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Inspiration til oplevelser
 

Mennesker af i dag efterspørger gode og minderige oplevelser. De sætter krydderi på livet, 
giver identitet og livskvalitet. 

Men hvilke oplevelser er der behov for - i dag, i morgen og om 10 år? Det er spørgsmål, 
som enhver, der arbejder med at udvikle og formidle gode oplevelser, gerne vil kende 
svarene på. Til spørgsmålene hører der imidlertid mange svar. Oplevelsestilbuddene er vidt 
forskellige. De hverken kan, vil eller skal præstere det samme. Dem, der oplever, er også 
forskellige. Det enkelte menneske oplever ikke engang på samme måde dag efter dag. 
Dertil har humøret, sammenhængen, erfaringerne, vejret, alderen og mange andre forhold 
alt for stor betydning.

Alligevel er det naturligvis muligt at sige mange gode ting om oplevelsesudvikling, når 
den er bedst - om helheden, bredden, dybden. Om små og store initiativer, som teorierne 
og erfaringerne fortæller, at det er værd at arbejde med.

Det er netop det, vi har villet med denne bog - at formidle viden og erfaring om ople-
velsesudvikling fra såvel praktisk som teoretisk hold. Og det er vores håb, at bogen vil være 
i stand til at bevidstgøre og inspirere en masse mennesker, der vil de danske attraktioner - 
og dansk turisme - det godt. Det er nemlig dem, der har nøglen til succes. En fællesnævner 
for alle facetter i oplevelsesudviklingen er jo, at alt afhænger af vilje, viden og kompetencer 
hos alle de kreative og engagerede mennesker i og omkring oplevelsesvirksomhederne.

Bogen er udarbejdet i regi af udviklingsprojektet ODA, Oplevelsesudvikling i Danske 
Attraktioner, og bygger blandt andet på erfaringer fra mange af projektdeltagerne. Vi har 
imidlertid bestræbt os på, at bogen ikke bare skal have relevans for dem, men at den skal 
kunne inspirere til oplevelsesudvikling af den stærke slags i hele attraktionsbranchen - og i 
dansk turisme i øvrigt. 

Med håbet om, at bogen lever op til sit formål, ønsker jeg god læse- og arbejdslyst.

Henrik Lehmann Andersen
Formand for Attraktionernes Udviklingsfond

InspIratIon tIl oplevelser
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Kapitel 1

Én kerneydelse 
– mange vinkler
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Emnet for denne bog er systematisk og strategisk oplevelsesudvikling. Fokus ligger på de gode 
oplevelser, som publikum kommer efter, når de besøger attraktionen og på hele indsatsen for at 
udvikle denne ydelse.
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Oplevelsestilbuddet og oplevelsesudviklingen er natur-
ligvis genstand for enhver attraktions opmærksomhed. 
Alligevel har ODA-projektet lagt vægt på at få beskrevet 
oplevelsesudviklingens forskellige aspekter. Årsagen er en 
erkendelse af, at nok har enhver attraktion beskæftiget 
sig med oplevelsesudvikling, men det er langt fra alle, der 
har arbejdet med det ud fra en helhedsforståelse og med 
fokus på alle de forskellige vinkler, der har betydning for 
gæstens oplevelse.

Målsætningerne for arbejdet med bogen har været:

• at skabe forståelse for attraktionernes placering i 
oplevelsesøkonomien

• at definere begrebet en oplevelse og at beskrive de 
faktorer, der påvirker gæstens oplevelse

• at se på oplevelsen som en helhed og at forholde sig 
til alle de problemstillinger, som vedrører oplevelsesud-
vikling

• at præsentere metoder til brug for det strategiske og 
systematiske arbejde med attraktionernes kerneydelser

Den primære målgruppe for bogen er de mange 
mennesker, der arbejder med udvikling af attraktioner, 
men andre, der beskæftiger sig med oplevelsestilbud 
er også velkomne til at lade sig inspirere. For en dels 
vedkommende retter bogens eksempler og anvisninger sig 
ganske vist specifikt på attraktionernes verden, men der er 
samtidig lagt vægt på at beskrive oplevelsesudviklingens 
vilkår på et mere generelt niveau.

I de indledende kapitler beskæftiger bogen sig med 
selve begrebet oplevelser - hvad er en oplevelse, og hvilke 
faktorer påvirker den? Vigtigt er det også at klarlægge at-
traktionernes placering i oplevelsesøkonomien. Med dette 
udgangspunkt beskæftiger bogen sig med oplevelsen 
som en helhed og med den intention at behandle alle de 
problemstillinger, der berører oplevelsesudviklingen. 

I den sammenhæng kunne man argumentere for også 
at beskæftige sig med attraktionens markedsføring. Det er 
dog kun sket i et meget begrænset omfang i denne bog, 
og baggrunden er en betragtning om, at markedsføringen 
baserer sig på oplevelsesudviklingen frem for at være en 
del af den.

Hovedvægten ligger på en tematisk og teoretisk 
beskrivelse af oplevelsesudviklingens mange forskellige 
aspekter. Samtidig har det været en klar intention at 
gøre de teoretiske input og anbefalinger så operationelle 
som muligt ved at supplere med gode råd, tjeklister og 

metodebeskrivelser i det omfang, det har været muligt. 
Resultatet er en form for arbejdshåndbog, om end der 
ikke er tale om en færdig køreplan for oplevelsesudvikling. 
Hvad det angår, er væsentlige områder inden for oplevel-
sesudviklingen for komplekse eller for ubearbejdede til, 
at det har været muligt på nuværende tidspunkt at samle 
anvisningerne i enkle og meget operationelle værktøjer.

I den henseende kan bogen betragtes som kilde til 
inspiration og første skridt på vejen. Udviklingen inden for 
oplevelsesindustrien går i øjeblikket så hurtigt, at de næste 
skridt til en mere redskabsorienteret håndbog vil kunne 
tages inden for en overskuelig fremtid.

Teori og praksis

Bogen bygger først og fremmest på den viden, som 
teoretikere på forskellige felter har om oplevelsesudvikling. 
Her har Lena Mossberg, docent ved Handelshøjskolen, 
Göteborg Universitet haft en særlig fremtrædende rolle, 
ikke mindst i kraft af hendes lancering af begrebet 
oplevelsesrummet som forståelsesramme for de mange 
forhold, der påvirker oplevelsen. 

Ellers er det som hovedregel særlige nicher inden 
for emnet, der bliver berørt, når teoretikerne forholder 
sig til afsætning, produktudvikling og kommunikation 
vedrørende oplevelsestilbud. Alligevel kan forskellige 
teoretikeres arbejder tjene til at underbygge og videreud-
vikle det grundlag, attraktionerne bygger deres indsats på 
i relation til oplevelsesudvikling.

Samtidig er det åbenbart, at de enkelte attraktioner har 
mange erfaringer med bestemte aspekter af oplevelsesud-
vikling – erfaringer som med fordel kan videreformidles. 
Her er en oplagt mulighed for at samle viden og indsigt, 
som kan inspirere på kryds og tværs inden for dansk 
turisme generelt. I sin behandling af oplevelsesudviklin-
gens mange aspekter anvender bogen derfor eksempler 
fra attraktionernes egen verden, og der indgår cases fra 
attraktioner, der har særlige erfaringer med oplevelsesud-
vikling på specifikke områder. 

Disse cases er beskrevet af Teknologisk Institut, der 
på opdrag af ODA-projektet i januar og februar 2006 
gennemførte en interviewundersøgelse blandt de at-
traktioner, der deltager i projektet. Alle de 39 attraktioner 
deltog i en overordnet undersøgelse af status med hensyn 
til oplevelsesudvikling. Fem attraktioner medvirkede ved 
en mere dybdegående undersøgelse af deres indsats inden 
for særlige aspekter af oplevelsesudviklingen.

Attraktionerne kender overvejelserne, initiativerne og 
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konsekvenserne. De arbejder på meget forskellige vilkår 
og med vidt forskellige rammer rent ressourcemæssigt, 
men deres viden og kunnen stammer fra virkelighedens 
verden. Der er da heller intet til hinder for, at den meget 
store attraktion inspirerer den lille - eller omvendt - i hvert 
fald ikke på det principielle niveau. Hvordan man så vil 
drage nytte af andres erfaringer afhænger naturligvis af 
attraktionens egne ønsker og muligheder.

Den røde tråd

Sammenhængen mellem alle de faktorer, der har betyd-
ning for oplevelsesudviklingen er en rød tråd gennem 
hele bogen. Når publikum i attraktionen vender hjem med 
gode minder og lyst til at vende tilbage til nye oplevelser, 
er det jo fordi summen af alle deres berøringsflader med 
attraktionen har været, som den skulle være.

Grundlæggende er det vigtigt at gøre sig klart, at 
oplevelsen kan ses ud fra to perspektiver - den, der skaber 
forudsætningerne for oplevelserne, og den, der oplever, 
det vil sige henholdsvis attraktionens og gæstens perspek-
tiv. I den sidste ende er gæstens perspektiv naturligvis det 
afgørende. Det er ham eller hende, der subjektivt vurderer, 
hvordan oplevelsen var. Bogens perspektiv er imidlertid 
først og fremmest attraktionens, idet hovedspørgsmålet 
er, hvad en attraktion kan gøre for at skabe de bedste 

betingelser, for at gæsten får en god oplevelse.
En mængde store og små forhold spiller ind på 

oplevelsesudvikling, og det er forkert at ignorere noget 
af det, hvis resultatet skal være effektivt og hensigtsmæs-
sigt. For overskuelighedens skyld behandler bogen 
oplevelsesudviklingen område for område. Når man vil 
arbejde systematisk og strategisk er det altid vigtigt at 
kunne overskue, hvad det er man gør, og hvad det fører 
til. Også derfor er der god mening i at beskæftige sig med 
oplevelsesudvikling i praksis på ganske samme måde som 
bogen – trin for trin. 

For at underbygge helhedsforståelsen og sammen-
hængen i indsatsen er oplevelsesudviklingen beskrevet 
i en samlet model, der indeholder alle indsatsområder. 
I kapitlerne 5 til 14, der handler om den konkrete 
oplevelsesudvikling er modellen vist med en markering af 
de særlige indsatsområder, som kapitlet beskæftiger sig 
med. I hvert kapitel er der samtidig sket en opsamling af 
operationelle råd og anvisninger på det specifikke område, 
som forhåbentlig kan være til gavn ved arbejdet med 
oplevelsesudvikling i praksis.

Den anden ODA-udgivelse

Denne bog er den anden med ODA-projektet, Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner, som udgiver. Projektet 
som helhed og også udgivelsen af denne bog er finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond.

ODA-projektet er sat i værk på initiativ af Attraktionernes Udviklingsfond. Projektet forløber over tre faser i 
perioden 2004 til 2008. Med i ODA-projektet er 39 danske attraktioner, store og små, af vidt forskellig karakter 
og med repræsentation fra hele landet. Formålet med projektet er, at give attraktionerne adgang til ny viden 
og udveksling af inspiration og erfaring gennem konferencer, kurser, stormøder, erfa-grupper mv. Denne 
udviklingsindsats kommer i første række de 39 deltagere til gavn i deres daglige arbejde, og der er i hele tilret-
telægningen af ODA-projektet lagt afgørende vægt på en meget tæt kobling mellem teori og praksis.

Samtidig er der et erklæret formål, at den viden, der genereres i regi af projektet skal videreformidles til alle 
andre attraktioner og til hele turismebranchen. Det formål opfyldes blandt andet med udgivelsen af bøger som 
denne.

Før projektstart udkom bogen ”Udvikling i Attraktioner” om attraktionsudvikling generelt, en bog, der i høj 
grad var med til at danne grundlag for ODA-projektet. Ved udgangen af projektets første fase udkom bogen 
”Udvikling af Strategi i Attraktioner” som et resultat af den opbygning af viden og erfaringsudveksling, der 
var sket inden for rammerne af projektet i Fase 1. På tilsvarende måde er denne bog et resultat af indsatsen i 
projektets Fase 2.
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Det overordnede formål med denne bog er at præsentere 
idéer og gode råd til, hvordan attraktionerne med fordel 
kan gribe oplevelsesudviklingen an. I realiteten er der tale 
om en uendelig proces, der tager udgangspunkt i, hvem 
gæsterne er, og hvad de ønsker, og som med pejlepunkter 
i målinger af, hvad gæsterne fik ud af besøget, starter 
forfra igen.

Vi har illustreret denne proces i én model, der vil blive 
anvendt som et gennemgående element i hele bogen. 
For at underbygge helhedsbetragtningen i en proces, der 
i praksis kan synes meget fragmenteret og mangfoldig, er 
det kapitel for kapitel angivet, hvilke elementer i modellen, 
kapitlet beskæftiger sig med.

Modellen illustrerer oplevelsesudviklingen som en cir-
kulær proces med først og fremmest tre indsatsområder: 
Attraktionens strategiske indsats, Attraktionens praktiske 
indsats og Gæstens oplevelse. 

Gæstens oplevelse 
Gæstens subjektive oplevelse er fuldstændig afgørende 
for attraktionens succes, og i princippet er resultatet helt 
og aldeles lagt i hænderne på gæsten. Ved at gøre et 
godt arbejde i forbindelse med Attraktionens strategiske 
indsats og Attraktionens praktiske indsats har attraktionen 
stor indflydelse på gæstens oplevelse. I den sidste ende er 
det imidlertid gæsten, der tager imod, sanser, reflekterer 
– oplever. Den situation er beskrevet i Gæstens oplevelse, 
hvor gæsten danner sig sine indtryk på basis af en helhed 
af indtryk dannet af oplevelsestilbuddet, de fysiske 
rammer, samspillet med de andre gæster og personalet 
samt attraktionens image. Gæstens oplevelse er samtidig 
et produkt af den bagage af erfaringer, sindsstemning, 
forventninger etc., som gæsten møder frem med.

En gennemgående model



Attraktionens strategiske indsats
Gæstens subjektive oplevelse afhænger for en stor dels 
vedkommende af attraktionens indsats, der sker på to 
planer – et strategisk og et praktisk.

Den strategiske tilrettelægning af oplevelsesudviklingen 
er en integreret del af attraktionens samlede strategiske 
planlægning. Denne side af attraktionens indsats er 
beskrevet i bogen ”Udvikling af Strategi i Attraktioner”. 
Her er der blandt andet gjort rede for, hvordan den 
strategiske analyse munder ud i en strategisk intention og 
endelig i det strategiske valg og den strategiske plan. Hele 
grundlaget for den strategiske plan er interne og eksterne 
analyser baseret på en mængde input vedrørende blandt 
andet politik, økonomi, ressourcer, teknik, konkurrenter, 
organisation, kunder og marked.

Alle disse forhold skal tages i betragtning ved udviklin-
gen af attraktionens strategi. I relation til oplevelsesud-
viklingen ligger fokus imidlertid entydigt på de oplevelser, 
attraktionen ønsker at give gæsten, og de oplevelser, 
gæsten faktisk får. Viden om gæsternes behov og ønsker, 
forventninger og erfaringer er derfor et helt nødvendigt 
materiale ved tilrettelægningen af oplevelsesudviklingen 
og segmenteringen af attraktionens marked. Modellen 

for oplevelsesudvikling fokuserer på disse elementer, selv 
om attraktionens samlede strategiudvikling har brug for 
mange andre input.

Attraktionens indsats for  
oplevelsesudvikling i praksis

Den strategiske planlægning munder ud i attraktionens 
praktiske tilrettelægning af alle de elementer, der direkte 
eller indirekte har betydning for oplevelsesudviklingen. 

Når modellen skelner skarpt mellem attraktionens tilret-
telægning af oplevelsestilbuddet og gæstens oplevelse, 
er det for at understrege, at tilrettelægningen ligger i 
attraktionens hænder, mens gæsten tager sig af ople-
velsen. Måske danner gæsten sig andre erfaringer under 
sit besøg, end dem attraktionen havde forestillet sig. 
Måske danner de potentielle gæster sig et andet indtryk 
af attraktionen, end det var tilsigtet. Det vil en kunde- og 
markedsanalyse kunne vise, og alt efter resultaterne herfra 
vil der være anledning til at justere strategien og ændre 
på udførelsen for at påvirke gæsternes oplevelser i den 
ønskede retning. Den uendelige proces er i gang.
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Den bærende figur fra ”Udvikling af Strategi i Attraktioner”, 2005 
er udgangspunkt for arbejdet med oplevelsesudvikling.

Strategisk analyse og syntese Strategisk intention Strategiske valg, 

planer og handlinger
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Løbende evaluering og tilbageløb
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For attraktionerne er det ikke nyt at tænke i oplevelsestilbud. 
For mange har oplevelser altid været eksistensgrundlaget.  
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Kapitel 2

Oplevelser i fokus
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Oplevelsesøkonomien er genstand for meget stor opmærksomhed, og vel at mærke ikke bare i turis-
mens og attraktionernes verden. Oplevelser er den merværdi, der kan give snart sagt ethvert produkt 
og enhver serviceydelse en ekstra dimension, og dermed differentiere den fra konkurrenternes tilbud. 
Produkter og ydelser med integrerede oplevelser giver forbrugeren et tilbud om identitet og indhold, 
om selvtillid og selvværd.

For attraktionerne er oplevelsesøkonomien både en chance og en udfordring. En chance, fordi 
attraktionerne har stærke kompetencer, når det handler om at levere oplevelser. De er de sande 
eksperter på området. Udfordringen ligger i, at alle mulige andre forretningsområder ser mulighe-
derne og knytter oplevelser til deres produkter og ydelser. Udgangspositionen er med andre ord god, 
men konkurrencen er hård, da mange andre aktører byder sig til.
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Blandt attraktionerne er det hverdag at tænke i oplevelses-
tilbud. En stor del af dem er skabt til oplevelsesindustrien 
og for mange har oplevelser altid været eksistensgrundla-
get. Tivoli, Bakken og mange flere formidlede oplevelser, 
længe før Walt Disney kiggede over kanten på vuggen 
første gang. De kommercielle attraktioner har altid været 
nødt til at levere det, som gæsterne efterspurgte for at 
kunne sikre indtjening og overlevelse. De havde gæstens 
ønsker om oplevelser i centrum, før det blev et fagområde 
på universiteter og handelsskoler. Andre er nyere på 
oplevelsesmarkedet, og atter andre har langsomt bevæget 
sig fra at have fokus på at indsamle og registrere til at 
satse mere og mere på formidling og oplevelser.

For attraktionerne som helhed gælder, at oplevelsen er 
deres kerneydelse og ikke blot en merværdi, som bliver 
føjet til det egentlige produkt. Andre brancher som film, 
teater, mode og computerspil har også oplevelsen som 
deres primære produkt. 

Der er efterspørgsel efter oplevelser, og oplevel-
sesøkonomien er da også udråbt til at være det for-
retningsområde, der har det 21. århundredes væsentligste 
vækstpotentiale.

I 2003 udgav regeringen publikationen: Danmark i 
kultur- og oplevelsesøkonomien – fem nye skridt på 
vejen. Heri bliver der peget på, at oplevelsesøkonomien 
er altafgørende i konkurrence på det globale marked. I 
2003 udgjorde oplevelsesøkonomien 5 % af BNP og 12 % 
af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i Danmark. 
Oplevelsesvirksomhederne tegner sig for mere end 16 % 
af den samlede danske eksport. 

Der blev i 2005 nedsat en særlig tænketank under 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der 
fik til opgave at undersøge behovet for uddannelsesmu-
ligheder i oplevelsesøkonomien. (Danmark skal vinde på 
kreativitet, www.videnskabsministeriet.dk).

Der er således store forventninger til udviklingen, 
og interessen bliver styrket af, at oplevelsesøkonomien 
vanskeligt kan outsources til fjerne himmelstrøg med billig 
arbejdskraft. Regeringen og mange regioner forsøger 
at fremtidssikre erhvervsudviklingen ved at satse på 
oplevelsesindustri. De ved, at her er der stort potentiale i 
arbejdspladser. Samtidig har oplevelsesvirksomheder stor 
tiltrækningskraft på nye beboere i kommuner og regioner.

Attraktionernes chance og udfordring

Turisme er i oplevelsesøkonomisk forstand en af de store 
økonomiske sektorer, og i VisitDenmarks fremtidsvision 

for dansk turisme 2010 fremhæves oplevelser som et af 
de vigtigste parametre. Heri karakteriseres turismen år 
2010 på følgende måde: Danmark er ”for viderekomne” 
– turisten, der har fundet sig selv og som søger identifi-
kation og samvær i interessefællesskaber formet omkring 
oplevelser og aktiviteter.”

 I den sammenhæng har attraktionerne selv sagt en 
vigtig rolle at spille. Attraktioner og turisme er uløseligt 
forbundne. Oplevelsesdimensionen er afgørende for en 
destination og evnen til at tiltrække turister – og omvendt.

For attraktionerne er den voldsomme fokus på oplevel-
sesøkonomien som udgangspunkt en ønskesituation. Det 
er ensbetydende med en høj grad af politisk bevågenhed 
og et tydeligt fokus på nye uddannelser og nye alliancer. 
Omvendt er det en ulempe, at mange virksomheder bevæ-
ger sig ind på det forretningsområde, som attraktionerne 
traditionelt har haft næsten for sig selv. Attraktionerne, 
som sande eksperter i oplevelsestilbud, har fået mange 
nye konkurrenter og skal gøre en målrettet indsats for at 
fastholde førertrøjen.

Situationen rummer således både trusler og muligheder. 
Forventningerne til oplevelsestilbuddenes kvalitet er 
voldsomt skærpet. Gæsterne vil beriges, involveres og 
stiller større krav til oplevelsesværdien i attraktionerne. 
Konsekvensen er, at det i endnu højere grad end tidligere 
er tvingende nødvendigt for den enkelte attraktion at 
arbejde systematisk og målrettet for at videreudvikle sine 
oplevelsestilbud.

Oplevelseskompasset

Men hvor befinder attraktionerne sig på det mangfoldige 
marked for oplevelsestilbud? I bogen 
 ”Følelsesfabrikken” (Følelsesfabrikken - Oplevelses- 
økonomi på dansk) opererer forfatterne med et oplevel-
seskompas og en model, der forsøger at rumme både 
bredde og dybde i oplevelsesøkonomien. Kompasset 
placerer brancher, virksomheder, attraktioner og produkter 
i forhold til deres branchetilhørsforhold og oplevelses-
værdi. 

Nogle aktører i oplevelsesøkonomien har på linie 
med attraktionerne oplevelsen som kerneydelse. Det at 
skabe en oplevelse er selve forretningsidéen og dermed 
eksistensgrundlaget. Det gælder for eksempel producenter 
af kunst, turisme, design, teater, film, computerspil.

Andre virksomheder betragter oplevelsen som en 
merværdi, der supplerer den egentlige kerneydelse, bilen, 
skjorten, jordbærmarmeladen. Her har oplevelsen karakter 
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af et biprodukt, som er knyttet til forbrug af et produkt 
eller en ydelse. 

På den vertikale akse i modellen klassificeres værdien af 
en oplevelse. Vigtigt er det naturligvis i denne sammen-
hæng at understrege, at placeringen af oplevelsesværdien 
hviler på et subjektivt skøn og er afhængig af den, der 
klassificerer – eller oplever. Forfatterne har som udgangs-
punkt rangordnet oplevelser efter fire forskellige kriterier; 

nyhedsværdi, gentagelse, uforudsigelighed og personligt 
engagement. 

Kompasset er ikke statisk. Der vil hele tiden være 
forskydninger, især i forhold til værdien mellem høj og 
lav oplevelsesværdi. Det giver imidlertid et godt indblik i 
oplevelsesøkonomiens mangfoldighed og kompleksitet 
og er med til at skabe en bevidstgørelse om de forskellige 
aktørers placeringer i forhold til hinanden. 

Vi efterspørger oplevelser som aldrig før

Kort fortalt kan tilgangen til oplevelser forklares på to 
måder. En økonomisk og en psyko-sociologisk. I en 
erhvervsmæssig kontekst har oplevelser gennem de 

seneste 15 år fået en stigende betydning som værdiskaber 
i samfundet. I 60’ernes serviceøkonomi var tryghed og 
tillid vigtige nøgleord. I dag ligger den største værdiska-
belse ikke længere i servicerelationen til kunden, men i 
kundens oplevelse. Oplevelsesøkonomien har forbrugeren 
i centrum, og det er kunden, der definerer produktets 
værdi målt på oplevelsesværdi. Der er sket en forskydning 
fra produkt til oplevelse.

Tidligere stod kampen om kunderne på de tre parame-
tre kvalitet, pris og service. Men hvor den teknologiske 
udvikling og globaliseringen betyder, at konkurrencen 
mellem forskellige udbydere har en tendens til at ende 
uafgjort, fordi alle er i stand til at præstere nogenlunde 
det samme, er oplevelserne i dag det, der differentierer 
tilbuddene fra hinanden.

Dette underbygges af, at afstanden mellem forbruger 
og leverandør er blevet større. Det øger forbrugernes 
behov for stærke, autentiske og nærværende oplevelser, 
knyttet til produkterne. Helst skal kommunikationen 
individualiseres og tilpasses den enkelte modtager. Jo mere 
nærvær, jo større villighed til at betale mere for en vare. 
Det gælder for eksempel, når kunden drikker kakao i Jyske 
Banks særlige hyggehjørne, eller står på en simulator og 
prøver sportssko i Nike Town. De virksomheder, der forstår 
at tilføje mest muligt immateriel merværdi til konkrete 
produkter og ydelser, har nøglen til succes og større 
indtjeningsmuligheder.

En meget enkel og letforståelig måde at forklare 
oplevelsesøkonomiens drivkraft er Thomsens formel (skabt 
af Michael Thomsen i fortolkning af Ask Agger, Zentropa 
Interaction):

P(profit) er lig med  
V(virtuel værdi) divideret med R(reel værdi). 
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Figur side 24 i Følelsesfabrikken, der viser placering af 
forskellige virksomheder i Oplevelseskompasset. Vurdering 
af oplevelsesværdien som henholdsvis lav eller høj er 
subjektiv og helt afhængig af den, der klassificerer eller 
oplever. 
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Eller sagt på en anden måde; det er forskellen mellem 
den reelle værdi og den oplevede værdi, der skaber 
merværdi, og som er kilde til rigdom og succes. Jo mere 
indhold i form af brands, storytelling m.m., der kan tilføres 
den virtuelle værdi, jo større indtjening skaber det for 
virksomheden. 

Kort om oplevelsesøkonomien 

Det var først i slutningen af 90’erne, at den erhvervs-
økonomiske opmærksomhed om oplevelser for alvor 
tog sin begyndelse. Joseph Pine og James Gilmore 
introducerede begrebet oplevelsesøkonomi og udgav i 
1999 den meget citerede bog ”The Experience Economy”, 
som blev et must for snart sagt enhver virksomhed, der 
sælger varer og ydelser. Pine og Gilmore argumenterede 
for, at oplevelsesøkonomien er den seneste fase i en 
økonomisk udvikling. Fra bondesamfund, industrialisering, 
masseproduktionens økonomi til velfærdssamfundets 
serviceøkonomi har udviklingen bevæget sig i retning af 
oplevelsesøkonomien, hvor det er graden af oplevelse, der 
differentierer et produkt eller en serviceydelse fra konkur-
renternes.

Model der viser den økonomiske udvikling mod oplevelser. 
Kilde: Pine & Gilmore 1999. 

Ifølge Pine og Gilmore er formålet med oplevelsen at 
engagere forbrugeren og fastholde dennes opmærksom-
hed over længere tid end ved en traditionel ydelse. Pine 
og Gilmore fokuserer først og fremmest på brancher, der 
ikke har oplevelsen som primært produkt. Forbrugerne 
skal have oplevelser med i købet, næsten uanset hvad de 
handler – is, bøger, biler, tøj. 

Pine og Gilmore bruger teatret som kulisse og som 
billede på, hvordan en virksomhed kan iscenesætte 

mødet med kunden. Der sker en dramatisering af ydelsen, 
butiksgulvet bliver en scene, de ansatte er skuespillere, 
som forsøger at involvere kunderne. Målet er at skabe en 
ny form for kundeloyalitet, samtidig med at producenten 
kan sætte prisen op for ydelsen. 

Virksomhedernes langsigtede overlevelse i dag afhæn-
ger af deres evne til at indbygge oplevelsesmuligheder 
i produkterne. Og alle produkter og serviceydelser kan 
ifølge Pine og Gilmore transformeres til en oplevelse for 
forbrugeren.  

Oplevelsesøkonomi kan kort defineres som økonomisk 
værdiskabelse baseret på oplevelser. Disse oplevelser er 
integreret i et produkt eller service og varierer i form og 
størrelse. I oplevelsesøkonomien bliver oplevelsen det 
primære, mens servicedelen er en forudsætning. 

Når vi i denne bog taler om oplevelsesudvikling omfatter 
det både skabelse af en økonomisk merværdi og en 
merværdi i forhold til underholdning, læring, formidling af 
kulturarv afhængig af attraktionens vision, mål og strategi.

Selvrealisering og fællesskab

Vælger man en sociologisk indfaldsvinkel som forklaring 
på efterspørgslen af oplevelser, er nøgleordet selvreali-
sering. De attraktioner, vi besøger, og de oplevelser, vi 
vender hjem med, er med til at signalere til omverdenen, 
hvem vi er, eller hvem vi gerne vil være. Oplevelser er 
blevet drivkraften i det moderne menneskes bestræbelser 
på at iscenesætte sig selv.

Rækken af oplevelser indgår i hele iscenesættelsen af 
vores liv, som vi i dag i langt højere grad end tidligere selv 
er ansvarlige for. Traditioner og fastlåste mønstre i forhold 
til uddannelse og jobs er forsvundet, og vores væsentligste 
livsopgave bliver at skabe os selv som mennesker. Vi vil 
have unikke oplevelser, som kun henvender sig til os, 
og som vi selv er medproducenter af. Fremtidsforskere 
(Creative Man, Instituttet for Fremtidsforskning) mener, 
at fremtidens menneske vil forme sit eget liv, sin identitet, 
sine omgivelser og også være med til at forme sin fremtid. 
Vi tilpasser os ikke længere verden, men skaber den, så 
den passer til os. I Creative Mans logik taler man end ikke 
om oplevelser, men om ”kreative udfoldelser.”

Behovet for selvrealisering er blevet et af de vigtigste 
behov at tilfredsstille, når det drejer sig om forbrug af 
såvel konsumvarer som events og andre oplevelsestilbud. 

Maslow beskrev menneskets behov som en pyramide, 
hvor de vigtigste behov er de grundlæggende og nødven-
dige, de nyttebetonede, mens de mere nydelsesbetonede 
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behov kommer i anden række. Her er der tale om sociale 
behov, behov for selvagtelse og selvrealisering mv. – den 
form for behov, som attraktionerne retter sig imod. 
Maslows teori går ud på, at behovene på ét niveau skal 
være dækket, før man som menneske har overskud til 
at arbejde for at imødekomme behovene på næste trin. 
Samtidig er det de utilfredsstillede behov, der er drivkraf-
ten til handling. 

I dag er pyramiden vendt på hovedet (Christian Have, 
Synlighed er eksistens). Selvrealisering er for den unge 
generation blevet et basalt og naturligt behov, der går 
forud for alle andre. Når vi køber kogebøger, er det ikke 
opskriftsamlinger, det handler om, men drejebøger til 
selvrealiseringen i køkkenet. Når vi køber tøj er det ikke for 
at få klæder på kroppen, men for at klæde os ud.

Kilde: Synlighed er eksistens, Christian Have.

Det handler om at iscenesætte sit liv med oplevelser og al-
lerhelst at være med i disse oplevelser, at få sin egen rolle. 
Med dette udgangspunkt har attraktionerne meget gode 
kort på hånden for at tiltrække publikum. Overordnet set 
tilbyder mange den form for behovstilfredsstillelse, der er 
mest i fokus. 

Med til selvrealisering hører også et ønske om samvær 
og fælles oplevelser. I takt med at alle lever en mere 
individualiseret og fragmenteret tilværelse med mange 

forskellige aktiviteter hver for sig, stiger behovet for ram-
mer og sammenhænge, hvor det sociale liv kan udspille 
sig. Individualiseringen ændrer derfor ikke ved, at vi vil 
have fælles oplevelser. Tværtimod. Samvær og fællesskab 
får stor betydning, og i den sammenhæng spiller attraktio-
nerne en væsentlig rolle. I mange tilfælde er attraktioner 
slet ikke målet, men midlet til at kunne være sammen, i 
familien, med venner, med kolleger. For attraktionerne 
gælder det om at have en bred vifte af udfordrende, 
involverende og lærerige tilbud, der sikrer de optimale 
muligheder for fælles oplevelser. De oplevelser, der giver 
stort udslag på skalaen for familie-samværs-intensitet.

Samarbejde på tværs

En af fremtidens udfordringer bliver at sætte det 
tværsektorielle oplevelsessamarbejde i spil. Flere forskere 
taler om, at vi er på vej mod transformationsøkonomien, 
hvor viden og oplevelser smelter sammen. Det forudsæt-
ter et langt større samarbejde på tværs af brancher i 
modsætning til i dag, hvor mange vidensinstitutioner 
er splittet op. Vi vil fremover møde nye ord, begreber 
og arbejdsområder, som opstår i samarbejdets navn: 
Produtainment, shoppertainment, eatertainment og 
edutainment.  Alt kombineres og integreres. Kunsten for 
attraktionerne bliver at finde ud af, hvad og hvordan de 
kan kombinere, for at attraktionens oplevelser vinder i 
intensitet og tiltrækningskraft. 

Udfordringen bliver at forstå at udnytte de fordele, 
der opstår i spændingsfeltet mellem kultur, forskning 
og erhvervsliv. Og at arbejde bevidst og målrettet med 
oplevelsesudvikling, så de små og store investeringer i 
attraktionen hele tiden peger mod målet om at fastholde 
og videreudvikle attraktionen som en god og konkur-
rencedygtig virksomhed.

En af de attraktioner, som allerede arbejder i krydsnings-
feltet er Kattegatcentret, som i forbindelse med etablering 
af ”Havets Hus” har det tværfaglige tankesæt som 
bærende idé. Havets Hus er tænkt som et forsknings- og 
formidlingscenter med havet som omdrejningspunkt og 
skal efter planen etableres som et nyt appendix til det 
eksisterende Kattegatcenter. Idéen er at skabe et dynamisk 
og innovativt vidensmiljø mellem en række interessenter 
med det formål at opnå en samfundsmæssig nytteværdi til 
gavn for alle parter. Projektet er stadig på tegnebrædtet, 
men tæt på realiseringsfasen.
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Bevar fokus

Flere attraktioner er allerede i dag brobyggere mellem 
forsknings- og undervisningssektoren. For alle attraktioner 
er det vigtigt at holde fokus og kende de mekanismer, 
som er på spil inden for en ny industri, hvor en række nye 
aktører byder sig til. De skal forstå at udnytte de fordele, 
der opstår i oplevelsesøkonomiens krydsningsfelter. 

I dette kapitel beskrev vi den kontekst, som attraktio-
nerne arbejder inden for.  I næste kapitel ser vi nærmere 
på selve attraktionerne. Hvem er de, og hvilke karakterer 
af oplevelsestilbud, beskæftiger de sig med?

Mere at vide

• Creative Man, Copenhagen Institute for Futures 
Studies, Instituttet for fremtidsforskning, Gyldendal 
2004
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Rapport udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling, 2005 
www.videnskabsministeriet.dk

• Danmark i Kultur og Oplevelsesøkonomi, 5 nye skridt 
på vejen, 2003, www.kum.dk
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• Lund, Jacob Michael, Anne Porse Nielsen, Lars 
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Børsens Forlag, 2005
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Universitetsforlag, 2006
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Kapitel 3

Attraktionerne 
- hvem er de?
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Som optakt til beskrivelsen af oplevelsesudviklingens forskellige aspekter er det hensigtsmæssigt at se 
på attraktionerne - hvem er de, og hvilke karakterer af oplevelsestilbud beskæftiger de sig med?



Attraktioner er et begreb, der i sin bredeste 
definition omfatter alle former for besøgsmål, der kan 

tiltrække gæster. Nogle er rent kommercielle attraktioner 
i form af forlystelsesparker, akvarier mv. Andre er museer, 
der i henhold til museumsloven har en række registrerings- 
bevarings- og forskningsmæssige forpligtelser ved siden af 
deres forpligtelser om formidling over for publikum.

Begivenheder, naturskabte oplevelser og attraktioner 
uden entrébetaling er også en form for attraktioner, der 
vejer tungt i den oplevelsesøkonomiske vægtskål. Havet 
er for eksempel en naturskabt attraktion og måske den 
allervigtigste i det hele taget for dansk turisme.

Når denne bog beskæftiger sig med attraktioner, er det 
imidlertid udelukkende de permanente, menneskeskabte 
og entrébetingede attraktioner, der er tale om. Også i 
den forstand dækker begrebet over mange forskellige 
former for besøgsmål - forlystelsesparker, blomsterparker 
og haveanlæg, museer (kulturhistoriske, naturhistoriske, 
kunst- og specialmuseer), slotte og herregårde, bygnings-
værker, klostre, zoologiske haver, dyreparker og akvarier, 
badelande samt sciencecentre (herunder videnpædagogi-
ske aktivitetscentre og oplevelsescentre). 

Som virksomheder adskiller attraktionerne sig fra andre 
kommercielle foretagender i kraft af deres rammevilkår. 
Disse rammevilkår er tidligere defineret i regi af ODA-
projektet (Udvikling af Strategi i Attraktioner), og denne 
definition anvendes også her. Det vil blandt andet sige, at:

• Attraktionernes kerneydelse er en oplevelse, som i 
princippet genereres sammen med gæsten, og paral-
lelt med, at gæsten forbruger den. Serviceelementet 
har således stor betydning for kvalitet og tilfredshed.

• Attraktionerne indgår nærmest pr. definition som et 
led i et køb af andre ydelser – transport, overnatning 
etc., og de er derfor afhængige af, hvordan andre 
driver deres forretninger. I realiteten kan andre 
virksomheder dermed betragtes som en form for 
underleverandører til attraktionens oplevelsestilbud.

• Attraktionerne konkurrerer om det samme publikum, 
men har samtidig en interesse i at supplere hinanden i 
forhold til det samlede turistprodukt.

Indbyrdes er attraktionerne meget forskel-
lige, og de har hver især meget varierende rammevilkår og 
dermed udfordringer og muligheder. Det gælder blandt 
andet på disse områder:

• Strukturafhængighed. Nogle attraktioner er mere 
afhængige af strukturelle ændringer end andre. Det 
kan for eksempel handle om en øgning eller et fald i 
antallet af udenlandske turister.

• Markedsvilkår. Nogle attraktioner er i hård konkur-
rence med andre om publikum. Andre steder kan en 
attraktion næsten være uden konkurrence.

• Forskelle i ejerskab og form. Nogle attraktioner 
er kommercielle, andre er non-kommercielle. En 
forlystelsespark er for eksempel rent kommerciel 
og helt afhængig af indtægterne fra publikum. Et 
museum har mange andre forpligtelser end udstillings-
virksomhed og formidling, for eksempel registrering, 
forskning, uddannelse og opbevaring. Her spiller 
indtægterne fra publikum en mindre rolle, og formålet 
med attraktionen er ikke at generere et overskud.

• Nogle attraktioner er meget sæsonafhængige og har 
måske lukket en del af året. Andre er i almindelig drift 
hele året.

Som det fremgår, har forlystelsesparker og zoologiske 
haver en stor tyngde målt i publikumstal. Fælles for disse 
attraktioner er, at de tilbyder familieintensive oplevelser. 
De appellerer til børn og voksne om at være sammen. For 
disse attraktioners vedkommende er der generelt tale om 
et støt stigende besøgstal. 

Dette er imidlertid ikke en entydig tendens for alle at-
traktioners vedkommende. Museerne havde for eksempel 
i 1998 et besøgstal på 10.560.576 og i 2004 var tallet 
10.077.458. På trods af oplevelsesøkonomiens fremmarch 
er der i følge Kulturministeriets Kulturvaneundersøgelse 
tale om stagnation for en lang række kulturelle aktiviteters 
vedkommende, herunder besøg på kulturmuseer, andre 
museer og koncerter. Frem til 1980’erne og 90’erne 
skete en markant positiv udvikling, men derefter har 
fremgangen været begrænset, og på nogle områder har 
der været tale om tilbagegang. (Danskernes Kultur- og 
fritidsaktiviteter. 2004)
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Fårup Sommerland og 
BonBon-Land er et par 

af de nye forlystelsespar-
ker, der på forholdsvis 

kort tid har opnået høje 
besøgstal.



Et stort antal attraktioner

En opgørelse på www.visitdenmark.com over danske 
attraktioner i 2006 viser, at der her er registreret 44 
forlystelsesparker, 60 zoologiske haver og dyreparker samt 
833 museer og samlinger. Tallet for museer indeholder et 
stort antal meget små private museer. Museerne under 
Museumsloven er enten statslige eller statsanerkendte. 
Der er i dag i alt syv statsejede museer. Af de statsaner-
kendte museer er omkring en tredjedel kommunale, en 
tredjedel selvejende, en tredjedel ejet af en forening, 
der har til formål at drive museet. Uanset ejerforholdene 
kommer den største del af tilskuddene til driften af de 
statsanerkendte museer fra kommunerne.

De 130 statsanerkendte museer fordeler sig med 92 
kulturhistoriske museer, 32 kunstmuseer og to naturhisto-
riske museer. Dertil kommer to museer, som beskæftiger 
sig med både kultur- og naturhistorie, et museum, der 
både er kunst- og kulturhistorisk, og et museum, som 
dækker alle tre områder. 

Der er i dag et tæt netværk af museer i Danmark, og der 
vil derfor næppe blive godkendt mange flere museer. 
Tværtimod er der en klar tendens til flere og flere sam-
menlægninger af de eksisterende museer, både som følge 
af strukturreformen pr. 1. januar 2007 og som følge af, at 
mange museer er for små og økonomisk svage og derfor 
har svært ved at opfylde de forventninger, der stilles til 
museerne.
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I 2005 besøgte 26 millioner de danske attrak-
tioner. Top 25 ser således ud:

1. Tivoli (4.188.000)  
2. Dyrehavsbakken (2.600.000)  
3. Legoland (1.500.000)  
4. Zoologisk Have (1.194.343)  
5. BonBon-Land (548.000)  
6. Faarup Sommerland (537.696)  
7. Louisiana (526.182)  
8. Djurs Sommerland (453.000)  
9. Odense Zoo (433.795)  
10. Aalborg Zoologiske Have (367.098) 
11. Nationalmuseet, Prinsens Palais (362.658)  
12. Den Gamle By (352.231)  
13. Rundetårn (351.584)  
14. Givskud Zoo (342.000)  
15. ARoS (330.693)  
16. Experimentarium (320.061)  
17. Randers Regnskov (295.000)  
18. Tivoli Friheden (274.000)  
19. Statens Museum for Kunst (254.093)  
20. Jesperhus Blomsterpark (249.784) 
21. Tycho Brahe Planetarium (237.720)  
22. Knuthenborg (233.262) 
23. Kattegatcentret (232.326)  
24. Egeskov Slot (230.489)  
25. H.C. Andersens Hus (214.132)

Listen er lavet på baggrund af tal fra Danmarks 
Statistik, Foreningen af Danske Forlystelsesparker, 
Øernes Attraktioner og Danske Akvarier og 
Zoologiske Anlæg. Kilde: VisitDenmark.com

 Indbyrdes er attraktio-
nerne vidt forskellige. 
Fælles for dem alle er 
øgede krav om oplevel-
sesudvikling, der sætter 
gæsten i centrum.



Forskelle mindskes

Traditionelt har der været meget stor forskel på den måde 
attraktionerne har beskæftiget sig med oplevelsesudvik-
ling, først og fremmest begrundet i deres kommercielle 
eller nonkommercielle formål. Der er imidlertid en tendens 
til, at forskellene mindskes. Aktuelt debatterer man 
således inden for museumsverdenen de udfordringer, der 
ligger i, at museerne er placeret i spændingsfeltet mellem 
det at være en kulturinstitution med fokus på viden og 
samlinger, og det at være en attraktion med forventning 
om høje besøgstal og god synlighed. Selv om museernes 
mission er defineret bredt og handler om meget andet 
og mere end besøgstal, er der en klar tendens til, at 
besøgstallet har større og større betydning som dokumen-
tation for, i hvor høj grad museet udfylder sin rolle som 
kulturinstitution og dermed også for den politiske vilje til 
at yde bevillinger til driften af museet. Selv om museerne 
er non-kommercielle, er der derfor en tendens til øgede 
krav om produktudvikling og udadvendthed og i det hele 
taget til kravet om at sætte gæsten i centrum.

Vikingeskibsmuseet ved Roskilde har i sin formulering af 
mission, vision og værdier indarbejdet et punkt, der netop 
beskæftiger sig med kundens oplevelse:

Museet skal være venligt og imødekommende og skal 
tilbyde høj service, god tilgængelighed og tidssvarende 
publikumsfaciliteter. Museet skal arbejde med et udvidet 
museumsbegreb, der på en gang tager udgangspunkt i 

museets identitet som kulturhistorisk specialmuseum og 
samtidig forholder sig bevidst til, at mennesker oplever 
og orienterer sig i verden gennem brug af mange sanser. 
Museet skal derfor kombinere den traditionelle museums-
formidling med tilbud om sejlads på fjorden, aktiviteter 
på land og mulighed for personlig kontakt med museets 
personale. Museet skal endvidere samarbejde med andre 
kulturinstitutioner og inddrage flere kulturelle og kunst-
neriske udtryk, der åbner for sammensatte oplevelser og 
erkendelser og sætter fantasien fri. Museet skal møde sine 
gæster med åbenhed og tillid og skal søge at underbygge 
oplevelsen af medansvar hos den enkelte gennem en 
tydelig information, tilrettevisning og personlig kontakt 
snarere end gennem forbudsskilte og overvågning  
(www.vikingeskibsmuseet.dk).

ODA-attraktionerne og deres oplevelsestilbud

I januar og februar 2006 gennemførte Teknologisk 
Institut en undersøgelse blandt de 39 attraktioner i 
ODA, hvor formålet blandt andet var at samle viden om 
attraktionernes syn på oplevelsesudvikling og deres indsats 
på området. (Rapporten fra Teknologisk Institut findes i 
bilaget. Attraktionerne og deres oplevelsestilbud”). 

Undersøgelsen viste først og fremmest, at attraktionerne 
har en meget bred opfattelse af, hvad deres oplevelsestil-
bud omfatter. Oplevelsestilbuddet er den totale række af 
indtryk, som kunden får lige fra billetkøb og parkering til 
mødet med attraktionens aktiviteter eller seværdigheder. 
Mange af attraktionerne nævner, at både såkaldte 
kerneydelser såsom aktiviteterne og seværdighederne 
samt periferiydelser som butik, restaurant m.v. indgår i 
oplevelsestilbuddet.

Attraktionerne opfatter oplevelsesudvikling og 
profilering som nødvendig for at overleve i den stigende 
konkurrence på attraktionsmarkedet. De er optaget af, 
hvordan de kan profilere sig i forhold til andre attraktioner 
af samme type - og hvordan de bedst muligt formidler 
det. Dels oplever de det som en udfordring at kunne 
forudse og tilpasse sig ændringstendenser i publikums 
feriemønstre og oplevelsesvaner. De oplever det også som 
vigtigt at finde frem til attraktionens kernekoncept. Hvem 
er man? Og hvad vil man? 

Mange af attraktionerne er bevidste om, at de har 
behov for at opbygge et image, som gør dem til noget 
særligt og gerne noget mere, end det de er. Et museum 
vil gerne have image som et formidlingshus. En zoologisk 
have vil gerne have et image, som en forskningsinstitution 
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inden for særlige dyrearter. 
De fleste attraktioner har en bred og udifferentieret 
definition af deres målgruppe. Benævnelser såsom 
”Børnefamilier” og ”Familien Danmark” forekommer der 
en hel del af. En mindre del af attraktionerne har alders- 
og typemæssigt indkredset mere præcise målgrupper.

Forskellige oplevelsestyper

Hovedparten af attraktionerne fortæller, at de opererer 
med forskellige kategorier af oplevelser/oplevelsestyper. 
De henviser til forskellige aktiviteter og tilbud, f.eks. 
”naturværkstedet”, ”kursusafdelingen”, ”restaurations-
delen” og ”naturvejledningen”. 

Teoretisk set hænger forståelsen af oplevelsesværdien 
og af mulighederne for at skabe mangfoldiggørelse i ople-
velsestilbuddet tæt sammen med den enkeltes involvering. 
De to amerikanske forskere Joseph Pine og James Gilmore 
har lanceret en kategorisering af oplevelsestyperne, som 
netop har graden af involvering som afgørende parameter. 
Overordnet inddeler de hele spektret af oplevelser i fire 
grundformer: Underholdning, uddannelse, æstetik og 
eskapisme. (Pine, B.J og Gilmore, J.H., The Experience 
Economi, 1999). Pine og Gilmore tager udgangspunkt i 
på den ene side den aktive fysiske involvering i oplevelses-
tilbuddet og på den anden side graden af følelsesmæssig 
involvering. Med de to parametre som akser i et matrix-

system opstår fire felter:
Den skarpe adskillelse mellem de fire oplevelsestyper i 
Pine og Gilmores forstand repræsenterer en forenkling af 
virkeligheden. Alligevel kan figuren tjene til at bevidstgøre 
om karakteren og bredden af den enkelte attraktions 
oplevelsestilbud, og hvor der eventuelt måtte være 
muligheder for videreudvikling.

Den lodrette akse i modellen er sværest at arbejde med, 
mens den vandrette er nemmere. Det er for eksempel 
relativt nemt at indarbejde elementer i oplevelsestilbuddet, 
der kræver, at gæsten er aktiv. Men kan gæsten også 
påvirke resultatet? Er gæstens medvirken afgørende for 
oplevelsen?
En ting er at være bevidst om status quo, noget andet er 
at ændre på situationen. Næste spørgsmål vil naturligt 
være, hvordan attraktionen kan vægte sine oplevelses-
tilbud anderledes i forhold til karakteren af gæstens 
oplevelse. Det spørgsmål - og svarene - er hovedemnet i 
denne bog.

Oplevelsen som begreb

I de følgende kapitler vil de mange aspekter og vinkler på 
attraktionernes oplevelsestilbud blive behandlet område 
for område. I den sammenhæng vil der indgå mange 
eksempler på, hvordan attraktionerne i praksis forfiner og 
videreudvikler deres tilbud, og på teoretikernes holdninger 
til disse ting.

Forinden vil vi dog se på oplevelsen som begreb. En 
dybere forståelse af, hvad en oplevelse egentlig er, har stor 
betydning for arbejdet med oplevelsesudvikling.
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“Oplevelsen går ind i kunden”

“Kunden går ind i oplevelsen”
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Pine og Gilmores model for oplevelsestyper, her i 
Lena Mossbergs fortolkning.



Mere at vide

• Udvikling af Strategi i Attraktioner. Udgivet af 
Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner. 2005,  
kan downloades fra www.odaweb.dk

• Lyck, Lise, Turismeudvikling og attraktioner i et 
strategisk perspektiv, 2003.

• Lyck, Lise, Turistattraktionsstudier i et økonomisk 
perspektiv, 2003.

• Mossberg, Lena,  
Att skapa upplevelser - från OK til WOW! 2003

• Pine, B.J. og Gilmore, J.H.,  
The Experience Economi, 1999

• www.odaweb.dk

• www.visitdenmark.com

• Kulturarvsstyrelsens nyhedsbreve, www.kuas.dk

• Danske Museer, Organisationen Danske Museer,  
www.dkmuseer.dk

• Danskernes kultur og fritidsaktiviteter - med  
udviklingslinier tilbage til 1964. Downloades fra  
www.kum.dk/sw24183.asp
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Oplevelse 
– indkredsning af et begreb

Hvad mener vi, når vi siger, at det var en god oplevelse at gå en tur i Tivoli eller i zoologisk have? Var 
det suset i rutschebanen og kigget ind til tigeren? Eller består besøget ret beset i mange oplevelser, 
der skaber et hele? Måske starter oplevelsen den dag, gæsten læser annoncen eller ser hjemmesiden, 
som skaber forventninger? Og måske inkluderer oplevelsen også hullerne i asfalten på parkeringsplad-
sen, mødet med personalet i billetkontoret, køen ved rutschebanen, udbuddet af souvenirs i boden, 
blomsterne i anlægget, fotos i albummet og genfortællingen af begivenhederne ved middagsbordet 
sammen med familien to måneder efter. 

Måske er besøget slet ikke en oplevelse, hvis man har prøvet det hele før? Det er helt klart en kom-
pleks sag at udvikle og sælge oplevelser! Dette kapitel forsøger at indkredse begrebet fra forskellige 
vinkler i et forsøg på både at beskrive oplevelser generelt og i særdeleshed i relation til attraktioner.

Markedsanalyser

Attraktionens praktiske arbejde Gæstens oplevelse
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Kompetenceudvikling

Gæster
Sociale relationer

Oplevelsesrum

Fysiske rammer
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bearbejdning

Kommunikation

Kundeanalyser

Handleplan Vision / Mission

STRATEGI

Segmen-
tering

Image

Perso-nale

Andre
gæster

Rummet

Produkt

OPLE-
VELSES-
TILBUD

Attraktionens strategiske arbejde



Helt grundlæggende skal der sættes ord på, hvad en 
oplevelse er. Denne øvelse er vigtig – ikke bare for 
definitionens skyld, men fordi de overvejelser, der ligger 
bag en definition, lukker op for betragtninger om ople-
velsernes sammensætning og de elementer, der påvirker 
en oplevelse. Selv om mange taler om oplevelser som den 
vigtigste værdi- og identitetsskaber, har oplevelser kun i 
begrænset omfang været genstand for forskning. 

Begrebet oplevelser er selvfølgelig ikke nyt, det at 
opleve og at skabe og få oplevelser har altid haft central 
betydning for mennesket. Det nye er den bevidste brug af 
oplevelser i en erhvervsøkonomisk kontekst. 

Her bliver oplevelser en slags produkt i det øjeblik, 
forbrugeren betaler for den eller gør brug af den. Den 
adskiller sig imidlertid meget fra de mere håndgribelige 
produkter og ydelser, som alle er fortrolige med at købe 
og sælge. 

Leverandøren af mere funktionelle produkter og ydelser 
kan definere sit produkt efter mål, vægt og ydelse. 
Kunden ved, hvad han eller hun kan forvente og forlange. 
Når et produkt eller en ydelse rækker ud over det rent 
funktionelle er det straks vanskeligere at bedømme resul-
tatet både for den, der leverer varen og den, der køber. 
Tænk bare på en tur til frisøren. Her handler det ikke 
nødvendigvis om bare at reducere hårlængden. Kunden 
har også ønsker i relation til farve, mode og stil. Måske er 
det endda selve salonen, dens beliggenhed, dens ry, dens 
medarbejdere, der afgør, hvor den enkelte vælger at blive 
klippet. Kunden køber ikke blot en ny frisure, men betaler 
også for selve klipningen som en oplevelse i sig selv.

Oplevelser er subjektive

Frisørsalonen kan gøre meget for at tilrettelægge kundens 
besøg og selve klipningen som den oplevelse kunden har 
set frem til, men i den sidste ende er det kunden selv, der 
former oplevelsen. Oplevelser er subjektive og skabes af 
og i det enkelte menneske. Vurderingen af oplevelsen 
ligger entydigt hos kunden eller for en attraktions 
vedkommende hos gæsten.

En attraktion kan byde på den bedste udstilling, den 
vildeste rutschetur og den mest overraskende event. 
Alligevel kan gæsten gå fra attraktionen med en dårlig 
oplevelse på grund af helt andre faktorer, som tager 
udgangspunkt i gæstens sindstilstand, erfaringer, følelser 
m.m. Vi ser, hører, smager det samme, men får helt 
forskellige oplevelser ud af det. 

Derfor er det både en kompleks og risikabel opgave 

at arbejde med oplevelser. Komplekst fordi så mange 
faktorer påvirker en oplevelse, og risikabelt, fordi faren for 
skuffelse hele tiden er til stede, og skuffelsen falder i givet 
fald tilbage på den, der har sat oplevelsestilbuddet i scene. 

