, idet de samlet set favner de forskellige 

vinkler, som oplevelsen kan ses ud fra. 
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