
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2008 beskrev jeg brugerne og deres ønsker således: 

 
”Brugere af web-tv vil gerne underholdes, udvikles, 

have en følelse af at være med, bringes ud af de daglige 

rutiner – på vanebasis, samt bekræftes i hvem de er. 

 
De ser helst, at web-tv er en service, der gør dem klogere 

– og helst klogere end deres venner. Videoen skal give 

dem noget at tale om, og så må det meget gerne have 

noget at gøre med nogen eller noget, som de kender. 

 
Alt dette skal helst bekræftes på ca. 40 sekunder, da 

brugeren typisk afsætter 3 sekunder til at blive op- 

mærksom på indslaget, 7 sekunder til at se lidt nær- 

mere på det og 30 sekunder til at beslutte sig for, om 

de hellere vil skifte over til noget andet. 
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Web-tv brugere er nemlig ikke ”gammeldags” tv-seere 

(som siges at bruge 15 % mindre hjerneaktivitet, når 

de ser tv, end når de sover), men netop brugere. Og 

brugere tager stilling, de går i dialog, de netværker, de 

uploader lige så gerne som de downloader, de indgår i 

sociale og faglige fællesskaber, og de er ikke længere 

bare modtagere men en slags medlemmer og i mange 

tilfælde sågar medproducenter i en verden, hvor P2P 

klinger stadigt højere end kuratorer og redaktører.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://w ww.sm k.dk/udforsk-kunsten/ 

smk-blogger/artikel/saa-kom-jeg-paa-museum/ 

Af Mathilde Schytz Marvit 
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I 2014 er der meget af ovenstående, som stadig holder 

vand, dele af det endog i endnu højere grad: Fx har 

vi i kraft af udbredelsen af smartphones og tablets 

nogle helt andre producenter på banen i dag end 

dengang. Men inden for de sidste par år er der også 

sket et lille skred. Ikke bare i brugernes adfærd, men 

også i kulturinstitutionernes måde at se brugerne og 

ikke mindst institutionerne selv på. 

 
Ser vi for eksempel på SMK’s kommunikations- 

strategi fra 2012, beskrives brugerne som ”hyper- 

forbrugere” (et begreb hentet fra den franske filosof 

Gilles Lipovetsky). Hyperforbrugere er forbrugere, 

der skaber identitet gennem forbrug, og som er mere 

interesserede i at købe fortællinger, betydninger og 

relationer end produkter. 

 
I kommunikationsstrategien kobles disse hyper- 

forbrugere sammen med den tidsalder, vi lever 

i, som af bl.a. af globaliseringseksperten fra The 

Economist, John Parker, og også i SMK’s kommu- 

nikationsstrategi, kaldes ”masseintelligensens 

tidsalder”. I masseintelligensens tidsalder har 

brugerne et umætteligt behov for åndelig og intel- 

lektuel stimulans, de er vant til at interagere og gå 

i dialog, og kulturinstitutionerne forventes, bl.a. 

ifølge SMK’s egne brugerundersøgelser fra 2010- 

13, at honorere brugernes behov og forventninger. 

Som følge heraf har man som kulturinstitution 

lettere ved at tiltrække et bredere publikum, hvis 

man ”taler op til brugerne. For alle forbrugere (…) 

vil gerne genspejles som begavede, cool – og dermed 

moderne!”2
 

 
Følger man den til dørs, kunne man mene, at kultur- 

institutionerne står med den udfordring, at de skal 

sælge brands frem for produkter. Eller som det står 

formuleret i SMK’s kommunikationsstrategi fra 

2012: Følelser frem for fakta. Og da følelser netop er 

en af videomediets forcer, tegner det jo godt for brugen 

af web-tv inden for kulturformidling. Men hvad siger 

vores brugere selv? 

 
 
 
 
 

35 2 Publikum sudvikler Lise Bach Hansen fra Det Konge lige Bibliotek 

i Politiken 24.04.11 
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Brugerundersøgelser 
 
 
 
 

 

I forbindelse med denne publikation udførte vi både 

kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser for 

SMK web-tv. Målet var dels at karakterisere for- 

skellige målgruppers præferencer i forhold til SMK 

web-tv, dels at belyse hvilke forventninger, udfor- 

dringer og behov brugere og potentielle brugere af 

SMK web-tv har. 