Producenter af oplevelser som for eksempel attraktioner 
har imidlertid gode muligheder for at påvirke oplevelsen 
på forskellig vis. En attraktion kan justere på de ydre 
rammer og skrue op og ned for de stimuli, der påvirker 
oplevelsen og har betydning for den måde, gæsten 
vurderer en oplevelse på. I den forbindelse er det vigtigt, 
at attraktionen har et defineret oplevelsesrum, et scenarie 
inden for hvilket gæsten forbruger oplevelsen. En bog er 
for eksempel også et oplevelsestilbud, men forfatteren og 
forlaget har ingen indflydelse på, hvor og hvornår læseren 
læser. Attraktionerne kan påvirke og designe oplevelses-
rummet, som de ønsker, og de kan til en vis grad styre den 
række af oplevelser, som gradvist folder sig ud under et 
besøg. Udfordringen ligger i at vide, hvilke håndtag, der 
skal drejes på, for at opnå de ønskede stimuli.

God eller dårlig?

Hvorvidt gæsten oplever, at han eller hun får en god eller 
dårlig oplevelse, afhænger af i hvor høj grad den indfrier 
eller overgår de forventninger, gæsten mødte op med. 
Lever oplevelsen op til forventningerne, tenderer den det 
rutinemæssige og oplevelsen bliver mere eller mindre 
ordinær som et besøg på posthuset. Overstiger den 
derimod forventningerne, er der tale om en ekstraordinær 
oplevelse, som gæsten husker og gerne fortæller om. 
Lena Mossberg har beskrevet dette i bogen, der af 
samme grund meget betegnende har fået titlen: At skabe 
oplevelser. Fra OK til WOW. Lena Mossbergs bog bygger 
først og fremmest på teorier inden for service-kvalitet 
management. 

Værdien af en oplevelse hviler på samspillet mellem de 
forventninger, gæsten har til oplevelsen og selve oplevel-
sen. Attraktionen har indflydelse både på oplevelsen og 
forventningerne. En væsentlig opgave for attraktionerne 
er at skabe de rette forventninger hos gæsten. Opgaven 
er ikke let, for det fordrer en sikker balancegang mellem 
både at skabe opmærksomhed og motivation, altså at 
skabe forventninger, og efterfølgende sikre, at besøget 
lever op til og meget gerne overgår de forventninger, som 
blandt andet markedsføring, word-of-mouth og tidligere 
erfaringer skaber. Målet er at undgå skuffelser og at opnå 
positive overraskelser. Det er med andre ord ikke nok at 
indfri gæstens forventninger. Der skal mere til.

26 Kapitel 4



Oplevelser og interaktioner

Forskellige teoretikere inden for oplevelsesindustrien for-
holder sig såvel til brancher, der ikke har oplevelsen som 
primært produkt, som til den kommercielle og non-kom-
mercielle oplevelsesindustri. Allerede i 1992 udarbejdede 
to amerikanske museumsanalytikere Falk & Dierking (The 
Museum Experience) en oplevelsesmodel på baggrund af 
de behov, forventninger og forudsætninger, folk har, når 
de går på museer, science centre, zoologiske haver m.m. 
Til grund for modellen ligger en række undersøgelser 
primært af engelske/amerikanske gæsters adfærd. 

Falk og Dierking konkluderede i deres analyse, at 
gæsterne ikke alene kommer for at se på udstillinger, 
kunst eller få indblik i historiske perioder. Publikums 
museumsoplevelse dannes i lige så høj grad ud fra om-
givelser, cafébesøg, mødet med andre besøgende m.m.. 
Tre forskellige kontekster har betydning for gæsternes 
museumsoplevelse og oplevelsen opstår i interaktion 
mellem de tre:

• Den personlige kontekst (motivation, forventninger 
og forudsætninger)

• Den sociokulturelle kontekst (de andre gæster, er 
man alene, i selskab med børn, tager man kontakt til 
museets personale m.m.)

• Den fysiske kontekst (museets fysiske rammer i form 
af arkitektur, design, lyde, lugte, farver, og måden 
hvorpå museet præsenterer sig i form af værker, 
formidling m.m.)

De tre kontekster veksler og påvirker gensidigt hinanden, 
og især den personlige kontekst og den enkelte gæsts 
agenda for besøget har ifølge Falk og Dierking stor 
indflydelse på museumsoplevelsen. Helt afgørende er det 
at konstatere, at kunstværker og museumsgenstande 
ikke alene sikrer oplevelsesværdien. Undersøgelser viste 
også, at gæsterne ønsker at blive udfordret, at lave noget 
meningsfyldt, lære nyt, være aktive og ikke mindst indgå 
i sociale relationer. Netop samvær er en meget central 
faktor, og i mange tilfælde årsag til, at familier, par og 
voksne med venner besøger attraktioner.

At sætte ord på en oplevelse

Dominique Bouchet, samfundsforsker og professor ved 
Institut for Marketing på Syddansk Universitet, deltog i 
perioden 2000-2002 som ansvarlig for forskningsdelen i 
projektet ”Den Gode Oplevelse”. Målet med forsknings-

indsatsen var at sætte ord på oplevelser og at udarbejde 
et begrebsapparat, som nuanceret og detaljeret kunne 
beskrive og måle en oplevelse. Målgruppen var attraktio-
ner, men ønsket var at udbrede begrebsapparatet til andre 
brancher.

Dominique Bouchets udgangspunkt var, at en oplevelse 
er en abstrakt, kompleks og individuel størrelse, afhængig 
af den, der oplever. En oplevelse består af fornemmelse, 
følelse, sindsbevægelse og erfaring. Smag og behag, 
levemåder, værdier og normer er forskellige og for at få et 
kendskab til disse er det vigtigt at vide noget om, hvilke 
værdier og referencer – både konkrete og imaginære – et 
menneske har, når det bedømmer en oplevelse.

For at finde frem til det, gør Dominique Bouchet brug af 
dikotomier (begrebsmæssige modsætninger).

Hvad oplever kunden, og hvad ville han/hun gerne have 
oplevet? Var der misforhold mellem det attraktionen til-
stræber, og det kunden oplever? Ved hjælp af sin særlige 
måle- og analysemetode var det Bouchets intention at 
give attraktionerne et værktøj i hænde, der skulle gøre det 
muligt at dreje præcis på de oplevelseshåndtag, som var 
nødvendige for at skabe de ønskede oplevelser. Modellen 
er nærmere beskrevet i kapitel 13 om kundeanalyser.
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Physical
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Interactive
experience

Gæstens personlige ballast og agenda, gæstens sociale 
relationer og de påvirkninger, som gæsten får fra attrak-
tionens fysiske rammer i form af design, lyde, lugte, farver 
har alt sammen betydning for, hvordan gæsten oplever et 
attraktionsbesøg.
Kilde: Falk & Dierking, The Museum Experience



Oplevelser – en helhed af indtryk

Lena Mossberg giver i sin bog ”Att skapa 
upplevelser – från OK til WOW!” virksom-
heder indsigt i, hvordan de strategisk kan 
arbejde med oplevelsesudvikling for at 
blive i stand til at give kunderne positive 
indtryk og i bedste fald en ekstraordinær 
oplevelse. 

Bogen beskæftiger sig ikke specifikt 
med attraktioner, men med den kommer-
cielle oplevelsesindustri i bred forstand, 
dvs. musik, film, foto, animation, tv, 
radio, industridesign, arkitektur, reklame, 
kunst, computerspil, edutainment, 
uddannelse, museumsvæsen, oplevelses-
turisme, mad, kunsthåndværk, events, 
sport mv. 

Som teoretisk grundlag har Lena 
Mossberg udviklet en model for et ople-
velsesunivers, der beskriver oplevelsens 
kontekst og anskueliggør de faktorer, der 
påvirker kundens oplevelser. Modellen har kunden i fokus 
og viser interaktionen mellem gæsten og personalet, 
gæsten og oplevelsesrummet, gæsterne imellem. Af 
betydning for gæstens vurdering af oplevelsen er også det 
image, der er skabt af virksomheden bag oplevelsen.

Som nævnt allerede i indledningen ligger Lena 
Mossbergs model til grund for denne bogs overordnede 
model og præger også de kommende kapitler om 
attraktionernes praktiske oplevelsesarbejde. Kapitel 9 
omhandler gæsten og personalet, kapitel 10 fortæller 
om gæsten og oplevelsesrummet, kapitel 11 er helliget 
gæsten i forhold til de andre gæster og kapitel 12 
beskriver hvordan de forskellige interaktioner tilsammen 
skaber oplevelsesvirksomhedens image, som er med til 
både at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye.

Den type oplevelser, Mossberg fokuserer på, er kommer-
cielle i modsætning til oplevelser, den enkelte selv skaber 
i sin hverdag. Hun betragter samtidig oplevelser som en 
særlig form for serviceydelse. Hun skelner mellem funktio-
nelt betonede og nydelsesbetonede serviceydelser. Ved de 
funktionelle ydelser består kundens interesse i at opnå et 
nyttebetonet resultat som for eksempel at blive bragt fra 
et sted til et andet eller at få fyldt benzin på sin bil. Ved 
de nydelsesbetonede ydelser handler det for forbrugeren 
om at blive berørt, at føle, fornemme og nyde. Den bedste 
oplevelse rummer noget ekstraordinært og uventet, for 

når vi investerer i en oplevelse, gør vi det for at føle og 
fornemme forandringer i forhold til hverdagen.

Lena Mossberg beskriver en række faktorer, der er med 
til at øge dybden og bredden af en oplevelse; involvering, 
engagement og det at tage medansvar, ejerskab. Hertil 
gør hun brug af Pine & Gilmores fire grundtyper af 
oplevelser: Underholdning, uddannelse, æstetik og 
eskapisme, hvor graden af involvering netop er det 
afgørende parameter. Derom mere i kapitel 6, 7 og 8.  

Oplevelsens dynamik

I et prisbelønnet speciale fra 2005 med titlen ”Byen 
i oplevelsessamfundet” forsøger de to cand.merc’er 
Joachim Christgau og Martin Vibe Jacobsen at definere 
og beskrive selve oplevelsesprocessen. De er på mange 
områder inspireret af Lena Mossbergs teorier, men gør 
brug af en række andre teoretikere især den amerikanske 
filosof John Dewey.
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Lena Mossbergs kundeoplevelsesmodel har kunden i centrum. 
Modellen illustrerer kundens interaktioner med personale, andre 
kunder og selve oplevelsesrummet. Alt sammen er med til at 
skabe et image, som danner ramme om modellen og udgør 
gæstens samlede vurdering af oplevelsen. 
Kilde: ”Från OK till WOW”, Mosberg 2003

IMAGE



Dewey inddeler en oplevelse i tre grundelementer: En 
start, et plot og en slutning, ud fra den betragtning, at 
vi oplever hele tiden, men det er kun af og til, vi får en 
oplevelse. Det gør det nødvendigt at skelne mellem det at 
opleve og det at få en oplevelse.

Der er tale om et forløb fra en passiv oplevelsesstrøm, til 
at noget ekstraordinært indtræder, noget som bryder med 
det forventede og som fænger vores opmærksomhed og 
koncentration. Dernæst bearbejdes det ekstraordinære, og 
oplevelsen indtræder. Der sker efterfølgende en normalise-
ring, og oplevelsen ophører.

Oplevelsen vil dog fortsat eksistere i form af ”et plot” i 
bevidstheden og fungere som minde. Et væsentligt formål 
med oplevelser er at skabe stærke minder, og netop plot-
tet bliver til den erindring, der gør, at oplevelsen huskes. 
Jo stærkere plot, jo længerevarende og dyberegående 
bliver mindet, og jo større er chancerne for, at word of 
mouth-effekten træder i kraft. Vi får simpelthen lyst til at 
fortælle andre om vores gode oplevelser. Plottet er dermed 
med til at modificere attraktionens image og skabe nye 
forventninger. 

Lena Mossberg opererer også med et tidsforløb, som 
handler om forskydning i tid og rum. Denne forskydning 
er efter hendes mening et afgørende element i oplevelsen, 
idet placeringen af oplevelsen i en anden tid er med til at 
adskille den fra det hverdagsagtige. 

Turisme implicerer også viljen til at rejse bort fra det 
sædvanlige og bryde med det hverdagsagtige. Der sker en 
forflytning i tid og sted. Ofte er selve forflytningen eller 
ferieoplevelsen en lille del i tid. Megen tid er gået forud 
med planlægning. Vi læser om destinationen, tænker 
på den og glæder os. Ferien er ofte den mindste del af 
det hele og varer i tid måske kun en uge. Tiden efter 
er længere. Den består af fotos og minder, som gang 
på gang kan trækkes frem, som vi gemmer på og som 
forplanter sig i ens identitet.

Forskydningen i tid og sted har ikke alene betydning for 
skabelse af en oplevelse. Også det at gå fra en virkelighed 
til en anden har indflydelse på oplevelsen. Er der overens-
stemmelse mellem udfordring og evner resulterer det i en 
oplevelse af noget nyt og en følelse af at blive taget ind  
i en ny virkelighed, hvor tid og sted forsvinder, og jeg’et 
bliver et med situationen.  (Flow – Optimaloplevelsens 

psykologi, 2005).
Hvis oplevelsen er rigtig god, kan vi beskrive det ved at 

sige, at vi fuldstændig glemte tid og sted. Tiden fløj faktisk 
af sted, og samtidig gør de mange indtryk måske, at det 
føles som uendelig lang tid siden, vi tog hjemmefra.
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Kilde: Joachim Christgau og Martin Vibe Jacobsen ”Byen i Oplevelsessamfundet”
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Kilde: Joachim Christgau og Martin Vibe Jacobsen ”Byen i Oplevelsessamfundet”

To figurer der viser oplevelsesprocessen og relationen mellem oplevelser 
Kilde: ”Byen i Oplevelsessamfundet”



Forståelsesrammen giver et godt overblik og et indblik 
i hvor mange ting, der spiller ind på en oplevelse. Til 
en helt fundamental forståelse af oplevelsen har de to 
forfattere inddraget fænomenologien og hermeneutikken. 
Kendetegnende for begge retninger er, at der opleves, ved 
at der tillægges mening til den oplevede verden. 

Som supplement hertil er der tilføjet et kognitivt 
perspektiv, hvor fokus er rettet mod det enkelte men-
neskes respons på de ydre stimuli. Informationerne eller 
stimuli fra omverdenen bliver opfattet af sanserne, som 
sender signaler videre til hjernen. I hjernen bearbejdes 
de modtagne stimuli til oplevelser for personerne. En 
oplevelse vil således være påvirket af, hvordan den der 
oplever føler på det tidspunkt, at stimuli modtages. 
Følelser og sindstilstand vil dermed forme oplevelsen. 

Fjerde og sidste byggesten i forståelsesrammen består 
af en helhedsopfattelse, der integrerer de forskellige 
perspektiver, og som opfatter oplevelsen som noget, der 
skabes i relationen mellem subjekt og objekt. Her gør 
de to forfattere igen brug af John Dewey, som mener, at 
oplevelsen er total – en dynamisk integration af tanker, 
følelser og handlinger, der bliver skabt i et samspil med 
individ, samfund og kontekst. Der er ikke blot tale om 
en passiv modtagelse af stimuli. En oplevelse opstår i 
relationen mellem subjektet og objektet. På den baggrund 
har de to forfattere udarbejdet følgende definition af en 
oplevelse.

Definitionen understreger oplevelsens dialektiske struktur 
og viser, at oplevelser i forhold til vareverdenen - og 
attraktionsverdenen beror på en dynamisk vekselvirkning 
mellem for eksempel pirrende og underholdende tilbud 
og en lyst og en evne til at ville pirres, udfordres og 
underholdes. Eksisterer denne vekselvirkning ikke, opstår 
oplevelsen ikke. Samtidig viser definitionen et forløb og en 
forskel mellem en oplevelse og det at opleve.

Definitionen ovenfor gælder oplevelser generelt. Sættes 
oplevelsen ind i en erhvervsøkonomisk kontekst får den 
en ny dimension, idet den får et særligt formål, nemlig at 
skabe merværdi for virksomheden. Den bliver et strategisk 
værktøj med en afsender, en modtager og et bevidst mål. 

Én oplevelse, et hav af faktorer

I dette kapitel forsøgte vi med hjælp fra forskellige 
teoretikere at sætte ord på begrebet oplevelser, både som 
enkeltstående begreb og som produkt i en erhvervsmæs-
sig kontekst. Vi vil fremover koncentrere os om Lena 
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Definition af en oplevelse:

En oplevelse opstår i en relation eller i et dialek-
tisk forhold mellem subjekt og objekt, hvorfor 
begge vil have indflydelse på det, der opleves.  
En oplevelse er noget ekstraordinært og adskiller 
síg fra at opleve.

Opsummering på forståelsen af oplevelser

Fortolkning af en oplevelse Skabelse af en oplevelse Primære teoretikere

Fænomenologi Objektiv fortolkning ”unibased way” Oplevelser igennem fænomener Husserl

Hermeneutik Socialkonstrueret fortolkning Social meningsdannelse gennem fælles 
oplevelser

Ponty

Kognitiv Kompleks proces, ikke muligt at fortolke  Reaktion i hjernen på baggrund af 
percipieret stimuli, passiv proces

Sorli

Relation Individuel fortolkning. Kultur og værdier 
har betydning for individuel tolkning. 
Kompleks og dynamisk

Interaktion mellem subjekt og objekt. 
Totalitært. Subjektet som medskaber af 
oplevelsen

Dewey, Fitzsimmons

Kilde: Joachim Christgau og Martin Vibe Jacobsen ”Byen i Oplevelsessamfundet”

Oplevelsen i en forståelsesramme

Joachim Christgau og Martin Vibe Jacobsen har inddraget en række filosofiske traditioner og teoretiske perspektiver 
i forsøget på at skabe en forståelse af oplevelsens komplekse sammensætning. Resultatet af deres arbejde kan ses i 
nedenstående figur:



Mossbergs definition af en positiv ekstraordinær oplevelse, 
som indebærer en række elementer, som i de kommende 
kapitler uddybes. Involvering og gæsternes medvirken i 
oplevelsen, den sociale dimension og samspillet mellem 
personale, andre gæster og oplevelsesrummet.

Kapitlet illustrerer også oplevelsens kompleksitet, og 
som det fremgår, er der tusindvis af faktorer, som spiller 
ind på en oplevelse. Konklusionen er, at når man arbejder 

med oplevelser, er det allervigtigste at skelne mellem to 
perspektiver, oplevelsesproducentens og kundens. De 
næste kapitler tager afsæt i attraktionens muligheder for 
at påvirke de forskellige stimuli, som gæsten udsættes 
for. Inden da er det imidlertid vigtigt at gøre sig helt klart, 
hvilke gæster man har og hvilke man gerne vil have. 
Derom handler næste kapitel.
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Kompleks og dynamisk

Interaktion mellem subjekt og objekt. 
Totalitært. Subjektet som medskaber af 
oplevelsen

Dewey, Fitzsimmons

Kilde: Joachim Christgau og Martin Vibe Jacobsen ”Byen i Oplevelsessamfundet”

Gæsten er i centrum

Oplevelser skabes i og af gæsten. På den måde er 
attraktionen helt i gæstens vold. Attraktionen kan højst 
justere omgivelser og de forskellige stimuli, som påvirker 
kunden. Den eksterne påvirkning fra oplevelsesrummet, 
personalet, de andre gæster bearbejdes internt hos 
gæsten, der i sidste ende afgør, om oplevelsen er god og 
måske så god, at den er værd at fortælle andre om.

Mål og middel

Oplevelsen er afhængig af attraktionens mission og vision 
og et middel til at
• berige, berøre, bevæge, begejstre, bevidstgøre - og 

skabe stærke minder
• skabe merværdi i attraktionen i form af:

• flere gæster
• større indtjening
• bedre læring
• bedre formidling
• større underholdningsværdi

Oplevelsens karakteristika

• En oplevelse er subjektiv og afhængig af kultur, 
erfaringer, sindstilstand og følelser 

• En oplevelse forudsætter et aktivt bidrag af den, der 
oplever

• Man oplever hele tiden, men får kun af og til en 
oplevelse

• En oplevelse er ekstraordinær og bryder med det vante
• En oplevelse skabes gennem alle sanser
• En oplevelse er tidsafgrænset. Den har en start, et plot 

og en slutning
• Oplevelsens ”plot” bliver til mindet, der justerer 

attraktionens image og skaber nye forventninger.
• Styrken af en oplevelse er ikke afhængig af varighed. 

En stærk oplevelse kan blot vare et splitsekund.

Adjektiver, der har betydning for oplevelser

• Involverende 
• Identitetsskabende
• Nærværende
• Uforudsigelig
• Overraskende
• Nyskabende
• Autentisk
• Unik
• Individuel
• Vedkommende

God eller dårlig?

Kvaliteten eller værdien af en oplevelse afhænger af 
samspillet mellem forventning og det faktisk oplevede.

Tre elementer har indflydelse på gæstens forventninger: 
• Gæstens fysiske og mentale bagage
• Gæstens tidligere oplevelser i samme eller lignende 

attraktioner 
• Attraktionens kommunikation.

Positive ekstraordinære oplevelser

En positiv ekstraordinær oplevelse indebærer ifølge Lena 
Mossberg:
• Aktiv og dynamisk proces
• Stærk social dimension
• Mening og nydelse
• Absorbering og personlig kontrol
• Påvirkning af kontekst, uvished og nyskabelse
• Sammenkædning med behovstilfredsstillelse

Kort om oplevelser
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Kapitel 5

At kende sine gæster
Oplevelsesudviklingens mission er at skabe de bedste forudsætninger for gode oplevelser til at-
traktionens gæster. Uanset hvor afhængig den enkelte attraktion er af antallet af besøgende, er det 
et grundvilkår, at oplevelsestilbuddet i sit indhold og sin form skal imødekomme potentielle gæsters 
ønsker og behov. Og hvis ikke oplevelsesudviklingen alene skal basere sig på fornemmelser og erfarin-
ger, er det nødvendigt at kende sine gæster - dem, man har, og dem, man gerne vil have. Hvem er de? 
Hvad efterspørger de? Hvordan tiltrækkes de? Hvornår er de tilfredse? Det handler med andre ord om 
at kende sine gæster.
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Jo mere man ved om attraktionens gæster, jo mere ved 
man også om, hvordan man bliver endnu bedre til at 
tiltrække dem og flere af samme slags.

Situationen er imidlertid, at mange attraktioner 
anvender meget overordnede definitioner, når de sætter 
ord på, hvilke potentielle målgrupper de henvender sig til. 
Det kan for eksempel være ”alle” eller ”børnefamilier”. 
Det fremgår blandt andet af den undersøgelse, som 
Teknologisk Institut gennemførte i begyndelsen af 2006. 
(Rapporten fra Teknologisk Institut findes i bilaget: 
Attraktionerne og deres oplevelsestilbud”).

Der kan være mange årsager til den meget åbne 
opfattelse af, hvem gæsterne er. En af årsagerne kan 
man - måske lidt provokerende - kalde ønsketænkning. 
Attraktioner, der baserer deres eksistens på den omsæt-
ning, gæsterne skaber, ønsker naturligt nok at favne så 
mange som muligt. Andre, der økonomisk ikke er direkte 
afhængige af de besøgende, har en formålsparagraf, der 
sætter fokus på, at formidlingen skal nå så bredt ud som 
muligt. Også de ser en naturlig interesse i at favne bredt.

Den meget brede målgruppe er imidlertid både dyr 
og upræcis at arbejde med. Det er svært eller nærmest 
umuligt at opnå en præcis viden om ønsker og behov, 
hvad oplevelser angår, fordi gruppen ikke er homogen. 
Kendskabet til de potentielle gæster er derfor ikke til 
nogen hjælp, når man træffer beslutning om, hvordan at-
traktionen skal udvikle sig. Resultatet kan blive, at mange 
ikke får indfriet deres forventninger. De tæller selvfølgelig 
alligevel som gæster, men de kommer ikke igen, og de er 
dårlige ambassadører for attraktionen. En anden ting, der 
gør det uhensigtsmæssigt at have ”alle” som målgruppe, 
er, at det både er svært og dyrt at kommunikere så bredt, 
som ”alle” kræver. 

En bred målgruppedefinition betyder samtidig, at 
attraktionen ikke udnytter de fordele og muligheder, der 
ligger i at tænke smalt og præcist. Hvis attraktionens 
oplevelsestilbud har et særligt potentiale i forhold til 
kvinder i 40-års alderen, hvorfor så ikke tænke det ind i 
oplevelsesudviklingen og kommunikationsindsatsen? Hvis 
konkurrencen om børnefamilierne er benhård, hvorfor 
så ikke se de muligheder, attraktionen har i forhold til 
midaldrende, som i mindst lige så høj grad er på udkig 
efter gode oplevelser. Alene blandt danskerne findes op 
mod en million købestærke forbrugere over 50. Og hvad 
med alle dem, der ikke har en familie at opleve sammen 
med? Aktuelt lever der cirka 500.000 singler i Danmark.

Kender man en del til sine målgrupper, har man måske 
mulighed for at gøre noget ekstra for dem, der har 

tendens til at bruge længere tid end andre i attraktionen; 
dem der bruger flere penge end andre, og dem der er 
mere tilbøjelige end andre til at komme igen og igen.

Der er således mange gode grunde til at arbejde på 
at lære sine gæster at kende, at segmentere sit marked 
og finde sine målgrupper optimalt set på makro-niveau i 
forhold til hele markedet eller på mikro-niveau i forhold til 
attraktionens eksisterende gæster. 

Risici ved målgrupper 

Inden attraktionen lægger sig fast på at gennemføre en 
oplevelsesudvikling, der er målrettet bestemte grupper i 
befolkningen, skal man dog gøre sig klart, at der også er 
risici forbundet med øvelsen.

Det er for eksempel vigtigt at overveje, om det overho-
vedet er muligt at kommunikere effektivt med målgrup-
pen, og om det vil være uforholdsmæssigt dyrt. Selv om 
attraktionen ved meget om en bestemt målgruppe, er der 
for eksempel ikke nødvendigvis tale om karakteristika, der 
gør det muligt at annoncere i meget målrettede medier. I 
den situation kan kravene til omfanget af kommunikatio-
nen være så store, at satsningen på målgruppen ikke vil 
kunne betale sig. På samme måde kan der være tilfælde, 
hvor en oplevelsesudvikling, der er målrettet på en snæver 
målgruppe, ikke vil kunne betale sig. 

Satser man for eksempel på en udstilling om hornorkes-
tre, kartoffelens vandring gennem tiderne eller mexicansk 
avantgarde kunst i 30’erne er der ingen tvivl om, at der 
findes interesserede mennesker. De store spørgsmål 
er imidlertid, om det er muligt at kommunikere på en 
hensigtsmæssig måde med de relevante målgrupper, og 
om de vil kunne bære omkostningerne til oplevelsesudvik-
ling og kommunikationsindsats?  

Samtidig er det værd at være opmærksom på, at en 
satsning på en bestemt side af oplevelsesudviklingen 
indebærer en risiko for, at attraktionen afskærer sig fra 
andre dele af markedet. De, der ikke tilhører målgruppen, 
får måske den opfattelse, at produktet kun henvender sig 
til en bestemt, meget snæver befolkningsgruppe. 

Arbejdermuseet i København er nærmest født med 
dette problem, idet en direkte sammenkobling af museet, 
fagbevægelsen og Socialdemokraterne betyder, at en 
del af de potentielle gæster vælger museet fra. Ved flere 
lejligheder har Arbejdermuseet da også valgt at demon-
strere sin uafhængighed, som da ledelsen i 2004 under 
stor mediebevågenhed afviste et krav fra højtstående 
socialdemokratiske politikere om at fjerne en Lenin-statue 
fra museets indgang. 



Det Jødiske Museum i Berlin har måttet 
konstatere, at omverdenen har fået den opfattelse, at 
museet henvender sig til alle med særlig interesse for 
jødeudryddelserne før og under 2. verdenskrig. Men 
faktisk beskæftiger museet sig med jødernes og Berlins 
fælles historie gennem mange århundreder. Målgruppen 
for det jødiske museum er derfor meget større end de 
mennesker, der interesserer sig for holocaust. I et forsøg 
på at udvide målgruppen har museet følt sig nødsaget til 
at gennemføre en kampagne under sloganet ”Nicht das, 
was Sie erwarten”. 
For en hel del ligger satsningen på en bestemt målgruppe 
lige for, fordi oplevelsestilbuddet er af en karakter, der 
ganske enkelt ikke tiltaler alle. I det tilfælde handler 
det om at være sig sin målgruppe bevidst og at handle 
derefter. Johannes Larsen Museet i Kerteminde udelukker 
naturligvis ikke nogen fra at komme ind, men i kraft af 
deres udstillinger, deres særlige arrangementer, deres 
tilbud i museumsbutikken og i museumscaféen sender 
de signaler til bestemte målgrupper om, at her er et 
tilbud, der henvender sig specielt til dem. Indirekte er det 
samtidig signal til andre om, at dette ikke er noget for 
dem. Dermed skaber museet også en oase for sin primære 
målgruppe. Her kan de have deres interesse i fred.

Segmentering på makro-niveau

Segmentering handler om at se markedet som formerin-
ger af mennesker, der på den ene eller den anden måde 
har fællestræk med hensyn til deres måde at forbruge 
på. Vi kender princippet fra de tv-programmer, hvor 
reklamefolk og andre bliver præsenteret for en persons 
hjem, bogreol, bil, køleskab og lignende, hvorefter de skal 
gætte sig frem til, hvem personen er. Når gætteriet ofte 
lykkes, er det fordi, mennesker i bestemte segmenter har 
forholdsvis ensartede måder at forbruge på.

Selv i en tid med voldsom fokus på individualitet er 
der overraskende mange sammenfald i forbrugsmønstret 
inden for grupper af befolkningen. Den enkelte føler sig 
måske ikke bundet af faste grupperinger og livsstilsmøn-
stre, men de fleste foretrækker alligevel at dele livsstil med 
andre.

Selvfølgelig er der afvigelser, men grundreglen er, at jo 
mere viden, man har om et bestemt segment, jo tættere 
er man på at kunne slutte sig til resten. Hvis man kender 
personens politiske holdning, den daglige avis, adressen 
og mærket på skoene, så er der gode chancer for, at man 
på forhånd ved, hvilken bil, der holder i garagen. For 
bilproducenter og -forhandlere indebærer dette faktum et 
kendskab til, hvordan de skal tilrettelægge produktudvik-
ling, salgsaktiviteter og markedsføring. 

Segmentering kan også danne grundlag for oplevelses-
udvikling og kommunikation, selv om en segmentering af 
markedet på makro-niveau er en vanskelig opgave at give 
sig i kast med. Omfattende; fordi der er tale om mange 
mennesker. Kompleks; fordi det handler om at finde 
tendenser i forbrugsmønstret hos alle disse mennesker og 
på en måde, der har relevans for den enkelte attraktion. 
Set i en turistmæssig sammenhæng vil den optimale 
løsning være, at de danske attraktioner i fællesskab gen-
nemfører en kortlægning af markedet på en sådan måde, 
at de enkelte attraktioner efterfølgende kan anvende 
undersøgelsesresultaterne.

Dermed får den enkelte attraktion analyseresultater, der 
kæder oplevelsestilbuddet sammen med andre oplevel-
sestilbud, med overnatningsformer, transportformer etc. 
Det har stor betydning, fordi det netop er karakteristisk 
for attraktionerne, at de sjældent i sig selv er svaret på 
turistens samlede behov. Besøget i attraktionen indgår 
i en sammenhæng med andre tilbud, og en viden om 
karakteren af disse sammenhænge gør det muligt for 
attraktionen at samarbejde med andre led i kæden.
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Segmenter i forskellige former

Segmentering åbner for indsigt i, at attraktionens mange 
gæster ikke blot er tusinder af individer, men også grupper 
af mennesker, der til en vis grad er fælles om deres 
forbrug af oplevelsestilbud. 

En af de meget anvendte former for segmentering 
tager udgangspunkt i demogeografiske kriterier, det vil 
sige for eksempel nationalitet, køn, alder eller adresse. 
Nogle attraktioner kan have tilbud af særlig interesse for 
tyskere, hollændere, kvinder, mænd, børn, ældre eller 
lignende grupper, og det vil være naturligt at forholde 
sig til, om disse segmenter kan imødekommes gennem 
målrettet oplevelsesudvikling, og om det er muligt at 
kommunikere præcist til dem. I givet fald er det dog 
nødvendigt at være i stand til at hæfte flere kendetegn på 
segmenterne. Hvilke former for oplevelser efterspørger de 
- ren underholdning, viden, fordybelse? Og hvor kommer 
man i kontakt med dem? Hvor bor de? Hvad læser de? 
Hvilke transportmidler bruger de? etc. 

Men er der sådanne karakteristika i en tid, hvor 
globalisering og velstand tilsyneladende udligner 
forskelle mellem nationaliteter og socialgrupper? Netop 
det spørgsmål beskæftiger lektor Jan Møller Jensen, SDU 
sig med i en segmenteringsanalyse af gæster i seks fynske 
attraktioner. (Segmenting European Tourists by Nationality: 
An investigation of Visitors to Attractions on the Danish 
Island of Funen, 2004).

Undersøgelsen viser klare forskelle i de forskellige 
nationaliteters måde at være turister på. Til eksempel 
rejser mere end halvdelen af de tyske turister i grupper 
med 3-5 personer og med mindst et barn under 10 år. De 
bor i sommerhus i mindst to uger. De vælger attraktion på 
grundlag af brochurer, som de henter på turistkontoret, og 
de foretrækker dyreparker. Til sammenligning er halvdelen 
af de svenske turister udelukkende voksne mennesker. De 
bor 1-4 dage på hotel eller kro. De planlægger, hvad de 
vil se hjemmefra, og de har en forkærlighed for slotte og 
herregårde.

De demografiske segmenter er relativt nemme at 
forholde sig til, men der er behov for en udbygget viden i 
lighed med ovenstående om segmenternes karakteristika, 
hvis øvelsen skal kunne gøres operationel.

En anden form for segmentering baserer sig på livsstil, 
det vil for eksempel sige holdninger og smag. Umiddelbart 
kan det måske være svært at gennemskue segmenter på 
grundlag af livsstil. Ikke desto mindre er der meget, der 
tyder på, at der er en vis sammenhæng mellem bestemte 
attraktioner og deres segment af besøgende; at Louisiana 

for eksempel ikke har de samme typer af gæster som 
Legoland, Lalandia eller Arbejdermuseet.

Et eksempel på en relevant segmenteringsanalyse på 
makro-niveau er Gallups Kompas, der inddeler befolk-
ningen i otte hovedsegmenter – de moderne (Nord), de 
moderne-individorienterede (Nordøst), de individoriente-
rede (Øst), de traditionelle-individorienterede (Sydøst), de 
traditionelle (Syd), de traditionelle-fællesskabsorienterede 
(Sydvest), de fællesskabsorienterede (Vest) og de mo-
derne-fællesskabsorienterede (Nordvest). 

I Kulturministeriets Kulturvaneanalyse 2004 anvendes 
Gallups Kompas og her konkluderes det, at de mo-
derne-fællesskabsorienterede i Nordvest-segmentet er 
storforbrugere af kulturelle tilbud, især teater-, biograf-, 
museums- og biblioteksbesøg samt maleri- og kunstudstil-
linger. Gruppen er stærkt repræsenteret blandt de 20-49 
årige. De bor i større byer, er akademikere og går især 
efter stillinger i offentligt regi inden for uddannelsessek-
toren, forvaltning og sygehusvæsen. De læser fagblade, 
og dagblade som Information, Politiken og Berlingske 
Tidende har mange læsere fra dette segment.

Kulturvaneanalysen er således et eksempel på, at 
segmentering på makro-niveau kan munde ud i målgrup-
pedefinitioner, der giver mening for attraktioner, idet 
kulturforbruget eller kulturvanerne bliver koblet med 
karakteristika ved disse forbrugere.

Turister og oplevelser

Der skal være en klar sammenhæng mellem målgruppen 
og en bestemt form for oplevelsestilbud, før der er fornuft 
i at bruge sit kendskab til målgruppen som basis for 
oplevelsesudvikling. 

VisitDenmark har gennemført en oplevelsesorienteret 
segmentering af turister. Denne analyse er af speciel 
interesse for attraktionerne. (Syv oplevelser, der flytter 
turister. Et bud på ny segmentering af ferieturisterne i 
Danmark, VisitDenmark 2006.)

7.600 feriegæster gav i 2004 oplysninger om deres 
motiver for at vælge Danmark som rejsemål. De kunne 
vælge mellem 22 forskellige motiver, som VisitDenmark 
klassificerede i 12 grupper. Efterfølgende analyserede 
VisitDenmark turisternes besvarelser og nåede frem til, at 
respondenterne fordelte sig på syv segmenter i forhold 
til deres efterspørgsel på oplevelser. De oplevelser, der 
knytter sig til de syv segmenter, adskiller sig først og 
fremmest ved graden af aktivitet og ved vægtningen af 
natur og kultur.

De syv oplevelsessegmenter er identificeret i forhold 



til feriested, familieforhold og alder, overnatningssted 
og nationalitet samt den omsætning, de skaber. Endelig 
giver analysen et bud på, hvordan de oplevelsestilbud, der 
knytter sig til et givent segment, ser ud i billeder.

Attraktioner indgår i fire ud af de syv Danmarksop-
levelser, som VisitDenmark er nået frem til. Attraktionerne 
har således stor indflydelse på ferieturisternes valg af 
destination. Faktisk drejer det sig om i alt en tredjedel af 
ferieturisterne, for hvem attraktioner spiller en afgørende 
rolle for valg af destination.

Undersøgelsens resultat er endnu et eksempel på, 
hvordan en segmentering på makro-niveau kan anvendes 
af attraktionen til at målrette sit tilbud til bestemte 
grupper af gæster. Den københavnske attraktion kan for 
eksempel se, at en betydelig del af de potentielle gæster 
er voksne uden børn, og at de bor på hotel. Gæsterne 
kommer især fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.

Forlystelserne i Jylland erfarer, at deres potentielle 
gæster i høj grad er familier med børn, og at de foretræk-
ker camping eller feriehus som overnatningssted. Hvad 
nationaliteter angår, er der især tale om danskere, tyskere 
og nordmænd.

Andre relevante undersøgelsesresultater stammer for 
eksempel fra ”Danmark – et børneparadis” fra 2004. 
Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 1.200 
tyske børnefamilier, tre fokusgruppeinterviews i Hamborg 
samt spørgeskemaundersøgelse blandt 200 tyske og 200 
danske børn mellem 9 og 13 år. Første prioritet hos de 
tyske forældre er, at børnene har det sjovt, og det er også 
vigtigt, at de lærer noget. Hos danske forældre betyder 
det mest, at familien har fælles oplevelser. Andre faktorer 
med høj prioritet er, at forældrene kan slappe af, og at far 
og mor har tid sammen med børnene. Familiens yngste 
skal være fysisk aktive og kreative.

Segmentering på mikro-niveau

Ved en mikro-segmentering fokuserer attraktionen på de 
gæster, man allerede har. Det kan ske gennem kundeana-
lyser, som de er beskrevet i kapitel 13. 

Helt overordnet handler en sådan analyse typisk om, 
hvem der er attraktionens gæster, hvor de har hørt om 
attraktionen, i hvor høj grad de er tilfredse med at-
traktionens tilbud og hvad, der kan gøre dem endnu mere 
tilfredse. 

Flertallet af gæsterne giver måske udtryk for, at de er 
utilfredse med caféens udbud af fast-food og med de 
mange souvenirs fremstillet i Østen. Til gengæld nyder de 
roen og de smukke parkanlæg, og de meget informative 
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Sjov i sommerlandet

Motiver: Attraktioner/forlystelser, børnevenlighed, aktiviteter

Hvor: Nordjylland (17 %), Ringkøbing (13 %), Storstrøms 
Amt (12 %), Ribe (11 %), Århus Amt (11 %)

Familieforhold: Familier med børn (78 %), Voksne 40+ uden børn 
(19 %), Unge under 40 uden børn (3 %)

Overnatning: Feriehus (40 %), Campingplads (30 %), Feriecenter 
(16 %), Hotel (12 %)

Nationalitet: Danmark (44 %), Tyskland (32 %), Norge 12 %)

Aktiv natur

Motiver: Natur, fiskeri, sejle, cykle, attraktioner, mad, 
børnevenlighed og sikkerhed

Hvor: Sønderjylland (23 %), Århus Amt (15 %), Fyn (12 
%), Nordjylland (11 %), Vejle Amt (11 %)

Familieforhold: Voksne uden børn (53 %), familier med børn (40 
%).

Overnatning: Camping (62 %), feriehus (29 %)

Nationalitet: Danmark (56 %), Tyskland (32 %), Holland (6 %)

By-hygge

Motiver: Attraktioner/forlystelser, sekundært shopping og 
kunst/kultur

Hvor: København (52 %), Ribe (10 %), Sønderjylland (10 
%), Århus Amt (9 %)

Familieforhold: Voksne +40 uden børn (52 %), Familier med børn 
(24 %), unge under 40 uden børn (24 %)

Overnatning: Hotel (72 %), Campingplads (10 %), feriehus (9 %)

Nationalitet: Danmark (49 %), Sverige (18 %), Norge (10 %), 
Tyskland (10 %)

Besøg i byen

Motiver: Attraktioner, kultur/kunst, teater/musik, events, 
shopping, aktiviteter, dansk mad

Hvor: Nordjylland (25 %), København (20 %), Storstrøms 
Amt (10 %), Sønderjylland (10 %)

Familieforhold: Voksne uden børn (59 %), Familier med børn (28 
%), unge under 40 uden børn (13 %)

Overnatning: Hotel (31 %), Campingplads (29 %), feriehus (28 
%)

Nationalitet: Tyskland (37 %), Danmark (29 %), Norge (16 %)

Attraktioner indgår i fire ud af de syv oplevelsessegmenter, som VisitDenmark har 
defineret på grundlag af en analyse blandt 7.600 feriegæster.
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skilte ved montrerne er et stort plus. I så fald har man fået 
gode indikationer for, hvem gæsterne er rent livsstilsmæs-
sigt. 

Ved at stille de rigtige spørgsmål er det muligt at 
segmentere attraktionens gæster. Attraktionen vil for 
eksempel kunne analysere sig frem til, hvem der er særligt 
tilfredse med hvilke bestemte sider af oplevelsestilbuddet. 
Er der gæster, der især er glade for den del af oplevelses-
tilbuddet, der fokuserer på ren fornøjelse eller nydelse, og 
har disse gæster fællestræk med hensyn til nationalitet, 
alder, køn, adresse, transportmiddel mv.? Er det tilfældet, 
har attraktionen gode kort på hånden både til at gøre 
endnu mere for at satse på sine eksisterende tilfredse 
gæster samt potentielle gæster fra samme segment.

En sådan analyse kan også fortælle, hvem der især er 
tilbøjelige til at komme igen og igen og hvem, der især 
bruger penge i attraktionen.

På samme måde får attraktionen naturligvis et kendskab 
til sine egne svage sider i relation til bestemte segmenter 
i sammensætningen af gæster. Hvem er det, der er 
utilfredse med hvad? Det store spørgsmål vil så være, om 
potentialet blandt de utilfredse er så stort, at det er værd 
at satse på en oplevelsesudvikling, der øger disse gruppers 
tilfredshed.

Et vigtigt aspekt ved resultaterne af en sådan kundeana-
lyse er, hvad gæsterne gør, når de ikke er i attraktionen. 
Hvilke oplevelser søger de også, hvor bor de, og hvordan 
rejser de. Svar på den type spørgsmål gør det muligt at 
samarbejde med de leverandører af overnatningsfaciliteter, 
transport og oplevelser, der betjener de samme segmenter 
af turister.

Som et alternativ eller et supplement til de egentlige 
kundeanalyser er det altid på sin plads at bruge sin sunde 
fornuft og iagttagelsesevne. Hvis man ikke har et præcist 
billede af, hvilken social gruppe, attraktionens gæster 
tilhører, så får man et udmærket indtryk ved at kigge på 
parkeringspladsen. Det gælder også om at have empati, 
at kunne sætte sig i sine gæsters sted, og at opfatte dem 
som rigtige mennesker af kød og blod og ikke som tal i en 
statistik.

I brancher med stor kundekontakt er der ofte gode 
traditioner for at læse sine kunder og afkode, hvilken 
service de ønsker og hvilke tilbud, de efterspørger. Den 
erfarne bartender, stewardesse eller ekspedient bedømmer 
bevidst eller ubevidst, hvem han eller hun har foran sig 
ved hjælp af tøj, sprog og væremåde. På samme måde 
kan attraktionen få meget at vide om sine gæster.  

Smalle målgrupper i den brede

Selv om attraktionen muligvis hverken kan eller skal 
koncentrere al sin energi om meget veldefinerede 
målgrupper, er det muligt at operere med forholdsvis 
smalle målgrupper inden for det brede segment.

Arbejdermuseet i København har for eksempel valgt et 
grundniveau i de skriftlige informationer, som museet kal-
der ”4. klasse ved juletid”. Det betyder, at langt de fleste 
kan være med. Men samtidig lægger museet vægt på, at 
der er uddybende materiale, der gør, at en udstilling kan 
opleves på flere niveauer. Alt efter interesser og forkund-
skaber kan den enkelte vælge at gå mere eller mindre 
dybt ned i udstillingen. På den måde kan der med fordel 
arbejdes med særlige målgrupper, selv om attraktionen 
henvender sig til hele offentligheden. Hvis Arbejdermuseet 
derimod havde lagt hele sin formidling på niveauet ”4. 
klasse ved juletid”, var der dele af offentligheden, der ikke 
ville føle, at oplevelsestilbuddet var tilstrækkelig interes-
sant. Som oftest er vejen til den meget brede målgruppe 
netop at etablere et tilbud, der rummer mange tilbud i ét, 
hver især rettet til forskellige målgrupper.

Niveauet er en måde at lade oplevelsestilbuddet tilpasse 
sig målgruppen på. En anden er selve karakteren af 
tilbuddet. Arbejdermuseet etablerer for eksempel fra tid 
til anden kunstudstillinger, der ligger inden for museets 
virkefelt, men som henvender sig til særligt kunstinteres-
serede. I det tilfælde sker der en tilpasning til målgruppen, 
for eksempel i den måde museet udformer informations- 
og markedsføringsmaterialerne på og også ved at sikre, at 
guiderne er i stand til at informere detaljeret og indgående 
om udstillingens objekter. 

Særlige tilbud til specielle målgrupper

Alder er oplagt som et kriterium for udskillelse af en særlig 
målgruppe og i nogle tilfælde også for en udvidelse af 
målgruppen. Mange attraktioner har for eksempel tilbud, 
der primært appellerer til voksne, men de kan vælge at 
udvikle dele af tilbuddet, så tiltrækningskraften fastholdes 
også over for ’voksne med børn’.

Andre eksempler er udviklingen af tilbud til målgrupper 
som erhvervsfolk, uddannelsessøgende eller interessegrup-
per.

Attraktionens fysiske rammer kan i sig selv være interes-
sante, idet erhvervsvirksomheder kan anvende dem til for 
eksempel dagsmøder, konferencer, seminarer, firma- og 
produktpræsentationer, workshops, prisoverrækkelser, 
gå-hjem-møder, receptioner og modeshows. Her er det 



kun fantasien, der sætter grænser, idet ’det anderledes’ 
netop kan være det salgbare. En uhyggelig kæmpebunker 
fra efterkrigstiden er for eksempel en populær ramme 
om firmafester i Berlin. Bunkeren er en del af udstillingen 
Story of Berlin.

Helt moderne museer er oplagte som fysiske rammer 
for særlige arrangementer, men også de anderledes og 
skæve har kvaliteter at byde på. Esrum Kloster råder over 
Abbedsalen med plads til 140 personer. Nationalmuseet 

kan tilbyde en helt særlig historie og atmosfære. 
Medicinsk Historisk Museum i Berlin kan friste med 
middag mellem ligdele og vanskabninger.

Teambuilding er et andet erhvervsrettet tilbud, og en ak-
tivitet som efterhånden har høj prioritet og stor betydning 
for mange attraktioner. Ved at udnytte de særlige rammer, 
som attraktionen giver, og de temaer, attraktionen bygger 
på, kan et teambuilding-tilbud eller andet kursustilbud få 
sit særlige præg. 

Skoleklasser eller grupper fra uddannelsesinstitutioner i 
det hele taget er nemme at lokalisere og at kommunikere 
med. Opgaven er at sikre en oplevelsesudvikling, der 
tilfredsstiller institutionernes behov for læring. Deri ligger 
også, at segmenteringen kan målrettes på bestemte ud-
dannelsestrin i princippet lige fra 0. klasse til universitets-
niveau. I bestræbelserne på at tilfredsstille elevernes eller 
de studerendes særlige behov arbejder mange attraktioner 
med undervisningsmateriale, der kan bruges både før, 
under og efter udstillingen, eventuelt på internettet. 
Også særlige pristilbud, ordninger med opbevaring af 
bagage, særlige mødesteder og så videre hører med til en 
tilpasning til uddannelsesinstitutionernes behov.

I mange tilfælde vil der være målgrupper, der i helt 
særlig grad efterspørger attraktionens kerneydelser, fordi 
de ligger inden for målgruppens særlige interessefelt. 
Attraktionen giver dem mulighed for at dyrke deres 
særlige interesse, at lære mere, at omgås ligesindede, at 
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Mange attraktioner har valgt at satse målrettet på 
erhvervslivet, blandt andet med tilbud om events inden for 
attraktionens særlige univers.
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styrke deres egen identitet. Det kan for eksempel være 
lokalhistorisk interesserede, interesserede i en særlig 
historisk periode eller i en særlig side af samfundslivet, 
kunstinteresserede og så videre. 

En stor fordel ved at investere kræfter i at henvende sig 
målrettet til en særlig målgruppe er, at disse mennesker 
har potentiale til at blive mere end almindeligt trofaste 
gæster. Det er muligt at knytte dem til attraktionen 
for eksempel med nyhedsbreve, abonnementsordning, 
medlemskab af venneforening eller lignende. De vil i 
givet fald komme igen og igen, og de vil fungere som 
gode ambassadører for attraktionen, ligesom de kan blive 
en værdifuld kontaktflade til omgivelserne, idet de kan 
bidrage med idéer, ris og ros til attraktionens oplevelses-
udvikling.

Gruppen af særligt interesserede opnår samtidig et 
fællesskab med ligesindede og med attraktionens medar-
bejdere. Samværet bliver en del af oplevelsestilbuddet.
Oplevelsesudvikling på grundlag af viden om segmenter 
kan være med til at udbygge kundeunderlaget i retning 
af målgrupper med særlige interesser, som måske ellers 
er perifere i forhold til attraktionens kerneydelser. Teknisk 
Museum i Berlin gennemførte for eksempel i 2005 en 
særudstilling om den elektriske guitar. I sine permanente 
udstillinger har museet fokus på skibe, fly, tog og alle 
mulige andre former for tekniske apparater og udstyr. 
Med udstillingen om den elektriske guitar appellerede 
man til en særlig målgruppe, også så speciel, at museet 
valgte at opkræve et særligt honorar til særudstillingen. 

Fra kendskab til udvikling

På grundlag af et veludbygget kendskab til attraktionens 
gæster og til de potentielle gæster har attraktionen de 
bedste forudsætninger for at tage fat på oplevelsesudvik-
ling i praksis og at tilpasse ikke bare selve oplevelsestilbud-
det, men også oplevelsesrummet, de sociale relationer 
til de andre gæster og personalet samt kommunikation i 
bred forstand med gæsterne og markedet. Om dette i de 
følgende kapitler.

Segmentering og oplevelsesudvikling i praksis
Overvejelserne tager udgangspunkt i attraktionens oplevelsestilbud og det 
publikum, attraktionen har eller gerne vil have. Kilderne til dette materiale 
kan være data fra Danmarks Statistik og lignende data samt resultatet af 
egne kunde- og markedsanalyser for at afdække, hvem gæsterne er eller 
kunne være, hvad de får og hvad de ønsker. (Udvikling af kundeanalyser i 
Attraktioner, ODA jan. 2006)

Har attraktionen interessante segmenter?
Opgaven går ud på at analysere sit eget tilbud og spejle det i sit eksiste-
rende og potentielle publikum og at kortlægge, om der er målgrupper, 
der skal have særlig opmærksomhed i relation til oplevelsesudviklingen. 
Målgrupperne kan for eksempel defineres inden for følgende grupper:

Demogeografisk segmentering

- Køn
- Alder
- Nationalitet
- Adresse/bopæl
- Beskæftigelse/erhverv
- Uddannelse

Livsstilssegmentering

- Interesser
- Holdninger
- Aktiviteter

Er segmenteringen operationel og lukrativ?
Når attraktionen har dannet sig en idé om særligt interessante målgrupper, 
er det nødvendigt at undersøge, om målgruppedefinitionen er operationel. 
Attraktionen skal for eksempel være i stand til at kontakte målgruppen, 
og målgruppen skal være så stor, at der er en god chance for at skabe 
økonomi i en målrettet oplevelsesudvikling.

Hvordan kan definitionen af målgrupper udmøntes i 
oplevelsestilbud?
Når der er sat navn på særlige målgrupper, handler det i næste omgang 
om at undersøge, om attraktionen har særlige oplevelsestilbud til disse 
grupper, og om der eventuelt kan arbejdes med nye former for tilbud. 

Produktet

- særlige arrangementer/særudstillinger
- etablering af permanente supplerende tilbud
- differentieret guidning, kompetenceudvikling af personalet
- nyhedsbreve og andet informationsmateriale
- særlige medlemskendetegn
- design af oplevelsesrummet

Prisen

Oplevelsestilbuddene til de særlige målgrupper kan suppleres med 
’frynsegoder’ som for eksempel:
- særlige betalingsordninger

Profilering

- Branding/imageskabelse
- Storytelling
- Markedsføring



CASE
Segmentering og oplevelsesudvikling 

Denne case illustrerer, hvordan en attraktions overve-
jelser om segmentering af målgrupper sætter præg på 
oplevelsesudviklingen. NaturBornholm er bevidst om, at 
det mest attraktive segment er de familier, der er specielt 
interesserede i at høre om naturen og Bornholm, mens 
”familien Danmark”, som søger generel underholdning 
ikke er målgruppe. Attraktionen henvender sig således 
til en målgruppe, hvor der kan stilles krav om indlevelse i 
stoffet.

NaturBornholm søger derfor i sin oplevelsesudvikling 
at forene høj faglig kvalitet og spændende formidling 
af et svært naturfagligt stof. Nutidens gæst –især de 
unge, stiller krav om spændende formidling understøt-
tet af avanceret teknologi. Derfor har man etableret 
en såkaldt ”tidsmaskine”, som på en levende måde 
formidler Bornholms udvikling og natur gennem tiderne. 
Tidsmaskinen er under løbende udvikling.

Baggrund om NaturBornholm

Oplevelsescenteret NaturBornholm blev indviet i 2000, 
og er Bornholms hidtil største turistmæssige satsning. 
NaturBornholm drives af den erhvervsdrivende fond 
NaturBornholm, og attraktionens formål er at fortælle 
om den bornholmske undergrunds historie og naturen 
på Bornholm. NaturBornholm er et oplevelsescenter, et 
videnspædagogisk aktivitetscenter og en vigtig geologisk 
lokalitet, som tiltrækker familier med små børn, unge 
og voksne, grupperejsende og elever fra folkeskoler og 
gymnasier. Det centrale i NaturBornholms udstillinger er 
interaktivitet og samtale med naturvejledere, som fortæller 
historien om den bornholmske natur, som den var i 
fortiden, og som den er i dag.

Kundesegmenterne følger årets gang

I foråret kommer der mange naturinteresserede turister, 
som værdsætter at Bornholm er skønnest i maj. De er ofte 
meget fagligt interesserede. NaturBornholm modtager 
også mange skoleklasser, der er på lejrskole på Bornholm. 
Om sommeren kommer det største kundesegment, 
nemlig familier, der er på ferie på Bornholm samt lokale 
bornholmere. I efteråret kommer der mange turister fra 
bl.a. Tyskland og Polen. De er ofte meget velinformerede; 
de har for eksempel større kendskab til helleristninger 
end de danske turister. Denne type gæster, der er meget 
vidende og interesserede, betragtes som kvalitetsgæster. 
De gæster, der bare skal have ”gold underholdning”, er 
ikke så attraktive – NaturBornholm forlanger indlevelse 
i stoffet. Den måde naturen præsenteres på er også en 
historie om evolution, der er meget naturvidenskabeligt 
funderet. En publikumsundersøgelse fra efterårsferien 
2005 viste, at halvdelen af gæsterne havde været på 
NaturBornholm før. Genbesøg er generelt et fænomen, 
der er udbredt på Bornholm. 

