Med Airbnb, Amazon og
Expedia på museum?

Danske museer og andre kulturinstitutioner står over for helt nye udfordringer og muligheder, når store globale aktører som TripAdvisor,
Expedia, Airbnb – og måske endda Google og Amazon – i en nær fremtid
for alvor ser interessante forretningsmuligheder i danske kulturoplevelser.
Én ting er sikkert, der skal tænkes nyt.
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“ Ja, hvad sker der egentlig, når
Airbnb Experiences kontakter
direktøren for et mindre dansk
museum med ondt i besøgstallet…”

Nye globale vinde
Stadig flere globale aktører bevæger sig ind på markedet for kulturoplevelser. Vi skal derfor til at vænne os
til nye navne som TripAdvisor Experiences, Airbnb
Experiences, Booking Experiences, momondo og måske
endda Google og Amazon, når vi taler om dansk kulturproduktion og -forbrug.
Danske museer og andre kulturinstitutioner er vant at
arbejde under skiftende rammevilkår og med forskellige finansieringsmodeller og -grundlag. Udstillingerne,
indholdet, formidlingen og de fysiske rammer er ofte i
verdensklasse, og det samlede danske udbud er stort,
mangfoldigt og vel også meget dansk. Men der blæser
nye globale vinde i forhold til dansk og globalt orienteret
kulturproduktion og -forbrug!
Et af de spørgsmål, som alle i den danske kulturverden
bør stille sig selv, er derfor, hvad der sker, når de globale
aktører for alvor ser interessante forretningsmuligheder i danske kulturoplevelser. Hvad sker der, når de i
en måske meget nær fremtid tilbyder one-stop-shop
løsninger, der omfatter danske kulturoplevelser, til de
millioner af forbrugere, de er i dialog med hver eneste

dag? Ja, hvad sker der egentlig, når Airbnb Experiences kontakter direktøren for et mindre dansk museum
med ondt i besøgstallet og tilbyder at samarbejde om at
tiltrække nye gæster? Intet er jo gratis, så hvad kan – og
vil – direktøren tilbyde: billige billetter, brug af særlige
Airbnb guider, særudstillinger, et nyt navn til museet,
en fælles ny markedsføringsstrategi, arrangementer
kun for særligt indbudte (Airbnb)gæster, samarbejde
om museets fremtidige retning eller mere traditionelle
partnerskabsaftaler?
Der er ingen tvivl om, at danske kulturinstitutioner går en
spændende, og for en del af dem sikkert også skræmmende, tid i møde. En tid, hvor der skal tænkes nyt i
forhold til strategier og forretningsmodeller. Og så skal
der helt overordnet set diskuteres konsekvenser og ikke
mindst muligheder.
Men hvem ved, måske skal vi byde de store globale
aktører velkommen som kærkomne fornyere af dansk
kulturproduktion. Og måske vil fremtidens succesfulde
kulturinstitutioner være de, der først byder Airbnb Experiences og Amazon op til dans.
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Fremtiden lige rundt om hjørnet
For de danske museer og andre kulturinstitutioner
ligger fremtiden lige om rundt om hjørnet. Det skyldes
ikke mindst, at den globale turisme er i vækst. I 2017
voksede den globale turisme med 4,6 %, sammenlignet
med 3 % for den økonomiske vækst i verden generelt.
Den høje vækst i turismen gør hele den globale turismes
værdisystem med transport, bespisning, attraktioner,
overnatning og service til et særdeles interessant område at fokusere på. Også for kulturinstitutioner verden
over.
Et af de store – og meget interessante – skift, som er
sket i de senere år, er, at den moderne turist helst ikke
vil bruge for mange penge på transport. Og på det
seneste heller ikke på overnatning med mindre, at der
er tale om noget ganske særligt. Skift Research U.S. har
eksempelvis set på den amerikanske forbruger, og her
er det tydeligt, at den lidt mere velhavende amerikanske forbruger i dag bruger flere penge på aktiviteter og
oplevelser og færre penge på overnatning. Hovedparten
af de adspurgte siger, at de gerne vil komme hjem fra
ferie og have set og oplevet noget nyt. Noget der står i
kontrast til dagligdagen.