 
Helt overordnet viste undersøgelserne, at cirka to 

ud af tre brugere synes godt om indholdet på SMK 

web-tv, og at det for stort set alle brugere er vigtigt, 

at videoerne er både informative og underholdende. 

 
Men derudover blev det tydeligt, at videoernes under- 

liggende præmis er meget betydningsfuld for forstå- 

elsen og vurderingen af selve videoen. Spørgsmålet 

”i hvilken forbindelse er filmen produceret, hvorfor 

og til hvem?” meldte sig med det samme hos under- 

søgelsernes brugere – og fandtes svaret ikke umid- 

delbart, havde det negativ betydning for brugernes 

vurdering af videoen. 

 
Afkodningen af videoens oprindelige kontekst og 

mission er således en væsentlig problemstilling for 

brugerne, når videoerne flyttes fra en platform til en 

anden, og dermed er det også en stor udfordring for 

web-tv producenterne, når der, som tilfældet ofte er, 

distribueres på flere platforme. De beskrivelser og 

kontekster, der omkranser videoen, får derfor også 

stor betydning for brugernes senere bedømmelse af 

videoen. 
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Forskellige formater og deres målgrupper 
 
 
 
 

 

SMK’s produktioner har mange forskellige fortælle- 

formater. Nogle følger kunstneriske forløb eller 

produktionsprocesser– fx udstillingsophængninger 

eller kunstværkers tilblivelse. 

 
Andre trækker større kronologiske og biografiske 

fortællinger op. Der var stor forskel på, hvordan 

undersøgelsens unge brugere og de øvrige brugere 

bedømte fortællinger med store kronologiske for- 

løb: De unge forholdt sig meget skeptisk til de store 

kronologiske forløb, mens de blev vel modtaget af de 

andre brugere. Begge grupper bedømte imidlertid 

de processuelle videoer positivt. 

 
Det peger på, at fortællinger med centrale karakte- 

rer og en stærk forankring i fortællingens ”her og 

nu”, som fx når vi følger en kunstners arbejde med 

et værk, har en særlig appel for alle brugere, og 

at de yngre generationer, fordi de er mere vant til 

web-mediet, tager afstand fra de mere episke fortælle- 

former, som den ældre målgruppe tager godt imod. 

 
Med undersøgelserne blev det også tydeligt, at brugerne 

favoriserer og sætter stor pris på videoer, der fortæller 

visuelt gennem informationsmættede billeder. 

Videoer, der viser handlinger, som bliver udført, 

eller som viser meget nære detaljer, bemærkes af 

brugerne som mest interessante. Det er betragtninger, 

der stemmer overens med videomediets styrker – at 

der kan kommunikeres non-verbalt, og at levende 

billeder kan formidle et andet stof end tekst og still- 

billeder. 

 
Flere af brugerne i fokusgrupperne fremhævede 

(som tidligere nævnt), at de i videoerne ønskede 

noget ekstra: Noget som de ikke kunne finde andre 

steder, en slags bonus. Der skal med andre ord være 

en grund til at se en video; den har jo ofte et noget 

mere tvunget, lineært forløb end eksempelvis tekst 

på web og tager derfor tid. 
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Fremtiden 
 
 

SMK’s brandplatform 
 

Brugernes bevæggrunde for at se en video produceret 

som web-tv for en kulturinstitution i 2014 tager altså 

udgangspunkt i beskrivelsen af brugeren som hyper- 

forbruger i masseintelligensens tidsalder. Disse 

brugere skaber identitet gennem forbrug og er mere 

interesserede i at købe fortællinger, betydninger og 

relationer end produkter. De har samtidig et umæt- 

teligt behov for åndelig og intellektuel stimulans, vil 

genspejles som begavede og cool og leder efter oplevel- 

ser og følelser frem for fakta. 

 
En video skal således, for at blive opfattet positivt 

hos disse brugere, give brugerne en merværdi – en 

såkaldt bonus, som opfylder disse forventninger og 

behov. 

 
Men hvilke bonusser er så disse? Og hvordan kobler 

vi brandet med brugere? På SMK arbejder vi med 

følgende brandplatform: 

 

Omdrejningspunkt 

Vi vælger en levende og 

åben dialog, i en stadig 

undersøgelse af hvordan 

kunsten indvirker på 

vores liv. 

 

Positionering 

Med udgangspunkt i Danmarks 

største kunstsamling formidler vi 

dansk kunst til verden og 

verdens kunst til Danmark. 