Kundernes forventninger

Familien Danmark har ikke så veldefinerede krav; det 
handler mest om, at det skal være underholdende, især 
for børnene. Det mest attraktive segment er de familier, 
der er specielt interesserede; som vil høre om naturen og 
Bornholm. Skoleeleverne er mere krævende med hensyn 
til effekter og avanceret teknologi, hvilket er naturligt i 
betragtning af, at de er vant til informationsteknologi i 
mange udformninger, bl.a. PC spil. De vil ofte lade sig 
inspirere af udstillinger med et element af teknologi. 
Den ældre del af publikum efterspørger i mindre grad 
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CASE: NaturBornholm
Denne case er udarbejdet af Teknologisk Institut, februar 2006 som led i en undersøgelse af attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling.
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avancerede effekter, så der er også et hensyn at tage til 
dem i opbygningen af udstillingen. 

Segmenteringens indflydelse på oplevelsesudvikling

Udstillingerne er målrettede mod det brede publikum. Det 
skal være spændende for alle, uanset hvilke forudsætnin-
ger, man kommer med. Det er svært naturvidenskabeligt 
stof der formidles, men det er noget, der fanger folks 
interesse. For børnene har det især betydning, at de kan 
se på dyrene. Målsætningen for formidlingen er, at den 
skal være 100 % videnskabeligt funderet og spændende 
at opleve. 

Et eksempel på spændende formidling er en tidsma-
skine, som fører gæsterne tilbage i tiden. Det tiltaler ikke 
kun børn og barnlige sjæle; en professor i geologi har 
udtrykt lige så stor begejstring for denne måde at formidle 
det vanskelige stof på. 

Udstillingerne bærer til dels præg af, at attraktionen har 
mange gæster fra skoler. Af hensyn til især skoleelever 
laves en del af udstillingen om, så den bliver mere 
spændende ved at bruge mere avanceret teknologi. 
Tidsmaskinen blev lavet i 1999, og skal løbende opdateres 
dels for at matche skoleelevernes store forventninger til 
avanceret teknologi og dels for at imødekomme ny viden 
omkring hvilke dyr, der fandtes på stedet i fortiden. Derfor 
er der i den nye udgave af tidsmaskinen flere dyr, blandt 
andet fire forskellige arter af dinosaurer, som det rent 
videnskabeligt er blevet påvist, har eksisteret på Bornholm. 
Attraktionen indhenter således resultater fra forskningen 
til brug i udstillingerne. På længere sigt er målet også, at 
NaturBornholm selv skal have en forskningsdel.

Udvælgelse og prioritering af oplevelser

Det kan være svært at begrænse udvalget af 
oplevelser, men det er nødvendigt – ellers bliver 
det for overvældende for gæsterne. Det overvejes 
nøje, hvad der er essentielt at have med. Derfor 
har attraktionen det princip, at når der indføres nye 
elementer i udstillingen, skal noget andet samtidig 
fjernes, så niveauet forbliver konstant. Den 
væsentligste udvikling i formidlingen siden starten 
i 2000 handler om personalets rolle: Gæsterne vil 
gerne have mere hjælp i form af personlig formid-
ling; så der er så mange formidlere i udstillingen, 
som det er muligt. 

Mere at vide

• Dahl, Henrik, Hvis din nabo var en bil. 1997

• Freytag, Per Vagn; Jan Møller Jensen; Niels Jørgensen; 
Tage Koed Madsen, Marketing, en introduktion. 2005

• Jensen, Jan Møller, Segmenting European Tourists by 
Nationality: An investigation of Visitors to Attractions 
on the Danish Island of Funen, 2004.

• Syv oplevelser, der flytter turister. Et bud på ny  
segmentering af ferieturisterne i Danmark, 
VisitDenmark 2006

• Danskernes kultur og fritidsaktiviteter - med  
udviklingslinier tilbage til 1964.  
Downloades fra www.kum.dk/sw24183.asp
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Kapitel 6

Involvering øger styrke 
og dybde i oplevelsen
Den stærkeste oplevelse skabes ved involvering. Gæsten skal i centrum, alle sanser i brug, og jo mere 
gæsten udfordres både fysisk og mentalt, jo større er muligheden for en særlig mindeværdig ople-
velse. Graden af involvering skal imidlertid differentieres, og der skal være overensstemmelse mellem 
udfordringer, kompetencer og gæstens ønsker og behov.
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Hvor stærk en oplevelse er, afhænger grundlæggende af, 
hvor involveret kunden er. Jo større involvering, jo større 
sandsynlighed er der for, at gæsten i attraktionen husker 
oplevelsen og fortæller om den til familie og venner. 

Involvering handler om motivation og behov, og her 
skelner Lena Mossberg mellem nytte- og nydelsesbetone-
de behov, der medfører en høj grad af involvering. Der er 
for eksempel tale om nyttebetonet involvering, når man er 
tørstig og gerne vil have noget at drikke. Nydelsesbetonet 
involvering knytter sig til oplevelser, som man ser frem til, 
har forventninger til og som på forskellig vis appellerer til 
den enkelte. Faktorer, der har betydning for involveringen, 
er oplevelsens tiltrækningsværdi, nydelsen og situationen, 
dvs. stedet, atmosfæren, personalet, de andre kunder etc.

Med hensyn til præcist hvilke behov, forbrugeren ønsker 
imødekommet, når der er tale om nydelsesbetonede 
behov, refererer Mossberg til postmoderne forskere af for-
brugsmønstre, der mener at det handler om at overstråle, 
at udøve selvkontrol, at fantasere og dagdrømme, at give 
sig selv gaver. 

Involvering er som nævnt tidligere et afgørende 
parameter i Pine & Gilmores fire grundtyper af oplevelser, 
uddannelse (at lære), underholdning (at nyde), æstetik (at 
være) og eskapisme (at gøre), som er beskrevet i kapitel 3.

Hvor en oplevelse hører hjemme i forhold til de fire 
kategorier afhænger af, i hvor høj grad gæsten er aktiv 
deltager i oplevelsen og i hvor høj grad han eller hun lever 
sig ind i oplevelsen. Ved underholdning og æstetik er 
gæsten fysisk passiv, i modsætning til hvad der er tilfældet 
ved uddannelse og eskapisme. Samtidig er gæsten mest 
opslugt af oplevelser, der byder på æstetiske og eskapisti-
ske oplevelser i modsætning til uddannelses- og under-
holdningsbetonede oplevelser. Mange oplevelsestilbud 
går på tværs af de fire kategorier, og mange attraktioner 
rummer dem alle. 

Involveringen begynder tidligt og kan vare længe. Er 
det en oplevelse, som gæsten knytter forventninger til, 
begynder involveringen allerede, når beslutningen om 
købet træffes, når oplevelsesvirksomheden besøges på 
internettet, når billetten bestilles osv. Under oplevelsen 
skal involveringen fastholdes, og den kan fortsætte efter 
besøget er slut.

Det er da heller ikke tilfældigt, at mange oplevelsesle-
verandører forsøger at forlænge oplevelsens varighed ved 
at give gæsten noget med hjem, der kan vække minder 
eller ved at opbygge og vedligeholde en vis tilknytning til 
oplevelsesvirksomheden. (Mere om dette i kapitel 12).
For mange attraktioner er det også vigtigt, at involverin-

gen rækker langt ud over selve oplevelsen og transforme-
res til et ægte engagement. I Randers Regnskov, Givskud 
Zoo og i zoologiske haver gøres der blandt andet en særlig 
indsats for at vække gæsternes forståelse for naturens 
sårbarhed og skabe engagement for naturbevarelse og 
-beskyttelse. 

Udfordringer og oplevelsesværdi

Graden af i hvor høj grad en oplevelse byder på udfor-
dringer og risici har betydning for involveringen. Rummer 
en oplevelse ingen udfordringer, forbliver vi passive, og 
der er stor risiko for, at vi keder os. Udfordringer øger 
interessen og spændingen. Omvendt skal der altid være 
en god balance mellem udfordringer og kompetencer. 
Hvis kunden føler, at kompetencerne ikke slår til, bliver 

Underholdning og 
æstetikoplevelser

Uddannelse og 
eskapismeoplevelser

Kunden er nærværende Kunden er medproducent

Kendetegn Kendetegn

Ydelsen gives uanset 
individuelle indkøb

Ydelsen kan ikke skabes 
hvis ikke kunden køber og 
aktivt deltager

Betaling kan være det 
eneste krav, der stilles til 
kunden

Kundens input er obliga-
torisk

Kunden kan ikke eller 
kun i mindre grad påvirke 
resultatet

Kunden kan påvirke 
resultatet

Kunden vil nyde uden 
alt for mange fysiske 
anstrengelser
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Eksempel Eksempel

At gå i biografen, i 
teatret, til koncerter og 
sportsbegivenheder som 
fodbold-, ishochey- og 
håndboldkampe 

At deltage i kurser som 
f.eks. akvarelmaling, sejlads 
og at deltage i maratonløb 
m.m.

Ved underholdning og æstetik-oplevelser har kunden 
sværere ved at påvirke værdien af oplevelsen, mens 
kunden har stor indflydelse på resultatet, når det gælder 
oplevelser inden for uddannelse og eskapisme. 
Kilde: Lena Mossberg



han eller hun måske nervøs og føler sig utilpas og usikker. 
Resultatet kan meget vel blive en dårlig oplevelse. 

Professor og psykolog Mikaly Csikszentmihályi står bag 
teorien om den optimale oplevelse, a flow experience. Der 
er tale om en særlig fordybelsestilstand, hvor personen 
er så opslugt af en aktivitet, at tidsfornemmelse og andet 
uvedkommende forsvinder og erstattes af dyb koncentra-
tion. Tilstanden opleves som menings-, nydelsesfuld og 
lærerig og kan opstå hvor som helst. Det er en kontrolleret 
proces, som kan skabes gennem kendskab til dens 
betingelser uanset social baggrund, køn, intelligens, m.m. 
I alt skal en række kriterier være opfyldt for at en optimal 
oplevelse kan etableres. Gæsten skal blandt andet have 
høj grad af indflydelse på processen, der skal være kon-
krete frigørende mål, enkle spilleregler, og udfordringerne 
skal kunne tilpasses den enkeltes færdigheder. Nøglen til 
en god oplevelse ligger i at aktivere gæstens ressourcer 
og udfordre dem. Går alt op i en højere enhed, og når 
gæsten denne tilstand, har oplevelsen gode forudsæt-
ninger for at sætte varige spor. Flow kræver ikke særlige 
forudsætninger, men derimod nærvær og er karakteriseret 
ved, at der er orden i bevidstheden. Det sker, når psykisk 
energi eller opmærksomhed investeres i realistiske mål, 
og når færdighederne står mål med mulighederne for 
handling. 

Også følelsen af kontrol er ifølge Chikszentmihályi en 
vigtig faktor. I en attraktion betyder det, at både personale 
og gæster i enhver henseende skal føle, at de har kontrol 
over situationen. Kontrollen kan forskydes mellem de to 
parter, og gæsten kan sagtens føle kontrol i og med, at 
personalet virker kompetente og sikre. Børn kan klappe 
nogle af zoos dyr, men forældrene ved, at dyrene ikke går 
til angreb på børnene. Gæsten tager turen i rutschebanen 
med verdens største fald, og føler sig alligevel tryg.  Når 
falkoneren i Ribe VikingeCenter lader rovfuglen flyve helt 
tæt på gæsterne, er overraskelsen og forskrækkelsen 
måske stor, men til gengæld positiv, fordi publikum hurtigt 
mærker, at falkoneren kan sin kunst.

Der skal være balance mellem tryghed og utryghed. 
Mange oplever et vist mål af utryghed som en ekstra 
motivationsfaktor. De kan lide usikkerheden og nervøsite-
ten og synes, det er kedeligt, hvis ikke adrenalinet pumper. 
Forudsætningen er dog for de fleste, at de ikke bryder sig 
om decideret angst for at blive skadet eller lide overlast. 
De færreste vil for eksempel mene, at det er rart, hvis den, 
der skal fæstne faldskærmen, ikke lige kan huske, hvordan 
det nu er, man gør. Hvis han eller hun omvendt virker 
kompetent og sikker, er der derimod mange, der med 

glæde siger ja til det frie fald. Hvor grænsen går mellem 
tryghed og utryghed er imidlertid forskellig fra person til 
person, og den optimale løsning er, at den enkelte gæst 
selv kan vælge hvor langt vedkommende vil gå.

Det åbner døren til fantasien, hvis man ikke på forhånd 
har fuldstændig styr på oplevelsen, og den form for 
udfordring er også vigtig for oplevelsesværdien.

Gæsten som medproducent

Mossberg beskriver en lang række faktorer, der kan 
bidrage til at øge dybden i oplevelsen. Hun mener 
grundlæggende, at den virksomhed, der forstår at 
involvere kunden i selve oplevelsesproduktionen, vil stå 
sig godt i konkurrencen. Ved at delagtiggøre, informere, 
give ansvar og for eksempel stille teknik til rådighed 
kan virksomheden i realiteten gøre kunden til en slags 
deltidsansat. 

Nogle virksomheder forfølger denne strategi for at 
realisere rationaliseringspotentiale, som når bankerne for 
eksempel får kunderne til selv at løse opgaver, personalet 
ellers skulle tage sig af. Reservation og køb af billet via in-
ternet er et typisk eksempel, men der findes mange andre 
måder at give kunden ansvar på. Det kan for eksempel 
handle om forskellige valgmuligheder, som giver kunden 
mulighed for at forme sin egen version af oplevelsen. 

En sådan form for individualisering af oplevelsen er 
i god harmoni med ønsket om at bevæge sig væk fra 
standardiserede oplevelser til skræddersyede. Kunden får 
i princippet sin egen oplevelse tilpasset individuelle ønsker 
og behov. 

I York ligger Richard III Museum, som fortæller historien 
om Richard d. III. Han har et bedre ry i York, end i resten 
af England, men det er i attraktionen op til gæsterne at 
tage stilling og dømme kongen. Vurderer gæsten, at en 
dødsdom er den nødvendige udgang, fortsætter turen til 
det øverste rum i tårnet, hvor skarpretterøksen er parat, 
men hvor bødlen meget belejligt er til frokost. Gæsten 
tager således del i udviklingen af historien, men er styret 
undervejs. I andre attraktioner med aktiv involvering kan 
gæsten dreje historien i den retning, som han eller hun 
ønsker. 

For attraktionen gælder det om at sætte gæsten i 
fokus, danne rammerne for oplevelsen og ved hjælp af 
forskellige involverende og vedkommende aktiviteter at 
lade gæsten tage ejerskab, så han eller hun kan skabe sin 
egen oplevelse. Der er mange måder og redskaber til at 
involvere og skabe engagement. I årtier har attraktioner 
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arbejdet med formidling og udviklet aktiviteter, som 
involverer gæsterne i et forsøg på at tale til alle sanser. 
Det kan levendegørelser, rundvisninger med guider og 
naturvejledere, dramatisering og interaktiv formidling 
blandt andet bidrage til. Mere om dette i næste kapitel.

Involvering på forskelligt niveau

Involvering foregår hos gæsten bevidst og ubevidst. Nogle 
gange er gæsten mere åben for involvering end andre. 
Ikke alle gæster ønsker at deltage i fortidens rollespil, spise 
friturestegte orme på eksotiske udstillinger eller famle og 
føle sig frem i mørklagte rum. Nogle vil måske kun være 
nærværende eller delvist involveret. Attraktionerne må 
være bevidste om graden og betydning af involvering og 
forstå at involvere på forskelligt niveau i forhold til den 
variation i oplevelsestilbuddet, attraktionen ønsker. Det 
skaber basis for de individuelle oplevelser, som gæsten kan 
vælge til og fra afhængig af interesser, værdier og her og 
nu-stemning.

Opgaven at involvere og give ejerskab er umiddelbart 
lettere i dag, end det var tidligere.  Morgendagens 
attraktionsgæster er vant til at iscenesætte sig selv, vælge 
til og fra og ofte iklæde sig en ny identitet. Der er helt 
overordnet sket et skift fra passiv modtager til aktiv del-
tager. Moderne børn nøjes heller ikke længere med blot 
at lytte og kigge på. De er vant til at have medindflydelse, 
i hjemmet, i skolen og er mere deltagende end tidligere. 
Det stiller særlige krav til attraktionerne om involvering på 
flere forskellige niveauer. For attraktioner gælder det om 
at udfordre og i højere grad relatere formidling og udstil-
linger til de problemstillinger, som findes i dag. At bringe 
meninger og holdninger i spil og skabe debat i forhold til 
samfundsmæssige og etiske spørgsmål. Attraktioner er 
et godt rum til at afprøve grænser, stille ting på hovedet, 
sætte dem på spidsen og ind i en ny sammenhæng.

Involvering i praksis

Forlystelsesparker, sciencecentre og i nogen grad 
dyreparker lægger umiddelbart op til involvering og aktiv 
deltagelse, mens et museum i højere grad må iscenesætte 
aktiviteter. Alligevel er der på museerne gode muligheder 
for at få oplevelsen ind under huden. Et kunstmuseum, 
som hører hjemme i kategorien af æstetiske oplevelser, 
kan for eksempel supplere med aktiviteter, der giver 
publikum mulighed for selv at skabe. Er det tilfældet 
bevæger museet sig ind i kategorien eskapisme, som er 
det felt i Pine & Gilmore-modellen, hvor gæsten er mest 
opslugt.

På Trapholt har man for eksempel udviklet 
”Museumsinspektør for en dag”-projektet”. På en 
rundvisning, der starter helt normalt, bliver rollerne 
pludselig skiftet om, og deltagerne, som er uforberedte 
på opgaven, bliver kuratorer og formidlere af kunstudstil-
lingen. Tilbagemeldingerne fra deltagerne er positive og 
tyder på en dybere indtrængen i den æstetiske oplevelse. 
Det skyldes først og fremmest, at gæsternes egne 
personlige ressourcer inddrages og kommer i spil sammen 
med de andre i gruppen. 

Formidlingen hos Lejre Forsøgscenter hviler på invol-
vering ved hjælp af tre centrale virkemidler: Dialog, aktiv 
deltagelse og levendegørelse. Det sker ud fra et ønske om 
at skabe forståelse for, at omverdenen er foranderlig og 
afhængig af tid, sted og af de øjne, der ser. Sandheden 
om fortiden eksisterer ikke, og fortiden skal ikke opleves 
som noget fjernt og statisk, men som noget nærværende, 
foranderligt og vedkommende, der sætter vores samtid til 
diskussion. Dialogen mellem gæst og medarbejdere styr-
ker den individuelle oplevelse. Aktiv deltagelse involverer 
gæsten i fortidens levevis – hvad var nemt, svært, godt og 
hårdt? Levendegørelse sikrer autenticitet og pirrer gæstens 
fantasi og forestillingsevne.  

Alt og alle kan involvere

Især i de tilfælde hvor oplevelsen ikke i sig selv involverer, 
spiller netop personalet en særlig vigtig rolle. I den 
sammenhæng stilles der store krav til formidlere og 
servicepersoner, der, ud over fagligt at være stærke inden 
for deres område, i mange tilfælde også skal optræde som 
entertainere og storytellers. Jo bedre fortæller, jo lettere er 
det at leve sig ind i det, der formidles om. 

I Odense Zoo er ansat info-medarbejdere, som dagligt 
laver små oplæg om relevante emner afhængig af årstiden 
og dyreoplevelser her og nu. Sker der spændende ting 
ved dyreanlæggene, dukker info-medarbejderne op, 
fortæller og indgår i en dialog med gæsterne. Denne form 
for formidling tager højde for det uforudsete og opfylder 
samtidig kravet om individuel oplevelse. 

På mange museer har kustoder også fået en mere 
aktiv rolle og uddannes til i langt højere grad at svare 
på spørgsmål og uopfordret tage kontakt til gæsten og 
fortælle. På kunstmuseet Arken har man valgt at synlig-
gøre denne ydelse. Her går kunsthistorie-studerende rundt 
med et stort spørgsmålstegn påtrykt trøjen, parate til at 
svare på spørgsmål og indgå dialog.

På Warwick Castle, en af Englands største middelalder 
attraktioner, er slottets personale klædt i middelalder-



dragter og deltager aktivt i formidlingen. På det store 
slotsområde er guider og kustoder parate til at fortælle 
små historier, der knytter sig til slottet. For eksempel 
sidder ”kustoden” i slottes riddersal ved et spillebord og 
demonstrerer middelalderens lege og spil. 

Oplevelsesrummet og den fysiske opbygning af udstil-
lingen kan også på forskellig vis involvere flere grupper 
samtidig. Botanika i Bremen, som både er museum, 
drivhus og blomsterpark. har bevidst gennem hele 
attraktionen valgt at henvende sig til tre grupper; børn, 
voksne og den særligt haveinteresserede. Informationer 
til børn er placeret og formidlet i børnehøjde. Til den 
voksne er der oplysninger i form af plancher og interaktive 
formidlingsstationer, og til den haveinteresserede er der 
undervejs gode tips visualiseret i form af et ikon udformet 
som vandkande. Der er tale om et forsøg på en mere indi-
vidualiseret, men til gengæld meget styret oplevelse. Som 
modvægt findes i attraktionens centrum et sanserum for 
alle. Rummet indbyder til meditation og fantasi og åbner 

for alle sanser. Gæsterne ligger i lænestole og sofaer. Lyset 
i rummet er svagt rødligt og orange og i loftet er placeret 
en storskærm, hvorfra lys, dufte og levende billeder 
illustrerer planternes cyklus. I et sandt klimaks springer 
blomsterne ud i et kæmpe farveflor, lyd og lys eksploderer, 
og blomsterduften breder sig for alvor i rummet. 

En udstilling eller en attraktion, der ikke giver 
svar, men stiller spørgsmål, involverer og inviterer til 
tankevirksomhed og tolkning. Det gælder for eksempel 
Bremens Universum Science Center. Her inviteres gæsten 
på besøg som opdagelses- og videnskabsmand i universets 
hemmeligheder. Undervejs stiller attraktionen spørgsmål 
ud fra devisen om, at den mest fatale pædagogiske fejl 
er at give svar på spørgsmål, som endnu ikke er stillet. 
Attraktionen giver selv nogle af svarene ved hjælp af en 
række aktiverende formidlingsstationer, men målet er at 
pirre nysgerrigheden hos både børn og voksne. Gæsterne 
opfordres til at lege, opdage, agere for at få ny indsigt og 
nå til nye erkendelser. 
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Dark Tourism

Inden for rammer af sikkerhed og kontrol og overensstem-
melse mellem udfordringer og evner som nævnt indlednings-
vis i dette kapitel er der en tendens til at afprøve grænser og 
somme tider også gå så langt, at grænser overskrides.  Stadig 
flere vælger at tage på adventure-rejser, hvor elastikspring, he-
liskiing, klatring og rafting hører med til oplevelserne. Andre 
oplever en fascination af død og ulykke, og hvor de fleste får 
behovet dækket ved at se gyser- og thrillerfilm, vælger andre 
at stimle sammen ved trafikuheld eller valfarter med kameraer 
til steder, hvor familietragedier har fundet sted.

Ønsket om at lege med eller være tilskuer til døden er 
ikke ny. Lige siden middelalderen har pilgrimme valfartet til 
grave og religiøse martyrsteder, og også Waterloo og den 
amerikanske borgerkrigs slagmarker har meget længe været 
populære udflugtsmål. Senest er Ground Zero blevet et stort 
tilløbsstykke.

Det nye er imidlertid, at flere attraktioner iscenesætter 
elendighed, død, tortur og ødelæggelse og sælger det som 
en særlig oplevelse, hvor gys, rædsel og andres ulykke bliver 
målet i sig selv. Det gælder vandreturene i Jack the Ripper’s 
London, skuespillernes selvmordsrute i Beverly Hills og 
Dungeons-museerne i flere europæiske lande. I attraktionen 
York Dungeons i York er det kun de blodigste historier, der 
fortælles. Med Englands historie som baggrund fortæller 
skuespillere vampyrens, heksens, retsmedicinerens, den 
dødsdømtes og den torturdømtes historie og viser, hvordan 
pesten fik folk til at dø i hundredetusinder. Der sættes alt 
ind på at involvere gæsten i form af smertensskrig og lidelse 
udført af skuespillere og fremstillet på voksfigurer. 

Hvert år besøger 500.000 mennesker koncentrationslejren 
Auschwitz Birkenau. På den slags meget autentiske og 
følelsesladede steder spiller formidling en særlig vigtig rolle 
og er afgørende for gæstens udbytte. Er det læring, nødven-
digheden af at huske eller ren underholdning og svælgen 
i andres ulykke? Professor John Lennon, Moffat Centre for 
Travel and Tourism i Glasgow som forsker i Dark Tourism, 
mener, at der er flere grunde til udviklingen af denne form for 
attraktionsbesøg, som endnu i Danmark er relativt uudforsket. 
John Lennon mener, at det er en blanding af voyerisme, 
læring af fortidens mørkeste sider og lysten til at komme tæt 
på døden.

Døden lokker også millioner af besøgende til Günther von 
Hagens udstilling ”Körperwelten” eller Body Worlds, som 
den kaldes i engelsksprogede lande. 18 millioner gæster har 
allerede set udstillingerne, der består af 200 forskellige ægte 
organer, sunde og syge og ca. 25 hele menneskekroppe. 
Kroppene poserer på forskellig vis, som rytter på hest, som 
danser, som skakspiller, som underviser, som fodboldspiller, 
som svømmer etc. Professor Günther Von Hagen gør brug 
af en helt særlig teknik, der driver væske og fedt ud af 
kroppens celler, erstatter det med syntetisk harpiks, og således 
konserverer hver enkelt celle. Er liget først plastineret, holder 
det for evigt. Hvor ligene præcist stammer fra er der usik-
kerhed om, og mange historier og rygter er fulgt i kølvandet. 
Bizart, morbidt, usmageligt, lærerigt, grænseoverskridende. 
Mange adjektiver og mange følelser relaterer sig naturligt til 
udstillingen og hele konceptet. 
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Involvering i teori og praksis

Udfordringer af mental og af fysisk karakter har stor 
indflydelse på oplevelsesværdien. Involveringen er total, 
når gæsten suser ned ad en vild og farlig rutschebane, når 
gæsten er fordybet i kunstnerens værk, og når den mørk-
lagte sanseudstilling sætter føle-, lytte og lugtesans på 
prøve. Involvering på forskelligt niveau tilpasset gæstens 
ressourcer, ønsker og behov er med til at sikre indlevelse 
og større oplevelsesværdi af attraktionens tilbud.

I centrum for dette kapitel var teorien bag involvering 
med konkrete eksempler. Det følgende kapitel sætter 
større fokus på involvering i praksis i form af eksempler og 
storytelling. For gode historier rummer det hele. De kan 
involvere gæsten følelsesmæssigt, stimulere fantasien og 
kommunikere viden.

Udgangspunktet for involvering

Involveringen af gæsten forstærker oplevelsen, og det 
er en tendens i tiden, at flere og flere forventer at blive 
involveret og er parate til at involvere sig.

Involveret hvornår

• Når der er høj grad af aktivitet både fysisk og mentalt
• Når der er høj grad af indlevelse og alle sanser er i 

brug
• Når der er overensstemmelser mellem udfordringer og 

risici, ressourcer og muligheder

Midler til involvering

• Formidling, så personligt som muligt
• Høj faglig kompetence i kombination med god 

fortællerevne
• Liv og levendegørelse, naturligt eller iscenesat

• Levendegørelse af vikingemiljøer, landbolivet,  
industritiden

• Dyr i deres naturlige omgivelser
• Aktivitet, medinddragelse, medansvar

• Storytelling
• Dramatiseringer 
• Gæsten udvikler og ”fortæller” historien
• Hands-on og minds-on
• Interaktivitet ved hjælp af ny teknologi

Ribe VikingeCenter: Individualisering og involvering

Denne case illustrerer, hvordan Ribe VikingeCenter søger 
at involvere den enkelte gæst i kraft af mere eller mindre 
individuelle tilbud. Det sker ved at give gæsterne mange 
muligheder for at involvere sig. Der tilbydes både diverse 
prøv-selv-aktiviteter, hvor det er op til gæsten selv at få 
en oplevelse, f.eks. at kværne korn på en drejekværn, 
mens andre af aktiviteterne såsom brødbagning og 
falkonervirksomhed sker i samspil med medarbejderne. 
Attraktionen har gjort den erfaring, at det er vigtigt, at 
gæsterne har stor frihed til selv at sammensætte deres 
individuelle oplevelser, og at de selv kan vælge tempo og 
niveau for oplevelserne.  

Ribe VikingeCenters historie og udvikling

Vikingecenteret blev etableret i 1992 og har foreløbigt 
opbygget tre gengivelser af datidens miljøer, nemlig 
Markedspladsen, en tro kopi af en plads fra starten af 
700-tallet og Storgården - et langhus med tilhørende 
bygninger fra år 980. Der er yderligere ved at blive 
indrettet otte byhuse fra år 825, så gæsterne vil kunne 
opleve udviklingen gennem hele vikingetiden. Ribe 
VikingeCenters formål er at formidle Ribes vikingetid 
gennem levendegørelsen af de rekonstruerede miljøer. 
Gæsterne vil derfor altid kunne opleve nogle nye projek-
ter, som er undervejs, ligesom der hver dag er arbejdende 
værksteder og aktiviteter. 

Opbygningen af rekonstruktionerne er en del af formid-
lingen. Det giver en dynamik, som ikke er til stede, når 
man indvier et ”færdigt” center. På Ribe VikingeCenter 
kan publikum således altid opleve nogle nye projekter, 
som er under etablering. Dette levende miljø giver 
mulighed for at se mange forskellige håndværk udført og 
at udveksle erfaringer, som måske er ved at gå tabt. 



CASE
Formidlingen omfatter en afprøvning og udvikling af 
arkæologernes teorier gennem eksperimental arkæologi. 
Ikke kun i forhold til rekonstruktioner af bygninger, 
dragter, redskaber, værktøj og udstyr, men også i forhold 
til den sociologiske del af historien i og med miljøerne 
levendegøres ca. halvdelen af året. 

Involvering på flere niveauer

Ribe VikingeCenter giver gæsterne en mangfoldighed af 
muligheder for at engagere sig. Der findes således masser 
af skilte på tre sprog, der informerer om vikingetiden. 
Den enkelte gæst kan derved selv vælge, i hvor høj grad 
vedkommende vil fordybe sig i historiske fakta. 

Der findes også en stor gruppe af formidlere, der er 
klædt ud som vikinger, og har dialog med publikum 
omkring datidens liv. Gæsterne henvender sig ofte 
selv med spørgsmål, men ellers opsøger formidlerne 
kontakten. Der findes herudover prøv-selv-aktiviteter, hvor 
det er op til gæsten at få en oplevelse. Visse af tilbuddene 
foregår således uden vejledning fra formidlerne, såsom at 
kværne korn på en drejekværn, mens andre af aktivite-
terne – eksempelvis brødbagning og falkonervirksomhed 
- foregår i samspil med medarbejderne.   

Det er vigtigt for kundernes involvering,  
at der findes individuelle tilbud

Ribe VikingeCenter oplever, at gæsterne er interesserede 
i de mange aktiviteter og gerne vil involveres. Kunderne 
giver udtryk for, at dette skyldes den store frihed til selv at 
sammensætte deres individuelle oplevelse. Her køber man 
ikke bare et armbånd, der indebærer, at man skal prøve 
otte aktiviteter, og så er oplevelsen slut. Gæsterne kan selv 

vælge tempo og niveau for oplevelserne.  Aktiviteterne 
kører således hele dagen, og man kan f.eks. besøge 
smeden omkring klokken 11, gå til frokost og komme 
tilbage en time efter for at se, hvor langt han er kommet 
i arbejdet. Tilbuddet er ikke en 90 sekunders intensiv 
rutschebane, og gæsterne går rundt og hygger sig i flere 
timer. De fleste oplever ganske givet det samme, men får 
en følelse af frihed ved selv at styre rækkefølgen og tiden. 
Netop denne plads til individualitet tillægger vikingecente-
ret stor betydning.

De tilgængelige tilbud må ikke være for langvarige

Der er sket en udvikling over tid i mulighederne for at 
involvere gæsterne. Det opleves således som en trend, 
at folk gerne vil prøve ting på egen krop, men samtidig 
må aktiviteten ikke tage for lang tid. Gæsterne er præget 
af en zapper-kultur, hvor der gerne skal være afveksling 
i oplevelserne. Ribe VikingeCenter forsøger at bruge 
stemningen til at engagere folk. Det rekonstruerede 
miljø og medarbejderne i vikingedragter får gæsterne til 
at slappe af og blive grebet af de forskellige aktiviteter. 
Vikingecenteret er derfor klar over, at det er vigtigt med 
megen personale, da det giver en autentisk stemning, 
muligheder for personlig kontakt og masser af forskel-
ligartede aktiviteter. 

Der gives plads til at engagere  
uensartede kundegrupper 

De fleste af Ribe VikingeCenters gæster er børnefamilier 
og skoleklasser. Der er forskel på, hvad der gør indtryk på 
eksempelvis en familiefar og mindre børn, men vikinge-
centeret mener at kunne engagere begge grupper. Den 
ældre målgruppe går således typisk op i håndværksmæs-
sig kvalitet, hvilket kan dyrkes i det rekonstruerede miljø 
og i flere aktiviteter. Børnene er omvendt interesserede i 
dragterne og indblikket i datidens liv, hvilket også opfyldes 
af de tilgængelige tilbud. De forskellige ønsker er således 
blot to forskellige indgangsvinkler til de samme oplevelser. 
Børnene gives dog også mulighed for at få egentlige 
fysiske aktiviteter. Der er således bygget en historisk 
legeplads, hvor der eksempelvis er en forhindringsbane. 
For at kunne gennemføre denne, skal børnene have en 
hjælpende hånd fra familien. Det giver en god anledning 
til, at hele familien får oplevelser sammen.
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CASE: Ribe VikingeCenter
Denne case er udarbejdet af Teknologisk Institut, februar 2006 som led i en undersøgelse af attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling.
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Kapitel 7

Virkemidler fra fiktionens 
og teknologiens verden
Formidling er centralt for alle attraktioner. For nogle mere end andre; for museer er det en hovedop-
gave, for forlystelser begrænser formidling sig til kommunikation med gæsten i bestræbelserne for at 
understøtte kerneoplevelsen. I realiteten involverer formidlingen alle aspekter i oplevelsesudviklingen 
- gæsterne, rummet og personalet - ligesom virkemidlerne er mange, lige fra den personlige kontakt 
til de mange muligheder, teknikken giver attraktionerne og gæsterne i hænde. 

Indhold og form af formidlingen er forskellig fra attraktion til attraktion, men fælles for størstede-
len er kravet om individualitet. Fra fiktionens og teknologiens verden er der god inspiration at hente 
til udvikling af tilbud, der både involverer og skaber individuelle oplevelser. Kapitlet beskriver nogle 
konkrete redskaber, der giver gæsten mulighed for at skabe sin egen oplevelse.
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Formidling drejer sig om at dele viden, information, 
erfaringer og oplevelser med andre. Formidling skal 
udfordre, så gæstens evner og fantasi bringes i spil. Når 
gæst og oplevelse er i fokus, er attraktionernes formidling 
helt naturligt et fokusområde, der stilles særlige krav til. 
Formidling i dag foregår på mange måder og ved hjælp 
af forskellige redskaber; den mundtlige og skriftlige 
formidling, udstillingsrummets særlige scenografi, 
levendegørelser, dramatisering og interaktivitet ved hjælp 
af hands-on, computere, PDA’er og anden IT. 

I foråret 2006 offentliggjorde Kulturministeriet en rap-
port om museernes formidling. (Udredning om museernes 
formidling. Kulturministeriet, maj 2006) Heri er tre faktorer 
fremhævet som grundlag for en god museumsoplevelse: 

• Det faglige og forskningsmæssige niveau, som 
afhænger af aktualitet og væsentlighed. 

• Det formidlingsmæssige niveau, hvor oplevelse er 
forbundet med læring og viden. 

• Det konkrete fysiske niveau i form af bygninger, 
faciliteter, serviceforhold m.m. 

Ni forhold er udvalgt som vigtige at arbejde med for 
at skabe en god museumsoplevelse:

• Faglig målrettethed og aktualitet i budskaberne
• Brug af emner, fortællinger og genstande, som har høj 

autenticitet i forhold til de besøgende og samfundet
• Faglig bevidsthed om valg af formidlingsformer
• Forskellige fortællervinkler, så et stof kan appellere til 

forskellige brugergrupper
• Tilrettelæggelse af formidlingstilbud til forskellige 

segmentgrupper, hvor samtale og dialog er væsentlige 
formidlingsmål

• Ansvarlighed i forvaltningen af publikums tillid
• Social bevidsthed i forhold til museets formidlingstil-

bud
• Højt serviceniveau
•   Gode fysiske forhold med hensyn til adgang og 

indretning af museet 
Kilde: Lektor i museologi, Ane Hejlskov Larsen,  
Aarhus Universitet.

Den personlige dimension

Den personlige dimension i formidlingen er et nøgleord 
i oplevelsesudviklingen, og i den forbindelse spiller 
attraktionens personale en hovedrolle. Den betyder, 
at gæsten tager imod indtryk, som han eller hun ved 

ikke er standardiserede og planlagte til mindste detalje, 
men afhænger af situationen. Gennem et aktivt samspil 
med oplevelsestilbuddet får gæsten sine egne indtryk. 
Formidlingen bliver en oplevelse i sig selv. 

I Randers Regnskov består interaktivitet ikke af smarte 
IT-løsninger, men af den personlige kontakt, der skabes 
mellem gæst og personale. Guidernes opgave er at få 
gæsterne til at undres og fascineres, og de er uddannet 
til at hjælpe gæsterne med at se og observere. Guiderne 
skal kunne gribe øjeblikket, agere spontant og svare på 
spørgsmål på netop de tidspunkter, hvor de trænger sig 
på hos gæsten. Guiderne går rundt med fodervogn og 
fodrer dyrene. Ligesom dyrene i naturen ikke ved, hvornår 
det næste måltid kommer, skal fodring ikke bare ske pr. 
automatik. Det giver også mulighed for at lade børn holde 
larver, fodre søkøer og på den måde pirre gæsternes 
nysgerrighed.

Også på NaturBornholm spiller den personlige formid-
ling en altafgørende rolle for kontakten til publikum. 
Centret byder på mere end 30 forskellige formidlings-
projekter, hvoraf cirka halvdelen er henvendt til grupper, 
den anden halvdel til den individuelle gæst. Målet er, at 
alle ansatte uanset funktion kan besvare spørgsmål. Kan 
medarbejderen ved entré eller kiosk ikke besvare alle 
spørgsmål, henvises til naturvejlederne. Formidlingen er 
integreret i attraktionens arkitektur forstået på den måde, 
at gæsterne bliver kontaktet i det øjeblik, de sluses ind 
ved indgangen. I alt har attraktionen udvalgt 14 af den 
slags strategiske formidlingsposter. Hvis gæsten ikke får 
information og svar på eventuelle spørgsmål, er det fordi 
han eller hun vælger informationen fra.

Den personlige formidling er altafgørende i attraktioner-
nes skoletjenester, når nye ting skal læres, forklares og 
sættes ind i en sammenhæng. 



Men det er ikke altid nemt at håndtere de personlige og 
individuelle oplevelser. I december 2005 havde Tivoli stor 
succes med en julemandsevent. Julemanden sad i sin kane 
midt i parken og børn havde mulighed for at fortælle 
om ønsker og blive fotograferet i julemandens kane. Der 
var lange køer, men flaskehalsproblemet var ikke sådan 
at løse, selv om København har mange professionelle 
julemænd. Julemanden er umulig at dublere i en og 
samme attraktion, hvis autenticitet og troværdighed skal 
bevares. 

De gode historier

En god formidling er afhængig af det, der fortælles og 
af den måde, det fortælles på. Attraktioner rummer 
tusindvis af historier, som i mange tilfælde formidles 
af dygtige og entusiastiske formidlere. Det har været 
tilfældet meget længe før storytelling blev opfundet 
som strategisk værktøj til at knytte forbruger og produkt 
sammen. Det er sket ud fra viden, erfaringer og intuition, 
om hvad attraktionerne mente, gæsterne burde vide og 
gerne ville opleve. Fokusering og teoretisering af begrebet 
storytelling gør det i dag lettere at arbejde struktureret 
med fortælling. 

Gode historier skaber sammenhæng, forenkler og 
differentierer, og de kan være med til at tillægge mening 
til det, som gæsten oplever. En vigtig forudsætning for 
god storytelling er, at gæsten kan sætte sig ind i historien, 
identificere sig med personerne og kende sig selv i det, 
han eller hun ser og oplever. Et helt klassisk attraktionsek-

sempel er Disneyland fra 1954, hvor Walt Disney opbyg-
gede et helt univers om et tema og populære figurer, som 
børn og voksne kunne identificere sig med. 

Formidlingsaktiviteter på en vedkommende og 
involverende måde er ikke af nyere dato. Allerede i 1932 
tog Hjerl Hedes Frilandsmuseum, som det første sted i 
Danmark, fat på at levendegøre museet og give gæsten 
mulighed for at træde ind i den danske landbefolknings 
hverdag for 100-200 år siden. Her kommunikeredes – og 
kommunikeres stadig - til alle gæstens sanser. Gæsten 
oplever håndværk og hverdagsliv gennem lyd, lugt og 
syn samt ved samtale med håndværkere, landmænd og 
landbokoner.

Konceptet er siden anvendt i mange andre attraktioner 
som formidlingsform for at sikre autenticitet og samtidig 
skabe de bedste forudsætninger for at bevare gamle 
håndværk og stolte håndværkstraditioner. I dag har Hjerl 
Hede mere end 100 medvirkende, der hver dag i som-
merperioden bemander museets gårde, værksteder, møller 
og demonstrerer, hvordan vore tipoldeforældre har levet 
og arbejdet på landet. 

Gode eksempler er også bønder og håndværkere i Den 
fynske Landsby i Odense. De pensionerede typografer, 
som levendegør de gamle trykmaskiner på Mediemuseet 
på Brandts i Odense. På Royal Air Force-museet ved 
Birmingham fortæller pensionerede piloter drabelige hi-
storier og giver kød og blod til oplevelserne med de store 
maskiner. Her spiller autenticiteten ind og øger oplevelses-
værdien i kraft af fortællernes personlige oplevelser. Det 
samme gør sig gældende på Anne Frank Zentrum i Berlin, 
som er et udstillings- og pædagogisk formidlingscenter, 
der arbejder for at fremme tolerance blandt børn og unge. 
Ofte er det tidligere koncentrationslejrfanger, der fortæller 
om oplevelser på egen krop og sjæl. Det er centrets 
erfaring, at i de tilfælde er opmærksomheden allerstørst.

På samme måde er oplevelsen særlig stærk, når man 
i bunkeren i Berlin på attraktionen Story of Berlin, hører 
lydoptagelser fra et luftbombardement fra 2.verdenskrig 
og får at vide, at optagelsen er ægte og stammer fra en 
bestemt aften i 1943. 

Levendegørelser er således et flittigt anvendt virkemid-
del, men der er også eksempler på, at denne måde at 
formidle på kan være i konflikt med den enkeltes faglig-
hed. Skibsbyggere i Vikingeskibshallen vil for eksempel 
hellere identificere sig med deres fag som skibsbyggere 
frem for at iklæde sig fortidens identitet som viking og 
dermed sende andre signaler.
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Levendegørelsen af håndværk og hverdagsliv i Hjerl Hedes 
Frilandsmuseum gør det lettere for den moderne gæst at 
sætte sig ind i livet på landet for 150-200 år siden.
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Storytelling som værktøj

Mennesket lærer og husker gennem fortællinger, og 
arbejdet med fortællinger i attraktioner er vigtigt, fordi 
historier og fortællinger har en helt særlig evne til at 
involvere, skabe mening, forenkle ting, skabe tillid og 
holde fast i det centrale.

Skal attraktionens kerneoplevelse formidles, er der 
megen inspiration at hente i fortællingernes grundprincip-
per og grundstruktur. I fortællinger skal eviggyldige 
temaer i spil, og der skal tales til både hjerte og hjerne. I 
den sammenhæng er virkemidler fra filmens, litteraturens 
og teatrets verden oplagte. Fiktionens mestre kan om 
nogen involvere, overraske, more, chokere og glæde.

Et vigtigt kendetegn ved fortællinger er deres evne til at 
række ind i fremtiden og hjælpe med at danne forventnin-
ger om, hvad der vil ske. Fortællinger uden fremtid er kun 
historik og bliver hurtigt ligegyldige. Lejre Forsøgscenter, 
som beskæftiger sig med tiden for tusinder år siden, har 
fremtidsforventning som mål for attraktionens formidling. 
Skal formidlingen være vedkommende og involvere 
nutidsmennesket, må der skabes bro mellem fortid, nutid 
og fremtid.

Grundlaget for forventninger til fremtiden opstår netop 
i samspillet mellem fortidsfortolkning og nutidsforståelse. 
Mange udstillinger tager da også udgangspunkt i det 
nærværende og bruger fortid og nutid til at diskutere 
fremtiden. For eksempel dannede de mere end 800 år 
gamle bygninger på Esrum Kloster i sommeren 2006 
ramme om udstillingen ”Sex, krop og nøgenhed – i det 

offentlige rum.” - en kulturhistorisk rejse i seksualitetens 
univers fra middelalder til i dag. 

Fortid og nutid forbindes helt bogstaveligt via en 
tidsmaskine på Jorvik Viking Centre i byen York, som 
bringer gæsterne tilbage til året 975. Gæsterne bevæger 
sig frem flere meter nede under det nuværende gadeni-
veau og kører ned ad Coppergate, der viser dagliglivet helt 
frem til vor tid, hvor udgravningerne begyndte. Alle sanser 
kommer i brug, der er lyd, lys og lugt og historien om liv 
og død, ernæring og beskæftigelse fortælles via tableauer 
med voksfigurer og mange redskaber. Mange andre 
steder i den mere traditionelle del af attraktionen drages 
paralleller til nutiden.

Åbne og dynamiske fortællinger

Storytelling eksperten Ask Agger, Zentropa Interaction 
mener, at vi er på vej mod en tredje generation af fortæl-
linger, hvor kunden eller gæsten er i centrum.

Første generation var de store fortællingers tyranni. Der 
fandtes et komplet verdensbillede, og den enkelte var født 
ind i en totalitær og altomfattende fortælling baseret på 
blandt andet religion, ideologi og nationalisme. De store 
fortællinger udfordredes og brød sammen.

Anden generation er den postmoderne fortælling. 
Her må den enkelte hver dag knytte sig til en masse 
små historier og hver dag definere identitet og vælge 
pejlemærker. 

Vi lever i dag i en tid, hvor der er fokus på den enkelte. 
Vi vil alle være hovedpersoner i vort eget drama. Tredje 
generation er metafortællinger eller fortællinger om at 
fortælle historier, der åbner og giver mulighed for at 
udvikle sig med ”kunden” som hovedperson og medfor-
tæller.

I attraktionssammenhæng er gæsten i centrum, og 
opgaven består i at danne rammen om fortællingen. 
Attraktionen skal lade den enkelte gæst skabe historien 
eller oplevelsen, så det bliver hans eller hendes. Gæsten 
skal inviteres med inden for og fra start involveres og 
tage ejerskab. Tager gæsten først et aktivt medejerskab, 
involveres han eller hun på en helt anden måde og husker 
oplevelsen. Det skaber engagement og giver ikke mindst 
plads til nye oplevelser og overraskelser. Behovet for de 
blanke sider er stort, og det er dem, der gør historien 
personlig. God storytelling handler om at fortælle mindst 
muligt og lade det være op til gæsten selv at danne 
billederne.

Ridder Jon Jonsen Lille er vakt til live på Esrum Kloster og 
med den farverige ridder som gennemgående figur har 
attraktionen udviklet små fortællinger, som gæsterne kan 
tage del i. 



Ask Agger opstiller otte krav til den  
dynamiske fortælling:

Fortællingens hjul er et andet værdifuldt redskab til 
udvikling af historier. Utallige Hollywoodfilm er bygget 
op om denne formel, som er udviklet af filmanalytikeren 
Christopher Vogler på baggrund af mytologen Joseph 
Campbell.

Fortællingen starter med et kald, helten drager ud og 
træder ind i en anderledes verden. Konflikter opstår, der 
udkæmpes slag og helten må gennem mange prøvelser, 
før han vender hjem, beriget og som et andet menneske. 
To universer er i spil, ordens og kaos-universet og den 
gode historie, rejsen og sågar livet udfolder sig som en 
vekselvirkning mellem disse to universer.

Ved hjælp af det gode, det onde, prøvelsen, beløn-
ningen, modstanderen og hjælperen kan oplevelsen 

tilføjes en narrativ og dramatisk dimension. Alle gæster er 
på en eller anden måde ”programmeret” til at afkode de 
ældgamle mytiske dramastrukturer. Ved at lære og bruge 
de mytiske fortælleteknikker og mønstre kan attraktionen 
styrke kontakten med gæsten og udvikle den enkeltes 
personlige oplevelse.  
En række af fortællehjulets elementer kommer meget 
kort og i meget koncentreret form til udtryk i mange 
forlystelsesparker. I det øjeblik rutschebanen langsomt 
starter, opbygges en suspense-effekt. Noget vil ske, men 
hvad? Ofte foregår en del af turen i mørke, en række 
udfordringer i form af loops, vand m.m. skal forceres og 
gæsten er i en anden verden, indtil turen langsomt slutter. 
Det hele er pakket ind i et tema og sker på få minutter, 
men store dele af følelsesregistret når at komme i spil. 

Gæsten har ingen mulighed for selv at præge oplevel-
sen, ændre retning eller på anden vis agere. 
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1. Ordinary World

2. Call to Adventure

3. Refusal of the Call

4. Meeting 
    the Mentor

5. Crossing  
the Treshold

6. Tests, Allies,
  Enemies

7. Approach

8. Ordeal, Death & Rebirth

  9. Reward,
Seizing the Sword

Copyright © 2002 by Christopher Vogler
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10. The Road
          Back

11. Resurrection

12. Return with Elixir

ORDINARY WORLD

THE HERO’S JOURNEY

A Short Guide to The Hero’s Journey

SPECIAL WORLD

1. Plot 
Fortællingen skal være sammenhængende med en dramatisk 
udvikling. Forventninger og forløsninger skal kædes sammen i en 
meningsfuld handling.

2. Overraskelse 
Man skal give folk, hvad de vil have, men på en anden måde end 
de forventer. Fortællingen skal overraske, tage uventede drejninger 
og sætte modtagernes fantasi på spil.

3. Interaktivitet 
Modtagerne skal have ejerskab over fortællingen. De skal have 
indflydelse på deres oplevelse og bidrage som medfortællere.

4 Konsistens 
Fortællingen skal være tro mod sit eget univers og sine  logikker. 
Der skal være handling og konsekvens, og alle begivenheder og 
forklaringer skal værre i overensstemmelse.

5. Konflikter 
Ingen fortælling uden konflikter. Konflikter er motor i et hvert 
drama og tegner det fortællemæssige rum, som modtagerens 
fantasi kan udfylde.

6. Paradokser 
De bedste konflikter er uløselige. De er paradokser, der ikke lader 
sig opløse, men vedvarer med at pirre fantasien og undslå sig en 
endelig og entydig forklaring.

7. Autenticitet 
Fortællingen skal have et fundament. Den skal trække på noget 
fundamentalt menneskeligt, enten i sin morale og konflikter eller 
sine referencer.

8. Identifikation 
Modtagerne skal altid være hovedpersoner i deres egen fortælling. 
De skal kunne orientere sig i et univers af helte og skurke, hvor de 
gennem deres identifikation motiveres til at indgå i fortællingen.
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Med inspiration fra computerspillets verden er nogle 
rutschebaner imidlertid på vej med interaktive muligheder. 
“The Challenge of Tutankhamon”, vandt i 2005 prisen 
for bedste Dark ride-forlystelse. Rammen er Ægyptens 
pyramider for 3000 år siden, og gæsten føres ind i 
pyramidens indre på jagt efter faraoen Tutankhamons 
grav. Guden Seth beskytter graven, og undervejs kæmper 
gæsterne mod tre tusinde år gamle guder og dæmoner 
med våben, som er installeret i vognene. 

Inspireret af Ask Agger har det gamle cistercien-
serkloster Esrum Kloster fra 1151 i 2006 udviklet et 
oplevelseskoncept, der tager udgangspunkt i fortællingen 
om ridderen Jon Jonsen Lille. Esrums Klosters brevbog 
med autentiske breve fra 1100-1500-tallet danner den 
autentiske ramme om Jons bedrifter og middelalderens 
farverige ridderliv. Ridderen er vækket til live og klosteret 
har udarbejdet hans CV på baggrund af faktuelle data. 
Hertil er udarbejdet små fortællinger eller storylines, der 
blandt andet beskriver ridder Jons rolle i dommen over Erik 
Klippings mordere, hans rejser, handlinger med paven i 
Rom og andre gøremål. Tilsammen danner disse fortæl-
linger små platforme for udstillingsdesign og konkrete 
aktiviteter. Et stort rum er indrettet i storvognsgården, 
hvor børn kan klæde sig ud, og børn og voksne kan male 
skjolde med egen heraldik, kværne smør, stege sild over 
ild mv.  

Attraktioner med drama
Den internationale museumskonsulent Ken Gorbey, der 
står bag store succesrige internationale udstillinger, define-
rer museer som ”The Magical Theatre”. Han er naturligvis 
klar over, at de store statslige museer ud over formidling 
også har en række forskningsmæssige forpligtelser, men 
for ham er opskriften enkel; missionen skal frem for 
traditionen bestemme et museums indhold og form.

Museets skal kende sin mission, som han mener først 
og fremmest bør være formidling. Museet bør dernæst 
skabe en konceptuel ramme og definere forholdet til sit 
publikum. Udgangspunktet er gæsten, som skal røres, 
påvirkes, og dertil er teatrets virkemidler og universelle 
temaer i en konkret kontekst ideelle. Museet skal tale med 
sine gæster, ikke til dem, og der skal efterlades åbne døre 
i den gennemgående fortælling, så gæsten kan få lov til 
at reflektere. Kronologi og linearitet er ikke altafgørende, 
mindst lige så vigtige er temaer og personlige historier.

Ulla Jensen, netværksvirksomheden Rable, har specia-
liseret sig i dramatisering og kulturevents. Hun mener, 
at attraktionerne har et fremragende udgangspunkt. De 

Fortælleværktøjer 
Det er ingen let kunst at fortælle historier. Megen god historie-
fortælling er gået tabt og folk er blevet utålmodige og har ikke 
tid til at lytte. Sammen med en række andre fortælleværktøjer 
danner ritualer og traditioner imidlertid et godt udgangspunkt 
for genbesøg i attraktionen. 

Arkefaktet – det samlende ikon 
Et centralt ikon, der indeholder det hele. Gode eksempler er Jesus på 
korset, Maos lille røde, Dannebrog. Find et centralt ikon/symbol som 
den kerne i fortællingen, der udtrykker attraktionens kerneoplevelse.

Relikvier
Et relikvie er for eksempel et stykke af Berlins mur. Gode relikvier får 
andre ting til at stråle. Alle attraktioner har relikvier; det gælder bare 
om at finde dem.

Traditioner
De store bøger er fyldt med ritualer og traditioner. Find eller skab 
traditioner, som gæsterne kan vende tilbage til og giv dem en god 
lejlighed til at komme tilbage. Netop genbesøg er attraktionernes store 
udfordring. Tag udgangspunkt i årets gang, eksisterende traditioner 
eller udvikle nye, der gerne har indbygget et element af usikkerhed/
spænding/overraskelse. Lær af detailhandlen, som har forstået at 
udnytte årets gang.