Det er netop i det meget forenklede eksempel med den
amerikanske forbruger, at fremtiden banker voldsomt på
døren. Det handler om oplevelser.
Det har de store globale aktører naturligvis set. De har
set, at det er oplevelsesdimensionen, der i fremtiden vil
trække det globale turismemarked, og dermed i sidste
ende også dansk kulturproduktion og -forbrug. De ved
udmærket, at mange mennesker i dag elsker at gøre det,
som Urry og Larsen i deres bog The Tourist Gaze (2011)
kalder at ”gaze” (at ”se”) på noget nyt og anderledes.
Men Airbnb, TripAdvisor og de andre globale aktører
ved akkurat som de danske kulturinstitutioner godt, at
det i dag ikke længere er nok blot at ”se” et kontrastfyldt
sted. Der skal mere til. Derfor handler det at ”se” et sted
i dag om alle sanser, aktivitet, samskabelse, involvering
og endda evaluering. Mon det er derfor, at Airbnb i 2016
etablerede Airbnb Experiences, hvor de tilbyder deres
gæster overblik over lokale oplevelser i eksempelvis
London? Lokale oplevelser, som lokale kan skabe og
sælge på Airbnbs platform. Hvad med at opleve ”Lisbon
Street Art Walk” arrangeret af en lokal kunstner, Igor,
næste gang turen går til Lissabon?
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Spørgsmålet her er: Hvornår er det ikke længere den
lokale kunstner men det lokale (offentlige) museum, der
sælger billetter på særlige vilkår via Airbnb?
TripAdvisor købte i april 2018 den islandske virksomhed
Bokun, der via en online platform tilbyder ture, attraktioner og oplevelser. Alene overskriften på pressemeddelelsen fra TripAdvisor burde give løftede øjenbryn:
”TripAdvisor Acquires Bokun, Leading Software Provider,
To Bring Experiences Sector Further Online”. Det bliver
meget spændende at se, hvordan Bokun og TripAdvisor
Experiences udvikler sig.
Der er rigtig mange tegn på, at de helt store globale aktører bevæger sig ind på det svært definerbare marked
for kultur, oplevelser og attraktioner. Google begynder så
småt at røre på sig, og det samme gør Booking Experiences. Og selv om Amazon i 2015 brændte fingrene
gevaldigt på Amazon Destinations i USA, så synes Am-

azon igen at være interesseret i at gå ind på oplevelsesmarkedet; formentlig gennem fusioner og opkøb.
Der er ingen tvivl om, at de store globale aktører vil ind
og tilbyde deres millioner af kunder lokale kulturoplevelser. For den enkelte forbruger, der ønsker en spændende
oplevelse, der står i kontrast til hverdagen, bliver det nu
nemt og hurtigt at købe oplevelsen via velkendte online
platforme, der tilbyder one-stop-shop løsninger, som
inkluderer eksempelvis overnatning, ture, underholdning,
museumsbesøg og meget mere. Netop ”nemt og hurtigt”
er en vigtig faktor i dag, hvor udvalget er så stort, at
mange forbrugere næsten bliver handlingslammede og
stiller spørgsmål som: Hvor skal jeg starte? Hvor får jeg
det bedste overblik? Hvordan undgår jeg at skulle handle mange forskellige steder? Spørger man hos Airbnb,
Google og de andre globale aktører, er svaret nok, at det
for forbrugeren handler om at finde den rette online onestop-shop løsning.

Her går det jo godt
Dansk turisme oplever i disse år en markant succes. 2017 var et rekordår med 52,4 mio. overnatninger,
hvilket medførte et turismeforbrug på 108,1 mia. kr. alt inklusive (direkte, indirekte og induceret). Det er
især danskere, tyskere, nordmænd, svenskere, hollændere og englændere, der holder ferie i Danmark.
Ser man på kulturforbruget i dansk turisme, synes der at være mange muligheder for at koble sig på de
store globale aktører. Ifølge VisitDenmarks økonomiske analyser af dansk turisme ligger kulturforbruget
på omkring 2 % af det samlede turismeforbrug (VisitDenmark, 2017). Altså lidt mere end 2 mia. kr. Men
VisitDenmarks måde at opgøre det turismerelaterede kulturforbrug på hører nok til en svunden tid, da det
beror på en ret snæver forståelse af, hvad kulturforbrug er. Wonderful Copenhagen, eksempelvis, arbejder
med en bred forståelse af kultur, og dermed også kulturforbrug. Her er dagligdagskulturen, localhood, en
væsentlig faktor for tiltrækning af turister. Her kan man som turist ”gaze” det dagligdags og dermed opleve
kontraster i forhold til ens egen dagligdag. Det er også kulturforbrug, men indgår ikke i Danmarks Statistiks
måde at opgøre kulturforbrug på.
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ots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger,