 

Værdier 

Generøse 

Professionelle 

Videbegærlige 

Interagerende 

 

Idéen 

Kunst giver 
perspektiv 

 

Personlighed 

SMK er en indsigtsfuld 

ven, der udfordrer alle til 

at stille spørgsmål og 

udforske verden. Altid 

med et synspunkt og 

lyst til diskussion. 

 

Vision 

SMK bidrager til at redefinere 

museet som institution i det 21. år- 

hundrede: SMK vil styrke et kreativt 

og reflekteret samfund, der værd- 

sætter sin historie og anerkender 

forskellighed. 
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Fremtiden (fort.) 

 
 
 
 

 

Bonussen for SMK’s brugere skal således gerne 

være, at kunst giver perspektiv. Med SMK’s web- 

tv sker det eksempelvis igennem et interview med 

fotografen Jan Grarup, som fortæller om sit syn 

på Goyas og Manets grafiske skildringer af krigs- 

scener fra 1800-tallet og sammenstiller dem med 

sine egne skildringer af krigsscener fra i dag. 

 
På den led skaber vi et indhold, som kan være 

identitetsopbyggende – eksempelvis var der en 

del foto-interessererede mennesker, som begyndte 

at følge vores Vimeo-kanal efter dette interview, 

og som muligvis føler sig åndeligt og intellektuelt 

stimuleret af produktionen, siden de deler og li- 

ker indholdet på deres sociale og faglige netværk 

online. Ligeledes fremstår interviewet tættere 

på en følelsesmæssig oplevelse end ren fakta, da 

det netop formidler fotografen og hans syn på de 

voldsomme billeder og ikke eksempelvis en mu- 

seumsinspektørs fremlæggelse af ”hvem, hvad, 

hvor”. Dette bakkes op med closeups af både de 

krigsscenarier, der tales om, samt af fotografen 

selv (hans tatoverede arme, hænder i bevægelse, 

øjne der ser mv.). 

 
Dermed berører vi næste store udfordring for 

kulturinstitutionernes web-tv: At nå ud til bruger- 

ne. En ting er, om de kan lide vores indhold, en 

anden ting er, om de finder og ser det. 
 
 

Som en tommelfingerregel i SMK’s web-tv-pro- 

duktion i publiceringsøjemed producerer vi derfor 

web-tv ud fra følgende to brugergrupperinger: 
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Fremtiden (fortsat) 

 
 
 
 

 

Brugergruppe A) ”Kender SMK” 

Denne gruppe består af: 
 
 

— ”Klassiske” museumsbesøgende, der ser 

web-tv for at kunne tale med, for at forstå, 

for at få indsigt og reflektere over det 

berørte emne. De finder web-tv via vores 

udstillinger, website og på Facebook. 

 
— Eventbrugere, dvs. brugere, der besøger 

SMK i forbindelse med events som fx 

SMK Fridays, koncerter, teaterfortolkninger 

af værker mv. foto-interessererede finder på 

vores web-tv gennem venner på sociale medier, 

via blogs og gennem nyhedsmedier 

Brugergruppe B) ”Kender ikke SMK” 

Denne brugergruppe har ingen personlig relation 

til SMK, hverken fysisk eller virtuelt. Hvis de 

skal i berøring med vores web-tv, vil det højst 

sandsynligt ske gennem: 

 
— Kendisfaktor (eksempelvis fotograf 

Jan Grarup) 

— Emnefaktor (videoen berører et emne, som 

interesserer dem og bliver hypet gennem et 

medie, de er på allerede, fx et foto-site) 

— Den sociale faktor (anbefaling fra venner) 

Som det fremgår af ovenstående er sociale medier, 

blogs og nyhedsmedier altså meget vigtige aktører, 

hvis vi vil nå ud til vores brugere – og det gælder 

både de brugere, der kender SMK, såvel som de bru- 

gere, der ikke gør. 

 
Vores distributionsstrategi såvel som indholdsfor- 

mater må derfor spejle sig i ovenstående, således 

at vi, når vi producerer, altid har nedenstående in 

mente: 

 
1. Videoen skal være en oplevelse i sig selv 

2. Den skal spredes i verden gennem 

ambassadører 

 
Opfylder vores produktioner disse to kriterier, 

mener vi, at vi med vores web-tv på SMK kan være 

med til at sørge for, at kunst skaber perspektiv (for 

brugerne). 