Ritualer
Overvej særlige ritualer i attraktionen i forbindelse med:
• Gæstens rejse
• Gavegivning
• Måden at hilse på
• Udvikling af nye ritualer

Symboler
Logo, farver, materiale, varer, beklædning

Sprog
• Navn og undertitler, hvad hedder gæsten? Gæst, skipper (på det 

maritime museum), astronaut (i science center) etc.
• Persontitler
• Stednavn
• Projektnavn og begreber

Community
• Iscenesættelse af publikum
• Medlemskab
• Hierarki
• Aktiv involvering

Kilde: Ask Agger, Zentropa Interaction



er stopfyldt med historier og mange skridt foran andre 
oplevelsesleverandører, som først skal have opfundet deres 
historier.

Opgaven for attraktionerne er med hjælp fra dramatur-
gien at udvikle redskaber og turde overlade formidlingen 
til gæsterne i troen på, at de får en stærkere oplevelse, 
når de involveres direkte og selv får lov til at udtrykke sig. 
Behovet for at være i centrum er større end nogensinde, 
men i dag er der ikke plads og rum for alle til at være 
”på”. Attraktionerne har både plads og mange historier, 
som de skal lære at iscenesætte. Attraktionerne skal forstå 
at ”oversætte” et fagområde til et nyt udtryk og forenkle 
det. Det gælder om at zoome ind på en delhistorie, at 
fordybe sig i en del af oplevelsen frem for at forsøge at 
få det hele med. Til gengæld er der store chancer for, at 
gæsterne for alvor involveres og selv udleder essensen af 
det, de ser. I det tilfælde glemmer de det ikke lige med det 
samme. 

Ligesom i historiefortællingen er det væsentligt at læne 
sig op ad dramaturgien og være tro mod dramaturgiens 
tre akter: Konflikt, vendepunkt og forløsning. Uden 
konflikt er der intet drama. 

Allerede for mere end 25 år siden havde filmmuseet, 
Museum of Moving Art i London, skuespillerelever ansat, 
der interagerede med gæsterne. En falleret stumfilm-
stjerne dukker pludselig op og henvender sig i dyb 
frustration til gæsten for at blive bekræftet i det urimelige 
i, at en anden har fået ønskerollen. Et andet sted dukker 
en Wayne-lignende cowboy op og skubber til gæsten med 
ordene, ”this town ain’t big enough for the two of us.” 
Det hele er naturligvis iscenesat, men for gæsten har over-
raskelsesmomentet, den direkte inddragelse i dramaet og 
kravet om stilllingtagen en stærk effekt. På samme måde 
lykkedes det også for idémanden bag H.C. Andersen 
Paraden at skabe involvering med spontant gadeteater. 
Rammen var H.C. Andersens afsked med Odense. Folk 
på gaden ved museet oplevede pludselig, at gadedrenge, 
skøger, handelsfolk, landmænd dukkede op. I løbet af 
få minutter dramatiseredes øjeblikket, hvor den 14-årige 
kommende eventyrdigter tager afsked med sin farmor. 
Dernæst er alle væk, men indtrykket hos folk består.

I dag bruger H.C. Andersen Paraden teatret i haven ved 
H. C. Andersens Museum som ramme for forestillinger, 
hvor de i sommerperioden opfører små sekvenser af 
digterens eventyr.

Mange attraktioner går i dag et skridt videre og lader 
deltagerne påtage sig roller, indgå i attraktionens drama, 
og for et øjeblik skifte identitet. Børnekulturhuset Fyrtøjet 

i Odense har specialiseret sig i teaterforløb for børn. 
Børnene klædes ud som eventyrfigurer og improviserer 
over deres figur. På Bornholms Middelaldercenter er 
dramatisering et populært tilbud til grupper. For eksempel 
kan deltagerne blive iført beklædningsstykker som 
symboliserer deres sociale status i middelalderen. Iført 
stormændenes hat, de gejstliges kapper, håndværkernes 
forklæder, bøndernes tørklæder og de fredløses farvestrå-
lende klædestykker skal deltagerne også agere efter social 
status inden for givne rammer. 

På Warwick Castle opfylder dramatiseringen i slottets tårn 
flere funktioner. Ved tårnets indgang møder gæsterne 
en uhyggelig kvinde med sorte rande under øjnene og 
blåsorte læber. Hun løfter lidt af sløret for de drabelige 
gys i tårnet og sørger således for, at køoplevelsen til tårnet 
føles kort. Samtidig forbereder hun gæsterne på mødet 
med Sir Fulke Grevilles genfærd og skaber en stemning 
af spænding og forventning, som den professionelle 
iscenesættelse af mordet på greven i tårnet formår at 
fastholde og udfylde. I en kort sekvens og med helt 
særlig lyssætning opfører en række skuespillere mordet 
på adelsmanden med dertil hørende gys samt en masse 
overraskelsesmomenter. 

Skal dramatiseringer med involvering af gæsterne 
lykkes, forudsætter det professionalisme og høj kvalitet i 
gennemførelsen. Som attraktion bevæger man sig på en 
knivsæg mellem succes og fiasko. Gæsterne er parate til 
at involvere sig, at lade sig forføre, hensætte til en anden 
tid, men illusionen skal være intakt og gennemført på alle 
områder i forhold til design, formidling, rekvisitter m.m. 
Lykkes det ikke, falder det dobbelt så hårdt tilbage på 
iscenesætteren.
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H. C. Andersen Paraden kæder Andersens eventyr 
sammen til en lille forestilling, der hver sommer opføres af 
børn og voksne i H.C. Andersen Museets baghave.
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At opleve er at genopleve

Ikke bare grundstrukturer og teknikker, kan attraktionerne 
takke fiktionens verden for. 

Romanen af Jan Guillau om den svenske middelalder-
ridder Arn fra 1100-1200 tallet har skabt en markant 
turistmæssig opblomstring i Midtsverige. Personen Arn 
er opdigtet, men indsat i en historisk periode og kendte 
lokaliteter. Mange valfarter til ruiner og deltager i iscene-
satte udgravninger for at følge i ridderens fodspor.

Da Vinci Mysteriet af Dan Brown har skabt et kæmpe 
rykind på museer i Paris og London og ved andre af 
bogens lokaliteter. Bog og film har fået folk i tale, som 
måske aldrig tidligere har været interesseret i museer. På 
samme måde skabte filmen The Sound of Music for mere 
end 40 år siden et sandt turismeboom i Salzburg-området, 
som stadig har stor glæde af turistudflugter til filmens 
kendte lokaliteter. På Bornholm nyder Middelaldercentret 
godt af filmen ”Tempelriddernes Skat” fra 2006. Filmen 
blev optaget på Bornholm og har været med til at iværk-
sætte nye aktiviteter og øge kendskabet til attraktionen. 

At satse bevidst på en sammenkædning mellem fiktion 
og attraktionsudvikling er svært i praksis, for eksempel har 
timing og kvalitet af værker afgørende betydning. Men 
ønsket om at opleve i virkeligheden, hvad man læser, ser 
og hører om i fiktionens verden, og hvad man danner sig 
forestillinger om, falder helt i tråd med sociolog Henrik 
Dahls vurdering af, at al oplevelsesturisme er genoplevel-
sesturisme. Han mener, at i sætningen ”Det så ud nøjagtig 
som på film” ligger forståelse af al oplevelsesturisme. Hele 
idéen med turisme er, at man først skaber et billede af 
det sted, man vil besøge i sin fantasi. Og at motivet for at 
rejse til stedet er et ønske om at sammenligne det med 
fantasibilledet. Det er ifølge Henrik Dahl tilfældet, når 
det ikke gælder den form for turisme, der udelukkende 
handler om ren afslapning i sand og vand.

Find stumperne!

Storylines er meget centrale for den måde, Randers 
Regnskov arbejder med storytelling. De bruges som 
udgangspunkt for den kreative proces, når nye anlæg skal 
skabes. Storylinen skal rumme essensen af det nye anlæg, 
og når først den er på plads, er det op til attraktionens 
kreative og tekniske folk at realisere de udsagn, der 
direkte og indirekte ligger gemt i storylinen. Eller som 
direktør Henrik Herold udtrykker det, så skal alle stumper 
findes, der tilsammen rummer storylinens direkte og 
indirekte udsagn. 

I forbindelse med etablering af akvariet i Sydamerika-
kuplen lød storylinen: Fregatten Sirenen sank ud for St. 
Thomas i 1778 efter at have været til søs i seks måneder 
på sin rejse fra København via Afrika til Caribien.

Hvad var den historiske kontekst, hvornår, hvilken type 

skib, drejer det sig om, hvad og hvem var med ombord og 
en række andre nøglespørgsmål fulgte i kølvandet, som 
dannede grundlaget for akvariets scenografi, materiale-
valg, formidling og aktiviteter. I dag får gæsten ikke bare 
fornøjelsen af koralfisk, hajer og blæksprutter, men også 
et indblik i en historisk periode og et kik ind i lasten på 
Sirenen på skibets sidste togt til de Dansk Vestindiske Øer.

Men en storyline forpligter. Det nytter således ikke at 
have både sukker og slaver med ombord. Forinden må 
der træffes beslutning om, hvorvidt skibet sank før eller 
efter Caribien. Småting som gæsten måske ikke bevidst 
observerer, men som har betydning for totaloplevelsen.

Også på et helt overordnet plan fortæller attraktionen 
en historie. Dyr, planter og mennesker skal færdes sam-
men, og attraktionen er opbygget så naturtro som mulig 
med inddragelse af geologiske og kulturelle elementer. 
Kuplen er rund og minder om himmelhvælvingen og 
signalerer således proces og uendelighed.

Når man træffer sådanne valg, har det nogle 
konsekvenser, som betyder, at gode idéer somme tider 
må fravælges, fordi de ikke opfylder helhedens krav. Der 
skal nemlig være en mening med alt, hvad der gøres i 
attraktionen, formidles og opleves. Hele grundidéen i 
Randers Regnskov er at skabe mening og sammenhæng. 
Det er ikke nok at vise et dyr. Det skal sættes i forbindelse 

Fregatten Sirenen og den historie, som fregatten 
afspejler, spiller en central rolle i etablering af akvariet i 
Sydamerikakuplens akvarium i Randers Regnskov



med jorden, planterne, træerne, insekterne, menneskene. 
Fragmentarisk viden og fakta er uinteressant, og alle 
ansattes opgave er at bidrage til at sætte dyrene ind i en 
sammenhæng, så gæsten forstår naturens sammenhænge 
og vores afhængighed af den.  

Link mellem gæst og attraktion

Storytelling kan således være det link mellem gæst og 
attraktion, som binder oplevelserne sammen og skaber et 
forløb og en sammenhæng.

Ribe VikingeCenter har flere oplevelsesrum, hvor 
forskellige typer af aktiviteter øger gæsternes mulighed 
for at tage del og med fantasiens hjælp gå ind i en anden 
tid. Markedspladsen år 720, Ribe by år 825 og storgården 
980. Overalt er bønder og håndværkere i fuld gang med 
dagens arbejde, og som gæst kan man deltage i vikin-
gelege, bage eget brød, skyde med bue og pil. På Lejre 
Forsøgscenter og Hjemsted Oldtidspark kan man leve som 
i jernalderen i en hel uge og ad den vej konfrontere nutid 
med fortid og få nye oplevelser, nye erfaringer.

Givskud Zoo opererer med flere typer af historier, hvor 
gæsten dykker ned i forskellige oplevelsesrum. Seneste 
tiltag er parkens ulveanlæg til canadiske ulve. Allerede på 
stien på vejen til ulveanlægget iscenesættes en historie. 
En hytte dukker op, og ingen er i tvivl om, at her bor en 
pelsjæger. På væggene hænger våben og andet udstyr, 
kaffekanden på støbejernskomfuret er stadig varm og fra 
verandaen er der udsigt til bisonokserne på den nordame-
rikanske prærie. Grupper kan overnatte i anlægget, høre 
mere om ulve, indianere og bisonokser, bage snobrød, 
øve ulvehyl og i natkikkert følge livet i anlægget. Om 
morgenen serveres amerikansk morgenmad. 

Skattejagter er et konkret eksempel, der bringer folk i 
bevægelse både i og uden for attraktionen. Bornholms 
Middelaldercenter har udviklet en skattejagt på baggrund 
af filmen om Tempelriddernes Skat. Med skattekort 
kommer øens gæster rundt på hele øen og besøger 
middelalderens Bornholm. Kristiansand Dyrepark har i de 
senere år haft markant fremgang. Forklaringen er historier, 
der tager udgangspunkt i folks hverdagsliv og iværksæt-
telse af en skattejagt i Sørlandet, der inkluderer besøg 
på 45 steder, hvor en mønt hvert sted skal indsamles. 
Skattejagten skabte en vækst på 12-15 %. Gevinsten er, 
at flere kommer, bliver længere på stedet og rejser hjem 
med gode oplevelser i tæt samvær med andre. Skattejagt 
involverer mange attraktioner og øger merværdi både 
økonomisk og oplevelsesmæssigt. Arnriket i Midtsverige 
med historierne om ridderen Arn er også et eksempel 

på, hvordan mange attraktioner er gået sammen om en 
fortælling. 

 Det digitale museum

Attraktioner kan med fordel gøre brug af børn og 
unges fascination af computerverdenen. En rapport fra 
Kulturarvsstyrelsen fra foråret 2005 om digital museums-
formidling til børn konkluderer, at museerne kan få meget 
ud af at benytte de virkemidler, som er en del af børns 
hverdag.  Det gælder for museet om at udnytte børns 
fortrolighed med nettet, gøre dem nysgerrige for museet 
og lade dem besøge den ægte vare. Ved at kombinere 
digital formidling med et museumsbesøg opnås en 
synergieffekt. Oplevelsestilbud for alle sanser frem 
for facts skaber større dialog og engagement hos 
børn. Netop ved at inddrage alle sanser tilgodeses 
børns fascination af billeder og lyd. 

Trapholt forener den digitale oplevelsesdimension 
med museets ”PilfingerZoner”. De blev etableret i 
begyndelsen af 2001 for at skabe fælles oplevelser 
for børn og voksne. På museets hjemmeside er der 
lagt fem malerier ind, som alle rummer en historie 
for både børn og voksne. De små kan spille spil, 

mens de voksne kan gå ind og læse om kunstneren, 
baggrunden, kompositionen og få den bagvedliggende 
kulturhistorie. Målet er at skabe en fælles forældre-
børnoplevelse før, under og efter besøget. Under besøget 
kan børn og voksne være sammen i PilfingerZonerne, som 
indeholder lige dele leg og læring til begge parter, og som 
kræver en aktiv deltagelse. 
På Museum of Modern Art (MOMA) i New York er der i 
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Trapholts Pilfingerzone forbinder f.eks. Franziska Clausens 
billede med hendes motiv
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tilknytning til den generelle hjemmeside, udviklet websider 
for mindre børn og for teeenagere. Destination Modern 
henvender sig til børn i alderen 5-8 år, som ved hjælp af 
et interaktivt online galleri inviteres på en intergalaktisk 
rejse til MOMA. Et rumvæsen er kommet til jorden for at 
lære om kunst, og med forskellige aktiviteter og indgange 
til kunstværker er det målet at gøre børn bevidste om, at 
kunst kan opleves på mange måder.

På MOMA teenager-hjemmeside Red Studio går teen-
agere i dialog med kunstnerne og de ansatte på museet 
og stiller dem aktuelle spørgsmål om alt muligt, så de 
unge både bliver klogere på kunsten, arbejdsprocesserne 
og kunstnerne bag. Målet for både børne- og unge-sitet 
er at skabe oplevelser på nettet og samtidig signalere, at 
den fysiske oplevelse af kunsten er uerstattelig.

På MOMA har en gruppe kunststuderende også udviklet 
en gratis græsrodsudgave af MOMAs audioguide. Blandt 
andet kan man opleve en samtale mellem to figurer på et 
fransk impressionistisk maleri under overskriften ”Hvad 
ville et billede sige, hvis det kunne tale? En alternativ 
autoguide er også et soundtrack til de udstillede værker, 
som et resultat af et samarbejdet mellem musikstuderende 
og profesionelle hiphop-kunstnere fra Brooklyn. Alle Art 
Mobs guider kan downloades på nettet og tages med på 
et besøg på museets udstillinger. 

Et nyt webforum for børn og unge ArtXplorer er 
udviklet på ARoS i Århus. Websitet henvender sig til børn 
i alderen 9-14 år og giver dem mulighed for at udfordre 
kunsten, skille værker ad og skabe nye billeder sammen 

med andre. Som noget særligt for ARoS er arbejdet 
med malerierne på nettet kombineret med storskærme 
i det fysiske museum i bestræbelserne med at skabe en 
integration mellem det digitale og fysiske museumsrum. 

Oplevelsen på en attraktions hjemmeside vil aldrig 
kunne erstatte den, man får foran det autentiske værk, 
i rutschebanen eller foran de nyfødte løveunger. Vigtigt 
er det imidlertid, at internettet ikke blot fungerer som en 
digital reklamesøjle for attraktionen. Det gælder om at 
sætte brugeren i centrum som aktør. Brugeren skal have 
oplevelser, som skaber forventning til besøget og supplerer 
de oplevelser, han eller hun får i selve attraktionen.

Nyt liv til gamle tider

Karl, Ottar, Sverre og skipper Harald er om bord på et 
handelsskib, der er lig vikingeskibet Skuldelev 1. De fire 
mænd indgår i en fortælling på Vikingeskibsmuseets 
projekt www.stigombord.dk. Bygningen af Skuldelev 2 
bliver illustreret ved hjælp af en 3D-model, som kommer 
rundt i skibets dele og på den måde formidler genstande 
fra alle vinkler, ligesom museet gør. Med dette projekt 
har museet forsøgt at formidle den rumlighed, som er 
forbundet med genstande. Ved hjælp af tredimensionelle 
rum og modeller kombineret med lyd, video, animationer, 
fotos, tekst og lyd er idéen at formidle komplekse og 
rumlige processer. Små videos viser skibet under sejlads.

Arbejdermuseet har også eksperimenteret med de 
nyeste teknologier og har ad den vej givet ældre arkivma-
teriale nyt liv. Med webudstillingen ”Danmark for folket” 
har museet bragt filmmateriale som et lineært medie ind 
i en ny sammenhæng og integreret det med internettets 
muligheder.

Odense Bys Museer har udviklet et digitalt bykort, der 
kan føre brugeren fra vikingetid, gennem middelalderens 
frem til vor tid. På www.odensekortfortalt.dk kan man 
vælge mellem en række temaer og sammensætte sit 
eget kort med tilhørende tekst. Oplevelsen på nettet kan 
suppleres med en byvandring, idet kortet kan printes ud 
og tages med rundt i nutidens Odense.

I maj 2006 blev det digitale bykort lanceret og alle 
borgere indbudt til at indvie den nye digitale adgang ved 
at klippe et rødt bånd over med en virtuel saks.

Andre digitale projekter involverer brugeren direkte. For 
eksempel har Den gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, 
udviklet et byhistorisk projekt, som giver brugerne 
mulighed for at bidrage online til indhold på forskellige 
niveauer.

“I have been sent to Earth on a mission to explore modern 
art”. På Museum of Modern Arts website specielt for børn 
inviterer et rumvæsen børnene på en intergalaktisk rejse 
til MOMA



Et andet aspekt er dialog mellem brugere - ligesom 
gæster og gæster imellem på museet - som er en måde 
at få nye grupper i tale. Struer Museum ”Byskriveren@
struermuseum.dk går et skridt længere og sigter mod en 
ny form for demokratisering af historieskrivning. Projektet 
involverer byens og omegnens borgere, idet alle både 
borgere, offentlige og private institutioner opfordres til at 
bidrage med input til områdets historie. 

 
Online og onsite

Udviklingen peger også i retning af, at tingene helt 
konkret taler til gæsten. I fremtidens onsite samfund gøres 
virkeligheden ikke digital længere som i online samfundets 
virtual reality, men det digitale gøres virkeligt. Tingene er 
blevet intelligente og kan kommunikere med mennesker. 
Den udvikling er mulig med RFID, Radio Frequency 
Identification, tags – en lille talende chip, der kan påhæf-
tes overalt, på museumsgenstande m.m. RFID-armbånd 
anvendes allerede i Legoland, hvor småbørn kan udstyres 
med et sådant armbånd, som kan kommunikere med 
forældrenes mobiltelefoner. 

I Alton Towers forlystelsesparken i Midtengland 
introduceres i sommeren 2006 en ny service, der integre-
rer RFID med souvenir-dvd. Parkens gæster udstyres med 
RFID-armbånd, som i koordination med videokameraer 
placeret forskellige steder i parken, optager billeder af 
dem. I sidste ende kan gæsten forlade parken med en 
dvd som souvenir med op til 30 minutters personlig video 
og billeder. I Sommerland Sjælland er mobiltelefonen 
allerede et vigtigt redskab, hvis man vil supplere turen 
gennem parken med her-og-nu-information og digitale 
oplevelser. Hele sommeren er der særlig sms-service før, 
under og efter besøget. Før besøget kan man tilmelde sig 
et nyhedsbrev og få tilsendt aktuelle tilbud. Ved besøgets 
begyndelse kan man tilmelde sig en sms-service og få 
gode tips og helt aktuelle tilbud under besøget. Måske 
dukker en konkurrence op, et godt tilbud eller en særlig 
oplevelse ved en af forlystelserne.

Med afsæt i kundernes brug af mobiltelefoner har 
Sommerland Sjælland tillige udviklet særlige oplevel-
sestilbud, en fodermaskine til geder og kaniner, og 
en TeleSplash, en interaktiv vandattraktion, der begge 
aktiveres ved hjælp af gæsternes mobiltelefon. Med 
mobiltelefonen er det også muligt at sætte damp på 
parkens tog, sprøjte vand på toget og få togklokken 
til at ringe. Ifølge parkens opfinder af de teknologiske 
oplevelsestilbud Kåre Dyvekær vil fremtidens attraktioner 

være baseret på mobiltelefonens trådløse internetadgang 
og henvende sig til den enkelte gæst baseret på gæstens 
historik. Hvis gæsten for eksempel får en oplevelse ved en 
forlystelse, skal han næste gang få en anden. Attraktionen 
skal således reagere og reagere forskelligt på gæsten 
inden for en bestemt radius. Fremover vil man måske også 
se forlystelsesparker, der kan opleves på to niveauer, den 
mere traditionelle park og den digitaliserede park.

Intelligente attraktioner

I en artikel fra Innovation Lab omtales fremtidens intel-
ligente museum. Gestik fra gæsterne udløser interaktion, 
og ved hjælp af kameraer, sensorer og trådløse netværk, 
holder museerne øje med, hvor og hvem gæsten er, og 
hvilke typer af information, der er brug for.

Museet interagerer således aktivt med gæsten, og 
artiklen fortæller om eksempler på udstillingsmiljøer, der 
videregiver information – tekster, billeder og lyd tilpasset 
den enkelte besøgende, uanset om det er en dreng på 6 
år eller en gruppe tyske pensionister.

Og praksis i Danmark ligger lige om hjørnet. Aqua 
Ferskvands Akvarium i Silkeborg og Kattegatcentret i 
Grenå er sammen med forskellige partnere inden for 
forskning, kultur, kunst og erhvervsliv gået sammen om at 
skabe en fælles platform for formidling af livet i salt- og 
ferskvand. Laksens liv er hovedtemaet, og idéen har 
udmøntet sig i udviklingsprojektet ”Levende Teknologi”. 
Gæsten får ved indgangen til udstillingen en aktiv 
billet, hvori lægges forskellige parametre, så oplevelsen 
differentieres efter alder, interesser, sprog m.m. Med den 
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Med mobiltelefonen kan gæsterne aktivere Sommerland 
Sjællands tog. En hurtig sms og togets klokke ringer, 
vandet sprøjter, og dampen står op af skorstenen.
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aktive billet aktiverer gæsten 
selv dele af udstillingen, 
som ved hjælp af moderne 
sensorteknologi registrerer 
de besøgendes færden og 
bevægelser, som igen får 
indflydelse på gæstens øvrige 
oplevelser i attraktionen. 
Selve udstillingen, som er 
en forstørrelse af laksens 
naturlige omgivelser, er 
mobil og har form af en 
bølge. Udstillingen bygger 
på fire hovedtemaer i 
laksens liv - gydebanken, 
smoltudtrækket, havet og 
gydeoptrækket, og idéen er 
at formidle laksens facette-
rede og komplekse liv på en 
ny, lærende og udfordrende 
måde. Gæsten vandrer 
gennem et virtuelt vandløb 
og skal på egen krop opleve 
de farer, forhindringer og 

muligheder, som laksen er udsat for i den virkelige verden. 
Alt er i overdimensioneret størrelse, i gydebankrummet 
er æggene enorme og ved at lægge hænderne på dem, 
kan gæsterne se fostret inde i ægget. Vandet løber langs 
udstillingens sider og film med laks, som står i flodens 
strøm, projiceres op på teltdugen for at understrege 
oplevelsen af at være under havet. 

Uanset hvilke trådløse oplevelser attraktionen iværksæt-
ter, er det vigtigt hele tiden at have for øje, at det er 
interaktionen mellem teknologi og mennesker, der rum-
mer høj oplevelsesværdi. Teknologien i sig selv skaber ikke 
oplevelsen. Derimod er kreativitet og viden altafgørende. 

Teknologiens muligheder rummer også en fare, for 
hele tiden skal der udvikles, fremtidssikres og indholdet 
suppleres med nyt og interessant input. Det, som var 
interessant for få år siden, afløses kontinuerligt af nye 
muligheder, og gæsterne er fra andre sammenhænge 
forvænte med teknologi og interaktivitet af høj kvalitet. 

Mange muligheder, ingen facitliste

Med elementer fra filmens, teatrets, rollespillets og 
teknologiens verden er der mulighed for at skabe både 
involverende og skræddersyede oplevelser, der udfordrer 

og sætter gæstens fantasi og evner i spil. Helt overordnet 
er storytelling en effektiv måde til at forenkle svære 
budskaber og skabe kontinuitet og sammenhæng i de 
budskaber, attraktioner formidler.  

Den personlige kontakt mellem gæst og attraktion 
spiller en helt afgørende rolle, men derudover er der stor 
variation i de virkemidler, attraktionerne kan gøre brug af. 
Og der er ingen klokkeklar opskrift. Meget afhænger af 
de muligheder, der findes i den enkelte attraktion, af at-
traktionens mission og vision og af de mennesker, der står 
bag. Det fører os naturligt over til de næste to kapitler, 
som dels omhandler mangfoldighed i attraktioner, dels har 
attraktionernes vigtigste ressource i centrum, nemlig dens 
ledelse og medarbejdere.

Mere at vide

• Agger, Ask, Third Generation Storytelling,  
www.zentropainteraction.dk

• Danske Museer, Organisationen Danske Museer,  
www.dkmuseer.dk

• Digital museumsformidling til børn, Rapport fra 
Kulturarvsstyrelsen , april 2005

• Duus, Jørn, Bates og mange flere undervisere inden 
for strategi, ledelse, økonomi, oplevelsesudvikling og 
markedsføring, som i tilknytning til ODA-kurser har 
udarbejdet oplæg. Oplæg i PDF-format kan downloa-
des på www.odaweb.dk

• Mossberg, Lena, Erik Nissen Johansen, Storytelling 
- marknadsføring i upplevelsesindustrin,  marts 2006

• Museumsformidlere i Danmark, Nyhedsbrev 13, august 
2005, Tema: Det digitale museum

• Udredning om museernes formidling. 
Kulturministeriet, maj 2006

• www.themeparkdenmark.dk

• www.moma.org

Model fra projektbeskrivelse til ”Levende Teknologi” 
udarbejdet for Aqua Ferskvands Akvarium og Kattegatcentret
Model/billeder: Effekt, grafik:OddFischlein
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Attraktionens praktiske arbejde

Ansatte
Kompetenceudvikling

Gæster
Sociale relationer

Oplevelsesrum

Fysiske rammer

Image-
bearbejdning

KommunikationOPLE-
VELSES-
TILBUD

Kapitel 8

Mangfoldighed i 
oplevelsestilbuddene
Enhver attraktion har sin profil, der definerer rammerne for attraktionens kerneydelse – oplevelser af 
en bestemt form og karat. Inden for rammerne af denne profil er det vigtigt at dyrke mangfoldighe-
den i oplevelsestilbuddet. Ad den vej kan attraktionen udvide sit kundeunderlag uden at gøre vold på 
sit image, og også skabe større sikkerhed for gode oplevelser for alle gæster. Ingen – selv ikke de mest 
inkarnerede og trofaste gæster - har nemlig entydige ønsker og behov, hvad oplevelser angår. 

Kapitlet beskriver oplevelsestyper og forskellige virkemidler til at forstærke og variere oplevelsen. På 
grundlag heraf er der opstillet en checkliste til arbejdet med mangfoldighed i oplevelsestilbuddene.

Markedsanalyser

Attraktionens praktiske arbejde Gæstens oplevelse

Ansatte
Kompetenceudvikling

Gæster
Sociale relationer

Oplevelsesrum

Fysiske rammer

Image-
bearbejdning

Kommunikation

Kundeanalyser

Handleplan Vision / Mission

STRATEGI

Segmen-
tering

Image

Perso-nale

Andre
gæster

Rummet

Produkt

OPLE-
VELSES-
TILBUD

Attraktionens strategiske arbejde
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Den almindelige maleriudstilling på kunstmuseet er 
umiddelbart et forholdsvis enstrenget oplevelsestilbud. 
Billederne hænger til beskuelsen på de hvide vægge. 
Publikum bevæger sig rundt – stille eller småsnakkede. 
Nogle sidder måske og betragter malerier på behørig 
afstand og studerer kataloger med oplysninger om 
værkerne og kunstnerne. Museet henvender sig til en 
bestemt målgruppe i befolkningen, der finder glæde i 
roen og fordybelsen. De er tilfredse med, at de kan nyde 
billederne i omgivelser, der lader værkerne komme til 
deres ret.

I praksis vil kerneydelsen imidlertid ofte være krydret 
med ekstra elementer. I udstillingskataloget kan gæsterne 
supplere deres viden om værkerne og kunstnerne. Det gi-
ver endnu bedre mulighed for at fordybe sig og lære mere 
om verden og sig selv. Personalet står også til rådighed 
med yderligere oplysninger til særligt interesserede. Og 
gæsterne nøjes ikke med at nyde de kunstneriske indtryk. I 
museumsbutikken har de mulighed for at forsyne sig med 
litteratur og billeder, der repræsenterer viden, livskvalitet 
og identitet. I museumscaféen kan de nyde en forfriskning 
og det sociale samvær med de andre gæster.  

Sandsynligvis skifter udstillingerne, så gæsterne har lyst 
til at komme igen og igen. Tema for tema anlægges der 
nye vinkler på museets kerneydelse. Nogle er interes-
serede i det hele. Andre har særlige interesser og lader 
sig tiltrække af et tema, der i særlig grad rammer deres 
ønsker. Legen med farver, samspillet med musikken, 
billederne og ordet, motiver og kulturer, det lette og lyse, 
det mørke og dystre, det muntre og det melankolske. 
Udstillingsrummet anvendes i samspil med det kunstneri-

ske udtryk. Det omformes, indsnævres, mørknes, lysnes alt 
efter udstillingens karakter. 

Børnene er der også tænkt på – i hvert fald er der 
jævnligt arrangeret særlige udstillinger og aktiviteter, der 
lader deres kreativitet og fantasi blomstre sammen med 
forældre og bedsteforældre. Også for de voksne er det 
en særlig oplevelse at være sammen med børnene på den 
måde.

Eksemplet er tænkt, men i virkelighedens verden har 
mange af de danske kunstmuseer - ikke mindst gennem 
de senere år - ladet oplevelsestilbuddet vokse sig ud over 
kerneydelsen. De har gjort det i erkendelse af, at variatio-
nen rummer et potentiale til at tiltrække kundegrupper, 
der måske er lidt mere perifere end kernegæsterne. De 
har også gjort det ud fra en bevidsthed om, at variationen 
kan motivere gæsten til flere besøg både på grund af 
fornyelsen i sig selv, men også fordi den enkelte gæst 
ikke nødvendigvis har nøjagtig det samme ønske til et 
oplevelsestilbud hver gang.

Fuldstændig som restauranten eller teatret der i hver 
sin verden kan have deres faste stil og repertoire, men 
som alligevel ved, at de skal spille på alle strenge inden 
for dette repertoire for at fastholde tiltrækningskraften på 
publikum.

Og på ganske samme måde kan alle andre typer af 
attraktioner med fordel spille på mange forskellige strenge 
og skabe variation inden for repertoiret af oplevelser. Hvis 
aktivitet og masser af stimuli er normen, kan det være en 
idé i at tænke i ro. At nydelse og fornøjelser er i højsædet 
forhindrer ikke, at gæsterne gerne vil lære nyt. Passivitet 
kan måske krydres med involvering og stillingtagen.

Respekt for profilen

Mangfoldighed er en god ting – med omtanke. For nogle 
ville det ganske givet være en stor oplevelse at få lov at 
rapelle ned ad den højeste udstillingsbygning på Johannes 
Larsen Museet, men der er noget, der ikke rigtigt hænger 
sammen. En grundregel også i disse sammenhænge er, at 
man skal være tro mod sin grundidé og sit image. 

At skabe et godt og stærkt image af sit oplevelsestilbud 
hos publikum kræver en langsigtet og omkostningstung 
indsats. Så vil det være fatalt at skabe forvirring med 
forkerte signaler, som kan sætte attraktionens tiltræk-
ningskraft i forhold til den primære målgruppe på spil. Det 
sker måske i et forsøg på at appellere til en ny målgruppe, 
men der er stor risiko for, at de ikke for alvor vil føle sig 
knyttet til stedet. De ved pr. intuition, at de er på fremmed 

Kunstmuseet viser kunst, men den sociale dimension, der 
plejes i caféen har nok så stor betydning for besøget.
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grund, og at det ikke er et naturligt sted at dyrke deres 
interesse. Og dem attraktionen egentlig henvender sig til, 
vil føle sig på usikker grund.

Det svarer til gourmet-restauranten, der vælger at 
supplere med billige og nemme retter for at få de tomme 
borde fyldt op. Restaurantens naturlige kundekreds vil 
mene, at stedet mister noget af sit særkende. Den nye 
kundekreds vil sandsynligvis føle sig fejlplaceret, og der er 
en overhængende fare for, at ingen af parterne vil føle sig 
tilpas i hinandens selskab.

I relation til en satsning på mangfoldighed i oplevelses-
tilbuddet er grundregel nr. 1 således altid at være tro mod 
egen mission, vision og sit eget værdisæt. Det strategiske 
arbejde med disse værktøjer er nærmere beskrevet i 
ODA-bogen ”Udvikling af Strategi i Attraktioner”.

Inden for rammerne af attraktionens mission og vision 
er der imidlertid god mening i at satse på bredde både 
for at appellere stærkere og mere mangfoldigt til det 
publikum, attraktionen allerede er i kontakt med og for at 
skabe kontakt til nye lidt mere perifere målgrupper.

Et udmærket eksempel er Tivoli, der med sine rock-kon-
certer har fået rigtig godt fast i et ungt, musikinteresseret 
publikum, uden at attraktionen af den grund slår skår i 
billedet af sig selv hos det publikum, der traditionelt er til 
oplevelser i Tivoli. En del af forklaringen er, at musik og 
koncerter altid har været en del af Tivolis tilbud, og at det 
er acceptabelt for de fleste, når dette tilbud bliver tilpasset 
nye og yngre strømninger. Samtidig formår Tivoli i kraft af 
kommunikationen om rock-koncerterne og i kraft af hele 
tilrettelægningen at sørge for, at koncerterne ikke skaber 
konflikter i forhold til det publikum, som ikke bryder sig 
om rock.

Et tilbud, mange oplevelser

Mange faktorer spiller ind på oplevelsen – og en hel del 
af disse faktorer har udbyderen af oplevelsestilbud ikke 
indflydelse på. I sin yderste konsekvens kan det derfor 
ikke lade sig gøre at lægge bestemte typer af oplevelser 
tilrette for andre mennesker, men der er trods alt mange 
muligheder og værktøjer, der kan anvendes for at påvirke 
oplevelsen. Det drejer sig blandt andet om at forholde sig 
bevidst til at variere sit oplevelsestilbud med forskellige 
oplevelsestyper. Det drejer sig også om en god håndtering 
af de virkemidler, der fanger menneskers opmærksomhed 
i oplevelsesøjeblikket. 

Som beskrevet i kapitel 3 har de amerikanske forskere 
Pine og Gilmore lanceret en model over oplevelsestyper, 

der overordnet inddeler hele spektret af oplevelser i fire 
grundformer: Underholdning, uddannelse, æstetik og 
eskapisme. (Pine, B.J og Gilmore, J.H., The Experience 
Economi, 1999).

Oplevelser findes i deres rene form, men som oftest 
som blandingsformer – underholdning med elementer af 
uddannelse, æstetikken med plads til eskapisme, edutain-
ment, eatertainment etc.

Flere attraktioner anvender Pine og Gilmores ople-
velsesmodel som internt værktøj for at skabe en fælles 
forståelse af oplevelsestypernes placering i forhold til 
hinanden. For eksempel anvender Fårup Sommerland 
modellen således:

Modellen er her et værktøj til erkendelse, men ikke i sig 
selv til mangfoldiggørelse af oplevelsestilbuddet. På grund-
lag af modellen kan attraktionerne imidlertid strukturere 
deres oplevelsesudvikling i retning af at inkludere alle de 
forskellige oplevelsestyper.

I eksemplet med kunstmuseet fra indledningen af dette 
kapitel er museets kerneydelse i høj grad et æstetisk 
oplevelsestilbud. Tilbuddet omfatter imidlertid også ny 
viden for eksempel i form af udstillingskatalog, plancher, 
information fra guider etc. Den rene fornøjelse kan 
være en del af de lejlighedsvise aktiviteter og af besøget 
i caféen. Eskapisme får råderum både i den enkeltes 
fordybelse i værket og måske også i aktiviteterne, hvor 
gæsten får lov selv at svinge penslen på lærredet eller 
nålen over zinkpladen.

Pine og Gilmore tænkt i forhold til Fårup Sommerland

Absorbering

Passiv deltagelse Aktiv deltagelse

Indleve

Underholdning
• Shows
• 4D biograf
• Etc.

Æstetik
• Helt ude i skoven
• Flotte, sjove,
  spændende aktiviteter,
  forlystelser, bygninger

Læring
• WWF

Eskapisme/aktive deltagere 
i oplevelsen
• Turen i Falken
• Turen på skattejagten
• Indtræde på scenen, hvor 
  det er i orden for alle at 
  være barnlige sjæle
• Essensen af at være i 
  Fårup, et sommerland 
  helt ude i skoven
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Mangfoldighed af virkemidler

Alle de elementer, der spiller ind for at skabe en stærk 
oplevelse, har betydning, når der skal skabes mangfol-
dighed i attraktionen - de fysiske rammer, de sociale 
relationer, formidlingen etc.

Det enkelte menneskes oplevelse afhænger i høj grad 
af, hvilke virkemidler, der er anvendt for at give oplevelser. 
I den sammenhæng har de visuelle indtryk stor betydning, 
fordi input via øjet lægger beslag på en stor del af 
hjernens kapacitet. Levende billeder, for eksempel fra et tv, 
fanger i høj grad øjet og opmærksomheden, mens lyd, for 
eksempel fra en radio, er nemmere at acceptere som ren 
baggrund.

Det handler om at spille på de forskellige sanser – syn, 
høre, lugte, smage, føle. Det er der da også mange 
attraktioner, der gør med stor ihærdighed. 

At auditive og visuelle indtryk er gode til at påkalde sig 
opmærksomhed på er ingen ny opfindelse. Tænk blot 
på det omrejsende tivoli, hvor musikken fra skydeteltet, 
opråberen fra tombolaen og vognenes meterhøje 
stereotyper af smukke kvinder og barske helte forsøger at 
fange publikums koncentration – bare et øjeblik. Bevidst 
eller ubevidst handler markedsfolkene ud fra en viden 
om, at mennesket kun kan koncentrere sig om én ting 
ad gangen. Fanger du gæstens opmærksomhed, har du 
derfor skabt den første forudsætning for at få afsat dit 
oplevelsestilbud.

På markedspladsen slås de enkelte tilbud om gæsternes 
opmærksomhed. Helt så intens er kampen om gæsterne 
ikke, når der er tale om en samlet attraktion, hvor gæsten 
har løst indgangsbillet. Her går øvelsen mere ud på at give 
gæsten en mangfoldig oplevelse, hvor stimuli komplemen-
terer og supplerer hinanden. Også i den sammenhæng er 
der brug for appel til alle sanser.

I mange tilfælde er stimuli så overvældende, at det 
gør stort indtryk på mange, hvis de pludselig er væk. 
Det sker for eksempel, når døren lukker sig bag gæsten 
i Holocaust-rummet i Det Jødiske Museum i Berlin. Uden 
for døren i det almindelige udstillingsareal er indtrykkene 
mange. Billeder, personlige papirer, stærke skæbner 
trænger sig på i montrene. På sin vis er udstillingen 
minimalistisk i og med, at den lægger mere vægt på den 
enkelte skæbne og de få vidnesbyrd end de millioner af 
dræbte. Alligevel er indtrykkene stærke. Når døren er 
lukket ind til holocaustrummet, er der imidlertid både stille 
og tomt. Gæsten befinder sig i en åben skakt, der rejser 
sig i flere etagers højde. Her er gæsten helt overladt til 

sine egne tanker.
Holocaust-rummet fanger opmærksomheden på grund 

af kontrasten til de voldsomme indtryk uden for. Her er 
stilheden larmende, og netop roen midt i uroen er egnet 
til at fange opmærksomheden og skabe nye oplevelser. 

På samme måde erfarer attraktioner, der ser det som 
deres fornemste mål at aktivere børn, at det er vigtigt 
med oaser, hvor man kan slappe af og fordybe sig. Også 
børn holder af ro. For nogle gælder det måske kun en 
gang imellem, men også et lejlighedsvist behov er værd 
at forholde sig til. Her bliver fordybelsen således en ekstra 
dimension i et oplevelsestilbud, der ellers i høj grad 
handler om at være i beskæftigelse.

Måske vil ro og stilhed blive et af fremtidens attraktive 
oplevelsestilbud? Hverdagen og verden giver så mange 
stimuli af enhver art, at ro meget vel kan blive en mangel-
vare. Nogle eksempler på tendensen til efterspørgsel på ro 
er terapeutiske tilbud om spadsereture i skove, hvor det 
ikke er tilladt at tale sammen, og weekendophold i kloster, 
hvor der på samme måde er samtaleforbud.  

Events skaber variation og opmærksomhed

Røverangreb, ridderdyst og rettergang. Sådan lyder over-
skrifterne til årets 11. Middelaldermarked på Bornholms 
Middelaldercenter. Begivenheden er et godt eksempel på 
en event, der hver juli tiltrækker medier og gæster fra nær 
og fjern. 

En event er en afgrænset begivenhed og kan indgå i 
attraktionen på flere niveauer. Der kan være tale om en 
stor årligt tilbagevendende begivenhed, som er integreret 
i hele attraktionen, som for eksempel Ribe VikingeCenter, 

Mange indtryk kalder på opmærksomheden, og der bejles 
til mange sanser
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og det næsten ugelange middelaldermarked på Bornholm. 
Til selve hovedeventen kan der udvikles mindre events, der 
supplerer og nuancerer.  Events kan også udvikles i mindre 
format; koncerter og teaterforestillinger i utraditionelle 
rammer. Egeskov Slot på Fyn byder på spøgelsesaftener i 
juli, hvor gæsterne oplever lys og gys, spøgelsesstemning 
i parken, kanoner der affyres og festfyrværkeri i renæs-
sancehaven. 

Dertil kommer alle de event-muligheder, der ligger i at 
følge årets gang; jul, fastelavn, påske, mors dag m.m. 

Ved at udvikle events opnår attraktionen flere fordele. 
De skaber variation og mangfoldighed i attraktionen, de 
tilfører både medier og tidligere gæster nye vinkler, som 
årsag til at komme igen.  Er der tale om tilbagevendende 
og unikke events kan attraktionen år efter år tilføre 
kerneoplevelsen nye aspekter, nye historier og ad den vej 
styrke attraktionens profil.

Flere attraktioner anvender også events som optakt eller 
i tilknytning til særudstillinger, specialarrangementer og 
som startskud på en ny sæson. I forbindelse med BonBon-
Lands 15 års fødselsdag blev der produceret en 807 kg 
tung marcipanfigur til toppen af fødselsdagskagen, der 
blev serveret da BonBon-Land slog dørene op til 2006-
sæsonen. Figuren forestillede naturligvis den landskendte 
hundeprutfigur, som startede hele historien om BonBon-
Land, og målet var optagelse i Guinness Rekordbog 
med verdens største marcipanfigur. Den skabte ikke blot 
opmærksomhed på selve dagen, men længe før. Medierne 
fulgte interesseret konditorens overvejelser, produktionen 
på marcipanfabrikken og transporten af kæmpehunden 
på lastbil til forlystelsesparken.

Krav til en attraktions-event

• Unik/autentisk/relevant
• Styrke attraktions-profil
• Evt. styrke lokal, regional, national profil
• Gerne lokalt forankret
• Gerne tiltrækkende nye målgrupper
• Gerne internationalt publikum
• Online bookbar
• Infrastruktur på plads
• Kapacitetsudnyttelse
• Professionelt arrangeret
• Økonomisk bæredygtig
• Gerne tilbagevendende
• Evaluering 

Kilde: Event Denmark, www.eventdenmark.dk

Det uforudsete

Når gæsten kommer til attraktionen vil han eller hun 
møde den med nogle forventninger, der bygger dels på 
det, attraktionen har fortalt om sig selv på forhånd, dels 
på egne erfaringer med lignede attraktioner. Gæsten har 
en idé om, hvad man kan komme ud for på et museum, 
i en zoologisk have og i en forlystelsespark. Måske er 
det ikke et førstegangs besøg. Så er forventningerne 
naturligvis mere præcise. Under alle omstændigheder vil 
det uforudsete, det der rækker ud over det forventede, 
være meget opmærksomhedsskabende.

At bygge det uforudsete ind i attraktionens tilbud kan 
imidlertid være vanskeligt, for hvordan skaber man plads 
til impulsivitet og spontanitet i attraktioner, hvor vilkårene 
ofte er en tæt gennemstrømning af gæster.

Nogle attraktioner får til en vis grad det uforudsete 
foræret, som når tigrene i zoologisk have pludselig 
begynder at tumle rundt i en form for magtkamp, eller 
når sælen stikker snuden helt hen til vinduesglasset 
for at kigge ud. Til dels kan impulsivitet styrkes ved at 
arbejde bevidst med dyrenes aktivering. Det kan imidlertid 
også underbygges med andre tiltag, som når guiderne 
i Odense Zoo pludselig dukker op med trækvogne fyldt 
med rekvisitter og engageret fortæller om, hvorfor tigrene 
tumler på den måde, de gør lige nu.

Randers Regnskov satser meget bevidst på det foran-
derlige i udstillingen. Her kan man være sikker på aldrig at 
se det samme, fordi indretningen er sådan, at dyrene kan 
holde sig skjult i perioder og være meget synlige på andre 
tidspunkter.

På den måde har udstillinger af levende objekter en 
naturlig fordel ved, at tingene pr. definition forandrer sig. 

Der var stor 
bevågenhed 

både fra presse 
og publikum, da 

søkøerne ankom til 
Odense Zoo.



68 Kapitel

Det er imidlertid ikke en fordel, attraktionerne har fået for-
æret kvit og frit. Førhen bevægede tigeren sig også, men 
det var frem og tilbage i et bur på 20 m2. Det siger sig 
selv, at den oplevelse var både monoton og forudsigelig.

Andre typer af attraktioner kan også indarbejde 
uforudsete elementer. De kan for eksempel bruge lyd, 
som når u-båden i Nakskov Havn pludselig genlyder af 
russiske kommandoer, eller bunkeren i udstillingen ”Story 
of Berlin”, der har autentiske optagelser af bombninger af 
byen i 1943 at byde på.

I sidstnævnte attraktion er også udstillingsrummet med 
fokus på industrialiseringen et godt eksempel på mange 
overraskende effekter, der supplerer billeder og tekst 
– gulvet bevæger sig, hammeren gungrer mod ambolten 
igen og igen, levende billeder og plancher, der skal 
studeres gennem huller i bånd, der som kileremme kører 
op og ned, op og ned. Uforudsete oplevelser? Ja, men 
kun første gang. Ved besøg nummer to er overraskelsen 
en saga blot.

Bag alle disse elementer, der er egnet til at forstærke 
og variere oplevelsen, ligger muligheden for den enkelte 
for at involvere sig – mentalt og fysisk – i selve oplevel-
sesøjeblikket og også i den fase, hvor vedkommende 
forbereder sig og forventninger opstår. Her skaber gæsten 
motivation for at tage imod oplevelsestilbuddet. Er det 
noget, jeg vil nyde? Er det noget, mine børn vil glæde sig 
over og huske? Er det noget, jeg vil lære noget af? Er det 
noget, jeg vil kunne fortælle om til andre med stolthed og 
glæde?

Mangfoldigheden ligger i helheden

Mangfoldigheden i oplevelsestilbuddene hænger vel at 
mærke ikke blot sammen med karakteren af kerneydelsen 
- de eksotiske dyr, det store spring, det smukke lærred. 
Variationen hænger i høj grad også sammen med den 
oplevelse, gæsten får i kraft af kontakten med attraktio-
nens ansatte, samværet med de andre gæster og selve 
rummet, der danner rammen om det hele. I næste kapitel 
sætter vi fokus på attraktionernes medarbejdere, som har 
helt afgørende betydning for gæsternes oplevelse.

Dyreparker giver gæsterne uforudsete oplevelser, fordi 
dyrene ikke er sådan at standardisere (som denne fugl der 
trækker i fotografens snørebånd). Andre attraktioner kan 
også indbygge overraskelser i deres tilbud
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Mangfoldighed, udtryk 
Oplevelseskategorier
 
• Uddannelse
• Underholdning  
• Æstetik  
• Eskapisme

Mangfoldighed, midler  
Virkemidler

• Appel til de fem sanser 
• Behovstilfredsstillelse  
• Udfordrende intellektuelt   
• Appel til fantasien, virkelighedsflugt  
• Appel til nysgerrighed  
• Overraskelser, det uforudsete

Hvilke af disse oplevelseskategorier er repræsenteret 
i attraktionen? Hvilke er ikke? Hvilke kan blive det 
og inden for hvilke er en videreudvikling mulig?

Arbejder attraktionen med lyd, stilhed, lugt, mærke, 
tryghed, utryghed, farver, smag, skønhed, spæn-
ding, viden, gåder, antydninger, bevægelse, nydelse, 
valg? Arbejder attraktionen med konfrontation 
mellem sanseindtryk for eksempel larm-ro, aktivitet-
afslapning etc.
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Variation i oplevelsestyper

Denne case illustrerer, hvorledes et offentligt finansieret 
museum arbejder med at udvikle variation i sine oplevel-
sestyper. Arbejdermuseet søger i sin oplevelsesudvikling 
at afbalancere flere hensyn. På den ene side er museet 
forpligtet af sin mission om forskning og formidling om 
arbejderklassens liv. På den anden side søger museet at 
øge besøgstal og indtjening ved at udvikle nye udstillinger 
og at forsøge at nå nye målgrupper. 

Arbejdermuseets baggrund 

Arbejdermuseet åbnede i 1983 på initiativ af fagbevæ-
gelsen og lokale græsrodsbevægelser. Stedet fungerer 
primært som museum for arbejderkultur og kunst, men 
bygningen lægger også hus til mange faglige møder, 
kulturelle aktiviteter, fester o.s.v. Der findes således en 
festsal, der har været centrum for politiske og faglige 
møder siden 1879 og er restaureret, så den fremstår som 
i 1913. 

Museets opgave er ud fra historiske, kulturhistoriske og 
kunsthistoriske perspektiver at indsamle, bevare, forske i og 
formidle såvel arbejderklassens liv som arbejderbevægel-
sens virke i alle dens forgreninger. På forskningsmæssigt 
grundlag indsamler museet hverdagsgenstande, 
kunstværker, arkivalier, fotos og andre former for doku-
mentation som gennem udstillinger, publikationer og 
anden formidling kan vise arbejderbevægelsens historie 
og arbejdernes levevilkår. Museet er landsdækkende 
specialmuseum for arbejderhistorie og arbejderkultur og 
har et landsdækkende arkiv for organisationer og personer 
i dansk arbejderbevægelse. 

En treenighed af oplevelser

Oplevelsestilbuddet er en treenighed bestående af 
museum, arkiv og bibliotek. 

Museet giver gæsterne indblik i arbejderens dagligdag 
fra industrialisering frem til i dag. Der fokuseres således 
på arbejderfamiliens arbejde, løn og fritid. Museet består 
både af fire faste udstillinger (1950-erne – en udstilling 
om arbejderfamilien; Familien Sørensen – en arbejder-
familie 1885-1990; Folkets århundrede; Trange tider 
– en lejlighed fra 1930-erne) og et antal særudstillinger, 
hvor sidstnævnte udskiftes et par gange om året og kan 
omhandle enten kunst eller kulturhistorie. 

Arkivet er 100 år gammelt og har fokus på arbej-
dernes vilkår, hvilket indebærer dokumenter fra både 
lønmodtagerorganisationer, politiske partier og private. 

Jens Otto Krags personlige arkiv findes eksempelvis på 
Arbejdermuseet, hvilket har givet stor opmærksomhed de 
senere år. 

Biblioteket er statsstøttet og har bl.a. en læsesals-
funktion i forhold til arkivet. Litteraturen knytter sig til 
fagområdet, der er arbejderhistorie. 

Oplevelsestyperne er indrettet efter de bestemte 
målgrupper

For museumsdelen forsøger den permanente udstilling at 
dække alle attraktionens potentielle besøgende, da der 
gerne skulle være noget for alle. 

I modsætning hertil tilrettelægges særudstillingerne 
ud fra skiftende målgrupper. Aktuelt findes således en 
udstilling omkring børnearbejde, der er rettet direkte til 
unge i folkeskolen og gymnasiet. Arbejdermuseet kender 
sit kundesegment og de forventninger denne gruppe har, 
hvilket har afgørende betydning for hvilke tiltag, som 
foretages. Der laves brugerundersøgelser 3-4 gange om 
året og den typiske besøgende beskrives meget specifikt 
som en folkeskolelærer på 47 år, der kommer fra Ishøj. 

Arkivet er udelukkende henvendt til forskning, hvor der 
søges om aktindsigt i dokumenterne ud fra gældende 
lovgivning omkring tidsfrister. Det er offentligt tilgæn-
geligt og biblioteket er tilknyttet som læsesalsfunktion. 
Arbejdermuseet har valgt ikke at servicere gymnasie-
elever, men hjælper med at finde materiale til afhandlinger 
og lignende. Der findes flere daglige brugere, der kommer 
og læser i de tilgængelige dokumenter. 

Gæsterne lægger vægt på oplevelser med  
et autentisk miljø

I den generelle museumsudstilling er Arbejdermuseet 
bekendt med, at kunderne lægger afgørende vægt på et 
autentisk miljø. Af stor popularitet er således nogle gamle 
lejligheder, hvor gæsterne kan gå rundt i datidens bolig-
forhold, hvor alt står i den originale indretning. Kundernes 
syn på særudstillingerne ændrer sig omvendt grundet de 
forskellige målgrupper. Det er eksempelvis noget ganske 
andet at afholde en kunstudstilling af Hans Scherfig for 
de ældre besøgende, end at arrangere en beskrivelse af 
datidens børnearbejde for det yngre publikum. 

Der er variation i formidlingstilbuddene

Arbejdermuseet lægger stor vægt på at få formidlet en 
oplevelse til gæsterne af tidligere tiders dagligdag. Der 
arrangeres derfor flere guidede ture, hvor der informeres 

CASE: Arbejdermuseet
Denne case er udarbejdet af Teknologisk Institut, februar 2006 som led i en undersøgelse af attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling.
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om datiden. Rundvisningerne tager mellem 45 minutter 
og 1,5 time, ligesom der kan vælges forskellige temaer. 
Guiderne er historiestuderende, som har deres faglige 
kompetence i orden. Kunderne kan selvfølgelig også selv 
gå rundt i museet. Her er det mere op til den enkelte at 
udnytte udstillingen og det udleverede materiale. 