“Og hvor meget indflydelse kan den enkelte kulturinstitution holde til at afgive – set i relation til blandt
andet rammebetingelser, forskningspligt, museumsloven, Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger,
muligheden for at skaffe fondsmidler, omprioriteringsbidrag, kommunalpolitiske interesser og lokalbefolkningens sympati og engagement?”

Hvem skal bestemme?
Mange danske kulturinstitutioner gennemgår lige nu
en proces med udgangspunkt i en ny selvforståelse og
helt nye markedsforhold. Der sker en udvikling i retning
af et stadig mere kommercielt marked, hvor konsulentydelser, sponsorater, aktiviteter, events, entréindtægter
og salg af merchandise spiller en stadig større rolle for
den enkelte kulturinstitutions muligheder for at klare sig
godt. De offentlige tilskud er under pres og museerne
skal i højere grad end tidligere klare sig på kommercielle markedsvilkår. Og i et sådant marked vil de store
globale aktører komme til at spille en stigende rolle, da
de skaffer adgang til millioner af mennesker verden over.
Spørgsmålet er bare, hvordan man som kulturinstitution
håndterer denne nye virkelighed. Med andre ord: Hvem
skal bestemme – og hvor meget?
”Vi arbejder netop nu med planer for flytningen af
Naturhistorisk Museum i Aarhus og vi gør os mange
tanker om, hvordan vi skal agere på et nyt og spændende internationalt marked. Hvordan skal vi indrette
museet og hvad skal det kunne? Hvem bliver vores
væsentligste brugere og kommercielle samarbejdspartnere i fremtiden?
- Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Virkeligheden er, at økonomiske interesser er afgørende
for både kulturinstitutioner og de store globale aktører.
Derfor spås det med god grund, at danske kulturinstitutioner i fremtiden vil indgå aftaler med eksempelvis Airbnb Experiences. Spørgsmålet er, hvor stor indflydelse de
globale aktører skal have for adgang til deres platforme.
Og hvor meget indflydelse kan den enkelte kulturinstitution holde til at afgive – set i relation til blandt andet rammebetingelser, forskningspligt, museumsloven, Slots- og
Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger, muligheden for at
skaffe fondsmidler, omprioriteringsbidrag, kommunalpolitiske interesser og lokalbefolkningens sympati og
medejerskab? Men sagen er vel den, at de store globale
aktører allerede i dag har indflydelse, da eksempelvis
ratings hos TripAdvisor og andre spiller en stor rolle i
mange kulturinstitutioners hverdag, og de er således
under et betydeligt globalt pres fra ”likes”, ”reviews” og
”comments”. Det er ikke helt misvisende at påstå, at
forbrugere verden over allerede i dag øver indflydelse
på danske kulturinstitutioner – gennem de store globale
aktører. Og vil det være mindre misvisende at påstå, at
dansk kulturproduktion i stigende grad står over for et
valg mellem øget ekstern (= global) indflydelse på den
ene side og høje besøgstal på den anden side? Bare en
tanke…
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(Frem)tidens kulturforbrugere
Fremtidens forbrugere har fri adgang til kulturoplevelser over hele verden. Og kigger man på firstmoverne, som er de 3 % af befolkningen, der er først med ny adfærd og nye værdier, er der ingen
tvivl om, at kulturproduktionen i Danmark skal nytænkes. Den skal globaliseres – men stadig tilbyde
lokale oplevelser. Og så skal den måske trække andre lokale oplevelse til fra det globale tag-selvbord. Det lokale, uanset hvor det stammer fra, kan ikke kopieres og vil derfor gøre en oplevelse
unik… også i et globalt perspektiv.
Firstmoverne er konstant på farten. De er konstant på jagt efter nye oplevelser, nye steder at tage
hen og nye historier at fortælle. De er spontane og er drevet af hurtige ad hoc beslutninger. Og
spørger man dem, så lever danske kulturinstitutioner oftest ikke op til ønsket om her-og-nu oplevelser, hurtige ændringer, omskiftelighed, én-dags udstillinger, spontanitet og oplevelser på farten.
En firstmover spørger: ”Hvorfor skal jeg gå på museum for at få en museumsoplevelse?”
Danske kulturinstitutioner har, ifølge firstmoverne, ikke udviklet sig i takt med omverdenen. Det er
den samme grundskabelon, der anvendes det ene årti efter det andet. En verden hvor merchandise
skal generere for megen værdi i forhold til det grundprodukt, der burde være så godt, at det sælger
sig selv.
For firstmoverne er der intet negativt forbundet med, at danske kulturinstitutioner samarbejder
med de store globale aktører. Verden er global. Firstmovernes udsyn er globalt. Kulturtilbuddet er
globalt.
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Indflydelse over for besøgstal
Der er i den danske kulturverden – bredt forstået – et
stort behov for at diskutere, hvor langt man i det fremtidige samarbejde med de store globale aktører er villig
til at gå i kampen for gode besøgstal. Det er et svært
dilemma, som stiller mange års traditioner over for en ny
global og digital virkelighed. Men der er ingen vej udenom, og det har forbrugerne bestemt. De har for længst
gjort de store globale aktører til en naturlig del af deres
dagligdag.
Det dilemma, de danske kulturinstitutioner står overfor,
kan illustreres ved hjælp af en simpel model, der tydeliggør forholdet mellem de store globale aktørers potentielle indflydelse og kulturinstitutionernes besøgstal:

Indflydelse

Trade-off-strategier

Lav
Besøgstal

En af faldgruberne er ifølge Henry Oliver (2018), at
de store globale aktørers udvikling af one-stop-shop
koncepter i sidste ende betyder, at udbuddet bliver det
samme uanset om man befinder sig i Aarhus, Toronto
eller Casablanca. Som eksempel nævner han, at Airbnb
Plus’ inspektører allerede har været ude for at sikre
sig, at lejligheder og huse lever op til prædefinerede
standarder. Oliver rejser her et rigtig godt spørgsmål:
Skal alt være ens? Og skal de store globale platforme
bestemme, hvordan alting skal se ud, dufte, smage, lyde
og føles?
Som dansk kulturinstitution kan man selvfølgelig
påberåbe sig kunstnerisk frihed og sige, at man ikke vil
lege med. Det er en trade-off strategi, der måske gør
ondt på besøgstallet. Man kan vælge at kæmpe imod
udviklingen og gøre alting selv. Spørgsmålet er bare om
en ”beat them” tilgang kan betale sig.

Høj

Lav

Der er uendeligt mange faldgruber og veje til succes
for kulturinstitutionerne i deres fremtidige samarbejde
med de store globale aktører – uanset hvilken trade-off
strategi, de vælger.

Høj
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Modellen skal ses ud fra en kulturinstitutions perspektiv.
Hvilken trade-off strategi skal kulturinstitutionen vælge?
Skal den give en global aktør stor indflydelse som ”betaling” for et bestemt antal ekstra gæster? ”Indflydelse”
kan i sagens natur dække over en række forhold – ja,
man fristes næsten til at sige, at kun fantasien sætter
grænsen.

En anden mulig trade-off strategi kan være en ”join
them” tilgang. Det er nok den nemmeste vej at gå, men
hvordan med niveauet af indflydelse? Vil der være tale
om homogenisering (eller endda en McDonaldization) af
kulturproduktionen globalt set for at opnå tilstrækkeligt
høje besøgstal?
Ingen kender fremtiden. Men vi er dog sikre på, at danske kulturinstitutioner – eller skal vi kalde dem globale
kulturinstitutioner med adresse i Danmark – allerede i
dag bør tage fat på diskussionerne med medarbejderne,
fondene, myndighederne og mange andre for at opstille
scenarier for de mest oplagte trade-off strategier.
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