Fremtiden vil byde på større variation i  
oplevelsestyperne

Arbejdermuseet har hele tiden fokus på at bevare specialet 
omkring formidling af livet som arbejder gennem tiden. 
Omvendt ønsker attraktionen at komme med et bredere 
udbud af oplevelser til museumsgæsterne. Besøgstallet 
skal derved gerne øges, ligesom kvaliteten kunne 
forbedres. Man arbejder på at nå nye målgrupper og har 
eksempelvis fokus på de tekniske skoler. Disse er tidligere 
faldet udenfor skoletjenesten på grund af museets 
status som statsfinansieret. Der laves nu en indsats for 
at overkomme denne lovmæssige forhindring, ligesom 
udstillingerne udbygges for at ramme dette segment. 
Perspektivet er således at gøre de tidligere tider mere 
håndgribelige via f.eks. fremvisning af datidens maskiner 
o.l. 

Arbejdermuseet har udviklet sig meget i de senere år, da 
biblioteket og arkivet først kom med fra 1. januar 2004. 
Ligeledes blev der i august 2004 opført en tilbygning til 
at fremvise særudstillinger. Besøgstallene er derved blevet 
forøget. Den fremtidige udvikling bliver dog begrænset 
af de fysiske forhold, da bygningen er fredet og ikke kan 
udvides yderligere. Indsatsen koncentreres derfor om 
indhold, formidling og kvalitet. 
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Mere at vide

• Experiencescapes, Tourism, Culture and Economy. 
Copenhagen Business Scholl Press, 2005

• Udvikling af Strategi i Attraktioner. Udgivet af 
Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner. 2005. Kan 
downloades fra www.odaweb.dk

• Pine, B.J. og J.H. Gilmore, The Experience Economi, 
1999

• Duus, Jørn, Bates, Hildebrandt og Brandi, Ankerhus 
m.fl. En række undervisere inden for strategi, ledelse, 
økonomi, oplevelsesudvikling og markedsføring har i 
tilknytning til ODA-kurser udarbejdet oplæg. Oplæg i 
PDF-format kan downloades på www.odaweb.dk

• Event Denmark, www.eventdenmark.dk
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Der står mennesker bag
Medarbejderen i attraktionen kan ikke udelukkende koncentrere sig om at løse de mere eller mindre 
rutineprægede opgaver, der hører hverdagen til. Han eller hun er også en kreativ idemager og en 
ansvarsfuld problemknuser. Optimalt set er frontmedarbejderen også en dygtig entertainer og en 
formfuldendt vært.

Alt dette stiller store krav til medarbejderstaben og til en ledelse, der skal forstå at uddelegere 
ansvar og frigøre kreativitet under hensyn til kvalitet og rentabilitet. Lederen skal med andre ord 
have udprægede evner som coach og proceskonsulent. Lederevnerne bliver yderligere udfordret 
fordi attraktioner, ligesom andre virksomheder i oplevelsesøkonomien, er kendetegnet ved en stor 
mangfoldighed i medarbejderskaren. 

Nye styringsværktøjer i form af projektarbejde, selvstyrende teams og netværk, skal sikre involvering 
og engagement hos medarbejderne, så de er bedst muligt rustet til at skabe mindeværdige oplevelser 
til et mere og mere oplevelsessøgende publikum.

Markedsanalyser

Attraktionens praktiske arbejde Gæstens oplevelse
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Kompetenceudvikling
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Oplevelsesrum

Fysiske rammer
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Attraktionens strategiske arbejde
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Attraktionens medarbejdere er helt afgørende for 
karakteren og kvaliteten af oplevelsestilbuddet, først og 
fremmest fordi det er dem, der varetager kontakten til 
gæsterne. 

To scenarier – værtsskabet og teaterforestillingen - er 
oplagte som forståelsesramme for samspillet mellem 
personale og gæster i oplevelsesrelaterede virksomheder. 
Begge scenarier forholder sig meget konkret til de særlige 
forhold, der udspringer dels af de nære relationer mellem 
personale og gæster, dels af den høje grad af variation og 
forandring, der er knyttet til oplevelsesproduktet. Der er 
ikke tale om et standardprodukt, der købes og forbruges 
på en rutinemæssig måde, men om en ydelse, hvor købs- 
og forbrugssituationen er afhængig af mange ting, og 
herunder i høj grad af samspillet mellem sælger og køber. 
Som Walt Disney har udtrykt det: “You can design and 
create, and build the most wonderful place in the world. 
But it takes people to make the dream a reality.” 

 
Værtsskabet

Det ene scenarie henter sin forståelsesramme fra privat-
sfæren, hvor værten tager imod sin gæst. De almindelige 
normer giver værten nogle retningslinier for, hvordan han 
tager imod gæsten og behandler ham. Gæsten skal føle, 
at det var godt, han kom. Han skal føle sig tilpas, nyde sit 
ophold og skal meget gerne få lyst til at komme igen.

I privatsfæren er normerne for et godt værtsskab 
indlært gennem socialisering, og de er en del af vores 
kultur. På samme måde er der også normer for, hvordan vi 
møder hinanden i mere professionelle sammenhænge, for 
eksempel i situationer hvor den ene part er i sælgerens og 
den anden i køberens rolle. Det handler blandt andet om 
høflighed, imødekommenhed, lydhørhed og fleksibilitet. 
Ganske som når kunden i en skobutik skal have en god 
betjening. Værtsskabet er imidlertid andet og mere end 
sælger-kunde relationen. Det handler om andet og mere 
end service. Værtsskabet drejer sig om at møde gæsterne 
på et personligt plan, at være tættere på personen og 
mere nærværende.

Ifølge Värdsskabet AB, som blev etableret i 2003 som 
led i et udviklingsprogram i svensk rejse- og turismebran-
che, skal seks grundelementer være opfyldt for at udøve 
et godt værtskab (www.vardsskapet.se): 

I oplevelsesvirksomheden er der store muligheder for at 
udøve godt værtsskab – eller ikke at gøre det. Typisk er 
personale og gæst sammen i forholdsvis lang tid, og det 
er også karakteristisk, at gæsten har behov for at have en 
stor frihedsgrad i forhold til den måde, han vil modtage 
oplevelsestilbuddet på. Den enkeltes frihed skal samtidig 
harmonere med oplevelsesvirksomhedens behov for 
orden, effektivitet og rentabilitet.

Gæsterne er forskellige. Det samme er medarbejderne 
og deres roller og opgaver i forhold til hinanden og til 
gæsterne. Nogle vil for eksempel være mere synlige end 
andre. Der er ikke én model for at være en god vært, for 

Tjene

At tjene er at være der for en anden. At lytte, forstå og spørge 
sig selv. Hvad kan jeg gøre, så du kan få det bedre lige nu? 

Helhed

At forstå helheden og se hele attraktionen, som den gæst, der 
vælger at besøge os, ser. 

Personen, som møder gæsten, er altid hele attraktionens 
repræsentant.

Dialog

Ofte henvender gæster sig, når der opstår problemer. Vi 
kan reagere ved at forklare, at personen tager fejl og ved at 
forsøge at overbevise gæsten om, at vi har ret. Vi kan også 
vælge at gå ind i en dialog. Ved at indgå i en dialog og lytte til 
folk tager vi andre mennesker alvorligt.

Ansvar

Personalet har et ansvar for det, der sker i attraktionen. De 
skal turde tage stilling og tage ansvar. Det er ikke det samme 
som at udvise loyalitet, der i højere grad handler om at gøre, 
som man har fået besked på.

Omtanke

Omtanke er værtsskabets hjerte og modsætning til 
ligegyldighed. Man tager hånd om andre og sørger for andres 
velbefindende. Vi tilpasser kultur og systemer med omtanke 
for gæsten og for andre medarbejdere. 

Kundskab

Kundskab er at forstå det, som gæsten forstår. Se som gæsten 
ser. Værtsskab handler i høj grad om at møde mennesket ud 
fra personens forudsætninger. At se hele personen og derefter 
besvare de spørgsmål, der stilles. Kundskab er derfor mere end 
viden. Det er evnen til at kunne anvende sine kundskaber i 
samspil med andres behov. 
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det afhænger af situationen, af modtageren og dennes 
respons.

Hele attraktionen og den enkelte medarbejder skal 
helt fundamentalt ville det, også for selv at få en god 
oplevelse i mødet med gæsten og i det hele taget en god 
arbejdsdag. Der er således tale om et jævnbyrdigt forhold, 
som det kommer til udtryk i citatet ”We are Ladies and 
Gentlemen, serving Ladies and Gentlemen”. (Ritz-Carlton 
Hotels)

Til gengæld for indsatsen har attraktionen mulighed for 
at tilføre oplevelsestilbuddet en ekstra dimension, og at 
profilere sig på et godt værtsskab. Det kræver meget af 
medarbejderne og af ledelsen, der skal tilrettelægge ram-
merne for, hvordan attraktionen vil være i sit møde med 
andre mennesker. Og hvad får man ud af det?  Værtsskab 
er stolthed i handling. Det gode værtsskab har betydning 
på flere niveauer. Det skaber kvalitet i gæstens oplevelse, 
mening og glæde for medarbejderne og for attraktionen 
har det betydning for attraktionens image og dermed i 
sidste ende dens fremgang.

I teatrets verden

Det andet scenarie er hentet fra teatrets verden. Her finder 
vi skuespillerne eller entertaineren, scenen, kulisserne 
og faciliteterne foran og bag scenen. Der er teknisk 
personale, og der er servicemedarbejdere. Der er publikum 
og alle de arealer, hvor de opholder sig og møder såvel 

skuespillere som servicepersonale. Kerneydelsen er tea-
terstykket, der opføres efter et manuskript. Skuespillernes 
ageren på scenen er nøje fastlagt på forhånd. De har et 
detaljeret manuskript at holde sig til. Alligevel skal der ofte 
være plads til en vis fleksibilitet og justering i forhold til 
publikums reaktioner. Bag scenen og i det hele taget i den 
verden, der er teatrets interne, er omgangsformerne nogle 
andre, men også her er samspillet tilrettelagt med henblik 
på at opnå optimale vilkår for selve kernepræstationen.

Oplevelsesvirksomhedens virkelighed har mange 
paralleller til teatrets, og det falder for eksempel nemt 
at sammenligne personalets møde med gæsterne med 
situationen for teatrets skuespillere og servicepersonale. 
Billedet er samtidig et udtryk for, hvor mange forhold 
oplevelsesvirksomheden egentlig bør tage stilling til i 
relation til mødet mellem personale og gæster, og hvor 
store krav der i det hele taget stilles til personalet.

Guiden på kunstmuseet eller i zoologisk have er i 
entertainerens rolle og skal formå at fange og fastholde 
publikums opmærksomhed og at formidle og repræsen-
tere på en måde, der lever op til attraktionens mission og 
værdisæt. Alt sammen skal ske med en stor opmærksom-
hed og lydhørhed over for netop den gæst eller netop 
det publikum, som guiden har foran sig. Guiden - eller 
andre medarbejdere med beslægtede opgaver - har et 
manuskript at arbejde ud efter, ligesom der formentlig er 
taget stilling til scenen, belysningen, lyden osv. 

Andre dele af personalet har andre roller. Nogle møder 
udelukkede gæsterne i relationer, der i hvert fald som 
udgangspunkt er mere standardiserede som for eksempel 
ved billetlugen. Andre møder slet ikke gæsterne, men 
løser udelukkende tekniske og administrative opgaver 
”bag scenen”.

I teatret har publikum normalt en klar fornemmelse af, 
hvad deres egen medvirken indebærer. De løser billet, går 
til garderoben, køber et program, konverserer, finder deres 
plads, ser og lytter, klapper osv. De har med andre ord en 
forholdsvis detaljeret viden om indholdet i en drejebog for 
deres del af den oplevelse, som en teaterforestilling er.

På samme måde har gæsterne i en attraktion normalt 
ikke en tilsvarende viden om drejebogen for deres del af 
oplevelsestilbuddet. De møder med nogle forventninger 
og nogle erfaringer fra tilsvarende attraktioner, men de 
møder også med et vist mål af usikkerhed. Det er ikke 
altid rart, og de skal derfor have tilbud om hjælp fra 
personalets side. Det er en kunst at give denne hjælp 
på en måde, så gæsterne føler sig på sikker grund og 
samtidig ikke omklamret. 

Hjertelig velkommen! Værtsskabsfunktionen hos Randers 
Regnskov skal ganske enkelt være den samme, som når 
man har gæster i sit eget hjem. Gæsten skal føle sig 
velkommen og godt tilpas under hele besøget.
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I den sammenhæng er det vigtigt, at den enkelte 
medarbejder skal turde satse på at træffe de rigtige 
beslutninger i situationen. Det kræver bevægelsesfrihed 
for medarbejderen. Det kræver overblik og ansvarlighed 
i forhold til helheden og derfor også et godt kendskab til 
helheden.

Medarbejderne

I den undersøgelse Teknologisk Institut gennemførte for 
ODA-projektet i begyndelsen af 2006 blev attraktionerne 
bedt om at forholde sig til personalet i relation til ople-
velsestilbuddet. Alle attraktioner angiver, at personalets 
indsats er en væsentlig del af oplevelsen, og 84 % af 
attraktionerne arbejder på at lade personalet og kunder 
indgå i nye relationer, for eksempel ved at udvikle 
personalets rolle som formidlere af viden og ”storytellers”. 

Kravene til attraktionens medarbejdere er således store, og 
forudsætningerne for at de kan løse deres opgaver på den 
bedst mulige måde skabes af ledelsen. Dette emne vender 
vi tilbage til, men inden da er der grund til at hæfte sig 
ved nogle særlige karakteristika ved oplevelsesvirksomhe-
dernes medarbejdere. 

I bogen Følelsesfabrikken beskæftiger forfatterne sig 

med den særlige sammensætning af medarbejderskaren 
i oplevelsesvirksomheder, og de hæfter sig især ved to 
forskellige medarbejdertyper: Primadonnaen og familie-
mennesket. 

Primadonnaer er for eksempel kunstnere, forskere, 
akademiske medarbejdere, it-medarbejdere, salgs- og 
marketingmedarbejdere, mens familiemennesket i højere 
grad er optaget af værdiskabelsen i den ordinære drift. For 
dem fylder arbejdet ikke alle døgnets timer.

En opdeling i disse to arketyper er naturligvis kun mulig 
som illustration på forskellige medarbejderkaraktertræk. 
Alle medarbejdere er forskellige, og alle har lidt af hvert, 
men i grove træk giver ”Følelsesfabrikkens” opdeling i de 
to typer et godt billede af de to væsentlige medarbejder-
grupper, og af de udfordringer, det giver ledelsesmæssigt. 
Ledere, der sætter ambitiøse mål og giver vide rammer 
kan være inspirerende for primadonnaer, mens det store 
spillerum virker utrygt for familiemennesket. 

Alle virksomheder har brug for forskellige medarbejder-
typer – primadonnaer og familiemennesker. Meget taler 
imidlertid for, at primadonnaerne udgør en større andel af 
medarbejdergruppen i attraktioner end i andre virksom-
heder. Der er det særlige ved primadonnaerne, at de er 
vanskelige at lede og i højere grad skal ledes indirekte.

Andre former for organisering af arbejdet er en naturlig 
konsekvens og har udmøntet sig i mere projektarbejde, 
organisering i selvstyrende teams og flere netværkssam-
arbejder. Projektarbejdet og arbejdet i selvstyrende teams 
giver medarbejderne mulighed for at involvere sig helt 
og fuldt og på en meget selvstændig måde i realisering 
af oplevelsesudvikling. Netværkssamarbejdet med andre 
attraktioner kan være midlet for den enkelte attraktion 
til at hente den inspiration og sparring, der ellers er 
svær at finde for virksomheder, der på mange måder er 
anderledes. Undersøgelser viser, at netværksdeltagelse 
både internt og eksternt i virksomheder i høj grad er 
med til at skabe idéudvikling og videndeling. De mange 
netværkssamarbejder, som er etableret i kølvandet af 
ODA-projektets aktiviteter; kurser, stormøder og studieture 
har også vist sig at være en stor gevinst. De forskellige 
netværk mellem attraktionerne er kilde til ny inspiration, 
ikke bare på ledelsesniveau, men på alle niveauer. Fokus 
er forskelligt og omfatter blandt andet strategi, projektsty-
ring, fællesindkøb, brug af frivillige m.m. 

Kunsten i oplevelsesøkonomiens virksomheder er også 
at skabe en balance mellem de kreative processer og 
medarbejdere på den ene side og virksomhedens øvrige 
processer og medarbejdere på den anden. De fleste 

Oganisationstemaer Primadonnaer Familiemennesker

Ledelsesholdning Ledelsesfremmed Ledelsesaccepterende

Forandringer En selvfølge eller udfordring Truende

Kollegaer Godt, hvis de er dygtige nok til at kunne 
bidrage til hans projekt

Vigtigt med menneskeligt ordentlige 
kollegaer

Opgaveprioritering Urimeligt hvis det rammer egne opgaver Vigtigt at få at vide, hvad man ikke skal 
lave

Tiidsregistrering Tåbeligt, da de alligevell abejder rigeligt Rart at kunne dokumentere, at ens 
arbejdsforpligtelse er opfyldt

Ledelsesteknikker Primadonnaer Familiemennesker

Formel autoritet Virkningsløs Respekteres nu og da

Faglig kunnen hos lederen En forudsætning for respekt Det er godt

Udfordrende mål Begejstrende Truende

Lederen som eksempel Inspiration fra en ligemand Ikke vedkommende, da lederen ikke er 
en af vore

Begejstring En forudsætning for engagement Det må ikke blive for meget

Omsorg Irrelevant Viser, at lederen er et ordentlig menneske

Grundholdninger hos primadonnaer og familiemennesker. 
Kilde: Følelsesfabrikken
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oplevelsesvirksomheder har tre bundlinjer at tilgodese, 
som vægtes forskelligt afhængig af virksomhedens 
overordnede strategi: 
• Faglig/kunstnerisk kvalitet
• Forretningsmæssig lønsomhed
• Medarbejdertilfredshed og kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling er et nøgleord, når det drejer 
sig om at styrke medarbejderne i forhold til at løse 
deres mangesidede opgaver. Umiddelbart er det måske 
nemmere at gå efter gode resultater ved at satse på nye 
oplevelsesprodukter, hvorimod der ligger et større og mere 
langsigtet arbejde i at gå efter de resultater, der bliver 
skabt ved at udvikle medarbejdernes kompetence. 

Som et utraditionelt supplement til de mere almindelige 
former for kompetenceudvikling har Odense Zoo etableret 
en ZIP-pulje, ZoosInitiativPulje, som hvert år bevilger 
penge til medarbejderne, der på eget initiativ udvikler et 
projekt. Det er typisk projekter, som ligger i periferien af 
de områder, de umiddelbart har med at gøre, men som 
på længere sigt kan øge kreativiteten.  Zoos grafiker har 
således været på møbelmesse i Milano, og en dyrepasser 
til træningskonference i USA. Formålet med puljen er ikke 
kun at få ny inspiration, men også at skærpe interessen 
for kompetenceudvikling generelt.

Som hovedregel vil medarbejdere i attraktionerne være 
meget åbne for kompetenceudvikling. De er nemlig typisk 
meget engagerede i deres arbejde. Det optager dem 
fagligt og menneskeligt. De er i positiv forstand en slags 
nørder. Det betyder imidlertid også, at der kan være en 
tendens til, at engagementet retter sig præcist mod den 
enkelte medarbejders del af det samlede oplevelsestilbud. 
Det betyder, at kunsten rent ledelsesmæssigt ikke 
nødvendigvis er at skabe entusiasme, men at udbrede 
entusiasmen og engagementet til at gælde helheden, at 
få hele medarbejderstaben til at gå efter samme mål. 

Sjovere, men sværere

Experimentarium rummer ca. 300 aktiviteter, og at-
traktionens direktør Asger Høeg er ikke i tvivl om, at der 
er forskel på at være leder i en oplevelsesvirksomhed frem 
for i en traditionel produktionsvirksomhed. Produktet 
er forskelligt fra dag til dag, og altid afhængigt af 
interaktionen mellem attraktionens personale også kaldt 
”piloterne” og gæsterne.

Den menneskelige dimension er afgørende, ofte opleves 
piloterne af gæsterne som selve produktet, og hver dag er 
attraktionens kerneydelser til eksamen. Mange parametre 

spiller ind, og kerneydelsen er langt mindre styrbar end 
andre produkter. På en regnvejrsdag har Experimentarium 
måske 3500 gæster, på en solskinsdag når tallet måske 
kun op på 500.  Attraktionen gør brug af en række 
ledelses- og styringsværktøjer for både at optimere 
gæsternes oplevelse og sikre en sund økonomi. Det sker 
blandt andet ved hjælp af hovedværket, en detaljeret 
projektstyringsmanual, daglige publikumsundersøgelser 
og et kvalitetsudvalg. Kvalitetsudvalget består af flere 
medarbejdere, der jævnligt mødes for at diskutere, hvad 
der kan gøres bedre for publikum. De er tæt på publikum 
og har derfor en ganske betydelig magt. Ledelsen har 
besluttet, at næsten uanset, hvad rådet foreslår, skal det 
gennemføres. 

Attraktioner skal være omstillingsparate og skal også 
i højere grad end tidligere lade gæsterne være med i 
tilrettelægning af forretningsidéen. På den måde får 
attraktionens gæster indflydelse på flere niveauer, både på 
strategi- og oplevelsesniveau. 

Enhver attraktion skal kunne rumme galskab og 
finurlighed, men der skal være mening med galskaben. 
Attraktionens medarbejdere skal kunne håndtere det hele, 
og alle er lige vigtige. Både dem, der sprænger grænser 
og dem, der sikrer at finansiering, de praktiske foranstalt-
ninger og gæsternes sikkerhed er i orden.

Ledelsen

Langt størstedelen af attraktionernes ledere er autodidakte 
inden for ledelsesdisciplinen. I spidsen for museer har stort 
set altid stået akademikere inden for forskellige fagom-
råder. Mange attraktioner er bygget op om karismatiske 
ildsjæle, der i kraft af høj faglighed, kreativitet og et stort 

For langt de fleste attraktioner, er den største udfordring 
ikke at få gæster til at komme, men at få dem til at 
komme igen. Det har Experimentarium på hjemmesiden 
taget konsekvensen af og lover gæsten en ny oplevelse 
hver gang.  

- en ny oplevelse 
hver gang!
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personligt engagement har ledet attraktionen. I mange 
tilfælde er moderne ledelsesprincipper først kommet ind 
i attraktionerne i takt med øget konkurrence, reduceret 
støtte og større forventninger til øget indtjening.

Forfatterne til ”Følelsesfabrikken” har udviklet en mo-
del, der viser det rum, lederen i en oplevelsesvirksomhed 
skal kunne navigere i.  Modellen viser fire operationsområ-
der, som er mulige at finde i alle oplevelsesvirksomhedens 
forretningsprocesser.

• Systematisk udvikling: Fornyelsesprocesser med afsæt i 
nye processer og produkter med kendte metoder. 

• Kreativt kaos. Her kan alt lade sig gøre. Kreativitet og 
egne værktøjer er i højsædet, og her skabes helt nye 
udstillingskoncepter og formidlingsformer.

• Effektiv rutine: Processer og produkter er velkendte. 
Eksempler er registrering, lagerstyring, indkøb m.m.

• Engageret drift: Processer og produkter er velkendte 
og medarbejderne er stærkt engagerede i at gennem-
føre den enkelte opgave. Eksempler er rundvisninger 
og levendegørelser, hvor rutinen spiller ind, fordi 
aktiviteten jævnligt gentages, men engagementet er 
afgørende, for at opgaven løses, og gæsten får en god 
oplevelse. 

Som leder i en oplevelsesvirksomhed og i en hvilken som 
helst anden virksomhed gælder det om at danne de ram-
mer og den systematik, der skal til for at få medarbejderne 
til konstant at udvikle sig. Så mange medarbejdere som 
muligt skal bidrage og være med til at omsætte viden, 
indsigt og erfaringer til handling i overensstemmelse med 
virksomhedens overordnede strategi.

At få det fulde udbytte af medarbejdernes engagement 
og kreativitet handler i høj grad om ledelsens evne til 
at skabe de bedst mulige vilkår for samspillet mellem 
personale og gæster, at sørge for et godt og kreativt 
samarbejde mellem personalet indbyrdes, at skabe vilkår 
hvor de enkelte medarbejderes særlige styrker kommer til 
deres ret, og hvor der ikke mindst er plads og rum til, at 
kreativiteten kan blomstre.

Af disse hensyn er det væsentligt at undgå en organi-
sationsstruktur, hvor alle beslutninger skal tages ét sted, 
og hvor alle handlinger kontrolleres fra samme sted. I det 
tilfælde vil medarbejderen være handlingslammet i samme 
øjeblik, der opstår en uventet situation. Samtidig vil 
medarbejderne sandsynligvis have den opfattelse, at når 
beslutninger ligger uden for deres indflydelse, er det heller 
ikke deres opgaver at påpege problemer eller udvikle nye 
idéer. Løsningen er altså at uddelegere ansvar og - som en 
nødvendig konsekvens – tillade fejl. 

Ledelsesopgaven i en virksomhed, hvor den gode idé 
er det vigtigste produkt, handler med andre ord om at 
give medarbejderne vide rammer for løsningen af deres 
opgaver. Af hensyn til attraktionens identitet er det 
imidlertid også vigtigt, at rammerne også findes, og at alle 
har haft indflydelse på dem, kender dem, accepterer dem.

Rammerne kan for eksempel være et sæt af værdier, 
som i Odense Zoo hvor samarbejdsudvalget har fastlagt en 
grundlov med seks overordnede værdier: 

• Personligt engagement 
• Ansvarlighed 
• Respekt 
• Kreativitet 
• Gå foran med et godt eksempel 
• Kompetence 

Disse værdier har erstattet regler, og hensigten er at 
kalde på medarbejdernes ansvarlighed frem for pligt. Det 
betyder også, at ledelsesopgaven er et spørgsmål om 
at rådgive den enkelte frem for at kontrollere. Derfor er 
det heller ikke tilstrækkeligt for lederen at være fagligt 
kompetent. Lederen skal blandt andet være god til at 

Systematisk 
udvikling

Kreativt kaos

Effektiv
(sublim)

rutine
Engageret drift

Innovation

Nøgtern
refleksion

Standardisering

Begejstring

Udviklingsbalancer i ledelse i oplevelsesøkonomien. 
Kilde: Følelsesfabrikken
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fungere som coach, lede teams og agere i en række 
forskellige spændingsfelter mellem rutine og fornyelse, 
rationalitet og begejstring, konsensus og konflikt.

Mange andre virksomheder har på tilsvarende vis 
formuleret deres værdisæt. Det er imidlertid ikke dem alle, 
der har haft held med at give dem betydning i hverdagen. 
I Odense Zoo vil direktør Henrik Lehmann Andersen 
gerne undgå at falde i den fælde, og ofte bliver der taget 
initiativer, der har til formål at sætte fokus på værdierne. 
For eksempel holder man jævnligt værdiuger, også kaldet 
VUP-uger, ”Værdier Uden Papegøjesnak”.  I en uge, hvor 
der var fokus på respekt, var der for eksempel tilrettelagt 
en ”Besøg din kollega! – kampagne”, hvor alle medarbej-
dere i løbet af en uge skulle besøge fire kolleger for at få 
kendskab til deres arbejde, deres synspunkter og i det hele 
taget til, hvem de var som mennesker. 

En totaloplevelse

Opgaven som kulturarvens bevarere, registratorer og 
forskere har vejet tungt i mange museers selvforståelse. 
Der er gennem årene sket en holdningsændring og mange 
museer har valgt at fokusere på brugerne og deres behov. 
Direktør Peter S. Meyer er meget bevidst om, at museet er 
til for brugernes skyld. Trapholt er et yndet udflugtsmål, 
som arbejder ud fra en strategi, som har gæsten i 
centrum. Trapholt værner om dannelsestraditionen, som 
er museernes formelle platform, men herfra skal der 

udvikles oplevelser på et højt fagligt niveau med brugeren 
i centrum. På Trapholt er kerneydelsen æstetiske oplevel-
ser, og museet har bevæget sig fra at være kunstværkets 
ambassadør til at være oplevelsens ambassadør. Målet er, 
at ingen gæster forlader Trapholt uberørt. Den moderne 
kunst skal ind under huden på gæsterne, og gæsten skal 
udfordres på forskellig vis. 

Placeringen af kundens oplevelse i centrum kræver en 
ledelsesstil, som inddrager alle medarbejdere.  Det gælder 
om at få det bedste frem i den enkelte medarbejder og 
give plads til selvrealisering. Museumsverdenen har mange 
højtuddannede medarbejdere, men er ikke lønførende. 
Til gengæld er stillingsindholdet og indflydelsen på jobbet 
stort, og der er gode muligheder for social anerkendelse 
og personlig udvikling. Medarbejderne er, hvad de 
beskæftiger sig med både i arbejdslivet og i fritiden. 

Der skal være plads til fejltagelser og en vis grad af 
risikovillighed. Med inspiration fra kunstens verden 
falder det let at vende tingene på hovedet, at se de 
skæve vinkler og få nye idéer til nye formidlingsformer. 
Traditionelle ledelsesværktøjer som styring og kontrol er 
på Trapholt erstattet af målsætninger, selvforvaltning og 
kontrakter. De kreative er krumtappen, men alle har lige 
stor betydning for attraktionen, og for at kreativiteten kan 
omsættes til handling og sund økonomi.

Som ledelsesværktøj gør Trapholt brug af en projektsty-
ringsmanual, som anvendes til hver udstilling og hvert ar-
rangement. Den omfatter alle attraktionens medarbejdere, 
opstiller succeskriterier, og afsluttes med evalueringer fra 
alle af hele forløbet. Desuden har museet udviklet et årets 
gang-styringsværktøj, som omfatter alle tilbagevendende 
begivenheder, udstillingsskift, sommerferier m.m. 

Krav om fornyelse

Der skal hele tiden tænkes nyt og anderledes for at skabe 
opmærksomhed, overraske og involvere. Hvert år nye 
forlystelser, nye events, nye udstillinger, nye anlæg, nye 
legeredskaber, nye formidlingsformer. Eller måske blot 
udvidelser og nye vinkler på de eksisterende oplevelsestil-
bud. 

For langt de fleste attraktioner er den største udfordring 
ikke at få gæsterne til at komme, men at få dem til at 
komme igen og igen. Det forudsætter nytænkning og en 
høj grad af både galskab, kreativitet, vildskab og ind-
dragelse af nye teknologier, kunst og videnskaber.

En af de attraktioner som for alvor har mærket dette 
er Tivoli, som i halvfemserne oplevede stagnation. Som 
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konsekvens heraf blev der satset markant på produktud-
vikling med nye forlystelser, sæsonudvidelse og blandt 
andet udvikling af ”Jul i Tivoli”. Det afspejlede sig med det 
samme i besøgstallet, som steg markant. I dag reinvesterer 
Tivoli løbende ca. 15 % af sin omsætning i produktudvik-
ling og nye initiativer. Fornyelser er en forudsætning for 
vækst.

Unikke og bemærkelsesværdige idéer kommer sjældent 
ved åbenbaringer, men oftest ved hårdt arbejde. De 
kan hjælpes på vej ved hjælp af gode gammeldags 
egenskaber som nysgerrighed, åbenhed, vedholdenhed 
og vilje. Mange teorier peger på, at gode idéer opstår i 
krydsfeltet mellem forskellige teknologier, kunstformer og 
videnskaber. Ved hjælp af tværfaglighed, videndeling og 
netværkssamarbejder øges mulighederne for at tænke i 
nye baner. Det er overraskelsen og det uforudsigelige, der 
beriger og gør indtryk.

For mange attraktioner er det ikke usædvanligt at 
tænke nyt. For nogle er det lettere end andre, fordi selve 
kerneoplevelsen helt naturligt lægger op til det. Der skal 

umiddelbart større kreativitet til at tilføre flintøkser en høj 
oplevelsesværdi, end der skal til for at øge oplevelsesvær-
dien af Det gyldne Tårn i Tivoli.

Mange attraktioner har årelange traditioner for at 
arbejde i krydsfelter. Trapholt opererer i krydsfeltet 
billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign, 
Experimentarium og Danfoss Universe har samspillet 
mellem læring, naturvidenskab og underholdning som 
forretningsidé, og det samme gælder mange andre 
attraktioner. Krydsfelterne kan imidlertid udvides, frempro-
vokere nye indtryk og skabe nye oplevelser.

Spændingsfeltet kan også bringes i spil hos den enkelte, 
og vi kan trænes til at tænke anderledes, bringes ud 
af vante rammer og tankebaner, hvor de almindelige 
associative barrierer fjernes. Processen kan med fordel 
hjælpes på vej af forskellige øvelser. Et eksempel er en 
lille simpel, men effektiv øvelse. Den er inspireret af 
Legos virksomhedsspil Serious Play, som har legoklodser 
som værktøj og dermed mulighed for at give legen en 
flerdimensionel funktion. 

• Tænk på en arbejdsmæssig udfordring
• Dekonstruer den, vend den på hovedet og giv den ny 

mening
• Fortæl om den til din kollega

Et eksempel kan være at gøre kø-problematikken til en 
oplevelse. Vend den og udvikl den til en oplevelse ved 
hjælp af storytelling, tryllenumre eller andre former for 
underholdning, mens gæsterne venter. 

En anden øvelse er at tvinge sig til at lægge mærke 
til noget, man normalt ikke gør. På den måde opstår 
kreativitet og nye tanker. Kig på attraktionen på en ny 
måde. Vælg en hel anden og utraditionel indfaldsvinkel 
og fokuser for eksempel på farver, børnefamilier, lugte, 
former, ben, lamper eller andet. Ved at tvinge sig selv 
til at opleve anderledes opstår et nyt spændingsfelt 
som platform for nye idéer eller nye måder at se på det 
eksisterende. 

At få den gode idé er lettere sagt end gjort for mange 
mennesker, men et grundsynspunkt i managementfilosofi-
en Corporate Kindergarten er, at ikke-kreativitet er tillært. 
Opgaven er at vende tilbage til menneskets oprindelige 
kreativitet og lade spillets og legens regler komme i fokus. 
Som altid skal virksomhederne være effektive, profitable 
og lærende - men i stigende grad skal de også forstå at 
benytte en række elementer fra både spil og leg til at 
forbedre konkurrenceevnen, styrke innovationen, tiltrække 

Unge kemistuderende føjer nye dimensioner af ild, røg 
og kemiske processer til oplevelsen af Richard Mortensen 
rummet på Trapholt.
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13 tips til kreativiteten 

1.  Skriv dine idéer ned før du glemmer dem. Hav altid papir og 
blyant med dig, så du kan notere ned hvis en idé pludselig lander 
i din turban. Når du genlæser dine noter opdager du, at 90 % af 
dine idéer er dårlige. Ingen panik - det er helt normalt. Det vigtige 
er, at de resterende 10 % er fantastiske. 

2.  Brug løs af de kreative teknikker, der allerede findes. Klik 
ind på Creativity Web (se links), www.gocreate.com eller www.
brainstorming.co.uk og find den kreative teknik, der passer til lige 
din problemstilling - i stedet for igen og igen at løbe panden mod 
muren. Teknikkerne er forrygende. Start med en Random Word. 
Eller en Omvendt Brainstorm. De er nemme at bruge, lige til at gå 
til...og så giver de gode idéer! 

3.  Gør noget anderledes. Vi har hørt det før, men det virker: 
Variér din daglige rutine. Ser du på den samme udsigt fra dit 
skrivebord hver dag? Så byt skrivebord med en kollega én dag om 
måneden. For at blive kreativ skal man hælde grus i sine rutiner. 
Det gør dagligdagen lidt mere besværlig, men åbner døren for nye 
oplevelser, indsigter - og dermed nye idéer. 

4.  Ready, fire, aim! Skyd før du sigter, ikke omvendt. Slå hæmnin-
gerne fra og fyr løs fra hoften! Alt for ofte stopper man efter idé 
nummer fem, hvor den virkelig gode idé måske først er nummer 
98. 

5.  Stå på hovedet. Al for megen tid går med, at vi alle leder efter 
’den gode idé’. Men det gode er noget, vi alle kan blive enige 
om - og dermed klichéernes holdeplads. Vend arbejdsrutinen på 
hovedet ved at spørge: Hvad ville vi aldrig gøre? Og spørg ikke, 
hvordan vi finder de gode idéer - spørg i stedet hvordan vi finder 
de dårlige idéer? Nye idéer er overalt; humlen er at lede efter 
dem, hvor ingen andre gør det. Fx ovre i skraldespanden. 

6.  Find fem fejl i dit arbejde - og dyrk dem. Lad være med at 
skrotte fejl med det samme - måske er det kimen til noget godt. 
Det, som du skærer fra i én opgave kan være indgangen til noget 
nyt i en anden. Det klassiske eksempel er Dunkin Donuts-kæden 
i USA, som har skabt en kæmpe succes på at sælge donuthuller, 
som egentlig er et restprodukt, der bliver tilovers, når man laver en 
donut. 

7.  Slip din indre nørd fri. Dyrk det nørdede i dig selv; det, som 
netop du ved uhyggeligt meget om. Ain’t it Cool-websitets 
grundlægger, den 28-årige Harry Knowles, var college-dropout 
og vejede 350 pund, da et uheld gjorde ham sengeliggende i en 
længere periode. Den rødhårede nørd brugte tiden til at dyrke 
sin passion for film ved at skrive anmeldelser på nettet. Hans 
ligefremme, ærlige og til tider barske tone gjorde ham snart til 
Hollywoods mest frygtede anmelder, som studierne i dag gør alt 
for at gøre sig gode venner med - for ikke at få ham imod sig. Din 
nørdede passion kan blive din stærkeste trumf. 

8. Lad dumheden råde. Angst og bluff er de største barrierer i 
vejen for alt kreativt arbejde, og humor giver nu én gang bedre 
idéer. British Telecom har ansat en virksomhedsnar. First American 

Banks direktør går på arbejde udklædt som Dracula. Så vildt 
behøver det ikke være. Men hold øje med dit eget angst og bluff-
barometer: Rynker du på brynene, når din kollega siger noget 
dumt? Er det måneder siden du sidst har overrasket dine kolleger 
positivt med en kærlig practical joke? Lad dumheden råde! 

9.  Genbrug. Husk det nu - gode idéer behøver ikke være så fandens 
avancerede, og det er ikke nødvendigt at have det allernyeste 
teknologiske udstyr for at få gode idéer. Prøv i stedet at bruge 
old-school teknologisk udstyr. Lav brochuren med kartoffeltryk. 

10. Six Thinking Hats. Edward de Bono arbejder i sin kendteste 
teknik med, at der er seks forskellige måder at tænke på, der alle 
er lige gode, og hver især repræsenteret af en hat. Tager man den 
røde hat på skal man fx tænke intuitivt. Det er der jo ellers ikke 
altid plads til på en arbejdsplads. Hvis man kan forklare tingene 
logisk og rationelt er det fint nok, men hvis du siger: ”Jeg har 
en fornemmelse af.” kan det ikke bruges. Men din fornemmelse 
er ofte korrekt. Så hvis vi kollektivt har et forum hvor vi tænker 
intuitivt og det er tilladt at gøre brug af forskellige tænkemåder 
og iagttagelser, er det ikke længere angstfyldt at dele sine tanker. 
På den måde får vi flere end kun én indgangsvinkel til tingene. 
www.edwdebono.com

11. Set-up - up-set. Dette er en teknik, der er anvendelig hvis du vil 
rykke grænserne for din branche - hvis du vil revolutionere. Beskriv 
nogle grundlæggende træk ved din branche: Hvilke metoder 
bruges normalt? Hvem er branchelederen? Hvad er branchelede-
rens motto? Når man har lavet en slags skabelon over branchen, 
branchens set-up, vender man det på hovedet og laver dermed 
et mentalt paradigmeskift, up-set. Tag for eksempel Nokias motto 
’Connecting people’. Det modsatte er ’Disconnecting people’. Her 
ligger måske nøglen til en ny retning i telebranchen. I dag skal vi 
hele tiden være kommunikérbare, i fremtiden vil vi sikkert få brug 
for ikke at være på, at være disconnected. Så her er tanken at et 
paradigmeskift i telebranchen kunne være at se på hvordan man 
opfylder kommende krav - og laver en personlig boble om folk. 

12. Mal dig op i et hjørne. Gymnasieeleven tror det er lykken, 
men finder snart ud af at fristilen er den absolut sværeste stil at 
skrive. Det samme gælder daglige udviklingsopgaver: Man kan 
ikke overskue for mange faktorer, når man skal være kreativ. Prøv 
derfor at gøre din opgave super simpel ved at opstille en stram 
regel eller en snærende begrænsning. Eksempler: Din pr-strategi 
skal kunne forstås af beboerne på dit lokale plejehjem. Din 
kommunikationsløsning må ikke indeholde ord. Din kampagne 
skal indeholde noget, du låner fra dit barns vuggestue.

13. Find en skytsengel. Er du gået i stå foran skærmen og aner du 
ikke hvordan du bryder det kreative dødvande, så forestil dig at 
du er en anden. Vælg for eksempel en knalddygtig kommunikatør 
som Henrik Dahl. Hvad ville han gøre i dit sted? Hvordan ville han 
løse dit problem? Eller spørg, hvordan Gandhi ville kommunikere 
dit budskab. Tanken er, at du ikke sidder alene med dit problem: 
Du kan altid få hjælp fra din kreative skytsengel. Og tænk bare 
hvilke løsninger, du vil komme frem til, hvis du vælger Anders And 
som din joker-skytsengel.

Kilde: www.redhair.dk
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medarbejdere og kunder og skabe et bedre arbejdsklima. 
Manuskriptforfatter Lars Andreas Pedersen, der er 

ide- og konceptudvikler og forfatter bag en række kendte 
reklamekampagner, har opstillet en liste med 13 anbe-
falinger til, hvordan man udvikler de gode idéer (www.
redhair.dk)

To hovedpointer 

Personalets måde at modtage gæsten og agere over for 
gæsten er helt centralt for oplevelsen, ligesom gæstens 
adfærd også har indflydelse på personalets måde at agere 
på. For at optimere de mange og forskelligartede kom-
petencer, der stilles til personalet, skal ledelsen forstå de 
sammenhænge og mekanismer, som er karakteristiske for 
ledelse i oplevelsesvirksomheder. Dertil er det afgørende, 
at ledelsen forstår at udbrede attraktionens værdier til alle 
medarbejdere på en konkret og operationel måde. Alle 
skal have en forståelse af at have vigtige roller at spille i 
forhold til gæsten. Helt overordnet skal ledelsen formå 
at forene kreativitet med en rentabel forretning med det 
formål at optimere gæsternes oplevelse og attraktionens 
økonomi.

Det er samtidig væsentligt, at alle i attraktionen bidrager 
til nytænkning både i det små og det store. Det kan være 
inden for alle områder, og uanset hvilken funktion, man 
har i attraktionen. De frivillige, teknikerne, formidlerne, de 
administrative, de løstansatte, alle skal kunne bidrage med 
idéer. Alt er muligt, og ingen metoder er for utraditionelle 
i idéfasen, når nye idéer, projekter, koncepter skal udvikles. 

Fra gæstens interaktion med personalet drejer vi fokus 
mod gæstens oplevelse af selve oplevelsesrummet, og ser 
på, hvordan de fysiske rammer påvirker gæstens oplevelse.

Mere at vide

• Bove-Nielsen, Jesper, Corperate Kindergarten - Sæt 
innovation og talent i spil, Børsen, 2003

• Lund, Jacob Michael, Anne Porse Nielsen, Lars 
Goldschmidt, Henrik Dahl & Thomas Martinsen, 
Følelsesfabrikken. Oplevelsesøkonomi på dansk, 
Børsens Forlag, 2005

• Pine, B. Joseph og James Gilmore, The Experience 
Economy: World is theatre & Every Business a Stage, 
Boston 1999, Harvard Business School Press

• Duus, Jørn, Bates, Hildebrandt og Brandi,  Ankerhusog 
m.fl. En række undervisere inden for strategi, ledelse, 
økonomi, oplevelsesudvikling og markedsføring har i 
tilknytning til ODA-kurser udarbejdet oplæg. Oplæg i 
PDF-format kan downloades på www.odaweb.dk

• www.värdskapet.se

• www.redhair.dk
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Et besøg på Arbejdermuseet i København starter allerede 
ude på gaden, hvor facaden og skiltene sender de 
første tydelige signaler om arbejderliv. Vinduerne ned til 
caféen i kælderen giver et kig ned i et stykke hverdag 
fra før verden gik af lave, og så er det endda en aktiv og 
fungerende café, hvor man er velkommen til at blive en 
del af attraktionen ved at nyde en øl og en håndmad.

Går man ind gennem porten og ind i gården, bliver 
man konfronteret med indtrykket af arbejderboliger op 
gennem etagerne mod det lille stykke himmel, der kan ses 
højt oppe mellem bygningerne.

Også inden døre i museet kan man glæde sig over 
lokaler, der er indrettet, så de i sig selv bliver en del af 
museets allerbedste udstillingsgenstande. Festsalen er et 
oplagt eksempel. Det er mødesalen fra det første Folkets 
Hus og fra hver eneste prisme, udskæring og forsiring 
emmer en stemning af taler, fester, debatter, der må have 
udfoldet sig i dette rum gennem mange årtier.

 Det er absolut ikke tilfældigt, at museets rammer ser ud 
som de gør. Bygningerne indbyder til det, men der ligger 
ingen automatik i, at et museum gør bygningerne til en 
del af udstillingen. Faktisk er der mange eksempler på, at 
det ikke er tilfældet.

Arbejdermuseet gennemførte en grundig analyse af 
sit eget tilbud og besluttede at satse på at skabe en 
totaloplevelse for gæsterne ved at inddrage bygningerne i 
udstillingen og gøre facaden, gården, vinduerne, rum-
mene og det hele til en del af den oplevelse, man får ved 
at besøge museet. På samme måde indgår de ansatte som  
en del af oplevelsen.

Arbejdermuseet er et eksempel på en aktiv og meget 
bevidst udnyttelse af de fysiske rammer om det, der 
egentligt er attraktionens kerneydelse – i dette tilfælde 
udstillingerne og arkivet.

Rummet som begreb

Lena Mossberg har introduceret begrebet ”oplevelsesrum” 
som en samlet betegnelse for de fysiske rammer og de 
kognitive, sociale og følelsesmæssige stimuli, der influerer 
på de indtryk, personerne i oplevelsesrummet modtager 
og reagerer på.

Oplevelsesrummet er de fysiske rammer for attraktio-
nens kerneydelse – omgivelserne, parkeringsforholdene, 
tilgængeligheden, udsmykningen, indretningen, udstyret 
mv. 

Joachim Christgau og Morten Vibe Jacobsen har i 
en afhandling beskæftiget sig med byen i oplevelses-
samfundet og med branding af byen gennem oplevelser. 
I den sammenhæng forholder de sig også til branding 
af produkter ved hjælp af oplevelser. Tilgangen er altså 
anderledes end for attraktionernes vedkommende, men et 
langt stykke ad vejen er overvejelserne alligevel de samme. 
De skriver blandt andet:

”Formålet er at nå frem til en forståelse af de 
muligheder, der ligger i den situation, hvor forbrugeren 
bevæger sig ind i et rum, der helt eller delvis, kan styres 
af organisationen. Dette giver organisationen mulighed 
for at skabe specifikke oplevelser, der stemmer overens 
med organisationens brand. Dette vil sige, at teorien ikke 
blot kan benyttes på en by, men tillige andre geografiske 
rum såsom lande og regioner. Teorien kan endvidere 
benyttes for en butik, et shoppingcenter eller et kontor 
(og naturligvis også en attraktion (red)).

Gældende for alle er, at det foregår indenfor et rum, 
hvor en ”ledelse” har mulighed for at øve indflydelse på 
de fysiske karakteristika. 

Umiddelbart kan man måske mene, at de fysiske 
rammer har mindre betydning end selve oplevelsen. At 
skuespillet i teateret er det væsentligste og ikke farverne 
på væggene, tykkelsen af gulvtæppet eller hygiejnen på 
toiletterne.

Et stykke ad vejen er det naturligvis rigtigt – i hvert 
fald når det handler om forskellige nødvendige praktiske 
foranstaltninger. Man forventer for eksempel, at toilet-
terne fungerer, og at de er rene. Man forventer det i en 
sådan grad, at man slet ikke lægger mærke til det, hvis 
det er tilfældet. Det gør man til gengæld, hvis det ikke 

Arbejdermuseet byder allerede ved velkomsten på en 
totaloplevelse, hvor det ydre giver et indtryk af arbejderens 
virkelighed, som den var en gang.
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er tilfældet, og i den situation kan et sådan umiddelbart 
mindre væsentligt aspekt få negativ betydning for 
oplevelsen.

Andre forhold ved oplevelsesrummet kan spille en mere 
aktiv rolle for oplevelsen. I nogle tilfælde er de fysiske 
rammer endda et selvstændigt trækplaster for publikum. 
Bygningen kan i høj grad være en oplevelse i sig selv. 
Dette gælder ikke mindst mange af landets kunstmuseer, 
hvor kunsten integreres i arkitekturen.

Ydermere kan de fysiske rammer understøtte eller 
ligefrem forstærke oplevelsen. En god temperatur i 
lokalet, får gæsterne til at føle sig tilpas. Lys, udsmykning 
og mange andre faktorer kan gøre den gode oplevelse 
endnu bedre. Det er måske netop det, der får gæsterne til 
at vælge teatret frem for sofaen derhjemme.

Omvendt kan oplevelsen blive ødelagt af larm, for høj 

temperatur, for skarpt lys, umagelige stole og andet, der 
stjæler opmærksomheden fra det egentlige.

Et sigende udtryk for betydningen af de fysiske rammer 
er den vægt, som mange gæster tillægger de faciliteter 
og funktioner, der egentlig er sekundære i forhold til selve 
oplevelsestilbuddet. Det gælder for eksempel restaurant, 
butik og lignende. 

Lena Mossberg bruger museer som eksempel og skriver, 
at det at købe kaffe og forfriskninger i en automat eller i 
ucharmerende omgivelser kan gøre gæsterne misfornø-
jede, hvis motivationen til besøget er et ønske om socialt 
samvær med vennerne.

Apropos så viste en undersøgelse fra attraktioner i 
Wales 2005, at gæsterne i gennemsnit brugte 28 ud af 86 
minutter på shopping og café m.m. På kerneoplevelsen 
var helliget i alt 58 minutter. (John Lennon, Moffat Centre, 
Glasgow Caledonian University) 

Undersøgelser viser netop, at gæsterne i mange 
tilfælde lægger overordentlig stor vægt på de ydre 
omstændigheder, og at det derfor ikke er nok at fokusere 
på kerneydelsen. Selv om kokken på spisestedet tryller 
med råvarerne, er det for eksempel ingen garanti for 
gæsternes tilfredshed. Mange andre faktorer end madens 
smag og kvalitet har meget - og måske endda mest - at 
sige for restaurationsgæsters valg eller fravalg af bestemte 
spisesteder. Tobaksrøg, støj, dårlige parkeringsforhold, 
kedelig indretning – mange forhold kan forplumre selv 
den mest velsmagende pastinaksuppe.

Omvendt vil der ofte være mulighed for at tænke 
merværdi ind i oplevelsesrummet. Mange gæster på 
museer ser meget hurtigt frem til kaffen og kagen i 
caféen, så hvorfor ikke lade arkitektur spille op til gæstens 
behov for hurtigt at få tilfredsstillet behovet for kaffe og 
så endda tjene penge på det i små oaser rundt omkring 
eller tidligt i attraktionen?

Det er også værd at gøre sig overvejelser om legeplad-
sens placering i forhold til caféen. Kan forældrene sidde 
i cafeen og derfra holde øje med børnene, er der en god 
chance for, at de får en kop kaffe mere og samtidig nyder 
synet af børnene. Begge parter får på den måde en god 
oplevelse ud af pausen.

Stort, lille, synligt, usynligt

I mange tilfælde er oplevelsesrummet meget veldefineret 
og overskueligt. I andre tilfælde har det flydende grænser 
til verden omkring, som når Vikingeskibsmuseet ved 
Roskilde tilbyder sejlads på Roskilde Fjord m.m. Hele 

Kattegatcentrets tunnel er et oplagt eksempel på, hvordan 
de fysiske rammer i attraktionen kan medvirke til at 
forstærke gæsternes oplevelser. (Foto: Rasmus Baaner)
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”rammen” har betydning for oplevelsen.
Som hovedregel er attraktionerne dog velafgrænsede 

permanente oplevelsesrum, og det er karakteristisk, at der 
er stor kontakt med gæsterne over lang tid.

Oplevelsesrummet har som regel både en synlig og en 
usynlig del. Den synlige del er der, hvor, gæsterne færdes, 
og det er nærliggende at lægge stor vægt på den side af 
sagen. Den usynlige del er imidlertid mindst lige så vigtigt, 
idet det er den, der skaber basis for alt, hvad der foregår i 
den synlige del.

Sammenligner man med et teater, så er den synlige del 
af oplevelsestilbuddet alt, hvad der ligger foran scenetæp-
pet. Hvad der ligger bagved – kontorer, øvelokaler, 
garderober og værksteder er imidlertid helt afgørende for 
det, teatret og dets medarbejdere præsterer på scenen.

Samtidig rummer mange attraktioner et særligt 
oplevelsespotentiale i områder, som gæsten normalt 
ikke har adgang til. Klassiske eksempler er fodring af 
dyr i zoologiske haver. Fodringer hører i dag til nogle af 
besøgets highlights og bliver både program- og iscenesat.

I mange andre attraktioner foregår spændende ting 
bag scenen, som gæsten med fordel kunne inddrages i. 
Processen med konservering af dyr, rekonstruktioner af 
bygninger, udgravninger af arkæologiske fund, bygning 
og istandsættelse af skibe. Det er aktiviteter, der i sig 
selv rummer en oplevelse, og nogle af aktiviteterne kan 
gæsten sågar deltage i og sætte sit præg på. 

De permanente oplevelsesrum vil ofte være genstand for 
arkitektonisk omsorg. Oplevelsesrummet kan simpelthen 
være en oplevelse i sig selv, og gæsterne kommer også 
på grund af - eller måske endda udelukkende på grund af 
arkitekturen eller andre forhold ved oplevelsesrummet.
Det er der mange gode eksempler på. Mere end et år efter 
indvielsen af den nye operabygning i København er der 
således ventelister til rundvisning i bygningen; rundvisning 
uden opera, men med arkitektur, design, udsmykning på 
programmet. 

Det Jødiske Museum i Berlin har til huse i et særdeles 
markant byggeri, der både i sin grundplan, i sin facade og 
i hele sin stil er en integreret del af udstillingen. Så stor 
betydning har arkitekturen for museet, at mere end en 
halv million gæster besøgte museet, mens bygningerne 
endnu var tomme.

Rummet giver struktur

Arkitekturen og indretningen kan spille en betydelig rolle 
for, hvordan gæsterne ledes rundt i attraktionen, og 

dermed også for hvordan de modtager de budskaber og 
stimuli, attraktionen ønsker at sende.

I Universum Science Center, Bremen er der gjort meget 
ud af en gennemført logisk opbygning. Her kan man fra et 
centralt punkt vælge tre trapper, som ved hjælp af en rød, 
blå og gul farve over flere etager fører til ekspeditioner i 
kosmos, jorden og mennesket.

Rejsen gennem kosmos starter med teorien om kosmos 
opståen og går fra det store til den mindste partikel. 
Hænder på håndaftryk på store sten udløser fortællinger 
om forskellige teorier om jordens opståen. Dernæst kan 
man vælge at gå ombord i en rumskibslignende kabine, 
der ved hjælp af skærme, lyde og bevægelser tager os 
tilbage i tiden og ud på en rejse til grænsen af tid og sted, 
hvor man oplever ”the big bang”. 

Jordekspeditionen starter i jordens midte og langsomt 
bevæger vi os fra 4400 grader C og 6370 km op gennem 
etagerne til jordoverfladen på øverste etage. Undervejs 
kan man opleve vulkanudbrud og andre naturkatastrofer. 

Ekspeditionen i mennesket må nødvendigvis starte med 
fødslen. Gæsterne vandrer gennem en overdimensioneret 
livmoder, hører fostres hjertelyde og kommer til sidst den 
trange vej gennem fødselskanalen til en mængde faktuel 
information om mennesket. Alle sanser udfordres. Ved 
hjælp af en række eksperimenterende og interaktive 
formidlingsstationer pirres ører, øjne og næser. For 
følesansen er udviklet et særligt rum – Tactile Dome, som 
er et helt mørkt labyrintlignende rum, hvor man i total 
mørke famler sig gennem rummet sammen med en masse 
andre mennesker.

I Bremens gamle historiske centrum ligger det 
lille byhistoriske museum St. Jacobus Packhaus, der 
formidler byens historie fra midten af 1600-tallet.  En 
multimedieudstilling indvendig har forvandlet huset til et 
moderne interaktivt udstillingsområde, hvor edutainment 
er omdrejningspunkt, og forener nyt med gammelt. Der 
er næsten ingen tekster at læse. De få der er, kastes op på 
de gamle mure og ned på gulvet ved hjælp af laserlys.

Turen gennem attraktionen

Flowet eller gæstens mentale og fysiske gang gennem 
attraktionen spiller en afgørende rolle både oplevelses- og 
forretningsmæssigt. Detailhandlen er eksperter på 
området og formår at styre kunderne gennem supermar-
kedet, så de udsættes for den maksimale ”impulskøbsti-
mulering”. Det kan attraktionerne lære meget af, mener 
Ask Agger, Zentropa Interaction, som arbejder med flow 
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og navigation i forbindelse med storytelling. 
Attraktionen kan ved hjælp af scenografi, skilte, 

interaktivitet og personale mentalt opbygge gæstens 
forventning og fysisk styre gæsten gennem attraktionen. 
Gæstens oplevelse farves konstant af det han eller hun ser, 
og det sidste indtryk smitter af på det følgende. Det er op 
til attraktionen at vurdere om gæsten skal opleve æstetisk, 
analytisk eller måske selvreflekterende. Flowet skal være 
derefter, og i den sammenhæng spiller navigation en 
vigtig rolle. 

Hvordan fortæller attraktionen gæsterne, hvordan de 
skal bevæge sig og hvad de har i vente? Med farvede 
streger på gulvet, navngivne sektioner eller med centrale 
ikoner, som man arbejder sig hen imod? Kort, skiltning 

og betegnelser har stor betydning. Det er vigtigt, at folk 
ved hvad der forventes af dem – skal de udforske på egen 
hånd eller skal de gå i flok og følge de andre?

Flowdesignet har ikke kun betydning for gæstens 
oplevelse, men skal også sikre fleksibilitet og funktionali-
tet. Flow og navigation skal tænkes sammen med praksis i 
hverdagen i forhold til bemanding, lav- og højsæson med 
eventuel lukning af enkelte afsnit m.m.

Oplevelsesrummet markedsføringsmæssigt

Gæsterne besøger attraktionen for at berige sig selv 
med den ene eller anden form for oplevelse, og at de 
opholder sig nærmest pr. definition længe i et permanent 
oplevelsesrum - i hvert fald længere end i mange andre 
forbrugssituationer.

Alt dette gør, at oplevelsesrummet har særlig stor 
betydning i den slags tilfælde. Det gælder således også for 
attraktionerne. Og betydningen ligger både i markedsfø-
rings- og i oplevelsesmæssig henseende.

I kraft af designet af oplevelsesrummet er attraktionen 
i stand til at kommunikere, hvad den har at tilbyde. 
Gennem sin ydre fremtræden vækker attraktionen 
nysgerrighed og interesse og motiverer dermed potentielle 
gæster til at besøge stedet.

Arbejdermuseet i København er allerede nævnt som 
et eksempel på en attraktion, der meget bevidst er 
designet i sit ydre, så museet profilerer sig udadtil. Tivoli i 
København er et andet eksempel. Her er lysene, musikken, 
forlystelserne en slags vartegn for alle attraktionens 
oplevelsestilbud. 

Det betyder også, at oplevelsesrummet gennem sit 
design og i alle sine virkemidler er en del af attraktionens 
kommunikation med omverdenen på linje med andre 
PR- og markedsføringsaktiviteter. 

I forhold til web-site, pjecer, annoncer og andre 
udtryksmidler er de fleste attraktioner vant til at arbejde 
meget bevidst med at sende entydige signaler om 
tilbuddets karakter. Signaler, der underbygger stedets 
image. På samme måde er det vigtigt at være bevidst 
om, at alt, hvad der former oplevelsesrummet, skal være i 
harmoni med attraktionens image. Et stiligt kunstmuseum, 
et sprælsk laboratorium, et arbejdende vikingemuseum, 
en levende dyrepark, en frodig blomsterpark. Arkitektur, 
musik, dufte, teknisk udstyr, bygningernes arkitektur, 
indretning og alle andre elementer skal så vidt muligt 
underbygge det billede, attraktionen ønsker af sig selv, 
og de oplevelser, som attraktionen ønsker at give sit 
publikum.

To eksempler, der viser hvordan man på hver sin måde 
kan anvende særudstillinger. Det sidste eksempel åbner og 
styrer gæsten gennem hele udstillingsrummet.
Kilde: Ask Agger, Zentropa Interaction
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En bevidst udnyttelse af disse virkemidler betyder 
naturligvis, at attraktionen positionerer sig ved hjælp af 
oplevelsesrummet og også på denne måde differentierer 
sig fra konkurrenterne. Københavns store forlystelsespar-
ker – Tivoli og Dyrehavsbakken – er gode eksempler på 
dette. I sin kerne er en stor del af oplevelsestilbuddet det 
samme, nemlig underholdning gennem forlystelser, der 
udfordrer gæsterne fysisk og psykisk. De to oplevelsesrum 
- bygningernes arkitektur, områdets indretning – giver 
imidlertid hver forlystelsespark sit særkende.

Ligesom karakteren af oplevelsesrummet er en del af at-
traktionens eksterne kommunikation, har den også betyd-
ning for den interne kommunikation. Oplevelsesrummet 
udgør de fysiske rammer om de ansattes arbejdsplads og 
gør sit til, om det er en arbejdsplads, hvor det er rart at 
være og en arbejdsplads, hvor man bliver motiveret til at 
yde en god indsats.

Medarbejderne er til stede hver dag og skal tilbringe 
mange af deres aktive timer i oplevelsesrummet. Gæsterne 
er der ikke nær så længe, men længe nok til, at deres 
indtryk af stedet og deres velbefindende i øvrigt også 
bliver påvirket af de fysiske rammer.

    
Oplevelsesrummet og gæstens oplevelse 

Mossberg refererer til psykologiens stimuli-respons-teori, 
hvor stimuli påvirker en organisme og skaber en reaktion. 

Kunderne og de ansatte modtager stimuli fra oplevel-
sesrummet, og hvert individ reagerer på sin egen måde 
på disse afhængigt af følelser, sindsstemning etc. i det 
givne øjeblik. Er vi i en restaurant, giver indretningen os 
straks en fornemmelse af, hvilken slags restaurant, der er 
tale om. Indretning, lys, farver er med til at skabe tryghed, 
godt humør – eller det modsatte. Lyde, temperaturer 
og lugte påvirker os fysisk og får os til at være glade, 
veltilpasse, fryse, svede, få hovedpine og kvalme. Vi 
reagerer måske ved at forlade stedet så hurtigt som muligt 
og aldrig komme tilbage eller ved at blive længe og straks 
glæde os til næste gang.

Gæsterne i oplevelsesrummet bliver påvirket af 
atmosfæriske forhold - temperatur, lyd, musik, lugt etc., 
af stedets funktionalitet, for eksempel indretning, møbler 
etc. og af tegn, symboler og artefakter, for eksempel 
arkitektur, indretning, skilte og dekorationer.

Set fra attraktionens side betyder det, at det er vigtigt at 
forholde sig bevidst til disse forhold i bestræbelserne på at 
give gæsterne en bestemt oplevelse af oplevelsesrummet.

Helt kan indtrykkene ikke styres, for meget afhænger af 

den enkelte gæst, af hendes baggrund, sindsstemning etc.
Undersøgelser viser imidlertid, at der til en vis grad 

findes almenmenneskelige reaktionsmønstre på bestemte 
stimuli. Vægfarven blå understøtter for eksempel, at 
den, der opholder sig i rummet, opfører sig roligt og ikke 
særlig impulsivt. Rød har den modsatte effekt, og hvis 
en forhandler af dyre forbrugsgoder indretter sin butik 

med den viden i baghovedet, kan han faktisk fremme en 
tendens til, at forholdsvis mange kunder impulsivt vælger 
at købe i stedet for lige at overveje købet igen og igen. 
Fartstriberne på væggen i caféen underbygger andre 
signaler fra rummet om, at her skal man ikke opholde sig 
længe. Man skal videre.

Flere udstillinger eksperimenterer med de fysiske 
rammer for at underbygge kunstværkernes, instal-
lationernes eller genstandenes udsagn med mørke, lys, 
visuelle forandringer etc. Her bliver rummet ikke blot 
en ramme, men en del af selve kerneydelsen. Rummet 
befordrer sammenstødet mellem nyt og gammelt, det 
klaustrofobiske, det skrøbelige, konflikten mellem natur 
og kultur. Blodsporene på vægge og gulv giver mødet 
med middelaldervåbnene et touch af drama.

I Danfoss Universe er også havearkitekturen i samspil 
med udstillingsgenstandene. Hvor udstillingen fokuserer 
på is og kulde, er blomsterne holdt i hvide og blå farver. 

I en attraktion som Den fynske Landsby er oplevelsesrum-
met og attraktionen en helhed.
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Hvor ilden og varmen er et tema, står blomsterne i gule og 
røde farver.

I blinderestauranter flere steder i Europa er restauranten 
mørklagt og publikum får helt nye oplevelser ud af 
besøget, hvor alle andre sanser end synssansen står på 
stilke. Experimentarium har i 2006 brugt samme virke-
midler i en blindeudstilling, der i kraft af sine mørklagte 
oplevelser kombinerer det nye med det opsigtsvækkende 
og grænseoverskridende.

Mørket er også en vigtig del af rammen om 
kulturnætterne i flere danske byer og også Det franske 
Kulturministeriums initiativ med en nat, hvor museerne 
holder åbent. Det blev en så stor succes, at idéen søges 
udbredt til hele Europa.

 
Kommunikation og følelser     

Gæsternes reaktionsmønstre er kognitive, følelsesmæssige 
og fysiske, skriver Lena Mossberg. Den kognitive reaktion 
handler om gæstens opfattelse af stedet, for eksempel 
som seriøst, venligt, trygt eller forvirrende og afvisende. 
Indretningen og arkitekturen har stor betydning for 
oplevelsesrummets kommunikation med gæsterne. 
Rummet taler æstetisk til os.

De følelsesmæssige reaktioner handler om, at omgivel-
serne kan påvirke os i negativ eller positiv retning. Vi føler 
os godt eller ubehageligt tilpas. De stimuli, der påvirker os 
følelsesmæssigt, er for eksempel musik, lyd, lys, farver og 
lugte.

De fysiske reaktioner skyldes eksempelvis temperatur, 
lys, lugt, komfort mv. Gæsten kan få hovedpine, komme 
til at fryse, svede og blive træt eller føle sig frisk og 
veloplagt alt efter, hvordan han eller hun modtager 
stimuli.

Den samlede reaktion fra såvel gæsters som medarbej-
deres side på diverse stimuli har i den sidste ende store 
konsekvenser for deres adfærd. De vælger at blive i kort 
eller lang tid, at bruge penge eller lade være, at være åbne 
for kontakt eller at holde sig for sig selv.

Som tidligere nævnt er der visse almen-menneskelige 
retningslinjer for, hvordan vi reagerer på bestemte 
stimuli. Farverne omkring os er ét eksempel, der allerede 
er nævnt. De fleste befinder sig også bedst ved en 
temperatur på omkring 20 grader; et støjniveau, hvor man 
kan tale sammen; musik der ikke distraherer; lys, der ikke 
blænder; ligesom vi som mennesker har en nogenlunde 
samstemmende opfattelse af, hvilken form for stol, der er 
behagelig at sidde i. 

Inden for disse rammer er der imidlertid mange 
variationsmuligheder, hvor det er nødvendigt at tage et 
omhyggeligt hensyn til, at stimuli fra oplevelsesrummet 
er i samklang med stedets image. Sangrepertoiret fra 
Bakkens Hvile på Dyrehavsbakken passer fortrinligt netop 
der, men ikke i Hjemsted Oldtidspark uanset på hvilket 
lydniveau, den spilles.

Og selv om mennesker, som de er flest og under 
normale omstændigheder, foretrækker bekvemme stole, 
roligt lys og afdæmpet lydniveau, så er alle tre former for 
stimuli upassende ved en rockkoncert.

Rammer i spil

Hvis der har været en tendens til, at attraktioner udeluk-
kende har betragtet de fysiske rammer om oplevelsestil-
buddet ud fra en rent funktionel betragtning – en skal 
om det egentlige, så er den måde at se på rummet under 
forandring. Som beskrevet er der mange inspirerende ek-
sempler på, at det er tilfældet, og at alle dele af rummet i 
princippet kan bringes i spil. Ligeså vigtigt er det at tænke 
flow’er gennem attraktionen ind i helheden, så gæsten 
styres gennem attraktionen på den mest hensigtsmæssige 
måde. Bedst vil man ofte være stillet, hvis attraktionen 
skal starte fra bar jord. Omvendt kan eksisterende fysiske 
rammer være en foræring, hvad atmosfære angår, og selv 
den kedeligste bygning kan blive en aktiv medspiller for 
attraktionen, hvis nogle af de mange virkemidler bliver 
brugt med omtanke. 

Forstår attraktionen at udnytte disse muligheder 
optimalt, er der skabt de bedste forudsætninger for, at 
gæsten kan tage imod og opleve, ikke mindst i kraft af 
velfungerende sociale relationer til personalet og til de 
andre gæster. Det er forhold, vi ser nærmere på i det 
følgende kapitel.
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Designprocessen

En ting er at acceptere, at hvert enkelt element i 
oplevelsesrummet er med til at skabe oplevelsen – at 
restauranten ikke kan nøjes med at koncentrere sig om at 
stege bøffen optimalt, at museet ikke kan stille sig tilfreds 
med at udstille verdenskunstnerens mest berømte arbejde. 
Næste skridt er at tage stilling til, hvordan designet og 
gæstens flow gennem attraktionen skal foregå konkret 
– ikke som en løsrevet proces, men på grundlag af 
systematiske og strategiske overvejelser.

Grundlaget

Udgangspunktet er, at attraktionen i kraft af sin strategi-
ske planlægning er på det rene med sit eget image, sine 
egne værdier, sit eget publikum og også sine konkur-
renter. På grundlag af denne viden kan man opstille nogle 
retningslinier for designet af oplevelsesrummet.

Find værdierne

Faglige og praktiske hensyn kan naturligvis være bestem-
mende for mange af disse forhold. Det kan handle om 
bevaring af følsomme og skrøbelige genstande, om 
et ønske om at genskabe autentiske omgivelser, om 
læsbarhed, synlighed etc. Når disse hensyn er taget vil 
der imidlertid være mange muligheder for at understøtte 
attraktionens identitet og oplevelsestilbuddets karakter 
gennem designet af de fysiske rammer. 

Attraktionen kan beskrive sig selv og sit oplevelsestilbud 
ved hjælp af værdiladede ord og efterfølgende forholde 
sig til, hvordan dette kan eller skal udmøntes fysisk i alt 
lige fra vægfarver til ruminddeling, baggrundsmusik, 
skiltetypografi, møbler, planter osv.

Eksempler på værdiladede ord: 

Humoristisk, sjov, alvorlig, populær, frygtindgydende, 
appetitlig, seriøs, eksotisk, ekstravagant, eksklusiv, 
elegant, klodset, ordinær, dyr, billig, smuk, grim, hyggelig, 
varm, kold, stor, lille, rolig, støjende, bekvem, ubekvem, 
farlig, tryg, gammeldags, moderne, behagelig, ubekvem, 
anmassende, overvældende, beskeden, tilbageholdende.

Designet udmøntes i fire forhold:

• Tegn, symboler og artefakter - arkitektur, farver, skilte 
og dekorationer.

• Atmosfæriske forhold - temperatur, lyd, musik, lugt 
etc.

• Funktionalitet, for eksempel indretning, møbler, 
teknisk udstyr

• Flow’et gennem attraktionen styres af arkitektur, 
scenografi, skilte, interaktivitet etc.

Mere at vide

• Mossberg, Lena, Att skapa upplevelser - från OK 
til WOW!, 2003

• Christgau, Joachim og Martin Vibe Jacobsen, 
Byen i oplevelsessamfundet, Prisbelønnet 
speciale, Copenhagen Business School 2005

• Agger, Ask, Om flow, Zentropa Interaction,2006
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Det er karakteristisk for de oplevelser, attraktioner tilbyder, 
at langt, langt de fleste gæster nyder dem sammen med 
andre - gerne familie, venner, kolleger. Det er en del af 
oplevelsen at være sammen, hygge sig, udveksle syns-
punkter, grine af og med hinanden. Ja, i mange situationer 
er det måske det sociale samkvem, der er det egentlige 
formål med besøget i attraktionen. At det er sådan, er 
bekræftet gennem adskillige undersøgelser, for eksempel 
af Falk & Dierking, der har beskrevet de faktorer, der først 
og fremmest former oplevelsen ved at gå på museum. 
Det handler ikke mindst om det, Falk og Dierking kalder 
den sociokulturelle kontekst - de andre gæster, dem man 
er sammen med, museets personale m.m. (John H. Falk & 
Lynn D. Dierking, The Museum Experience)

En undersøgelse i Givskud Zoo viser, at en tredjedel af 
gæsterne besøger parken for at se på dyr. To tredjedele 
kommer for at være sammen, og parken danner således 
ramme om en social oplevelse.

Hvis gæsten kommer i følge med andre, børn eller 
voksne, har samværet med dem meget høj prioritet. For 
dem, og for de gæster, der kommer alene til attraktionen, 
betyder det imidlertid også meget, at der er andre gæster 
til stede. En ting er, at man kan betragte dem, spejle sig 
i dem og gøre dem til en del af oplevelsen. Man snakker 
måske slet ikke med dem, men deres reaktionsmønster 
- smil, latter, surhed, kedsomhed - er med til at farve ens 
egen oplevelse.

En anden ting er, at de andre gæsters tilstedeværelse 
bekræfter gæsten i at have truffet et godt valg ved 
at komme til denne attraktion. Hvad det angår, deler 
attraktionerne vilkår med andre nydelsesbetonede 
forbrugsgoder. Køen i banken eller på benzinstationen 
er irriterende. Køen ved biografens billetluge eller ved 
rutschebanen opfattes positivt, fordi de vidner om, at 
dette er en oplevelse, der er så god, at mange gerne vil 
have den. Samtidig er der naturligvis grænser for, hvor 
mange gæster, det er acceptabelt at dele attraktion med 
- køerne kan simpelthen være for lange.

Til en vis grad ligger de sociale relationer mellem 
gæsterne uden for attraktionens indflydelsessfære, men 
alligevel er der mange muligheder for at påvirke de 
stimuli, som den enkelte gæst modtager fra de andre 
gæster.

Alt afhængig af attraktionens karakter kan der arbejdes 
med aktiviteter, der fremmer kontakten mellem gæsterne. 
Mest oplagt er det selvfølgelig med kontakt inden for den 
gruppe, der besøger stedet i fællesskab.

Samvær på tværs af generationer

Den form for socialt fællesskab, der er mest i fokus i 
attraktionerne, er kontakten mellem børn og voksne. 
Familierne søger et sted at være sammen om fælles 
oplevelser. Baggrunden for dette behov kan fortolkes 
forskelligt. Nogle ser det som et udtryk for, at den 
moderne familie savner aktiviteter at være fælles om, og 
at forældrene vender blikket mod attraktionerne for at 
opfylde behovet for fælles oplevelser. Andre mener, at 
forældrene aldrig har haft så meget at gøre med deres 
børn som nu. I sidstnævnte tilfælde kan situationen måske 

være, at der ikke er tale om decideret uopfyldte behov, 
men om uopfyldelige behov. Det er umuligt for den type 
forældre at få oplevelser nok med deres børn, og også 
de søger til attraktionerne på jagten efter gode, fælles 
oplevelser. Børnene er til gengæld ikke i tvivl. De søger 
samvær med forældrene. I en rapport om ”Det gode 
børneliv” er det vigtigste i børnenes liv at være sammen 
med deres voksne, og de vil gerne have endnu mere tid 
sammen. (Gundelach: Det gode børneliv, 2000) 

En undersøgelse af motivation, oplevelse og adfærd hos 
bedsteforældre og deres børnebørn dokumenterede, at de 
to parter spiller en vigtig rolle i hinandens liv. Og gennem 
et museumsbesøg formidler bedsteforældre viden til 
børnebørnene, som for deres vedkommende er ivrige efter 
at vise bedsteforældre, hvad de ved og kan.

Når bedsteforældrene og børnebørnene går på museum 
er to af de vigtige årsager derfor fornøjelse og læring. 
Konkret er det derfor en god idé, hvis attraktionen tager 

Mange andre gæster i attraktionen dokumenterer, at man 
har truffet et godt valg.
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hensyn til flere ældre med børnebørn. (Pat Sterry, Ela 
Beaumont, A study of grand parents and grandchildren as 
visitors to museums and art galleries in UK. Museum and 
Society, November 2005)

Tendensen er da også, at mange attraktioner gør en 
del for at appellere til såvel børn som voksne om fælles 
aktiviteter. Og dem, der er bedst til at opfylde dette behov, 
er også dem, der har flest gæster. Kunstmuseet kan have 
børnevenlige aktiviteter, ligesom forlystelsesparken skal 
have udfordringer, der henvender sig særligt til de voksne. 
Den form for aktiviteter kan man være fælles om, for 
selvfølgelig er det hyggeligt for de vokse at se børnenes 
begejstring ved skattejagten og sjovt for børnene at se 
forældrene blive rundtossede i luftgyngen.

Nationalmuseet anvender fokusgrupper til at vurdere 
museets tilbud, og deltagere i disse grupper har blandt 
andet efterlyst flere familiearrangementer. Det har 
betydet, at museets museumsklub har ændret karakter. 
Fra at henvende sig til børn alene er det blevet en klub 
for familier, hvor generationerne kan samles om de gode 
historier. Det familiemæssige styrkes dermed i klubbens 
arrangementer.

Optimalt set skal der i attraktionen være aktivitetsfor-
slag, hvor børn og voksne hver især kan bidrage med 
deres kompetencer, for hvem siger, at det altid er de 
voksne, der ved bedst og kan bedst? Lille Jonas kan sikkert 
imponere sine forældre ved at gribe om frøen eller skyde 
med bue og pil. Signe er måske den første, der får øje på 
kolibrien eller den modigste til at prøvespise vikingelands-
byens vælling. Så kan de ældste være størst og stærkest 
og bedst til at læse, hvad der står på informationstavlerne.

Kompetencer forskydes, og familiens roller skiftes i 
attraktioner – voksne får lov til at være børn og gøre nogle 
af de ting, der ikke er ”tilladt” normalt – simpelthen at 
lege. Unge spejler sig i andre par, drømmer om familieliv 
og kigger på børnefamilier. 

I Gerlev Legepark har man en klar intention om at 
aktivere alle i de samme aktiviteter uden hensyn til alder, 
køn og fysik. Det lyder måske oplagt, men der er faktisk 
mange eksempler på, at attraktioner aktiverer enten børn 
eller voksne og ikke både- og. Den holdning kommer 
meget kontant til udtryk i Børnemuseet i Berlin. Her bliver 
forældrene på skilte i museet opfordret til at holde øje 
med deres børn. Børnene leger. Forældrene kigger på.

 
De rette gæster til rette tid

Et andet indsatsfelt for attraktionen handler om 
- populært sagt - at sørge for de rette gæster af hensyn 
til gæsternes indbyrdes relationer. Helt grundlæggende 
bliver fundamentet for gode relationer mellem gæsterne 
derfor skabt gennem den indsats, attraktionen gør for at 
kommunikere med publikum gennem sin PR- og markeds-
føringsindsats. Her profilerer attraktionen sig og skaber 
bestemte forventninger om de oplevelsestilbud, man har 
at byde på, og om de karakteristika, der kendetegner 
attraktionen. Jo klarere kommunikationen er, jo større 
chance er der for, at de gæster, der lader sig motivere til at 
besøge attraktionen, ved hvad de kommer for, og derfor 
har et eller andet tilfælles. Hvis det er tilfældet, er der også 
skabt god basis for, at disse mennesker vil befinde sig godt 
i hinandens selskab.

Gæsterne i kunstmuseet kommer for at nyde værkerne 
i smukke omgivelser og ro og fred. Publikum i dyreparken 
er parat til sjove oplevelser krydret med god information 
målrettet til både børn og voksne. Gæsterne i forlystelses-
parken er indstillet på fest og farver, musik, skrig og larm.

Enhver form for attraktion kan imidlertid have interesse 
i at tiltrække særlige segmenter inden for eller i periferien 
af sin almindelige målgruppe. Det kan være grupper, 
man gerne vil tilbyde særlige oplevelsestilbud - events, 
særudstillinger, særlige rundvisninger etc. I det tilfælde 
er det vigtigt at gøre sig klart, om de grupper man som 
helhed appellerer til, vil kunne trives sammen i 

attraktionen, eller om det vil være formålstjenligt så at 
sige at skille gæsterne ad. 

Til eksempel kan museet, der beskæftiger sig med 
jernalderen, vælge at lægge vægt på den æstetisk smukke 
udstilling eller på slagtning og spidstegning af en ged og 

Det optimale er, når børn og voksne kan have glæde af de 
samme oplevelser - måske med forskellig indfaldsvinkel.
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muligheden for at komme til søs i en udhulet træstamme. 
I det ene tilfælde appellerer man til en gruppe af særligt 
interesserede, der har lyst til at fordybe sig i historien, 
måske som alternativ til at gå på kunstmuseet. I det andet 
tilfælde er det måske børnefamilierne, der dukker op 
for at få en god oplevelse. Her er museet et alternativ til 
forlystelsesparken. Hvis begge grupper skal være i museet 
samtidig, er det en overvejelse værd at adskille oplevelses-
tilbuddene tidsmæssigt.

Et typisk eksempel er også de særlige tilbud til skolerne, 
som mange attraktioner har stor fornøjelse af, men hvor 
det ikke er givet, at de mere traditionelle gæster, får den 
ønskede oplevelse, hvis de skal dele museet med fire 8. 
klasser. Det problem oplever Arbejdermuseet i København, 
der har været ude for, at en international turistguide 
anbefaler sine læsere at besøge museet, men at gøre det 
uden for skoletid. Ellers kommer man til at dele oplevelsen 
med masser af skolebørn.

Særlige arrangementer for erhvervskunder, lukkede 
selskaber og særlige interessegrupper kan i mange tilfælde 
bedst håndteres uden for almindelig åbningstid, eller 
attraktionen kan tydeligt kommunikere udadtil, at i et 
bestemt tidsrum fokuserer man dette særlige tilbud til 
netop denne målgruppe.

       
Gæster skaber gæster

Et særligt aspekt ved bestræbelserne på at knytte særligt 
interesserede til attraktionen er, at de for deres part 
får styrket den sociale dimension i oplevelsestilbuddet, 
samtidig med at attraktionen opbygger en kreds af loyale 
gæster og fremragende ambassadører.

Gode sociale relationer mellem gæster, der i høj grad 
føler sig tiltrukket af attraktionens tilbud underbygges 
gennem arrangementer for særligt interesserede. Her kan 
de mødes for at dyrke deres fælles interesse, mens de 
styrker kontakten mellem hinanden og til attraktionen.

Der er i høj grad inspiration at hente ved at se til andre 
dele af markedet for oplevelser. Et oplagt eksempel er 
ejere af Harley-Davidson motorcykler, der meget gerne 
skilter med deres fælles passion, og som med stor 
fornøjelse betaler formuer for at mødes til gigantiske træf 
for ligesindede. Ja, der er endda Harley-Davidson fans, 
der lader sig tatovere for at vise kærligheden til maskinen. 
Fans af bestemte fodboldklubber er heller ikke blege for 
at vise deres tilhørsforhold, og de får hjælp til det gennem 
et stort udvalg af merchandise, så de i overført betydning 
kan have klubben med sig over alt, hvor de kommer. 

Det er ikke almindeligt at se en sådan tilknytning til en 
attraktion demonstreret i praksis, men mange går dog et 
stykke ad vejen ved at knytte særligt interesserede gæster, 
VIP-gæster, til stedet for eksempel i form af vennefore- 
ninger eller lignende. VIP-gæsterne finder man for 
eksempel ved, at de reflekterer på tilbud om særlige 
arrangementer, i kraft af abonnementstilbud, ved kunde-
undersøgelser, gennem information på hjemmesiden etc. 

Et af mange eksempler er Trapholts venneforening, der 
tilbyder sine medlemmer udstillingsåbninger, foredrag 
og film, publikationer, kurser og rejser plus fri adgang til 
museets udstillinger.

Ved andre former for VIP-aktiviteter involveres disse 
gæster faktisk som en slags medarbejdere på attraktionen. 
De deltager måske i særlige brugerpaneler eller i andre 
fora, hvor de kan fortælle om idéer og synspunkter 
vedrørende attraktionen. Måske deltager de direkte som 
frivillige i attraktionen. Eksempler kendes fra museer, hvor 
frivillige er med til at levendegøre dele af historien, som de 
har et personligt kendskab til.

VIP-gæsterne får forstærket deres oplevelser, fordi de 
bliver en del af et fællesskab, hvortil de føler samhørighed. 
De får opmærksomhed, føler tryghed og får understreget 
deres sociale accept ved at være medlem af kredsen.

Samtidig med, at det sociale fællesskab blandt at-
traktionens VIP-gæster har betydning for disse gæster 
selv, repræsenterer de for attraktionen en gruppe af 
ambassadører over for omverdenen. Denne funktion kan 
forstærkes ved at give dem særlig viden om attraktionen 
og gode værktøjer til at viderebringe deres anbefalinger af 
attraktionen. Mulighederne for dette er mange - tryksager, 
reklameting, postkort, elektroniske postkort osv.

Få eller mange gæster

Som tidligere nævnt er det et plus for oplevelsesbetonede 
serviceydelser, hvis der er mange forbrugere på en gang. 
Det er for kedeligt, hvis resten af toget i rutschebanen er 
tomt, hvis stierne i zoologisk have ligger øde hen, og hvis 
ingen andre har lagt vejen forbi museets udstilling. Der må 
gerne være mange i attraktionen, og det er acceptabelt 
med ventetider ved nogle forlystelser. En god kø doku-
menterer attraktionens succes.

Der er naturligvis en øvre grænse for antallet af gæster 
i attraktionen. Skubben, masen, larm og ventetider kan 
tage fornøjelsen fra besøget.
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I forhold til kødannelse er der en række forhold, at-
traktionerne skal være opmærksomme på. Maister har 
præsenteret otte principper vedrørende ventetid, og 
de otte punkter er siden suppleret med yderligere to af 
Lovelock. Her i Lena Mossbergs fremstilling. 

• Ventetid, hvor man er beskæftiget, føles kortere 
end ventetid, hvor man er ubeskæftiget. Det er for 
eksempel derfor, at frisøren har ugeblade og maga-
siner liggende, som kunden kan fordrive ventetiden 
med.

• Gæsten vil gerne i gang og også afslutte med det 
samme. Den sværeste ventetid i en restaurant er før, 
man har fået et bord og efter, man har besluttet sig 
for at betale.

• Nervøsitet gør ventetiden længere. Ventetiden inden 
den studerende bliver kaldt ind til eksamen kan for 
eksempel føles meget lang.

• Usikker ventetid føles længere end tidsbestemt 
ventetid. Hvis gæsten ved, at det varer 10 minutter, 
inden der er plads i forlystelsen, har han eller hun 
nemt ved at klare ventetiden.

• Ventetiden føles længere, hvis man ikke kender 
årsagen. Toget standser, og ingen fortæller hvorfor el-
ler hvor længe, det vil vare. Ventetiden føles smertelig 
lang.

• Uretfærdig ventetid føles længere. Hvis bilkøen igen 
og igen bliver brudt af bilister, der tager chancen og 
forsøger at overhale, vil de mere tålmodige bilister 
hurtigt blive meget utålmodige.

• Jo mere gæsten er opsat på ydelsen, jo længere er han 
eller hun parat til at vente – og omvendt. Hvis man har 
rejst langt for at få et glimt af Mona Lisa, venter man 
også gerne tre kvarter for at komme på tæt hold.

• Det føles længere at vente alene end at vente sammen 
med andre. Er man i selskab med andre, er der altid 
noget at aflede tankerne med – om ikke andet så at 
studere de andre.

• Fysisk ubekvemme ventetider føles længere end 
ubekvemme. Venter man i kulde, regn og blæst føles 
tiden meget længere, end hvis man sidder inden døre, 
lunt og godt og måske oven i købet i en behagelig 
stol.

• Ventetider føles længere for nye eller tilfældige gæster 
end for gæster, der er vant til at komme. Den vante 
gæst føler sig tryg ved ventetiden, fordi han har en 
større viden om, hvad der skal ske.

Håndtering af mange gæster

At undgå at ventetider bliver et negativt element i oplevel-
sestilbuddet er en udfordring for mange attraktioner. Den 
ene vinkel på problemstillingen er at reducere ventetiden, 
den anden er at gøre ventetiden mere behagelig. Med 
andre ord går bestræbelserne ud på at reducere den 
faktiske og/eller den mentale ventetid. Attraktionen kan 
for eksempel tage udgangspunkt i de principper for 
ventetid, der er beskrevet ovenfor.

Andre muligheder kan være:

• At sætte grænser for, hvor mange der kan komme ind 
i attraktionen eller i den pågældende del af attraktio-
nen på én gang.

• At organisere køerne. Flere betjeningssteder med 
tydelig afskærmning mellem køerne, eller et system 
med udlevering af nummer til dem, der venter.

• At sørge for flest ressourcer, når der er flest kunder 
og i det hele taget at have ressourcer, der matcher 
behovet. Attraktionen kan naturligvis ikke ubegrænset 
satse på mere personale, men en mulighed kan være 
at sørge for, at personalet er så fleksibelt, at alle kan 
hjælpe i bestemte funktioner, når der er behov for det.

• At anvende et reservationssystem. Når gæster kan 
booke en plads, betyder det, at de undgår at skulle 
vente i kø. I nogle attraktioner med særligt populære 
forlystelser har man indført bookingsystemer, hvor 
gæsten kan tegne sig ind elektronisk og derved får en 
reservation på et bestemt tidspunkt til forlystelsen.

• At dele kunderne i forskellige køer alt efter behov eller 
eventuelt deres villighed til at betale ekstra for at få 
kortere ventetid.
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Samspillet mellem gæst og  
medarbejdere og gæsterne imellem

Oplevelsesudviklingen i Odense Zoo er et godt eksempel 
på, hvordan en attraktion gennem årene er blevet udbyg-
get med stadig flere aktiviteter og tilbud. Oplevelserne, 
som gæsterne tilbydes, har tilsvarende udviklet sig, 
således at de ud over at se på dyrene, nu har mulighed 
for aktivt at tage del i forskellige aktiviteter. Samspillet 
mellem gæster og personale har udviklet sig således, at 
gæsterne nu mødes af en langt mere opsøgende og aktiv 
formidling. Personalet oplæres og trænes systematisk i 
denne nye og udfordrende rolle i forhold til gæsterne. 
Udfordringen er at håndtere de besøgendes umiddelbare 
generthed og på en naturlig og behagelig måde etablere 
kontakt og formidling.

75 års udvikling

Odense Zoo åbnede første gang Store Bededag 1930. 
De første dyr i haven var to aber, en påfugl, et dådyr, et 
muldyr, et antal skader samt nogle marsvin. Interessen 
for havens dyr var stor, og den første dag havde Odense 
Dyrehave et imponerende besøgstal på ikke mindre 
end 5620 gæster. Det blev derfor besluttet at åbne en 
dyrehave, som det dengang blev kaldt. I 1948 var Fyns 
Tivoli blevet så stor en succes, at det lille børnecirkus blev 
flyttet over til zoologisk have. Her blev Zoos børnecirkus 
en attraktion, der tiltrak børn og forældre langvejs fra. 

Siden da er Odense Zoo blevet udbygget med flere akti-
viteter og faciliteter, og i de sidste ti år har haven udviklet 
sig meget. Arealmæssigt blev haven udvidet væsentligt, 
da man i 1994 købte den tidligere tivoligrund tilbage 
og fik overdraget et engareal på 3,6 ha. Området blev 
omdannet til et afrikansk flod- og savanneområde kaldet 
Okavango efter flodområdet af samme navn i Botswana. 
Hver sommer kan man nyde synet af store afrikanske fugle 
i det høje græs og i søerne eller se zebraer og strudse 
på savannen. I 1999 blev der opført et større anlæg til 
chimpanser. Blandt de nyere projekter er ”Rejsen igennem 
Sydamerika”, - et anlæg, som både omfatter udendørs 
voliere med tropiske fugle, bassiner med søkøer og kolde 
pingviner.

De oplevelser, som publikum tilbydes, har tilsvarende 
udviklet sig med årene. Ud over at se dyrene i deres 
anlæg tilbyder Odense Zoo nu også gæsterne at deltage 
i de daglige fodringer. Der arrangeres også børnefød-
selsdage, rundvisninger i haven, sejlture på Odense Å og 
teambuildingkurser, ligesom der er tilbud om at følge 

Tænk i oplevelser, som gæsterne 
kan nyde i fællesskab

Oplevelsestilbud, hvor flere kan være  
sammen om aktiviteten

Gode muligheder for at nogle kan betragte andre, mens de er 
i en aktivitet.
Oplevelser, der forener forskellige menneskers kompetencer, 
for eksempel børn og voksnes.

Sørg for de rigtige gæster på de rigtige tidspunkter

Klar kommunikation, så gæsterne ved, hvad de kommer for 
- ro eller uro, passivitet eller aktivitet.
Adskil forskelligartede oplevelsestilbud i tid og sted, særlige 
oplevelsesbehov og -tilbud på særlige tidspunkter.

Find særligt interesserede gæster, knyt dem til attraktio-
nen og skab muligheder for fællesskab

Særligt interesserede findes for eksempel ved særlige arrange-
menter, ved kundeundersøgelser, abonnementstilbud, etc. 
Skab tilknytning til attraktionen gennem særlige tilbud, 
udbygget information, særarrangementer. Brug VIP-gæsterne 
som sparringspartnere og som ambassadører ved at give dem 
redskaber i hænde til dette.

Mange gæster er et plus, men også en udfordring

Mange gæster er et plus og er altid eftertragtelsesværdigt for 
en attraktion.
Samtidig kan der dog også være for mange, og det kan være 
nødvendigt at arbejde med en hensigtsmæssig håndtering af 
ventetider, kødannelse etc.
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en dyrepassers arbejde for en dag. Endelig findes der en 
skoletjeneste, der har mere end 25 forskelliugeundervis-
ningsoplæg. 

Medarbejdernes betydning for gæsternes oplevelse

Direktør Henrik Lehmann Andersen vurderer, at medarbej-
dernes måde at omgås gæsterne på er meget vigtig for, 
hvordan gæsterne oplever attraktionen. Når gæsten er 
kommet ind i Odense Zoo, bliver de mødt af attraktionens 
medarbejdere, der er ivrige efter at fortælle gode historier 
og at svare på gæsternes spørgsmål.

Medarbejdernes indstilling til at yde høj service over for 
gæsterne kan være en konkurrenceparameter i forhold til 
andre zoologiske haver. Der er mange zoologiske haver, 
og alle gæster møder derfor op med forhåndsforventnin-
ger om, hvad man kan opleve. Ved at overraske gæsterne 
positivt, kan man pille ved de forventninger, de har til 
attraktionen. Tilfredsheden søges således styrket ved at 
overgå de forventninger, gæsterne havde ved ankomsten.

Samspillet mellem gæsterne og personalet

”Diskret tvang” er det, der kendetegner samspillet mellem 
gæsterne og personalet. Det betyder, at alle gæster skal 
opleve personlig betjening under deres ophold i Odense 
Zoo, uanset om de selv opsøger medarbejderne eller ej. 
Mange gæster, uanset nationalitet, har en genert adfærd; 
de holder sig for sig selv. Disse gæster skal også have 
service på højt niveau, men for at kunne gøre det, må de 
af og til ”tvinges” til at have kontakt med medarbejderne. 
Gæsten må naturligvis ikke opleve det som tvang, så det 

skal forstås på en positiv måde. Medarbejderne forsøger 
at bløde dem op ved at søge øjenkontakt med gæsterne 
og at smile imødekommende til dem. Teknikken handler 
med andre ord om at være klar over, hvilke signaler 
man udsender med sit kropssprog. Medarbejderne skal 
betragte gæsterne som nogle de kender, og ikke tænke 
på dem som fremmede mennesker. Kommunikationen kan 
for eksempel blive åbnet ved at tale til gæsternes børn.

Udvikling af medarbejdernes rolle i  
oplevelsestilbuddet

Det er vanskeligt at lære medarbejderne, at ”tvinge” 
gæsterne til kontakt. Særlig vanskeligt er det for de 
medarbejdere, der har arbejdet i attraktionen i mange år. 
For nogle vil det være en ny måde at betragte gæsterne 
på. De har hidtil passet deres arbejdsopgaver og været 
fokuseret på at gøre dette godt. Fokus er imidlertid 
ændret til et mere helhedsorienteret syn, så arbejdsopga-
verne i dag også omfatter en langt større opmærksomhed 
på de gæster, der besøger attraktionen. Medarbejdernes 
indsats bliver målt igennem publikumsundersøgelserne. 
Udviklingen af medarbejdernes rolle sker også igennem 
motivation fra lederne. Dette stiller krav til lederne om, at 
de formår at rose de medarbejdere, der gør det godt.

 
Ændret samspil mellem gæster og personale

Kundernes forventninger har ændret sig markant. Førhen 
tog man til en zoologisk have for at blive fascineret af 
mærkelige dyr. Det gør man stadig, men i dag tiltrækkes 
gæsterne også af spændende aktiviteter. Dette er i sig selv 
med til at øge medarbejdernes betydning, da aktiviteterne 
kun kan iværksættes af medarbejderne. Dyrene spiller 
stadig den samme rolle, men oplevelserne har ændret sig i 
retning af mere involvering af medarbejderne.

Samspillet imellem gæsterne

Der er flere niveauer i samspillet mellem gæsterne. Der er 
dels det samspil imellem gæster, der ankommer sammen, 
og som kender hinanden. De kommer typisk i grupper af 
3-4 stykker. Her skal Odense Zoo skabe en ramme for at 
de kan få en god oplevelse sammen, og at de kan opleve 
det, de gerne vil. Det betyder blandt andet, at der bliver 
sørget for gode muligheder for at spise medbragt mad og 
for at købe ekstra oplevelser.

Gæsterne bruger meget tid på at kigge på andre, som 
Henrik Lehmann Andersen siger, ”gæsterne er også en 
slags dyr!”. Gæsterne bruger en del tid på at spejle sig; 

CASE: Odense Zoo
Denne case er udarbejdet af Teknologisk Institut, februar 2006 som led i en undersøgelse af attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling.
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man vil gerne se nogle, der ligner en selv. Det kan for 
eksempel handle om, at man gør en god gerning over for 
sine børn ved at tage dem med i zoologisk have, og det 
kan man bekræftes i ved at se på andre børnefamilier. 
Samspillet mellem de gæster, der ikke kender hinanden, 
handler altså ikke nødvendigvis om at kommunikere med 
hinanden, men mere om at spejle sig i hinanden. 

Samspillet mellem gæsterne og oplevelsesudvikling

Samspillet mellem gæsterne indgår som en del af 
oplevelsen. Odense Zoo vurderer, at man derfor bevidst 
bør søge at tiltrække de målgrupper, der ligner hinanden 
og som kan spejle sig i hinanden. Det betyder i praksis, at 
attraktionen i sin segmentering skal fokusere på livstils-
segmenter. 

Segmenteringen skal dermed baseres mere på faktorer 
som livsstile, interesser og hobbies fremfor demografi 
ogindkomst. Grundlæggende handler det om at ramme 
et udvalg af forskellige livsstile. Som eksempler nævnes 
særlige aftenarrangementer, for eksempel ”Nat-zoo”. 
Andre udviklingsmuligheder kunne være ”Dating ved 
søkøerne”, som kan tiltrække singler. Eventuelt kan man 
også lade sig inspirere af andre brancher; for eksempel 
kan biografernes tilbud til mødre med småbørn, måske 
være noget man indenfor zoologisk have kan bygge videre 
på. 

Fokuseringen på livsstile er en relativt ny tankegang 
for Odense Zoo, og noget som man hidtil ikke har 
arbejdet systematisk med. Man er idag bevidst om, at 
livsstilstankegangen er en proces, der er relevant i mange 
af attraktionens aktiviteter, og at den berører både 
markedsføringen og oplevelsesudviklingen, som er rettet 
mod de enkelte målgrupper.

Mere at vide

• Mossberg, Lena, Att skapa upplevelser - från OK til 
WOW!, 2003

• Falk, John H., & Lynn D. Dierking, The Museum 
Experience, Whalesback Books 1992

• Gundelach, Peter og Rasmus Åredsson: Det gode 
børneliv, Socialministeriet 2000

• Grøn, Karen Holdaway, Kunstoplevelser sammen, 
i ”Slip fortællingen løs, kunst- og kulturformidling 
til de 3- 6-årige, Børnekulturens Netværk 2006, 
Kulturministeriet. Kurator for en dag – en leg i museets 
rituelle rum, Nordisk Museologi 1, 2006

• Sterry, Pat, Ela Beaumont, A study of grand parents 
and grandchildren as visitors to museums and art 
galleries in UK. Museum and Society, November 2005.
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Image, forventninger 
og minder
Oplevelsen ved at besøge en attraktion begynder ofte længe, inden gæsten træder ind over dørtærsk-
len, og den fortsætter forhåbentlig længe efter, at besøget er slut. 

Før besøget er forventningerne baseret på et image, der er skabt af PR, markedsføring, beretninger 
fra andre gæster og egne erfaringer med lignende attraktioner. Efter besøget har gæsten fået sine 
egne erfaringer med attraktionen, og gæsten justerer stedets image på den baggrund.

Det er derfor vigtigt, at attraktionen arbejder både ambitiøst og realistisk med imageskabende 
aktiviteter både før, under og efter besøget. Ad den vej fastholdes eksisterende kunder og nye 
tiltrækkes.
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Det er livsnødvendigt for attraktionen at være i konstant 
kontakt med sine omgivelser. ”Synlighed er eksistens”, 
som Christian Have skriver i sin bog af samme navn. Her 
sætter han fokus på kulturelle events, men problemstil-
lingen er grundlæggende den samme for enhver 
attraktion. I parentes bemærket kan man da også opfatte 
events som en særlig form for attraktioner, og i mange 
sammenhænge indgår events som aktiviteter i den type 
permanente attraktioner, som denne bog beskæftiger sig 
med. 

I relation til attraktionens synlighed i omverdenen er 
begreber som branding og image væsentlige at forholde 
sig til.

Branding er en virksomheds særlige profil, og essensen 
i arbejdet med branding er at få virksomheden og dens 
produkter til at skille sig ud fra mængden i kraft af stærke, 
entydige karakteristika. Stadig flere virksomheder arbejder 
strategisk med at skabe en sådan varemærkebevidsthed, 
som kan ’brænde’ sig ind i forbrugernes bevidsthed og 
give virksomhedens ansatte en stærk korpsånd.

Om selve brandingprocessen siger reklamemanden Jørn 
Duus, Bates, at udgangspunktet er attraktionens mission, 
koncept og formidling. ”Man propper alt hvad man ved 
ned i en tragt og giver sig tid. På et tidspunkt vil der 
- bevidst eller ubevidst - udkrystallisere sig en klar tanke, 
en essens.” 

Det lyder enkelt. Det svære er at forenkle. Branding er 
netop kunsten at forenkle, mener Jørn Duus og fremhæ-
ver arbejderbevægelsens Frihed, Lighed, Broderskab, som 
et genialt brand. Det rigtige brand siger det hele med få 
ord og fungerer udadtil som markedsføring og indadtil 
som leveregel.

Som det fremgår, indeholder Jørn Duss branding-tragt 
de samme elementer som Lena Mossbergs model for 
oplevelsen – oplevelsesrummet, produktet og de sociale 
relationer.

Kilde: Lena Mossberg

I sin oprindelige betydning er et brand ganske enkelt et 
varemærke, altså et symbol for et bestemt produkt. Det 
kan for eksempel være Coca Cola’s navnetræk eller et 
slogan som ”Wonderful Copenhagen”. Logo eller slogan 
er imidlertid blot brandets konkrete udtryk. Nok så vigtigt 
er det, at brandet udtrykker værdier og holdninger, som 
afsenderen forbinder med produktet. 

Om branding af tjenesteydelser inden for turisme, her-
under attraktioner, skriver Lise Lyck, at en række værdier 
skal formidles til forbrugerne (Lise Lyck, Turismeudvikling 
og Attraktioner, 2003:

• Faktuelle forhold af informativ karakter.
• Et drømme- og fantasielement.
• Appel til sanserne – billeder, farver, form, lys, lyd og 

smag.
• Troværdighed og pålidelighed.
• Kvalitet.
• Bredde og dybde.

     
Brand og branding er i indhold og form afsenderrelateret. 
Det er attraktionen, der udvikler brandet og forsøger at 
brande det i forbrugernes bevidsthed. Værdien af denne 
indsats står og falder imidlertid med, hvordan forbrugerne 
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Brand Essence

Det
sociale

Det
Individuelle

Det funktionelle
Visionen, grundtanken
eller idéen med
attraktionen.

Den rent objektive og
kølige beskrivelse af
attraktionen. Det vil 
sige de fysiske
omgivelser, i hvilke
”produkterne” leveres
og forbruges.

Forholdet til publikum.
Hvilket publikum?
(Hvem er vi noget for
- og hvem ikke?)

Formidlingen.
Forholdet mellem 
publikum og de ansatte 
- og forholdet 
publikum imellem

Figur: Jørn Duus
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afkoder brandet. Man taler om ”brand image”.
Image er - enkelt udtrykt - det omdømme, attraktionen 

har i omverdenen, og attraktionens image er vel at mærke 
ikke blot et resultat af en eventuel brandingproces. Den 
attraktion, der ikke arbejder med branding har også et 
image, idet enhver kontakt med omverdenen har betyd-
ning for den måde, attraktionen bliver opfattet på.

Sammenhængen mellem brand og image er, at brandet 
typisk er ensbetydende med en fokusering, der giver de 
imageskabende aktiviteter en stærk gennemslagskraft. Til 
eksempel har Fyn i en periode forsøgt at brande sig under 
slogan’et ”Kærlig hilsen Fyn”, som et udtryk for værdier 
som venlighed, hygge etc. Hvis det lykkes at få omver-
denen til at lægge de ønskede værdier i dette brand, vil 
det alt andet lige være væsentligt nemmere for de fynske 
aktører at profilere sig i forhold til omverdenen.

På samme måde er der attraktioner, der arbejder 
målrettet med branding, og selv for de attraktioner, der 
ikke har givet sig i kast med en egentlig brandingproces, 
er imagearbejdet en uadskillelig del af deres PR- og 
markedsføringsindsats.

Kotler skriver om image, at det er ”nettoresultatet af 
et menneskes overbevisning, idéer, følelser, forventninger 
og indtryk af et sted eller en ting”. Den ”person”, Kotler 
omtaler, er vel at mærke alle de mennesker, der direkte 
eller indirekte er i kontakt med attraktionen, fra den 
potentielle kunde, der første gang hører attraktionen 
omtalt, til den medarbejder der har haft attraktionen som 
arbejdsplads i årevis.

Attraktionens image er således ikke en entydig stør-
relse – i princippet danner alle personer i og omkring 
attraktionen sig sin egen opfattelse af dens image, og de 
gør det blandt andet på grund af forhold, der ligger uden 
for attraktionens direkte kontrol.

      

Image og forventninger

Tryksager, hjemmeside og annoncer er typiske eksempler 
på imageskabende tiltag, som attraktionen har direkte 
indflydelse på. 

Attraktionen har dog kun indirekte kontrol over, 
hvordan modtageren afkoder signalerne. Faktisk viser 
det sig, at markedet ikke lægger afgørende vægt på 
markedsføringsmaterialer, der har attraktionen selv som 
afsender. Troværdigheden er ikke høj, fordi modtageren af 
budskabet er fuldstændig klar over, at afsenderen har en 
bestemt hensigt med sit budskab.

Mærkningsordningen for attraktioner er et forsøg på 
at skabe et troværdigt og informativt grundlag for, at 
potentielle gæster kan danne deres forventninger om 
attraktionerne. (Se nærmere på www.turistattraktion.dk) 
Kriterierne for mærkningsordningen er nøje defineret, og 
vurderingerne gennemføres af en uafhængig faglig part.

Set fra attraktionernes side er mærkningsordningen både 
et markedsføringsredskab og et værktøj til kvalitetsud-
vikling, idet vurderingen præcist udpeger attraktionens 
stærke og svage sider.

I sin markedsføring kan attraktionen naturligvis gøre 
meget for at styrke sin gennemslagskraft. Det handler 
om at sende entydige signaler, så budskaberne er nemme 
at afkode og genkendelige fra tiltag til tiltag. I den 
sammenhæng er et stærkt brand guld værd, og i det 
hele taget er fokusering og tematisering at foretrække. 
Undersøgelser viser for eksempel, at attraktioner, der 
har et forholdsvis smalt fokus i sin kommunikation har 
stærkest gennemslagskraft. Silkeborg Museum forbindes 
med Tolderlundmanden, Legoland med et stykke legetøj. 
Samme stærke fokus er det ikke alle attraktioner, der kan 
drage fordel af.

T En attraktion der har opfyldt en 
række minimumskrav og fået tildelt et 
kvalitetsmærke 

* En god attraktion på lokalt niveau

** En attraktion af meget høj værdi på lokalt 
niveau

*** En attraktion af meget høj værdi på regionalt 
niveau

**** En helstøbt attraktion som på nationalt niveau 
er af meget høj værdi

***** En helstøbt attraktion på et internationalt 
niveau

Fjord & Bælt har gjort en målrettet indsats for at slå 
sit brand fast blandt andet gennem udviklingen og 
anvendelsen af attraktionens logo.
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Forventningsstyring

De imageskabende tiltag, der har attraktionen som 
afsender, er med til at skabe forventninger hos det 
potentielle publikum. Det er vigtigt, fordi det er karakteris-
tisk for oplevelseskoncentrerede ydelser, at det produkt, 
kunden køber, er uhåndgribeligt og faktisk ukendt, indtil 
kunden har købt og brugt det. Køber man en togbillet 
for at komme fra Odense til København, har man en klar 
idé om, hvad man får for pengene. Køber man billet til 
Den japanske Have for første gang, køber man så at sige 
katten i sækken. Normalt har gæsterne dog skabt sig et 
billede af oplevelsestilbuddet på forhånd, blandt andet i 
kraft af attraktionens imageskabende aktiviteter.

Nogle teoretikere mener, at oplevelsestilbuddets image 
først og fremmest dannes før oplevelsen. Gunn har 
beskrevet syv faser i købssituationen og imagedannelsen:

1. Akkumulering af mentale billeder, mentalt image.
2. Modificering af dette image i kraft af flere billeder.
3. Beslutning om besøget.
4. Rejsen til oplevelsesrummet.
5. Besøget.
6. Rejsen fra oplevelsesrummet.
7. Akkumulering af image på basis af erfaringer.

De mentale billeder er som nævnt blandt andet skabt via 
hjemmeside, tryksager og annoncer med attraktionen som 
afsender. Flere undersøgelser viser imidlertid, at gæsterne 
først og fremmest baserer deres forventninger på anbefa-
linger fra mennesker, der tidligere har besøgt attraktionen 
samt omtale i medierne. Disse formidlingsformer er i høj 
grad imageskabende, men attraktionen har kun begræn-
set indflydelse på det billede, der bliver skabt.(Lise Lyck, 
Turismeudvikling og Attraktioner)

I forhold til medierne kan attraktionen naturligvis gøre 
meget for at fremme en omtale, der underbygger det 
image, attraktionen ønsker at skabe. Pressearrangementer 
og pressemeddelelser om nye tiltag m.m. er eksempler på 
dette. 

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, 
at events ofte har større medietække end selve attraktio-
nen, simpelthen fordi en event er en nyhed. Det er dog 
ikke enhver event, der nødvendigvis vil have mediernes 
interesse, men koblingen mellem den givne attraktion og 
eventen kan måske være døråbner. At Birthe Kjær giver 
koncert er ikke så bemærkelsesværdigt. Hvis hun synger 
sømandsviser på dækket af en fregat er det mere opsigts-

vækkende. Eventen giver dermed attraktionen mulighed 
for en PR-gevinst. Afgørende er det, om events kan tjene 
til at underbygge det billede, attraktionen ønsker at skabe 
af sig selv.

For den vigtige medieomtale som helhed gælder det 
naturligvis, at journalisten er et filter i forhold til den 
endelige omtale. Det er ham eller hende, der har adgang 
til at tegne vigtige streger til attraktionens image.

Image og erfaringer

I den sidste ende er det de oplevelser, som gæsterne får 
i attraktionen, der er afgørende for attraktionens image. 
Det gælder i første omgang hos gæsterne selv og i næste 
omgang hos den omverden, som gæsterne formidler 
deres oplevelser til.

Den eksterne kommunikation er imageskabende tiltag, 
men attraktionen har ikke kontrol over, hvordan budska-
berne bliver afkodet.
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Når gæsten besøger attraktionen, opnår han eller hun 
sine egne erfaringer på basis af en mængde indtryk. 
Det vil sige alle de faktorer, der former oplevelsen i sin 
helhed - oplevelsesrummets design, interaktionen mellem 
gæsterne og mellem gæster og personale, selve oplevel-
sestilbuddene, attraktionens storytelling etc. 

Alle disse indtryk holder gæsten op mod det image, han 
eller hun i forvejen havde bedømt attraktionen til at have. 
Afgørende for gæstens vurdering er, om virkeligheden er 
i overensstemmelse med de mentale billeder af tilbuddet, 
der var skabt inden besøget.

Er der overensstemmelse, eller overgår virkeligheden 
forventningerne, bliver attraktionens image bekræftet eller 
styrket. Skuffer virkeligheden, får det negative konsekven-
ser for et image. 

Til en vis grad kan det image, attraktionen har skabt 
sig, sætte sit præg på de indtryk, gæsten får. Et stærkt og 
godt image kan således betyde, at gæsten ser igennem 
med nogle fejl. Omvendt kan de samme fejl yderligere 
underbygge et dårligt image, fordi gæsten ser sine værste 
anelser bekræftet.

Helt grundlæggende handler det om at arbejde med 
imageskabende aktiviteter, der er i overensstemmelse med 
virkeligheden. Forsøger man at skabe et billede af en helt 
enestående, sjov og anderledes oplevelse, selv om der er 
tale om en ordinær attraktion, vil bedømmelsen således 
være hård. Disharmoni skal rettes, enten ved at justere 
de imageskabende aktiviteter eller ved at justere på selve 
attraktionens aktiviteter.

Her er det af stor betydning at være bevidst om, 
at attraktionens egen opfattelse af sit image ikke pr. 
definition er i overensstemmelse med gæsternes opfat-
telse. Kundeanalyser er vigtige, men det er ønskeligt at 
komme dybere ned i substansen end kundens umid-
delbare tilfredshed eller mangel på samme. I kapitel 13 er 
beskrevet professor Dominique Bouchets arbejdet med at 
udvikle en flerdimensionel kundeanalyse, der har til formål 
afdække, hvilken oplevelse kunden fik under sit besøg.

 
Minderne skaber image hos nye kunder

De praktiske erfaringer med en attraktion danner 
grundlag for de indtryk en gæst videreformidler til sin 
omgangskreds. Gæsten har dannet sit eget erfaringsba-
serede image og er på den baggrund med til at forme 
attraktionens image i omverdenen. 

Attraktionen har en klar interesse i at have indflydelse 
på gæstens imageskabende aktiviteter. Første led i det ar-

bejde handler om at give alle gæster ekstraordinært gode 
oplevelser. Det er nemlig ensbetydende med gode minder, 
og dem har langt de fleste mennesker en naturlig trang til 
at dele med andre. Det er også identitetsskabende både i 
egne og andres øjne. Og ekstraordinært gode oplevelser 
er heldigvis målet for enhver sund oplevelsesudvikling.

Yderligere et led i arbejdet med gæsternes gode 
minder handler om at pleje erindringen om attraktionen. 
Fastholdelsen – og formidlingen - af minder kan under-
støttes af erindringsbærende tiltag, effekter og ydelser af 
mange forskellige slags. Postkort, souvenirs, merchandise 
og lignende er eksempler herpå, og jo stærkere tilknytning 
den enkelte gæst har til attraktionen, jo større chance er 
der for, at han eller hun vil investere i disse effekter og 
også bruge dem i sin hverdag.

Gode souvenirs rummer oven i købet både en 
oplevelsesmæssig merværdi og samtidig en salgsværdi, en 
økonomisk merværdi for attraktionen. 

I den sammenhæng spiller attraktionens butik en betydelig 
rolle, og det er vigtigt at have varer på hylderne, der både 
er attråværdige, og som harmonerer med det image, 
attraktionen ønsker at skabe. Mange attraktioner arbejder 
meget bevidst og dygtigt med dette.

Kunstmuseer har stolte traditioner for at udgive 
udstillingskataloger med informationer om kunstnere og 
værker. Andre udstillingssteder følger trop og udgiver 
på samme måde hæfter og bøger i forbindelse med 
særudstillinger eller permanente udstillinger. Det er en 
oplagt satsning, fordi tryksagen både udfylder rollen som 
erindringsbærer og som en integreret del af museets 
formidlingsindsats.

Den rigtige merchandise fastholder minderne og giver 
gæsten et værktøj i hænde til at gennemføre sin person-
lige markedsføring af attraktionen.
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Souvenirs og merchandise er også oplagte som erin-
dringsbærere, men hvilke effekter, der bedst lever op til 
det formål, afhænger meget af attraktionen, personen 
og situationen. Stokken fra Himmelbjerget, pandebåndet 
fra Legoland, kasketten fra BonBon-land, plysdyret fra 
Zoo, klistermærket fra Sild, cd’en fra Givskud, fotoet fra 
rutschebanen, vikingesmykket fra museet kan hver især 
blive eksponenter for dyrebare minder i de rette hænder.

Oplevelsen i sig selv giver produktet en affektionsværdi, 
som er vanskelig at kalkulere med, når attraktionen køber 
varer ind til butikken. Overordnet er det imidlertid muligt 
at opstille en række kriterier for erindringsbærere af god 
kvalitet.

Kvalitet og erindringsbærere

Hvad disse kriterier angår, har attraktion og gæst fælles 
interesser, og lever erindringsbærerne op til kriterierne, er 
der gode muligheder for, at produktet ikke bare repræ-
senterer en stor oplevelsesværdi for gæsten, men også en 
økonomisk merværdi for attraktionen.

Minder, der involverer

At et produkt bør have brugsværdi skal forstås i bred 
forstand. Vikingesmykket kan bruges til at pynte sig med. 
Klistermærket fra Sild signalerer, at denne bils ejer har 
holdt ferie på øen. Plysdyret og pandebåndet er legetøj. 
Bogen er godt læsestof.

Brugsværdien kan eventuelt styrkes ved at lægge flere 
niveauer ind i materialet, som brugeren kan udforske 

afhængig af tid, lyst og evner.  
Givskud Zoo sælger med succes en CD, som barnet 

og hele familien kan lytte til under og efter besøget, 
og som også indeholder opgaver og spil. Som en del 
andre attraktioner forsøger parken desuden at udnytte 
internettet som kontaktskaber og -fastholder både før og 
efter besøget. Et forsøg med ark, der kunne printes ud fra 
hjemmesiden, og bruges til at klippe og klistre blev dog 
ingen succes. Måske var det for omstændeligt?

Odense Zoo har i 2006 et tilbud om ekspeditioner for 
børn. Ekspeditionen bringer dem rundt i Zoo, og undervejs 
skal de løse forskellige opgaver. Efter en vellykket 
ekspedition kommer de i besiddelse af en kode, som giver 
dem adgang til et særligt afsnit på attraktionens hjem-
meside. Her er der gode råd til børnenes ekspeditioner på 
egen hånd uden for Zoo og en konkurrence om bedste 
ekspeditionsoplevelse. Tiltaget rummer således en helhed 
af gode oplevelseselementer og forlænger oplevelsen 
langt ud over selve besøget i haven.

Image og korpsånd

En meget vigtig målgruppe for attraktionens imageska-
bende aktiviteter er dens egne medarbejdere. Også de 
har en opfattelse af deres arbejdsplads, som er formet af 
mange forskelligartede indtryk.

På linje med omverdenen er medarbejderne modtagere 
af påvirkning fra attraktionen. Herigennem danner de 
sig et billede af, hvordan attraktionen gerne vil opfattes 
af omverdenen – et billede, som de naturligvis spejler i 
deres faktiske erfaringer. Resultatet har stor betydning for 
attraktionens troværdighed.

De er også modtagere af den organisatoriske viden i 
form af massekommunikation og mund-til-øre markedsfø-
ring. Hvad det sidste angår, er de måske endda modtagere 
i særlig grad, fordi de af omverdenen betragtes som 
specielt interesserede i vurderinger af attraktionen på godt 
og ondt. 

Ud over disse kilder henter medarbejderne deres 
erfaringer med attraktionen fra såvel den synlige som den 
usynlige del af oplevelsesrummet. Hvad den usynlige del 
angår, handler det for eksempel om den interne informa-
tion, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, ledelsesformer 
mv.

Gennem disse påvirkninger danner de deres eget indtryk 
af attraktionens image, og fuldstændig som for gæsternes 
vedkommende er det grundreglen, at jo mere entydige 
signaler er fra attraktionen, jo mere skarpt står resultatet.

Økonomisk 
merværdi

God 
oplevelses-
værdi

Entydig relation 
til attraktionen
Gemmeværdi
Brugsværdi 
Involvering

GæstAttraktion
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Kongernes Jelling: At skabe forventninger og minder

Denne case giver eksempler på, hvordan attraktionen 
Kongernes Jelling arbejder med at skabe de rette forvent-
ninger hos de besøgende, og hvordan man gør en særlig 
indsats for at give gæsten minder, der holder. Attraktionen 
har mange genbesøgende, og man er derfor bevidst om, 
at fortællingen om Kongernes Jelling skal tilpasses de 
forskellige gæsters baggrund og vidensniveau – både børn 
og voksne.  Personalet oplæres derfor i personlig tilegnelse 
og fortælling af historien over for forskellige målgrupper. 
Man har også udviklet samlede arrangementer, som 
kombinerer rundvisning med vin og gastronomi af høj 
kvalitet, og som henvender sig til loger og andre særlige 
målgrupper. Man satser ligeledes på kvalitet i de minder, 
gæsterne kan få med hjem og sælger derfor souvenirs i 
holdbare materialer og i alle prisklasser.

Baggrund om Kongernes Jelling

Kongernes Jelling er navnet på et formidlingscenter, 
ganske tæt på Jellinghøjene, som fortæller historien om 
tiden, da Jelling var centrum i den danske historie. I Jelling 
skabte kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand 
således efter midten af 900-årene et enestående anlæg 
med rødder i den hedenske oldtid. Monumenterne er i 
dag på UNESCOs liste over verdensarven og omfatter to 

Brand- og imagepåvirkning før besøget

• Tryksager
• Events
• Presseomtale
• Web-præsentation, og aktiviteter på websitet
• Omtale fra tidligere gæster

Brand og imagepåvirkning under besøget

• Stimuli fra oplevelsesrummet
• Kommunikation gennem foldere, skilte etc.
• Events
• Indtryk fra oplevelsesproduktet
• Samspil med personalet
• Samvær med andre gæster
• Salg af merchandise og andre erindringsbærere

Brand og imagepåvirkning efter besøget

• Bearbejdning af erindringer
• Udveksling af erindringer med andre gæster
• Aktiviteter på websitet
• VIP-aktiviteter
• Tryksager
• Presseomtale

Hvis medarbejdernes opfattelse af attraktionens image er 
i overensstemmelse med de mentale billeder, attraktionen 
ønsker at skabe af sig selv, vil de uvilkårligt understøtte at-
traktionens bestræbelser på at etablere et bestemt image. 
Det er naturligt, og det er nemmere, fordi medarbejderne 
ikke er i tvivl om, hvordan de skal agere.

Summen af indtryk

Summen af indsatsen for at skabe stærke oplevelser, 
gode forventninger og minder hos attraktionens gæster 
resulterer i deres vurdering af attraktionens tilbud. 
Forhåbentlig bliver attraktionens intentioner indfriet, men 
gæsternes opfattelse af tingenes tilstand kan også være 
helt anderledes end attraktionen forestiller sig. Løbende 
kundeanalyser tjener til at klarlægge i hvor høj grad, 
attraktionen har det image i kundegruppen, som den 
ønsker. Herom i næste kapitel.
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runesten foran kirken, selve Jelling Kirke, og to enorme 
høje nord og syd herfor. Den permanente udstilling i 
Kongernes Jelling følger monumenternes historie fra 
deres opførelse og helt frem til i dag. Herudover findes 
særudstillinger, ligesom der er tilknyttet en skoletjeneste. 

Skabelse af forventninger hos gæsterne 

Kongernes Jelling forsøger at skabe forventninger hos 
gæsterne via hjemmesiden og igennem den personlige 
formidling. På hjemmesiden bliver man introduceret til den 
unikke historie, som stedet repræsenterer. Hjemmesiden 
ses af 130.000 mennesker om året, og attraktionen får 
tilbagemeldinger om, at det inspirerer folk til at besøge 
stedet, fordi de synes, at det er spændende, at det er en 
del af Danmarks historie. Når gæsterne først er på stedet 
bidrager den personlige formidling til at de får følelsen af, 
at de pludselig ved noget nyt.

De rette forventninger

Mange ved, at Kongernes Jelling er ”noget med nogle 
runesten”. De rigtig skrappe ved, at det er noget med 
Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Det man med 
rette kan forvente er at få en oplevelse, hvor der bliver 
inddraget ny viden, som er indsamlet andre steder. Det 
bliver altså til en helhedsoplevelse, hvor Kongernes Jelling 
fungerer som det netværk eller spindelvæv, der skal til 

for at få historien til at hænge sammen. Det er også de 
tilbagemeldinger, attraktionen får; at historien bliver 
formidlet på en spændende og lidt anderledes måde, og 
at man lærer noget nyt. Mange af de gæster, der kommer, 
har besøgt attraktionen tidligere, men de skal fortsat få 
en god oplevelse, der bærer præg af, at de oplever noget 
unikt, som de ikke kan få andre steder.

Oplæring og differentiering af formidlerne

Det særlige ved formidlerne er, at de repræsenterer alle 
aldersgrupper; der er formidlere, der er i 20erne, 30erne, 
40erne, 50erne og 60erne. De starter alle med at komme 
i en slags mesterlære, hvor de hører den ultimative fortæl-
ling fra museumsinspektør Hans Ole Matthiesen, som er 
den fagligt ansvarlige. Derefter skal formidlerne selv lave 
deres egen historie, så det ikke bliver til rene kopier af den 
ultimative fortælling. Formidlerne fører gæsten igennem 
historien.

Formidlerne har forskellige styrker, således er der nogle, 
der er særligt gode til at fortælle til børn, nogle er gode 
til at fortælle til voksne og andre er gode til at fortælle 
til fagfolk. På Kongernes Jelling lægges der vægt på at 
finde den helt rigtige formidler til hver opgave. Når man 
bestiller en rundvisning, bliver man derfor spurgt om, 
hvilke personer det er, der skal med på rundvisning, så det 
bedst mulige match kan findes. Hvis det eksempelvis er en 
gruppe ældre mennesker, er det ikke altid hensigtsmæs-
sigt at bruge en formidler, der er i starten af 20erne. Det 
gælder således om at have et bredt udvalg af formidlere, 
så den enkelte oplevelse kan tilrettelægges bedst muligt.

Informationsindsats og målgrupper

Kongernes Jelling bruger primært internettet, diverse 
turistmedier og brochurer til at informere om attraktionen. 
Som en del af strategiarbejdet i forbindelse med ODA-
projektet har Kongernes Jelling udarbejdet målrettet 
information til en bestemt målgruppe. Alle loger inden 
for en kørselsradius af ca. en time har således modtaget 
konkrete tilbud om rundvisning med bespisning og 
eventuelt et møde bagefter.

Det er en del af strategien at denne markedsføring skal 
medvirke til at øge besøgstallet med ca. tusinde gæster 
om året. Årsagen til valget af loger som målgruppe er, at 
mange loger interesserer sig for ”Gud, konge og fæd-
reland”. De bliver fascineret af at se stedet, hvor konge-
magten fandtes; selve nationalstatens vugge. På denne 
måde kan Kongernes Jelling tiltrække et kundesegment, 

CASE: Kongernes Jelling
Denne case er udarbejdet af Teknologisk Institut, februar 2006 som led i en undersøgelse af attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling.
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som betaler den fulde pris og oven i købet er interesseret 
i periferiydelser som for eksempel et måltid. Ligeledes 
kan forskellige dagbladslæserklubber modtage tilbud om 
arrangementer, der er tilpasset deres ønsker.

Udvikling i informationsindsats

Kongernes Jelling har nu en større bevidsthed omkring 
markedsføring end tidligere. Der er ikke så store midler til 
dette formål, så der lægges vægt på word of mouth-ef-
fekten. Denne effekt opnås ved at holde en seriøs og god 
stil. Word of mouth-metoden gør også at gæster kommer 
tilbage og medbringer nye gæster, som de synes skal have 
fornøjelsen af at opleve Kongernes Jelling.

Udviklingen går altså imod at sikre folk gode oplevelser 
igennem en høj standard hele vejen igennem. Eksempelvis 
bliver arrangementerne gennemført med en høj kvalitet 
for øje; der bliver ikke gået på kompromis med for 
eksempel vinens kvalitet. Prisen afspejler også satsningen 
på kvalitet, men det er ikke en hindring; tværtimod 
accepterer gæsterne det fuldt ud, og flere arrangementer 
er blevet bestilt.

Minder der holder

Minderne kan findes i butikken. Her er det vigtigt med 
det rette butikssortiment. Gæsterne skal kunne fastholde 
oplevelsen og knytte fortællingen til noget, man har købt 
med hjem fra Kongernes Jelling. Det er lykkedes at ramme 
rigtigt; idet man har konstateret en stigende omsætning 
pr. person i butikken.

Strategien for butikken passer til den overordnede 
strategi; nemlig at alle varer skal være af en god kvalitet. 
Varerne skal også være tro over for de historier, der 
fortælles på stedet. Så man finder ikke noget af plastik i 
butikken, da det ikke matcher vikingetiden og den tidlige 
middelalder. I stedet prioriteres varer af glas, uld og smyk-
ker i forskellige udformninger. Særligt smykkerne er en 
stor succes; de bærer en femtedel af omsætningen. Der 
anvendes forskellige smykkeleverandører. Nogle smykker 
er håndlavede, så det ikke fuldstændig ligner noget, 
man ser andre steder. Der skal være varer, der passer til 
enhver pengepung: Der skal være noget til 3 kroner som 
børnene har råd til at købe. Der skal også være plads til 
Dagmarkors til flere tusinde kroner. 

Varesortimentet er præget af ’learning by doing’. Det 
betyder, at nogle af varerne er blevet taget ud af sortimen-
tet igen, hvis de ikke har været en succes. Generelt skal 
varerne have en høj kvalitet, så de fungerer som minder, 

der holder og kan indgå i en hverdagssammenhæng. 
Prisen har ikke så meget at sige, hvis kvaliteten er god 
nok. Nogle af medarbejderne har været på kursus hos 
ODA i butiksindretning og salg, og det har med ledelsens 
ord ”rykket rigtig meget!”. Særligt har det givet et øget 
fokus på at flytte rundt på varerne og på mersalg. Det har 
medvirket til at øge omsætningen. Der er således grupper, 
hvor næsten alle køber et minde med hjem. Der er også 
eksempler på at folk kommer ind i butikken for at købe 
noget, som de har lagt mærke til i forbindelse med et 
besøg og vil give væk som gave.
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Fik gæsterne,  
hvad de kom for?
Kundens vurdering af attraktionen og en udbygget viden 
om det marked, som attraktionen agerer indenfor, er 
vigtige styringsredskaber.  Både kunde- og markedsunder-
søgelser udgør derfor en væsentlig del af attraktionernes 
strategiske grundlag for oplevelsesudviklingen.

Mennesker oplever nemlig forskelligt, og det som 
attraktionen vurderer som gode og stærke oplevelser, 
bliver ikke nødvendigvis opfattet på samme måde af 
gæsterne. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan 
gæsterne ser på attraktionen og dens oplevelsestilbud. 
Inden da skal attraktionen imidlertid gøre sig helt klar, 
hvad undersøgelsen skal handle om, hvem der skal spørges, 
hvorfor og hvordan? Kapitlet giver en overordnet indføring 
i disse problemstillinger, der er mere udførligt beskrevet i 
en manual om kundeanalyser, som ODA-projektet udgav i 
2006.

Desuden beskæftiger kapitlet sig med en særlig form for 
kundeundersøgelse - en metaforbaseret interviewmetode, 
der på en struktureret og dybdeborende måde søger at 
beskrive gæsternes faktiske oplevelser. 

Markedsanalyser

Attraktionens praktiske arbejde Gæstens oplevelse

Ansatte
Kompetenceudvikling

Gæster
Sociale relationer

Oplevelsesrum

Fysiske rammer
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Som beskrevet i kapitel 5 er gæsterne - og helst mange af 
dem - det økonomiske fundament for de fleste attraktio-
ner, og det politiske argument for de fleste andre. Øget 
vækst kan kun komme fra to grupper: De eksisterende 
gæster eller potentielle nye gæster. For at imødekomme 
begge gruppers ønsker og behov, er det væsentligt at få 
indsigt i deres vurdering af attraktionen og at være àjour 
med nye trends i markedet.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom 
på, at styrken af en oplevelse har at gøre med samspillet 
mellem de forventninger, der knytter sig til oplevelsen, og 
selve oplevelsen. Der er først tale om en ekstraordinær 
oplevelse, når den overgår forventningen. Hvis ikke det er 
tilfældet, er oplevelsen ordinær. 

Værdien af oplevelsen er med andre ord forskellen mel-
lem, hvad gæsten forventer at få, og hvad han eller hun 
rent faktisk oplever at få. Når attraktionen skal vurdere sin 
succes og sit potentiale er det derfor afgørende at få et 
indblik i, hvordan gæsterne ser på attraktionen.

Intuition og fornemmelse er en god ting, men selv 
med mange års erfaringer i attraktionsbranchen ligger 
der en risiko i at basere oplevelsesudviklingen på et så 
usikkert grundlag. Måske ser gæsterne helt anderledes 
på oplevelsestilbuddet end attraktionens egne folk. Når 
museumsmanden fremhæver de unikke værker, den ene-
stående samling og spændende formidling, vil gæsterne 
måske lægge mærke til den dårlige belysning og den 
kolde kaffe eller hæfte sig ved de gode parkeringsforhold, 
legepladsen, de anderledes souvenirs i museumsbutikken 
og muligheden for fred og ro.

Måske er gæsterne ikke så loyale, som attraktionen 
tror, eller måske er deres loyalitet ved at være opbrugt? 
Loyalitet er vigtig for at fastholde de eksisterende gæster 
og sikre, at de kommer igen og igen. Og jo mere positivt 
de har at sige om attraktionen, jo lettere er det ved hjælp 
af word of mouth-metoden at tiltrække nye gæster. 

Som led i sit strategiske arbejde gennemfører de fleste 
attraktioner løbende kundeanalyser og tilfredshedsmålin-
ger for at få svar på spørgsmålene: Hvem besøger os? Og 
er de tilfredse med, hvad de får? Hvad kan vi gøre bedre? 
Kundeanalyserne tager i sagens natur udgangspunkt i 
attraktionens eksisterende kundeunderlag. Resultaterne 
fra kundeanalyserne er med til at kortlægge attraktionens 
styrker og svagheder, muligheder og trusler og kan 
blandt andet anvendes til at målrette kommunikation og 
oplevelsesudvikling. 

Attraktionens gæster er således leverandører af værdi-
fuld viden om attraktionens oplevelsestilbud, som de er, 

men også som de kan udvikle sig til at blive. I forhold til 
udvikling af fremtidige oplevelser, kan gæsterne bidrage 
med viden, overvejelser og ideer om, hvad de gerne ville 
have oplevet og hvordan. Udfordringen ligger i at stille de 
rigtige spørgsmål på den rigtige måde. Det er til gengæld 
en ganske vanskelig opgave, da gæsterne ikke nødven-
digvis er bevidste om egne ønsker og behov. Professor 
Dominique Bouchets metode, som beskrives senere i dette 
kapitel, kan være med til at udtrykke nogle af gæstens 
usagte behov, ønsker, tanker og idéer.

Der ligger også en stor opgave i at undersøge, hvem 
der er attraktionens potentielle kunder. I 2001 blev der 
i museumsverdenen i England iværksat en undersøgelse 
(Undersøgelse af PBL Consulting Ltd for Heritage Lottery 
Fond), der skulle undersøge, hvem der kommer på 
museerne og ikke mindst hvem, der ikke kommer. 
Undersøgelsen resulterede i en særlig indsats overfor 
førskolebørn, teenagere, etniske minoriteter, lavindkomts-
grupper og arbejdsløse, som viste sig at være dem, der 
normalt ikke besøger museer. Helt konkret blev der på den 
baggrund iværksat nye aktiviteter i form af uddannelse 
af indvandrerformidlere, sleeping over-arrangementer, 
aftenudstillinger og andre tilbud målrettet disse grupper. 

Afdækning af markedet 

Markedsanalyser klarlægger typisk markedsområde, 
kendskab, image og demografika. 

Hvor stort markedsområdet er for den enkelte attraktion 
afhænger af konkurrencesituationen, og hvor langt de 
besøgende er parate til at køre. Kendskab til en attraktion 
er helt afgørende for, at attraktionen overhovedet kommer 
i betragtning og er blandt dem, der først dukker op på 
gæsternes nethinde. I forhold til image kan markedsana-
lysen klarlægge sammenhængen mellem image, strategi 
og efterspørgsel eller sagt på en anden måde, sammen-
hængen mellem attraktionens egen opfattelse, markedets 
opfattelse, og det som markedet ønsker.

Når der skal vælges analyseteknikker til markedsun-
dersøgelser, er desk research et godt udgangspunkt. 
Overordnet markedsviden findes i VisitDenmarks TØBBE 
(Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige 
Betydning), som fortæller om turisternes handlinger og 
forbrug, og i analyser om udviklingstendenser på de 
enkelte markeder, ferieformer m.m. Desuden er der vigtig 
information at hente hos Danmarks Statistik, fagblade 
og naturligvis på internettet. Ofte kan det også være ved 
læsning af fagblade og livsstilsmagasiner helt uden for 
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attraktionernes interessefelt, at ny inspiration og kimen til 
nye unikke oplevelsestilbud ligger. 

En mulighed er også selv at iværksætte enten kvalitative 
eller kvantitative undersøgelser. De kvalitative går i 
dybden med udvalgte emner. Det kan være i form af 
fokusgrupper, der oftest består af 8-12 personer eller 
dybdeinterviews ansigt til ansigt.

De kvantitative undersøgelser har derimod til formål at 
afdække en stor gruppes vurderinger, ønsker og holdning.  
Det kan konkret foregå i form af personlige interviews, 
telefoninterviews, internetbaserede undersøgelser, 
udlevering af spørgeskemaer og postalt udsendte 
spørgeskemaer.

Professor John Lennon forsker i attraktioner på inter-
nationalt niveau. På baggrund af internationale undersø-
gelser af nye adfærdsmønstre påpeger han tendenser, der 
viser, at flere i forhold til tidligere ønsker at spise ude, at 
shoppe mere og at være sammen med venner og familie. 
Tendenser som i højere grad bør tænkes ind i attraktio-
nerne i form af udvikling af caféområde og butik. Han 
mener også, at det er vigtigt for attraktionerne at lære af 
dem, der har succes inden for andre vækstområder inden 
for oplevelsesøkonomien. For eksempel er der megen 
inspiration at hente fra retail- og café-området, som er en 
stadig større del af totaloplevelsen på en attraktion.

Attraktionerne skal ikke længere blot stille sig 
spørgsmålet om, hvem kunderne er, men snarere hvad de 
ønsker.  Ifølge John Lennon tager gæster til en storby med 
ønske om to must-attraktioner. Derefter er der frit spil 
om kunderne, og her er det op til attraktionerne at byde 
sig til. Oplevelsesudbudet er vigtigere end destinationen, 
og det afgørende fremover bliver et tættere samarbejde 
på tværs samt en skærpelse af den personlige dimension 
i attraktionen. Og jo bedre man kender kunderne, og 
ved hvad de ønsker sig, jo mere personlig kan man gøre 
oplevelsen..

Men hvad påvirker gæsternes beslutning om at besøge 
attraktioner? Ifølge en undersøgelse om beslutningsad-
færd af McClung i 1991 (Kilde: Swarbrooke, 1995, gør 
syv faktorer sig gældende, når det drejer sig om besøg i 
temaparker:
1. Vejret
2. Præference for attraktioner
3. Børnevenlighed
4. Pris
5. Køsituationer
6. Afstand mellem hjem og attraktion
7. Eventuel mulighed for indkvartering  

Kundeundersøgelser

I marts 2006 udgav ODA-projektet ”Udvikling af 
Kundeundersøgelser i Attraktioner”, som ved brug af 
flere eksempler giver en indføring i, hvordan man laver 
kundeanalyser, og hvilke overvejelser man skal gøre sig 
i den forbindelse. I manualen er der konkret vejledning, 
cases og eksempler på spørgeskemaer.

Kundeanalyser spænder vidt – fra systematisk dataind-
samling ved hjælp af spørgeskemaer til dybdeborende 
interviews. Uanset valg af metode er de er med til at give 
et mere nuanceret syn på attraktionen, som gæsterne 
oplever den.

I den indledende fase er det vigtigt at gøre sig klart, 
hvorfor man vil lave undersøgelsen, og hvad man vil 
bruge den til. Undersøgelsen skal bruges til noget, være 
handlingsorienteret og anvise forbedringsmuligheder. 
En enkeltstående analyse viser et øjebliksbillede, mens 
den samme analyse anvendt over år kan dokumentere 
udvikling. Omvendt kan de samme spørgsmål gentages 
år efter år og være med til at fastlåse attraktionens 
opfattelse af sig selv. Det kan derfor være en god ide med 
en kombination af faste spørgsmål og nye på områder, 
hvor attraktionen i en periode har særlig fokus. Opgaven 
består i at nå frem til brugbare resultater, der kan sikre det 
bedste beslutningsgrundlag, når målgrupper skal defineres 
og oplevelser udvikles. 

Kundeundersøgelser er umiddelbart lettere at gå til end 
markedsanalyser og bør som udgangspunkt kunne give 
svar på: 

• Hvem er kunderne?
• Hvor tilfredse er kunderne og hvorfor?
• Hvilke områder skal attraktionen bruge ressourcer på?
• Virker markedsføringen?
• Hvad og hvem konkurrerer man med?
• Hvordan skal man vælge nye tiltag?
• Hvordan kan man pre-teste et nyt tiltag? (Udvikling af 

Kundeanalyser i Attraktioner)

Der er flere forskellige analyseteknikker at vælge. I 
manualen ”Udvikling af Kundeanalyser i Attraktioner” 
findes konkrete forslag til indhold og layout af spørgeske-
maer. Der ligger imidlertid et stort arbejde i at tage stilling 
til indhold og rækkefølge af spørgsmål, layout, uddeling, 
registrering og validering. Når resultaterne er i hus og 
bearbejdet, er måden at præsentere resultaterne i form af 
grafik, søjler, tabeller, lagkager væsentlig for kommunika-
tionen ind- og udadtil.
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Men hvordan vurderes en oplevelse, og kan en så 
individuel størrelse overhovedet måles? Få undersøgelser 
går direkte på selve attraktionens kerneoplevelse. Den 
mest systematiske dataindsamling med henblik på at 
måle kundernes oplevelse er gennemført for Jyllands 
Attraktioner. Mange kunde- og markedsundersøgelser har 
fokuseret på meget målbare og konkrete praktiske forhold 
i attraktionen (service, toilet, mad m.m.). Undersøgelser 
omfatter imidlertid sjældent de mere abstrakte begreber, 
men i analysen fra Jyllands Attraktioner indgår 14 udsagn, 
som gæsterne skal tage stilling, og som skal beskrive 
karakteren af oplevelsen. De 14 udsagn er udviklet 
gennem anvendelse af fokusgrupper og dybdeinterviews: 

• Pengene værd, en oplevelse for alle aldre, oplevelse, 
der huskes, spændende, nyheder, kulturel oplevelse, 
mest for voksne, mest for børn, interessant, familie-
oplevelse, oplevelse for alle sanser, fysisk udfoldelse, 
sjovt, fart.

På baggrund af svarene laves en oplevelsesmæssig profil 
eller et oplevelseskort, som viser, hvordan de forskellige 
oplevelsesdimensioner fordeler sig i attraktionen. Kortet 
kan anvendes som redskab til at vurdere behovet for og 
sammensætningen af oplevelsesudviklingen.

Oplevelseskortet har vist sig meget anvendeligt især i 
de tilfælde, hvor data fra flere attraktioner er samlet. 
Forskellige attraktioners oplevelseskort gør det muligt 
at se, hvor hver enkelt er placeret i forhold til de øvrige. 
Man ser, hvad man tilbyder gæsterne, hvem der tilbyder 
samme oplevelse, hvem der er konkurrenter og ikke. På 
den måde kortlægges den konkurrencemæssige situation 
på oplevelsesdimensionen.

Datamaterialets resultater kan bruges på forskellig vis og 
blandt andet i relation til segmentering af gæsterne. Det 
sker, hvis attraktionen tegner et oplevelseskort for grupper 
af gæster, der på væsentlige punkter har holdninger til 
oplevelser, der adskiller sig fra de øvrige gæster. Det kan 
for eksempel være gæster, der lægger stor vægt på un-
derholdning, som det er tilfældet for det grønne segment 
på nedenstående figur. Det røde segment har derimod 
langt større fokus på det lærerige, det engagerende og på 
fordybelse. 

Den metaforbaserede kundeundersøgelse
Fik gæsten sine forventninger indfriet, hvordan beskriver 
man det, som kun vanskeligt lader sig indfange, og 
hvordan får man gæstens usagte holdninger og følelser 
frem?

I perioden 2000-2002 udviklede professor Dominique 
Bouchet, SDU en ny metode til kortlægning og måling 
af oplevelser. Projektet ”Den gode oplevelse” blev 
gennemført i et samarbejde mellem Fonden Fyntour, 
de to forskningsinstitutter Syddansk Universitet og 
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Danmarks Pædagogiske Universitet, KPMG samt en række 
danske attraktioner. Arbejdet omfattede også et forsøg 
på udvikling af et oplevelsesregnskab og var målrettet 
danske attraktioner. Der var tale om et pionerarbejde, som 
inddrog forskere for en række andre lande. 

Modellen tager udgangspunkt i kundens oplevelse 
og bygger på gængse metoder og grundprincipper i 
markedsanalysesammenhænge. Til gengæld adskilte 
begrebsapparatet sig fra tidligere metoder og udmøntede 
sig i en metaforbaseret billedinterviewmodel i et helt 
særligt design. Der blev udarbejdet en analysemodel til 
de indsamlede data, og de resultater, der fremkom, blev 
indarbejdet i en fortolkningsramme – en slags oplevel-
sesregnskab, der indeholdt flere parametre end i kendte 
kundeanalyser og rummede mulighed for at måle bløde 
værdier såsom følelser og stemninger. 

Formålet var at levere et sagligt grundlag for strategiske 
overvejelser til forklaring af eventuelle misforhold mellem 
det attraktionen tilstræber, og det kunder oplever. Eller 
sagt med andre ord: At klarlægge om attraktionen leverer 
varen og om oplevelserne lever op til, eller forhåbentlig 
overstiger gæstens forventninger.

Materialet var i høj grad høj tænkt som et redskab, der 
satte en proces i gang, en bevidstgørelse om oplevelsens 
dybe og komplekse væsen. I følge Bouchet drejede det sig 
ikke om at forsyne branchen med færdige løsninger, men 
snarere om at viderekvalificere den til at gøre sig relevante 
overvejelser og træffe velbegrundede beslutninger.

Modellen bygger på modsætninger

En oplevelse består af fornemmelse, følelse, sindsbevæ-
gelse og erfaring og til grund for disse ligger en række 
værdier og referencer. Det er derfor vigtigt at vide noget 
om, hvilke værdier og referencer – både konkrete og 
imaginære – et menneske har, når det bedømmer en 
oplevelse. For at finde frem til det, gør Dominique Bouchet 
brug af dikotomier, det vil sige begrebsmæssige modsæt-
ninger som f.eks. natur-kultur, det onde-det gode. Han 
anvender i den sammenhæng den franske sprogforsker 
Greimas’ semiotiske firkant for at opnå større bevidsthed 
om nuancer i såvel meningsudtryk og kommunikation.

Dette udgangspunkt er ifølge Bouchet helt nødvendigt, 
da begreber ikke kan defineres uden henvisninger til andre 
begreber.  I semiotik og filosofi fremgår det, at al betyd-
ning opstår ved at opstille begrebsmæssige modsætninger 
og forbindelser. I antropologien hedder det, at ligegyldigt 
hvilken begrundelse en gruppe mennesker vælger at give 

deres handlinger, interesser, præferencer værdier eller 
normer, må de altid støtte sig til et fåtal af grundlæg-
gende begrebsmæssige modsætninger.

Det, som er interessant i denne sammenhæng, er ikke 
at vide, hvorvidt attraktionen opleves som spændende 
eller kedelig, men mere hvad der ligger til grund for 
evaluering af oplevelsen. Hele vores personlige bagage er 
afgørende for de svar, vi kommer med. Mere eller mindre 
ubevidste forestillinger fra vores barndom, forestillinger 
om hvem vi er og ikke er, og hvilke værdier vi står for 
og gerne vil stå for.  Med andre ord handler det ikke så 
meget om, hvad kunderne siger, når de bliver spurgt om 
deres oplevelser. Det afgørende er at vide, hvad de faktisk 
oplever, og hvad de begrunder det i. På den måde når 
man via denne model frem til mere, end det som kommer 
frem i andre mere traditionelle kundeundersøgelser. 

De begrebsmæssige modsætninger eller dikotomierne 
er valgt ud fra de ønsker, som Bouchet har fundet centrale 
for at afdække de forhold, som er relevante for attrak-
tionerne. Valget af dikotomier er forankret i en teoretisk 
viden om oplevelser og forbrug og via seminarer inden for 
et internationalt forskningsnetværk. 

Modellen tager udgangspunkt i teorien om den 
symbolske dimension, som gælder alle mennesker. I 
samme øjeblik oplevelse er oplevelsen af noget, og 
tanke er tanken om noget, så dukker det symbolske og 
kulturelle op. Ikke kun i det der opleves og tænkes, men 
også i det, hvorigennem der opleves og tænkes.

 
De fire dimensioner er: 

• Identitet. Kundens selvopfattelse. Hvem er jeg? 
Identitet vedrører individets livslange projekt med at 
placere sig i verden. Identitet bygger på andre kunder, 
omgivelsen og typer af steder.

• Det imaginære. Kundens referenceramme. Det 
imaginære, er forestillingen om alt det, man støtter sig 
til for at finde sin identitet. 

• Mening. Kundens værdigrundlag. Med meningen 
menes den dybere mening. Hvad er meningen med 
livet? Livet bliver en søgen efter et sted, sig selv og den 
anden. Oplevelsen er forbundet med denne søgen. 
Turismen kan ses i denne sammenhæng som et middel 
til identitetsskabelsen.

• Praksis. Kundens praktiske udfoldelse i oplevelsen. 
Her er der tale om den måde, man indgår i relationen 
til attraktionen på. Aktiv kontra passiv, læring kontra 
underholdning.
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Ved hjælp af en række begrebsmæssige modsætninger er 
formålet at kortlægge de følelser og sindsstemninger, som 
en oplevelse udløser. Konkret bygger interview-materialet 
på 48 begreber, fordelt på 24 grundlæggende dikotomier, 
som blev krydset parvis og kombineret med hver fire 
udsagn. Disse parvise dikotomier eller udsagn blev 
”oversat” til illustrationer og anvendt i et spørgeskema 
bestående af i alt 12 plancher med fire tegninger på hver. 
Tegninger lukker op for, at associationer flyder mere frit 
og spontant. De blev anvendt for dels at gøre interviewet 
mere underholdende, dels for at overvinde nogle rationelle 
barrierer og fremprovokere tanker, som ord alene har 
sværere ved at fremkalde. Til de fire illustrationer blev 
der også anvendt ord og stillet spørgsmål, som går på 
forventning og det faktisk oplevede. 

Kilde: Den Gode Oplevelse, 2002

Fortolkning af resultater

Resultaterne af spørgeskemaerne er en række værdiba-
serede udsagn, som bearbejdes og illustreres i form af 
en Oplevelses-Gap-analyse, som viser kløften mellem de 
forventede og faktiske oplevelser. Her kan man se, hvad 
gæsten forventer af en oplevelse, og det gæsten rent 
faktisk oplever på attraktionerne.
Selv om det specielt er gap 1, der er i fokus, så kan inter-
viewmodellen også bruges til at analysere flere forskellige 

gaps og således benyttes af både ledelse og marketingaf-
deling. Ved at sætte sine egne oplevelser i forhold til det, 
gæsten oplever, kan virksomheden danne sig et klarere 
billede af, hvad man som attraktion faktisk tilbyder. Er der 
overensstemmelse eller væsentlige misforhold? I analysen 
inddrages også virksomhedens ansatte og ledelse. For 
eksempel ses på forholdet mellem den oplevelse, ledelsen 
ønsker at give gæsten, og den oplevelse gæsten ønsker. 

GAP-undersøgelsen danner baggrund for en fortolkning 
med udgangspunkt i attraktionens egen situation. Bag 
hvert udsagn ligger reelle tal. Jo større gaps, jo større 
misforhold i attraktionen. Det kan for eksempel være et 
udtryk for disharmoni hos utilfredse kunder, som ikke 
fik, hvad de kom for, eller en ledelse som fejlvurderer 
gæsternes oplevelse af produktet. 

Kan metoden bruges?

Dette kapitels hovedpointe er, at markeds- og kunde-
undersøgelser kun skal iværksættes, hvis de kan bruges 
til noget. Det samme må gælde analysemetoderne. I 
forbindelse med arbejdet med ”Den Gode Oplevelse” 
blev Dominique Bouchets model afprøvet på seks af 
det daværende projekts attraktioner, og der blev gen-
nemført GAP-analyser for alle seks. Konklusionen var, at 
billedmodellen inddrager mange nye aspekter, men er 
tidskrævende, omstændelig og ikke færdigudviklet.
Til gengæld giver den mulighed for at måle bløde værdier 
og det mere relative, hvilket adskiller den fra traditionelle 
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tilfredshedsundersøgelser. Undersøgelser, der viser hvor 
tilfredse eller utilfredse folk er, gør det for eksempel ikke 
lettere at finde ud af, om der er brug for en elefant i 
zoologisk have, eller om gæsterne hellere vil inddrages 
mere i historierne om dyr.

De attraktioner, som havde glæde af undersøgelsen, 
nåede frem til resultater, som de ellers ikke ville være nået 
frem til og som senere er blevet brugt i både kom-
munikationen udadtil og i produktudvikling. Det gælder 
blandt andet Fjord & Bælt og Tivoli, som begge fik nye og 
overraskende informationer.

For Tivoli var det nyt, at også unge var fascineret af det 
traditionsrige Tivoli. Den særlige stemning, lyset og det 
traditionelle betød meget for denne målgruppe. Tivoli var 
et sted, hvor de kunne få lov til at lege voksne, identifi-
cere sig med andre kærestepar, familier med børn etc. 
Iagttagelsen fik blandt andet betydning for Tivolis strategi 
om at forene tradition med fornyelse.

Projektet var lagt meget ambitiøst an, idet modellen 
forsøgte at få alle variabler til at gælde alle attraktioner. 
Det viste sig som en umulig og uoverkommelig opgave. Til 
gengæld gav modellen en større forståelse for oplevelsens 
rummelighed og for hvilke forestillinger og grundlæg-
gende antagelser, der ligger til grund for en oplevelse. 
Den bidrog også med viden om misforhold i forhold til 
gæsternes oplevelse og forventninger.

I forbindelse med forsøgene med undersøgelsesformen 
blev der anvendt en kvantitativ metode med mange 
interviews blandt attraktionernes gæster. Meget taler for, 
at metoden på grund af sin kompleksitet vil være et mere 
oplagt redskab i forhold til fokusgruppeinterviews og mere 
kvalitative kundeundersøgelser.

For at attraktionerne for alvor skal have gavn af 
den, bør den imidlertid justeres, målrettes, gøres mere 
operationel og suppleres med traditionelle kunde- og 
markedsundersøgelser tilpasset den enkelte attraktion. 

Grunden til at vi har valgt at tage modellen med og 
præsentere metoden, er dens muligheder for at gå i dyb-
den med gæstens oplevelse af attraktionen. Forhåbentligt 
er nogle parate til at tage udfordringen op og arbejde 
videre med modellen og hele begrebsapparatet.

• Kunde og markedsundersøgelser giver ikke endelige 
løsninger, men vigtige fingerpeg. De er gode at agere 
efter for at sikre gæsten en god oplevelse, men til 
gengæld også kun interessante, hvis de bruges til 
noget som kan sikre, at attraktionen når de mål, den 
har lagt. 

• Gæsterne tænker ikke nødvendigvis som attraktionen 
selv.

• Det er vigtigt at sætte sig i gæstens sted og justere 
oplevelsesudvikling med udgangspunkt i gæstens 
ønsker og behov.

• Udform spørgeskemaer, som også giver adgang til 
gæstens ønsker til fremtidige oplevelser 

• Brug attraktionens hjemmeside langt mere aktivt i 
forhold til at få oplysninger om, hvad gæsten gerne 
vil opleve.

14 gode spørgsmål inden man går i gang

• Hvorfor lave en markeds- eller kundeundersøgelse
• Hvem skal lave analysen? Attraktionen selv eller et 

analysebureau?
• Hvad må den koste?
• Hvad vil vi vide noget om?
• Hvilke metoder skal vi vælge?
• Hvordan indsamles data?
• Hvem er respondenterne?
• Hvor mange skal vi spørge?  (stikprøvestørrelsen)
• Hvordan skal spørgeskemaet udfærdiges?
• Hvordan udvælges respondenterne?
• Hvad kan få dem til at deltage?
• Hvordan skal data analyseres/præsenteres?
• Hvad fandt vi ud af?
• Hvad så?

Kilde: Frit efter lektor Jan Møller Jensen, Syddansk 
Universitet
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Kapitel 14

En uendelig proces
Oplevelsesudvikling er en kompleks proces med en mængde aspekter, mindst ligeså mange spørgsmål 
og endnu flere svar - oven i købet er det ikke entydige og endegyldige svar. Dertil er der for mange 
variable og for meget, der ændrer sig over tid - intet er statisk, alting er dynamisk. Konklusionen på 
denne bogs gennemgang af de forskellige temaer inden for oplevelsesudvikling er da heller ikke en 
facitliste, men et forsøg på sammendrag af de vigtigste holdepunkter i den uendelige proces, der 
hedder oplevelsesudvikling.
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Nye forventninger og nye behov hos publikum og 
en stærkt intensiveret konkurrence betyder, at ingen 
attraktion kan hvile på laurbærrene og forlade sig på, at 
gæsterne bare kommer - og bliver ved med at komme. 
Dertil er konkurrencen alt for hård fra en meget bred og 
sammensat oplevelsesindustri, der lancerer nye oplevelser 
hver eneste dag.

I de fleste attraktioner er der da også fuld gang i udvik-
ling af oplevelser, der flytter, berører og beriger gæsterne. 
Det har været mange attraktioners eksistensgrundlag altid, 
også længe inden selv den mest fremsynede marketing-
konsulent sagde ”oplevelsessamfundet” første gang.
For andre er det først ved at blive en del af hverdagen, 
fordi de primære succeskriterier for disse attraktioner 
ikke har været indtægter af en vis størrelse. Også de 
mærker imidlertid konkurrencen, fordi de i stigende grad 
skal dokumentere attraktionens berettigelse i kraft af 
publikumstilstrømningen.

Kvalitet og kroner

Uanset udgangspunktet har attraktionerne et naturligt 
fokus på, hvordan de tilrettelægger oplevelsesudvikling, 
der skaber resultater målt både i kvalitet og kroner. Det er 
blevet åbenlyst vigtigt at få langt mere hold på oplevelser 
- hvad er der tale om, hvordan virker de, hvornår og 
hvorfor? 

Oplevelsesudviklingens kompleksitet, uberegnelighed og 
omfang kan måske få en og anden til at vende teorierne 
ryggen. Nemmere bliver det bestemt ikke af, at den 
egentlige oplevelse i den sidste ende er helt og holdent 
i varetægt hos attraktionens gæster. Formålet med det 
hele er at give dem mindeværdige oplevelser. Attraktionen 
kan imidlertid kun gøre, hvad der er muligt for at skabe 
så gode forudsætninger som muligt, for at gæsterne rent 
faktisk får deres forventninger indfriet - og meget gerne 
mere end det.

Det kan være fristende at gå frem efter intuitionen, 
med medarbejdernes engagement som største energikilde 
og med de uundværlige ildsjæle som stifindere. Disse 
menneskers kreativitet og energi ér da også fuldstændig 
uundværlige for enhver attraktion og selv nok så mange 
definitioner, udredninger, modeller og huskelister kan ikke 
konkurrere med entreprenøren og igangsætteren, der 
brænder for sagen.
Også ildsjæle - og alle andre - har imidlertid brug for 
viden og inspiration for at blive endnu bedre. Der er både 
genveje, vildveje og omveje til en oplevelsesudvikling, 

der virker, og der er al mulig grund til at støtte sig til de 
erfaringer og den viden, som findes på området. Det er 
det formål denne bogs kapitler og præsentationen af 
teorier og erfaringer tilstræber at leve op til. 

Om hvert kapitel kan der skrives bøger - i nogle 
tilfælde er det allerede sket og i mange andre vil det 
med garanti ske i de kommende år. Det er derfor vigtigt 
først og fremmest at betragte bogens fremstilling som 
inspirationskilde, øjenåbner og appetitvækker til på en 
strategisk og velovervejet måde at give sig i kast med en 
oplevelsesudvikling på en måde, der passer til den enkelte 
attraktion og til alle de gæster, som skal besøge denne 
attraktion fremover.
 
Hovedbudskaber

En række hovedbudskaber går som en rød tråd gennem 
hele bogen. Lad os afslutningsvis trække dem frem blandt 
alle de mange betragtninger og gode råd om oplevelses-
udviklingens svære metier: 

• At kende sin basis 
Som bogens grundmodel viser, og som det flere gange 
er understreget undervejs, er det helt afgørende for 
oplevelsesudviklingen, at attraktionen populært sagt 
kender sig selv, at der er fuldstændig klarhed om 
missionen, vision og dermed også om den samlede 
strategi for attraktionen. Hvem er vi? Hvad vil vi være 
kendt for? Hvad er vores mål? Om dette emne er der 
meget mere information i ODA-projektets første bog: 
”Udvikling af Strategi i Attraktioner.” 
Alle vil for eksempel gerne have mange gæster og 
meget gerne et stigende antal. Alligevel varierer 
succeskriterierne. For nogle er indtjening afgørende, 
så målet er ikke bare mange gæster, men også gæster, 
der skaber øgede indtægter for attraktionen. 
Den afgørende vægt kan også ligge på en doku-
mentation af kvaliteten, som den kommer til udtryk i 
kvalitetsmærkeordning, eller på gæsternes tilfredshed, 
som den kan dokumenteres i kundeundersøgelser. 
Tingene hænger naturligvis sammen, men oplevel-
sesudviklingen varierer ikke desto mindre i forhold til 
attraktionens mission og mål. Handler det primært om 
formidling af kulturarv, om cool cash, om læring eller 
om en kombination af disse ting.
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• Det handler om værdiskabelse 
I en erhvervsøkonomisk sammenhæng indgår 
oplevelser som et strategisk værktøj i en kontekst 
med en afsender og en modtager.  Der er en afsender, 
en virksomhed, der med et bevidst mål skaber og 
anvender en oplevelse med det formål at sælge et 
produkt. Oplevelsesudviklingen er i den sammenhæng 
et redskab til at tillægge produktet en merværdi 
for forbrugeren. Merværdien har til formål at øge 
produktets attraktivitet i forhold til andre produkter 
og dermed at skabe et mersalg og en merindtægt for 
producenten.   
For attraktionen er oplevelserne selve kerneproduktet, 
og oplevelsesudviklingen har til formål at skabe en 
merværdi til oplevelsestilbuddet i bred forstand. 
Merværdien kan måles i forøgelse af oplevelsesvær-
dien - kvalitativt i forhold til attraktionens formålspara-
graf, mindeværdighed for gæsterne, popularitet målt i 
publikumstal - og indtægter. 
Den økonomiske merværdi i en attraktion ligger i 
de kommercielle muligheder, som udspringer af den 
helhed af indtryk, som gæsten modtager fra kerneop-
levelsen, de sociale relationer mellem personale og 
gæster og gæsterne imellem, fra oplevelsesrummet 
som helhed. Fokus skal naturligvis ikke fjernes fra 
kerneproduktet, men sideprodukter som for eksempel 
shopping og caféområde, repræsenterer stor økono-
misk værdi, som kommer helheden til gode. 
Der er også andre veje til at øge merværdien. Et typisk 
eksempel er en forlængelse af sæsonen i kombination 
med en form for oplevelsesudvikling. Jul i Tivoli, julele-
vendegørelser på museer eller VinterZoo er eksempler 
på, hvordan traditioner og årstider anvendes på den 
måde, så den eksisterende kerneoplevelse kan opleves 
på nye måder.

• Viden er vejen 
En selv nok så veludviklet intuition er ikke nok, når det 
handler om strategisk oplevelsesudvikling, og det er 
for eksempel risikabelt at forlade sig på, at gæsternes 
opfattelse af attraktionens tilbud er identisk med den 
måde, attraktionens ansatte ser på tingene. Løbende 
kunde- og markedsanalyser giver et indblik i eksiste-
rende og kommende gæsters syn på attraktionen, og 
dermed også viden om hvilken segmenter, attraktio-
nen skal satse på, hvad deres behov og ønsker er, og 
dermed også inspiration til, hvilke muligheder der er 
for at indfri deres forventninger eller at overgå dem. 

En anden form for viden er at hente i den teori, der i 
stigende grad er til rådighed om oplevelsesudvikling 
og i den erfaringsudveksling, der ligger i samarbejde 
med andre attraktioner og med brancher, der har 
viden om vigtige nicher inden for attraktionernes 
virkefelt. Det er simpelthen et grundvilkår for at-
traktioner, at de skal agere tværfagligt. Fagligheden 
i forhold til kerneydelsen er utrolig vigtig, men der er 
mange andre kvalifikationer og kompetencer, der skal 
prioriteres meget højt. Det er nødvendigt at hente 
inspiration, men farligt at kopiere. Kunsten for den 
enkelte attraktion er netop at sikre originalitet og at 
forstå at differentiere sig fra andre.

• Gæsten i centrum 
Hovedregel nr. 1 er, at gæsten altid skal være i 
centrum for oplevelsesudviklingen. Sådan siger stort 
set alle leverandører af produkter og ydelser, men 
reelt er forholdet mellem gæsten og attraktionen af 
en særlig karakter. Det skyldes for eksempel, at både 
motivationen og forventningerne hos gæsten er høje, 
og fordi gæsten normalt tilbringer relativ lang tid i 
attraktionen og udsættes for mange forskellige typer 
af oplevelsestilbud i løbet af et attraktionsbesøg. 
Dertil kommer, at oplevelsen som produkt er en 
vanskelig vare at sælge, fordi den ikke kan kvalitets-
sikres, vejes og måles i sin endelige form. Vilkårene for 
oplevelsen kan testes og tilrettelægges, men det er 
forbrugeren, der bestemmer resultatet og fuldstændig 
subjektivt vurderer om oplevelsen rent faktisk var en 
god oplevelse.  
Den sammenhæng skal attraktionen være klar 
over, at den subjektive oplevelsesværdi er umulig at 
kontrollere i alle dens aspekter, alene fordi den enkelte 
gæst møder med en ballast af viden, erfaring, psyke, 
sindstilstand osv., som ikke kan undgå at præge 
oplevelsen. Alligevel skal man selvfølgelig arbejde på 
det, ganske som når man i privat regi tager imod sine 
gæster til en fest med det mål at give dem en dejlig 
aften og et godt minde. 
Hvad attraktionens egne folk selv føler, mener og tæn-
ker kommer derfor i anden række. Det er gæsten, det 
hele handler om, og som en slags symbol for denne 
tilgang til oplevelsesudviklingen gælder læresætningen 
om, at man skal tale med og ikke til gæsten. Et godt 
råd handler derfor om at undgå at betragte gæsterne 
og attraktionens målgrupper som tal og mere eller 
mindre anonyme forsamlinger af mennesker. Det er en 
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god øvelse simpelthen at sætte navn på den typiske 
gæst, som oplevelsesudviklingen er møntet på. 

• Det interne skaber det eksterne 
Gode og engagerede medarbejdere er uundværlige 
i bestræbelserne på at skabe en velfungerende 
oplevelsesudvikling. Det er der et hav af gode grunde 
til. En af dem er, at de måske mere end noget andet 
ved attraktioner afspejler den profil, som attraktionen 
tegner af sig selv. Det er derfor helt afgørende at 
huske, at enhver form for oplevelsesudvikling har en 
intern såvel som en ekstern side. Det kan handle om 
noget så basalt som information. Det kan handle om 
medindflydelse, medansvar, om albuerum til at den 
enkelte kan udfylde sin rolle på den bedst mulige 
måde i situationen. At den enkelte har albuerum er 
vel at mærke ikke ensbetydende med, at hver ansat 
definerer sin attraktion. Tværtimod er det vigtigt, at 
rammerne er klare, veldefinerede og velkendte blandt 
alle.

• Kompetenceudvikling – ikke til at komme 
udenom 
Kompetencerne hos attraktionens ledelse og medar-
bejdere er oplevelsesudviklingens rygrad. Det gælder 
kompetencerne i forhold til at definere rammerne for 
oplevelsesudviklingen, at befordre kvalitet, kreativitet, 
loyalitet og arbejdsglæde hos sine medarbejdere, at 
gennemføre planlægge og tilrettelægge oplevelsesud-
viklingen og at føre den ud i livet.  
Attraktionens medarbejdere har afgørende betydning 
for gæsternes oplevelse. Derfor har også deres 
kompetenceudvikling meget høj prioritet. Nye formid-
lingsformer stiller meget store krav. Medarbejderne 
skal besidde mange talenter – de skal kunne optræde, 
være servicemindede og imødekommende, optræde 
på slap line og samtidig være fagligt højt kvalificerede. 
Som arbejdsplads har attraktioner normalt ikke svært 
ved at få folk, selv om de ikke er lønførende. Mange 
søger - ligesom gæsterne - oplevelser og selviscene-
sættelse frem for penge. Det er de færreste jobs, hvor 
man har mulighed for både at være fagidiot og ”på”. 
Motivationen og indsigten er derfor høj hos medarbej-
derne, men det samme gælder ikke nødvendigvis den 
brede og tværfaglige indsigt, som der er brug for på 
mange poster. Også derfor er kompetenceudviklingen 
et must.

• Samvær er et nøgleord 
Det er meget vigtigt at være bevidst om, at samværet 
med andre er meget væsentligt for mange gæsters 
motivation for at besøge en attraktion. Det er ikke 
dyrene i zoologisk have eller karrusellen i forlystelses-
parken, der er den egentlige grund til udflugten, men 
simpelthen ønsket om at være sammen. 
En forsker har på et tidspunkt sat problemstillingen så 
meget på spidsen, at han har udtalt, at attraktionernes 
succes skyldes familiernes behov for - og besvær 
med - at være sammen i flere timer uden at komme 
op at skændes. Set fra en mere positiv vinkel, så 
ønsker mange mennesker tid og fælles oplevelser  
sammen med venner og familie, og hvad det angår, 
er samværs-intensive oplevelser et oplagt valg. Det 
er derfor helt afgørende at tænke mulighederne for 
samvær ind i attraktionen, både nogle hvor man deler 
attraktionens kerneydelse i fællesskab, og nogle hvor 
man har mulighed for bare at være sammen og nyde 
hinandens selskab. 
Umiddelbart kan det synes, som om ønsket om den 
form for kollektive oplevelser er i modstrid med den 
individualisering, der ellers er så voldsomt i fokus 
– også hvad oplevelser angår. Det er imidlertid ikke 
tilfældet. Langt de fleste individualister kender værdien 
af at dele sine oplevelser med andre, og samværet om 
oplevelserne er i øvrigt ikke ensbetydende med den 
standardisering, som mange mennesker gerne undgår.

• Involvering skaber værdi 
Stærke oplevelser involverer. Det forudsætter, at 
oplevelsen taler til alle sanser, og at gæsten udfordres 
både mentalt og fysisk inden for rammer af kontrol 
og tryghed. Og er gæsten selv en del af oplevelsen og 
med til at skabe den, stiger værdien betydeligt. 
Involveringen bør gå som en rød tråd gennem hele 
attraktionens kontakt med gæsterne, både som en del 
af selve kerneydelsen og som et led i de serviceydelser, 
der knytter sig til kerneydelsen. Der er derfor al mulig 
grund til at ofre stor energi på involveringen - og i 
den forbindelse også på formidlingen, hvad enten den 
foregår i en personlig form, om den er skriftlig eller 
elektronisk, og hvad enten det handler om levende-
gørelse eller forskellige former for aktivering. Her er 
der al mulig grund til både at forholde sig bevidst 
til attraktionens mission og vision og til den viden, 
attraktionen har om sine segmenter og målgrupper 
– nationalitet, alder, køn, uddannelsesniveau etc.  
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Det er nemt at fokusere på antallet af gæster, som 
det vigtigste af alt. Andre faktorer kan imidlertid 
have mindst ligeså stor betydning for succes. I 
forhold til oplevelsen, hvad får gæsterne ud af det? I 
forhold til økonomien - hvor længe bliver gæsterne, 
hvornår kommer de, hvor stor omsætning skaber de? 
Involveringen - og dermed den oplevelsesmæssige 
værdi - går fint i spænd med det at skabe en merværdi 
for attraktionen. Jo mere berørt, man bliver af en 
oplevelse, og jo mere individualitet der kan tillægges 
oplevelsen, jo stærkere er oplevelsesværdien og 
mindet om den. 
Og jo stærkere oplevelse, jo større villighed er der til at 
betale for oplevelsen. Mange betaler med glæde for 
billedet af sig selv i en rutschebane eller sammen med 
de kendte på voksmuseer. Og allerbedst er det når 
vore børn er i centrum – så er vi parate til at betale det 
dobbelte. 
Og jo stærkere oplevelse, jo større villighed er der til 
at fortælle andre om den. Det sidste har betydning 
for attraktionen i forhold til markedsføring og for 
attraktionen set i et samfundsmæssigt lys. Skabes der 
et image af en god og oplevelsesrig attraktion, øges 
mulighederne for større forståelse i omverdenen og 
nye samarbejdsflader på tværs af kultur og erhverv.

• Oplevelser transformerer 
Transformation er et nøgleord i oplevelsesøkonomien. 
Ifølge Pine og Gilmore udvikler oplevelsesøkonomien 
sig til at udgøre en transformativ økonomi, og med 
det mener de, at gæsten forandres gennem unikke 
oplevelser, der påvirker og transformerer. 
Oplevelser er et brud på det vante, og fælles for flere 
af de teorier, som direkte eller indirekte er på banen i 
denne bog, er det at gå fra en virkelighed, en stilstand 
til en anden et væsentligt fælles omdrejningspunkt. De 
ekstraordinære oplevelser bringer os ud af en passiv 
oplevelsesstrøm og ind i en ny virkelighed, som giver 
ny indsigt og mening.  
Attraktionerne har mulighed for at rumme det hele 
og forstærke bruddet med hverdagen på forskellig 
vis. De skal på hver sin måde begejstre, berige, berøre 
og skabe minder, der sætter sig spor i den enkeltes 
identitet. Nyere læringsteorier opererer med det hele 
menneske og livslang læring. Her kan attraktionerne 
være en del af processen, fordi de rummer de ople-
velser, mennesker har behov for som et led i deres 
livsproces.

• Husk helheden  
Kerneoplevelsen er vigtig, men den kan aldrig stå 
alene.  Det er utrolig vigtigt at være bevidst om, at 
de gæster, der kommer ene og alene på grund af 
kerneoplevelsen er en mindre del.  Alt hvad der ligger 
op til og uden om kerneoplevelsen kan derfor næppe 
overvurderes. 
Noget, for eksempel parkeringspladser og toiletter, 
bliver der ganske vist kun lagt mærke til, hvis der er 
forhold, der ikke har en tilstrækkelig god kvalitet, eller 
noget der ikke fungerer efter hensigten. Er det ikke 
tilfældet, trækker det afgørende ned på helhedsind-
trykket og på oplevelsesværdien. 
Andet har selvstændig betydning for gæstens vurde-
ring af attraktionens tilbud. Det gælder især shopping 
og caféområdet og andre elementer i helheden, der 
har en rolle at spille for de sociale relationer gæsterne 
imellem. Reelt har opholdet i caféen og samværet i det 
regi måske mere betydning end det museumsbesøg, 
der overordnet gav anledningen til udflugten.

• Samarbejde er guld værd 
Det er vigtigt at tænke i samarbejde med aktører uden 
for attraktionens egen verden. 
I lokalsamfundet er loyalitet og opbakning til attraktio-
nen helt uvurderlig af mange gode grunde. En af de 
mere upåagtede er måske, at mange gæster i attrak-
tionen kommer, fordi befolkningen i nærområdet viser 
deres egn frem til venner og bekendte. Samarbejdet 
med lokale myndigheder, virksomheder, foreninger, 
vidensinstitutioner m.m. er derfor værd at tænke med 
ind i oplevelsesudviklingen. 
Samarbejdet med andre attraktioner, beslægtede 
eller slet ikke, er en guldgrube på mere end en måde. 
For det første inspirerer et sådan samarbejde, også 
på områder der måske ligger i periferien i forhold til 
kerneydelsen. For det andet gemmer samarbejdet på 
muligheder for udbygget samarbejde om oplevelser. 
Det kan for eksempel være meget forskellige oplevel-
ser i samme område eller oplevelser inden for samme 
tema, for eksempel vikinger, middelalder m.v. i hele 
landet. 
En tredje samarbejdsvinkel retter sig mod virksomhe-
der og brancher, der er specialister inden for nicher 
i attraktionens virksomhed. Det drejer sig først og 
fremmest om butiks- og restaurationsdrift.  
Endelig er et aktivt samarbejde med omverdenen 
et alfa og omega i bestræbelserne på at skabe en 
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helhed i oplevelsestilbuddet, som attraktionen måske 
ikke selv kan bringe til veje - transport, overnatning, 
sight-seeing. Pakkeløsninger, hvori attraktionen indgår, 
er stærke kort i kampen om publikum. Hvis man ser 
på tendensen på internationalt plan er ressort-tanken 
i vækst. Mange attraktioner integrerer overnatning-, 
wellness-, shoppingydelser og gør dem til en del af 
attraktionens egne. Attraktionen bliver i sig selv til 
en full-service destination. Herhjemme har Legoland 
længe arbejdet ud fra denne resort-tankegang, hvor 
gæsten i princippet har alt inden for gå-afstand. 
Aktuelt har blandt andet Fårup Sommerland og Tivoli 
planer i den retning. Dermed følger de trenden ikke 
blot fra Disneyland, men også fra Tate Modern, der 
planlægger at bygge hotel og indkøbscenter i tilknyt-
ning til museet, Guggenheim Museum i Las Vegas, der 
arbejder på at få et større område til retail, end det der 
anvendes til udstillinger, og det historiske museum i 
Cairo, der i dag i ligeså høj grad er en forlystelsespark 
som et museum

• Gode oplevelser er svære at markedsføre 
En oplevelse er subjektiv og kan ikke bare påføres 
gæsten, men forudsætter et aktivt samspil mellem 
gæst og hele attraktionen. Det er forbløffende hvor 
forskelligt, vi oplever det samme, selv om oplevelsen 
ret beset er den samme.  
En del af det hele er stemningen, fornemmelsen, 
lugten, lydene, samværet og hvordan omsætte det 
til papiret eller web-sitet? Oven i købet fortolker 
modtagerne af budskabet også teksten og billederne 
forskelligt. Der er med andre ord mange udfordringer 
at kæmpe med. 
En kerne-udfordring ligger i essensen af markeds-
føringen, at skabe de rette forventninger til et 
besøg i attraktionen. En stærk oplevelse overgår de 
forventninger, gæsten mødte op med, og efterlader et 
positivt minde. Det betyder imidlertid ikke, at man skal 
undersælge sin attraktion.  
Og det er også vigtigt ikke at forfalde til at søge 
at opnå opmærksomhed i markedsføring og 
samtidig skabe forventninger, som ikke kan indfries. 
Troværdighed i kommunikationen med omverdenen er 
afgørende. 

• Genbesøg er endnu bedre end besøg 
Gæster er et vidt begreb, og nogle er bedre end andre 
målt med værdimæssige alen. Jørn Duus har opstillet 
en meget enkel model, der inddeler de typiske gæster 
i fire kategorier. Nogle kommer igen og igen og bruger 
mange penge. Andre kommer kun én gang og bruger 
ingen penge, og så er der dem, der kommer tit og 
ikke bruger penge, eller som kun kommer en gang og 
bruger meget. 
Hvem er attraktionen i særlig grad interesseret i 
at satse på, hvem er de, og hvordan får man dem 
til at besøge attraktionen? I de fleste tilfælde vil 
de gæster, der kommer igen og igen være særligt 
interessante. De skal ikke overbevises på samme måde 
som førstegangs-gæster. De kender attraktionen og 
har nemmere ved at få fuldt udbytte af besøget. De vil 
være tilbøjelige til at tage andre gæster med, fordi de 
holder af at vise noget frem, som de selv kan lide.  
Ønsker attraktionen mange genbesøg, er det vigtigt at 
vide noget om, hvad det er disse gæster søger. Hvorfor 
er de tilfredse med at komme i attraktionen?  
Det er også vigtigt at vide, hvem de er - for eksempel 
af hensyn til kommunikationen. Fornyelsen inden for 
rammerne af attraktionens mission er et nøgleord i 
forhold til at fastholde attraktionens attraktivitet. Et 
andet nøgleord er loyalitet, at knytte disse gæster til 
attraktionen ved i særlig grad at involvere dem - øge 
deres viden, forbedre tilbuddet til dem, spørge dem til 
råds og forlænge deres oplevelse af attraktionen.
 

• Det kan betale sig 
I den sidste ende afhænger vilkårene for og 
mulighederne i oplevelsesudviklingen naturligvis af 
økonomien. Kalkulationer om, hvilke investeringer, 
der kan lade sig gøre og hvilket afkast, de forventes at 
give, er grundlaget for alle beslutninger om oplevel-
sesudvikling. Og på samme måde kan man forsøge 
at kalkulere, hvad det vil koste ikke at gennemføre en 
given oplevelsesudvikling. 
Økonomien i oplevelsesudviklingen handler også om 
attraktionens økonomiske betydning for samfundet, 
og her har mange attraktioner efterlyst bedre 
redskaber til at belyse og dokumentere attraktionernes 
samfundsmæssige betydning og dermed skabe 
adgang til flere samarbejdsflader og styrkelse af 
image, der i sidste ende sikrer den økonomiske og 
oplevelsesmæssige merværdi i attraktionen, der gør at 
gæsten får en god oplevelse. 
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I ODA-regi udvikles ABS-metoden, Attraktionernes 
Betydning for Samfundet. Formålet er at skabe en 
model, der kan anvendes til at dokumentere, hvor 
meget hver attraktion bidrager med til lokalområdet i 
form af arbejdspladser og omsætning.  
Dette sker i samarbejde med en gruppe attraktionsle-
dere, økonomirådgiver, Center for Oplevelsesudvikling 
og VisitDenmark, som qua deres mangeårige 
arbejde med TØBBE har bidraget med input og leveret 
foreløbige effektberegninger. 
Udviklingsarbejdet er fortsat i gang, og et færdigud-
viklet og brugervenligt modelværktøj til brug for de 
deltagende attraktioner, forventes at blive udbudt i 
ODA-projektets tredje fase i 2006-7. Attraktionerne 
får således mulighed for at implementere det særlige 
attraktionsregnskab som en praksis i egen virksomhed. 

I en uendelighed

Facit på attraktionens oplevelsesudvikling bliver aldrig 
fundet, selv om man selvfølgelig kan komme i den 
situation, at man tænker: ”Nu kan det faktisk ikke blive 
meget bedre.”

Måske er det oven i købet så godt, at attraktionens 
ledelse og medarbejdere deler denne vurdering med 
gæsterne. Det er en dejlig arbejdsplads. Gæsterne får 
optimale oplevelser. Indtjeningen er yderst tilfredsstillende. 
Alt er tilsyneladende i balance og alt tyder på, at attraktio-
nen kan fortsætte sin eksistens uden problemer.

Det er de færreste, der når i en sådan ønskeposition. 
Sker det alligevel, er det vigtigt ikke at hvile for længe på 
laurbærrene. Den optimale tilstand er en tidsbegrænset 
glæde. Et af vilkårene i det moderne samfund er, at tin-

gene udvikler sig, og at stilstand under normale forhold er 
vejen til død. Der skal udvikling og bevægelse til, ikke bare 
for forandringens skyld, men fordi behov og efterspørgsel 
ændrer sig med mennesker, der lever i ustandselig dialog 
med teknologien, medierne og hinanden. Hvad der var 
godt – og in - i går, er det ikke nødvendigvis i morgen og i 
hvert fald ikke for de samme mennesker.

Verden flytter sig og attraktionerne med den, og 
oplevelsesudviklingen er derfor også en uendelig proces, 
som det er beskrevet i bogens gennemgående model. 
Input af impulser og viden fra verden omkring ændrer 
sig over tid, og forandringerne influerer på attraktionens 
strategiske planlægning – ikke nødvendigvis på mission 
og vision, men på de mere konkrete handleplaner. Det 
afspejler sig i det konkrete arbejde med tilrettelægningen 
af oplevelsesudviklingen og i næste omgang i de oplevel-
ser, som attraktionens gæster får. Det ændrer de input, de 
giver via kundeanalyser. Og så tager vi fat igen.

Det lyder måske anstrengende og krævende, men mon 
ikke de fleste, såvel i ledelse som blandt medarbejderne, 
vil være enige i, at det også er den side af sagen, der er 
med til at gøre attraktionerne til de spændende arbejds-
pladser, de er.
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1. Indledning

Teknologisk Institut har i januar 2006 udarbejdet en 
delrapport om attraktionernes arbejde med oplevelses-
udvikling. Det er sket som led i en samlet evaluering af 
kompetenceudviklingsprojektet ODA (Oplevelsesudvikling 
i Danske Attraktioner). 39 attraktioner deltager i ODA-
projektet, som forløber i 3 faser fra 2004 til 2008. 
 
Fokus i delrapporten er rettet mod attraktionernes 
konkrete arbejde med oplevelsesudvikling. Datagrundlaget 
for rapporten er telefoniske interviews med attraktioner-
nes ledelse. Undersøgelsens resultater kan læses på de 
følgende sider. 
(Hele rapporten kan downloades på www.odaweb.dk)

Undersøgelsen afdækker følgende hovedpunkter:

• Hvordan arbejder attraktionerne med oplevelses-
udvikling? Herunder afdækkes bl.a. hvilke dele af 
attraktionens virksomhed, der ses som en del af 
oplevelsestilbuddet og det analyseres hvilke typer 
oplevelser, som indgår i attraktionens oplevelsestilbud. 

• Hvad vil attraktionen prioritere i sin oplevelsesudvikling 
i fremtiden? Vil attraktionen udvikle et bredere udbud 
af oplevelser/oplevelsestyper? Eller vil den specialisere 
sig og prioritere bestemte oplevelsestyper?

Appendiks
Attraktionerne og deres status  
for oplevelsesudvikling
Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, 2006
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Konklusioner

I det følgende sammenfattes undersøgelsens konklusioner 
i forhold til hovedpunkterne.

Attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling

Oplevelsesudvikling opfattes som centralt for attraktioner-
nes overlevelse.

Det er et gennemgående træk ved attraktionernes 
svar, at oplevelsesudvikling og profilering opfattes som 
nødvendig for at overleve i den stigende konkurrence på 
attraktionsmarkedet. Dels er de i stigende grad optaget af, 
hvordan de kan profilere sig i forhold til andre attraktioner 
af samme type –og hvordan de bedst muligt formidler 
det. Dels oplever de det som en udfordring at kunne 
forudse og tilpasse sig ændringstendenser i publikums 
feriemønstre og oplevelsesvaner. De oplever det også som 
vigtigt at finde frem til attraktionens kernekoncept. Hvem 
er man? Og hvad vil man? 

Attraktionerne vil være ”noget mere”, end det de er 

Mange af attraktionerne er bevidste om at skulle etablere 
image, som er unikt i forhold til andre, og som forbindes 
med noget specielt hos kunderne og offentligheden 
generelt. Det image, de søger at etablere, har et udvik-
lingselement, hvilket vil sige, at det ikke er noget, de bare 
har fået tildelt fra naturens hånd, men er noget, som 
kræver en aktiv indsats at etablere og fastholde. Med 
andre ord, at attraktionerne gerne vil være ”noget mere” 
eller ekstra end det, de er. Eksempler: Et musem vil ikke 
kun have image som museum, men som et formidlings-
hus.  En ZOO-institution vil gerne have et image, som en 
forskningsinstitution indenfor særlige dyrearter. 

Oplevelsesudvikling er et nyt teoriområde, og 
mange af attraktionerne har derfor endnu en ret 
bred anvendelse af begrebet både med hensyn til 
oplevelsestyper og målgrupper

Attraktionerne er indledningsvis blevet stillet åbne 
spørgsmål, hvor de med egne ord skulle beskrive: ”Hvilke 
dele af attraktionens virksomhed ser I som en del af selve 
oplevelsestilbuddet?”  og: ”Hvilke typer af oplevelser 
opererer I med?”.

Selvom hovedparten af attraktionerne (70%) svarer, at 
de opererer med forskellige kategorier af oplevelser/ople-
velsestyper, så svarer den overvejende del af attraktionerne 
ret konkret og uteoretisk ved at henvise til attraktionens 
forskellige aktiviteter og tilbud, f.eks. ”naturværkstedet”, 

”kursusafdelingen”, ”restaurationsdelen” og ”naturvej-
ledningen”. Ligeledes viser attraktionernes svar, at de har 
en meget bred opfattelse af, hvad deres oplevelsestilbud 
omfatter. Gennemgående opfatter attraktionerne deres 
oplevelsestilbud således, at det omfatter den totale række 
af oplevelser kunden har lige fra billetkøb og parkering til 
mødet med attraktionens aktiviteter eller seværdigheder. 
Attraktionerne er generelt bevidste om at, mange faktorer 
indgår i oplevelsestilbuddet. Herunder både såkaldte 
kerneydelser såsom aktiviteterne og seværdighederne 
samt periferiydelser såsom butik, restaurant m.v. 

Mht. arbejdet med målgrupper er mønsteret det 
samme. Attraktionerne har besvaret det ret åbne spørgs-
mål ”Hvordan definerer I jeres vigtigste målgrupper?”  

Benævnelser såsom ”Børnefamilier” og ”Familien 
Danmark” forekommer der en hel del af. En mindre del af 
attraktionerne har alders- og typemæssigt indkredset mere 
præcise målgrupper.

Evaluator vurderer, at attraktionernes svar afspejler, 
at en del af attraktionerne endnu har en ret bred og 
udifferentieret anvendelse af det teoretiske begreb 
oplevelsesudvikling. Det er tydeligt, at mange af attraktio-
nerne er bevidste om, at de har behov for at arbejde mere 
systematisk med  oplevelsesudvikling samt segmentering 
af målgrupper. Som en attraktion udtrykker det således: 
”Indtil for nylig troede vi, at vi var for alle.”

Personalet opfattes som en særligt vigtig faktor i 
oplevelsesudviklingen 

De fleste attraktioner arbejder med oplevelsesudvikling 
på en måde, som omfatter mange dimensioner. Tabel 1 
i afsnit 3 viser, at høje andele lægger vægt på de fleste 
punkter. Personalet betragtes som den uomgængelige 
faktor i oplevelsesudviklingen, idet 100% af attraktio-
nerne angiver dette som en del af oplevelsen. Ligeledes 
er der mange attraktioner (84%), der arbejder med 
at lade personalet og kunderne indgå i nye relationer/
samarbejder. Personalet er langtfra kun servicerende, 
men får udviklet deres rolle som formidlere af viden og 
”storytellere”. De trænes professionelt i at tilpasse deres 
dialog og kontakt med kunderne alt efter hvilke typer de 
er.  Blandt attraktionerne kommenteres det generelt, at 
man gennemfører mange kompetenceudviklingsaktiviteter 
på dette felt. Kompetenceudviklingsaktiviteterne er dels 
baseret på formelle kurser, herunder ODA-projektets, og 
dels i form af sparring og erfaringsudveksling mellem de 
ansatte i dagligdagen i attraktionerne.
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Attraktionerne dækker bredt forskellige  
oplevelsestyper 

Selvom attraktionerne formulerer sig ret bredt og konkret, 
når de med egne ord skal beskrive deres oplevelsestyper, 
så er de tydeligvis i kraft af ODA-projektet i stand til at 
sondre og give eksempler på forskellige oplevelsestyper, 
når de spørges specifikt. Attraktionerne er blevet spurgt 
med udgangspunkt i Lena Mossbergs bog ”At Skapa 
Oplevelser”, hvor der indgår en model, som skelner 
mellem fire grundtyper af oplevelser: uddannelse (at lære), 
underholdning (at nyde), æstetik (at være) og eskapisme 
(at gøre). (Modellen er illustreret i figur 1 i afsnit 3).

Resultaterne viser, at de fleste attraktioner har oplevel-
sestilbud, der i høj grad eller i nogen grad rummer alle 
typer af oplevelser:  

1) Kundens aktive deltagelse er en forudsætning (63% 
svarer i høj grad) 

2) Oplevelser hvor kunden underholdes/nyder noget 
æstetisk (72%) 

3) Oplevelser, hvor kunden udfordres/lærer noget (69%). 

En undtagelse fra dette mønster er type 4, de ”eskapi-
stiske” oplevelser, hvor kunden kan opleve/dagdrømme 
sig til en anden virkelighed gennem sanseoplevelser, 
aktiviteter, fantasi, forestillinger m.v. En relativt lavere 
andel af attraktionerne anfører, at de i høj grad tilbyder 
sådanne oplevelser. 

Attraktionernes fremtidige prioritering af deres 
oplevelsesudvikling satser typemæssigt bredt

Attraktionerne er blevet bedt om at angive hvilke 
oplevelsestyper, de i særlig grad vil arbejde med nu og i de 
kommende år. Resultaternes viser samlet, at attraktionerne 
satser bredt og kun i begrænset omfang planlægger at 
nedprioritere bestemte oplevelsestyper, idet høje andele 
af attraktionerne (75-84%) vil arbejde med oplevelsestype 
1-3. Relativt færre vil satse på oplevelsestype 4 - de eskapi-
stiske oplevelser, hvor kunden kan opleve/dagdrømme sig 
til en anden virkelighed.

Ligeledes svarer stort set alle attraktioner, at man ikke 
vil ”fravælge” eller nedprioritere bestemte målgrupper 
i fremtiden. De begrunder det typisk med, at der er 
målgrupper, som man i forvejen ikke har så godt fat i, og 
at man ikke har særlig stor indflydelse på dette. Som en 
af attraktionerne udtrykker det: ”Vi vil gerne have besøg 
af alle.”  

De fleste attraktioner vil også specialisere deres 
oplevelsestilbud i fremtiden

Selvom resultaterne ovenfor viser, at de fleste attraktioner 
i fremtiden vil arbejde med flere oplevelsestyper, så vil de 
fleste dog samtidig specialisere deres samlede udbud. 

De fleste (60%) af attraktionerne vil i fremtiden 
specialisere sig og prioritere bestemte oplevelsestyper, 
mens færre (25%) vil udvikle et bredere udbud af 
oplevelser/oplevelsestyper.

Attraktionernes kommentarer peger dog på, at skellet 
mellem specialisering og begrænsning af oplevelsesud-
budet kan være vanskeligt at drage. Flere attraktioner er 
således blevet mere bevidste om, at de vil koncentrere 
sig om en særlig målgruppe, men at de samtidig vil 
udvide, differentiere og segmentere oplevelsestilbuddene 
indenfor denne gruppe. Flere attraktioner bemærker, at 
de i forvejen er ret specialiserede, og at de i deres videre 
strategi frem lægger vægt på at blive endnu bedre og 
mere specialiserede til det, de i forvejen er bedst til. De vil 
”fokusere på kerneydelsen” eller ”kerneproduktet”.
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Attraktionernes arbejde med oplevelsesudvikling

Indledningsvis har attraktionerne besvaret det meget åbne 
spørgsmål: Hvilke dele af attraktionens virksomhed ser I 
som en del af selve oplevelsestilbuddet? Målet med dette 
spørgsmål er at afdække attraktionens egen, umiddelbare 
opfattelse af begrebet oplevelsestilbuddet.  

Attraktionerne har bred opfattelse af hvad deres 
oplevelsestilbud omfatter

Attraktionernes svar viser sammenfattende, at de har en 
meget bred opfattelse af, hvad deres oplevelsestilbud 
omfatter. Gennemgående opfatter attraktionerne deres 
oplevelsestilbud således, at det omfatter den totale række 
af oplevelser kunden har lige fra billetkøb og parkering til 
mødet med attraktionens aktiviteter eller seværdigheder. 
Attraktionerne er således bevidste om, at mange faktorer 
indgår i oplevelsestilbuddet.  Mange af attraktionerne 
nævner, at både såkaldte kerneydelser såsom aktiviteterne 
og seværdighederne samt periferiydelser såsom butik, 
restaurant m.v., tilsammen indgår i oplevelsestilbuddet.

De fleste attraktioner sondrer mellem forskellige 
oplevelsestyper

Attraktionerne er ligeledes blevet spurgt, om de opererer 
med forskellige oplevelsestyper, og i givet fald med 
egne ord at beskrive disse.  Målet med dette indledende 
spørgsmål er at afdække, hvorledes attraktionerne selv 
definerer forskellige oplevelsestyper –dvs. uden at være 
påvirket af nogen type-kategorisering i spørgsmålet.  

Hovedparten af attraktionerne (70%) svarer, at de 
opererer med forskellige kategorier af oplevelser/oplevel-
sestyper, mens resten svarer nej. På spørgsmålet om hvilke 
oplevelsestyper de sondrer imellem, svarer attraktionerne 
ret forskelligt. Den overvejende del af attraktionerne svarer 
ret konkret og uteoretisk ved at henvise til attraktionens 
forskellige aktiviteter og tilbud, f.eks. ”naturværkstedet”, 
”kursusafdelingen”, ”restaurationsdelen” og ”naturvej-
ledningen”. 

Resten af attraktionerne beskriver i mere teoretiske, 
generaliserende begreber forskellige oplevelsestyper, som 
man sondrer imellem. F.eks. ”rekreation”, ”oplevelsen af 
dyrene”, ”gør-det-selv aktiviteter”, ”kerneoplevelsen” 
og ”service-oplevelsen”. En attraktion sondrer mellem 
”en sjov del”, ”en velvære del”, ”en vidensdel” og ”en 
forsøgsdel”.

Sammenfattende peger dette på, at attraktionerne 
sondrer mellem forskellige oplevelsestyper, men at de 

fleste gør det med en forholdsvis konkret og ikke-teoretisk 
indgangsvinkel.

Attraktionernes oplevelsesudvikling omfatter mange 
faktorer 

De fleste attraktioner arbejder med oplevelsesudvikling 
på en måde, som omfatter mange dimensioner. Tabel 1 
nedenfor viser, at høje andele lægger vægt på de fleste 
punkter. Personalet betragtes som den uomgængelige 
faktor i oplevelsesudviklingen, idet 100% af attraktionerne 
angiver dette som en del af oplevelsen. Ligeledes er der 
mange attraktioner (84%), der arbejder med at lade per-
sonalet og kunderne indgå i nye relationer/samarbejder.  
Kommentarer fra disse attraktioner viser, at man arbejder 
med at udvikle mange former for relationer mellem perso-
nalet og kunderne. Personalet er langtfra kun serviceren-
de, men får udviklet deres rolle som formidlere af viden og 
”storytellere”. De trænes professionelt i at tilpasse deres 
dialog og kontakt med kunderne, alt efter hvilke typer de 
er. Blandt attraktionerne kommenteres det generelt, at 
man gennemfører mange kompetenceudviklingsaktiviteter 
på dette felt. Kompetenceudviklingsaktiviteterne er dels 
baseret på formelle kurser, herunder ODA-projektets og 
dels i form af sparring og erfaringsudveksling mellem de 
ansatte i dagligdagen i attraktionerne.

Tabel 1: Hvilke elementer indgår i attraktionens 
oplevelsesudvikling

Andel %

At kunden gives mulighed for selv at vælge/sammensætte 
sin individuelle oplevelse

84

At kunden selv medvirker aktivt i oplevelsen 91

At kundens møde/samvær med andre kunder indgår som 
en positiv del af oplevelsen

53

At styre antallet af kunder og kødannelser, så negativ 
ventetid undgås

63

At jeres personale udgør en del af den oplevelse, jeres 
gæster har

100

At jeres personale og kunderne indgår i nye relationer/
samarbejder i forbindelse med oplevelsen

84

Attraktionens fysiske indretning og faciliteter? 84

Attraktionens udsmykning, stil og skilte? 97

At kunderne gives indblik i attraktionens historie? 72
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Ligeledes er attraktionens fysiske indretning og faciliteter 
(97%) en meget vigtig del af oplevelsesudviklingen samt 
kundens aktive medvirken i oplevelsen (91%).

Relativt færre attraktioner betragter kundens møde/
samvær med andre kunder som et element, der indgår 
i oplevelsesudviklingen (53%). Hos disse attraktioner 
anføres der flere grunde til, at man anser dette som et 
element i oplevelsesudviklingen. Bl.a. følgende

• Forlystelser/aktiviteter, f.eks. sejlture kræver, at man er 
flere, der sidder sammen

• Børn har det sjovere, når de møder andre børn i 
forbindelse med aktiviteter

• Underholdningsoplevelser og spisesteder får bedre 
stemning, når der er flere til stede

Et gennemgående træk er, at især attraktioner, som 
henvender sig til familie – og gruppeoplevelser, lægger 
vægt på kundens samvær med andre gæster som en 
vigtig faktor. Den halvtomme restaurant eller forlystel-
sespark betragtes således som en negativ oplevelse for 
gæsterne, men samtidig skal det afbalanceres og undgås, 
at der opstår for meget kø. 

At styre antallet af kunder og kødannelser, så negativ 
ventetid undgås, er tydeligvis et relativt nyt element, 
som en del af attraktionerne er ved at blive mere 
opmærksomme på som en faktor i oplevelsesudviklingen. 
Kommentarerne blandt de attraktioner (63%) som arbej-
der med dette punkt anfører bl.a. følgende aktiviteter:

• Bedre styring af ekstrabemanding på travle dage
• Overdækning af udendørs ventesteder
• Bedre tids-guide til gæsterne, der fortæller på hvilke 

tidspunkter bestemte aktiviteter kan opleves
• Informationsskærme med kø-tider til de enkelte 

forlystelser
• At man informerer de faste kunder om, hvornår det er 

bedst at komme

Attraktionernes oplevelsestyper 

Nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i Lena 
Mossbergs bog ”At Skapa Oplevelser”. Hun anvender Pine 
og Gilmores model, som skelner mellem fire grundtyper af 
oplevelser: uddannelse (at lære), underholdning (at nyde), 
æstetik (at være) og eskapisme (at gøre). Modellen er 
illustreret i figur 1.

Fig. 1: Pine og Gilmores model over oplevelsestyper i Lena 
Mossbergs fortolkning

Med udgangspunkt i denne model er attraktionerne blevet 
spurgt hvilke elementer, der indgår i deres oplevelsestilbud 
til kunderne. Resultaterne fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Hvorvidt indgår følgende i attraktionens 
oplevelsestilbud til kunderne?

Resultaterne viser generelt at hovedparten af attraktioner-
ne har oplevelsestilbud, der i høj grad eller i nogen grad 
rummer alle typer af oplevelser. Dvs. både oplevelser, hvor 
1) kundens aktive deltagelse er en forudsætning (63% 
svarer i høj grad) 2) oplevelser hvor kunden underholdes/
nyder noget æstetisk (72%) og 3) oplevelser, hvor kunden 
udfordres/lærer noget (69%). En undtagelse fra dette 
mønster er de ”eskapistiske”  oplevelser, hvor kunden kan 
opleve/dagdrømme sig til en anden virkelighed gennem 
sanseoplevelser, aktiviteter, fantasi, forestillinger m.v. En 
relativt lavere andel af attraktionerne anfører, at de i høj 
grad tilbyder sådanne oplevelser. 

Oplevelsestype I høj 
grad

I nogen 
grad

I begræn-
set grad

Slet 
ikke

Ved ikke

%

1) Oplevelser, hvor kundens aktive deltagelse 
er en forudsætning?

63 25 6 6 0

2) Oplevelser, hvor kunden underholdes/ny-
der noget æstetisk?

72 9 19 0 0

3) Oplevelser, hvor kunden udfordres/lærer 
noget?

69 22 9 0 0

4) Oplevelser, hvor kunden kan opleve/
dagdrømme sig til en anden virkelighed 
gennem sanseoplevelser, aktiviteter, fantasi, 
forestillinger m.v.

38 44 13 6 0

“Oplevelsen går ind i kunden”

“Kunden går ind i oplevelsen”

Pa
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Æstetik

Underholdning

Eskapisme

Uddannelse
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De attraktioner, som tilbyder de nævnte typer af 
oplevelser, har givet eksempler på dem.

Oplevelser, hvor kundens aktive deltagelse er en 
forudsætning - eksempler:

• Aktiviteter såsom trampoliner, kanoer, legetårne m.v.
• Autentiske lege f.eks. skyde med bue og pil, vikinge-

lege mv.
• Ture/vandringer – stisystemer, bådture, dykkerture
• Deltagelse i driftsaktiviteter – såsom fodring af dyr 
• Fremstillingsprocesser – f.eks. stenhugning, brødbag-

ning, redskabsfremstilling
• Søgning – f.eks. at man selv skal kunne se/finde 

dyrene på en vandretur

Oplevelser, hvor kunden underholdes/nyder noget 
æstetisk – eksempler:

• Kunst/udstillinger
• Iagttage dyrene f.eks. shows med dyrene (søløver/pa-

pagøjer)
• Nyde udsigten fra restaurant
• Nyde de æstetiske akvarier 
• Lade sig underholde under fodringen af dyr
• Velvære-oplevelser, f.eks. varme bade m.v.

Oplevelser, hvor kunden udfordres/lærer noget 
- eksempler:

• Rollespil
• Færdigheder/processer – f.eks. at lave ild
• Fysiske udfordringer/overvindelser – f.eks. at gå ud i 

vandet med gummistøvler op til under armhulerne, at 
røre ved levende fisk m.v.

• Information og opgaver på internettet. Enkelte 
attraktioner fremhæver, at kunden skal være motiveret 
for at læse, og at man prøver at formidle vanskeligt 
naturvidenskabeligt stof

• Fakta-info på turen rundt ved seværdighederne
• Interaktive installationer og info
• Guidede rundvisninger

Oplevelser, hvor kunden kan opleve/dagdrømme sig 
til en anden virkelighed gennem sanseoplevelser, 
aktiviteter, fantasi, forestillinger m.v. –eksempler

• Rollespil, autentiske aktiviteter og trin gennem 
”tidsmaskine”. F.eks. at leve som fortidsfamilie, spise 
fisk der er bålstegt

• Udstillinger, der samlet formidler, hvorledes det var at 
leve i en anden tid – f.eks. med boligindretning m.v.

• At udstillinger indrettes så de bliver så virkelige som 
muligt med billeder og lyd

• At selve aktiviteten rummer fornemmelsen af en 
anden verden, f.eks. dykkerture, sejlture m.v.

• Simulatorer – f.eks. romaskiner, hvor man forestiller sig 
konkurrencesituation, eller simulatorer for naturfæno-
mener f.eks. jordskælv, geisere m.v.

Attraktionerne er også blevet bedt om at angive andre 
oplevelsestyper end de ovenfor nævnte. Ca. halvdelen af 
attraktionerne nævner andre typer. En gennemgang af 
besvarelserne viser dog, at de fleste af dem kan grupperes 
under de ovenfor nævnte typer. Kommentarerne viser 
gennemgående, at en del af attraktionerne opfatter 
det således, at nogle tilbud på samme tid rummer flere 
elementer, fra de fire oplevelsestyper. Således at et tilbud 
eksempelvis både kan give kunden mulighed for at lære 
noget og samtidig blive underholdt. 

Attraktionerne nævner bl.a. følgende:

• Teambuilding og erhvervsarrangementer
• At gøre de besøgende klogere på en underholdende 

måde – f.eks. gennem historiske legepladser.
• At maden/cafeen gøres til en oplevelse – f.eks. ved at 

man har ansat en kendt kok.
• Gruppe- og familieoplevelser der betoner social 

kontakt
• At kulinariske oplevelser i sig selv kan være ”tidsrejser”

Attraktionernes fremtidige prioritering af deres 
oplevelsesudvikling

Attraktionerne er blevet bedt om at angive hvilke 
oplevelsestyper, de i særlig grad vil arbejde med nu og i de 
kommende år.
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Tabel 3: Hvilke af disse 4 oplevelsestyper vil at-
traktionerne i særlig grad arbejde med nu og i de 
kommende år?

Resultaterne viser samlet, at attraktionerne satser bredt 
og kun i begrænset omfang fravælger bestemte oplevel-
sestyper, idet høje andele af attraktionerne (75-84%) vil 
arbejde med oplevelsestype 1-3. Relativt færre vil satse på 
oplevelsestype 4 – de eskapistiske oplevelser, hvor kunden 
kan opleve/dagdrømme sig til en anden virkelighed.

Nedenfor gives nogle eksempler på, hvorledes attraktio-
nerne vil arbejde med de nævnte oplevelsestyper.

1) Oplevelser, hvor kundens aktive deltagelse er en 
forudsætning -eksempler

• De besøgende skal have flere oplevelser, hvor de rører 
ved eller arbejder med materialer, dyr og installationer.

• Flere muligheder for fysisk udfoldelse, f.eks. aktiviteter, 
stianlæg m.v.

• ”Kø-projekter”, hvor kunder kan lave noget mens de 
venter

• Formidlingsmetoder med mindre vægt på plancher 
• Flere interaktive formidlingsmetoder
• At man kan komme ud og sejle i samme art fartøjer, 

som de udstillede
• Arbejde mere med gruppeoplevelser, der henvender 

sig til forskellige målgrupper

2) Oplevelser, hvor kunden underholdes/nyder noget 
æstetisk

• Indrette lokaler med malerier og kunst, så de bliver 
mere interessante at kigge på for gæster, der holder 
pause  

• Lejlighedsvise underholdningsarrangementer. 

• Differentiering af temauger og guidede aktiviteter 
sådan at nogle bliver mere underholdningsprægede 
end andre.

• Indretning af særlig biograf, der kan levendegøre 
naturfænomener

3) Oplevelser, hvor kunden udfordres/lærer noget

• Mere vægt på, at kunden lærer noget gennem 
aktiviteter

• ”Edutainment” –dvs. at kombinere læring med 
fascination og kreativitet

• Formidling via PDA’er, dvs. håndholdte computere, der 
trådløst formidler

• Information til den enkelte kunde under besøget
• At personalet lærer at fortælle om dyrene på en 

underholdende måde

4) Oplevelser, hvor kunden kan opleve/dagdrømme 
sig til en anden virkelighed gennem sanseoplevelser, 
aktiviteter, fantasi, forestillinger m.v.

• Rollespil og tidsrejser
• Iscenesættelse af forlystelsesaktiviteter på mere 

dramatisk og levende måde
• Fantasilande for børn
• Særlige biografer

De fleste attraktioner vil specialisere deres oplevel-
sestilbud i fremtiden

Selvom resultaterne ovenfor viser, at de fleste attraktioner 
i fremtiden vil arbejde med flere oplevelsestyper, så vil de 
fleste dog samtidig specialisere deres samlede udbud. 

De fleste (60%) af attraktionerne vil i fremtiden 
specialisere sig og prioritere bestemte oplevelsestyper, 
mens færre (25%) vil udvikle et bredere udbud af 
oplevelser/oplevelsestyper.

Tabel 4: Hvad vil attraktionen vælge i fremtiden? 

Attraktionernes kommentarer peger dog på, at skellet 
mellem specialisering og begrænsning af oplevelsesud-

Oplevelsestype Ja Nej

%

1) Oplevelser, hvor kundens aktive deltagelse er 
en forudsætning?

84 16

2) Oplevelser, hvor kunden underholdes/nyder 
noget æstetisk?

75 25

3) Oplevelser, hvor kunden udfordres/lærer 
noget?

81 19

4) Oplevelser, hvor kunden kan opleve/dag-
drømme sig til en anden virkelighed gennem 
sanseoplevelser, aktiviteter, fantasi, forestillinger 
m.v.

56 44

Strategi %

At udvikle et bredere udbud af oplevelser/oplevelses-
typer

25

At specialisere sig og prioritere bestemte oplevelses-
typer

59

Ved ikke 16
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budet kan være vanskeligt at drage. Flere attraktioner er 
således blevet mere bevidste om at ville koncentrere sig 
om en særlig målgruppe, men at de samtidig vil udvide, 
differentiere og segmentere oplevelsestilbuddene indenfor 
den givne gruppe.

Flere attraktioner bemærker, at de i forvejen er ret 
specialiserede, og at de i den fremtidige strategi lægger 
vægt på at blive endnu bedre, og mere specialiserede til 
det, de i forvejen er bedst til. De vil ”fokusere på kerne-
ydelsen” eller ”kerneproduktet”.

Attraktionernes arbejde med målgrupper

De fleste attraktioner har en ret bred opfattelse af deres 
målgrupper

Attraktionerne har besvaret det ret åbne spørgsmål 
”Hvordan definerer I jeres vigtigste målgrupper?”  På bag-
grund af attraktionernes besvarelser vurderer evaluator, 
at de fleste attraktioner har en ret bred definition af deres 
målgruppe. Mange nævner følgende målgrupper:

• Børnefamilier/kernefamilien
• ”Familien Danmark”
• ”Alle legesyge mennesker i DK”
• De ældre/bedsteforældre
• Den lokale turisme i området

En mindre del af attraktionerne har indkredset mere 
præcise målgrupper og definerer dem eksempelvis 
således:

• Børnefamilier med mindre børn (under  6 år) og 
børnefamilier med større børn (op til 12 år)

• Mindre bestemte grupper –f.eks. 
”Akvarieinteresserede nørder” eller ”Kvinder over 40, 
der læser Alt for Damerne eller Jyllandsposten”.

• Udenlandske turister med særlig interesse i emnet 
(f.eks. museum).

• Skoleelever, attraktionen er bevidst om, at udstil-
lingerne relaterer sig til folkeskolens pensum. 

Enkelte attraktioner tilføjer, at de har behov for at udvikle 
deres segmentering og kundeanalyse, og at det er noget 
nyt at skulle gøre det. En attraktion udtrykker det således: 
”Indtil for nylig troede vi, at vi var for alle. Flere attraktio-
ners kommentarer peger på, at de er ved at blive mere 
bevidste om, hvilke kundesegmenter de tjener mest på, 
og skal blive bedre til at tiltrække disse. Evaluator vurderer, 

at den store andel af attraktionerne, som har forholdsvis 
brede definitioner af deres målgrupper, viser, at mange 
attraktioner har et fremtidigt udviklingsarbejde foran sig. 

De fleste attraktioner (84%) har  gennemført undersø-
gelser af, hvilke oplevelser deres gæster lægger vægt på 
eller forventer. De resterende har planer om at gøre det.

 
Attraktionerne har gennemgående logisk sam-
menhæng mellem deres målgruppedefinition og 
oplevelsesudvikling

Blandt de attraktioner, som har ret brede definitioner af 
deres målgrupper f.eks. ”målgruppen børnefamilier”, er 
der en logisk sammenhæng med attraktionens strategi 
for sin oplevelsesudvikling. Attraktioner, som satser på 
en bred målgruppe, anfører eksempelvis, at de også 
bevidst tilstræber, at have tilbud og aktiviteter for både 
voksne og ældre. Hvis de vil tiltrække/fastholde flere ældre 
søger de f.eks. at gøre dette ved at lægge mere kvalitet 
ind i cafe-tilbuddene, fordi ”ældre ikke gider spise røde 
pølser”. En attraktion udtrykker det således, at de satser 
på publikumsinddragelse til børnefamilier og fordybelse 
for de gamle.

Andre attraktioner er bevidste om deres familieorien-
tering i den måde, de tilrettelægger formidling på via 
plancher. Herunder f.eks. at forældrene tillægges en 
vigtig formidlende rolle overfor deres børn, og at man 
fra attraktionernes side derfor forudsætter, at plancherne 
henvender sig til læsende børn, fortrinsvis over 15 år. 
Ligeledes arbejdes der med, at formidlingen har flere 
niveauer.

Andre attraktioner, som henvender sig til mere 
specifikke målgrupper, er også bevidste om dette i deres 
planlægning. En attraktion, der både har børnefamilier 
og ældre som målgruppe, er bevidst om at tilstræbe en 
balance efter at have fundet ud af, at man tjener mest 
på personer i +45 gruppen. En anden attraktion har 
eksempelvis afdækket at 60% af dens besøgende er 
udlændinge. Man har taget konsekvensen af dette og har 
derfor mindst to sprog på skilte, videoer på seks sprog og 
krav om at medarbejderne skal kunne tale mindst et sprog 
ud over dansk. Ligeledes er der attraktioner, som er be-
vidste om, at de søger at tiltrække forskellige segmenter, 
der lægger vægt på forskellige oplevelser. En attraktion 
sondrer eksempelvis mellem tilbud, der henvender sig til 
de mere ”forsigtige” kunder og tilbud, der henvender sig 
grupper på polterabend og lignende.
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Attraktionerne har en idé om, hvilket image de vil 
have hos kunderne

Stort set alle attraktioner (97%) har en idé om, hvilket 
image og hvilke forventninger de ønsker at skabe og 
vedligeholde hos kunderne. 

Attraktionernes kommentarer viser gennemgående, at 
mange er bevidste om at skulle etablere et image som er 
unikt i forhold til andre eller på anden måde forbindes 
med noget specielt hos kunderne og offentligheden 
generelt. Det image, de søger at etablere, har et udvik-
lingselement, hvilket vil sige, at det ikke er noget de bare 
har fået tildelt fra naturens hånd, men er noget, som 
kræver en aktiv indsats at etablere og fastholde. Med 
andre ord, at attraktionerne gerne vil ”være noget mere” 
eller ekstra end det, de er.

Eksempler herpå er bl.a. følgende:

• Et museum vil ikke kun have image som museum, men 
som et formidlingshus - det er formidlingsopgaven, 
der er det centrale

• En zoo-institution med hajer, vil gerne have image som 
et forskningsinstitution på området

• En dyrepark vil gerne have image som et miljø, der er 
tæt på naturen

• At man både er dyrenes talsmænd og videnscenter
• At man vil kombinere både formidling af viden/historie 

og rekreation

Selvom attraktionerne har en idé om hvilket image og 
hvilke forventninger, de gerne vil opbygge hos kunderne, 
tyder undersøgelsen på, at attraktionerne kun i begrænset 
omfang har formaliseret disse overvejelser. En relativt 
moderat andel af attraktionerne (38%) har defineret en 
oplevelsesprofil for deres attraktion. Blandt attraktionerne 
tilføjer flere dog, at man har formuleret strategi, mission, 
værdigrundlag eller vedtægter for attraktionen, og at disse 
dokumenter rummer nogle af de elementer, der styrer 
oplevelsesudviklingen. Dvs. man kalder det for noget 
andet end en ”oplevelsesprofil”.

Attraktionerne vil ikke ”fravælge” bestemte mål-
grupper i fremtiden

På spørgsmålet: ”Er der målgrupper og dermed oplevelser, 
som I vil lægge mindre vægt på i fremtiden?”, svarer stort 
set alle attraktionerne, at man ikke har planer om dette. 
Det begrundes typisk med, at der er målgrupper, som man 
i forvejen ikke har så godt fat i, og man ikke har særlig 

stor indflydelse på. Som en af attraktionerne udtrykker 
det: ”Vi vil gerne have besøg af alle.”  

Enkelte attraktioner er dog bevidste om, at man 
periodevis har aktiviteter/udstillinger, der ikke henvender 
sig til børn. Ligeledes er der offentlige attraktioner, der 
opfatter det som deres formidlingsopgave at lave tilbud, 
der henvender sig til grupper, som ikke nødvendigvis er så 
talstærke eller betalingsvillige.

Integration af oplevelsestilbud og kundens livsstil og 
identitet er på udviklingsstadiet

En moderat andel (41%) af attraktionerne svarer, at 
de har taget initiativer, der søger at gøre attraktionens 
oplevelsestilbud til en del af kundens livsstil og identitet.  
En gennemgang af disse attraktioners kommentarer 
viser, at en del af dem i deres imageopbygning gerne vil 
forbinde bestemte livsstile, holdninger og budskaber med 
det at besøge attraktionen.

Eksempler er bl.a.:

• Der serveres ”brunch”, fordi dette er moderne i 
bestemte samfundsgrupper

• Formidling af miljøbudskaber – f.eks. om hvad 
forurening gør ved havene

• Formidling af sundhedsbudskaber – f.eks. råd om 
at kunderne selv kan plante ting derhjemme i deres 
køkkenhave. Herunder ligeledes salg af naturprodukter 
fra attraktionerne

• Formidling af idealet om natur- og friluftsmennesket, 
der gerne vil ud i naturen

• Betoning af selvforkælelse og rekreation som livs-
stilselementer, der kan danne modvægt til potentielle 
kunders stressende hverdag

• Etablering af medlemskreds 
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Gode oplevelser 
– en helhed af indtryk 

Bogen beskæftiger sig med mange forskellige aspekter af 
oplevelsesudvikling ud fra den betragtning, at attraktionernes 
kerneydelser – rutschebanen, danefæet, kunstværket – kun er en 
lille del af de mange indtryk, der former den egentlige oplevelse 
ved at besøge en attraktion. Begrebet oplevelsesudvikling dækker 
således over hele det strukturerede arbejde med at skabe de 
bedste forudsætninger for gode oplevelser. 

Bogen arbejder med denne helhed ud fra mange forskellige 
vinkler uden dog at præsentere en facitliste; dertil er oplevelses-
udvikling  for kompleks og afhængig af den enkelte attraktions 
mission, vision og værdier. 

”Oplevelser i udvikling - Udvikling i oplevelser” er udarbejdet 
i tilknytning til kompetenceudviklingsprojektet ODA, 
Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner. I sit indhold bygger 
bogen dels på en række teoretikeres arbejder med oplevelses-
udvikling fra forskellige vinkler, dels på viden og erfaring med 
oplevelsesudvikling i de 39 attraktioner, der er knyttet til projektet.

Attraktioner i form af forlystelsesparker, dyreparker, museer etc. 
er specialister i at tilrettelægge gode oplevelser. Det bringer dem i 
en nøgleposition i en tid, hvor der er voldsom fokus på oplevelser 
og deres betydning for det moderne menneskes identitet og 
livskvalitet. Samtidig oplever attraktionerne skærpet konkurrence 
både med hinanden og med virksomheder i helt andre brancher. 
Mange har nemlig fået øjnene op for det potentiale, der ligger i at 
kunne tilbyde forbrugerne gode oplevelser i tilgift til produkter og 
serviceydelser. 

Attraktionernes muligheder og udfordringer i oplevelsesøkono-
mien er baggrunden for ODA-projektet og for denne bog.




