


Fra fornemmelser til fakta
og hvordan vi som museer kan arbejde bedre 

(sammen) med data og viden



Intet oplæg om data og analyser uden en rask 
lille undersøgelse!

ahaslides.com/OQEUY



“MOST OF THE WORLD WILL MAKE 
DECISIONS BY EITHER GUESSING OR 
USING THEIR GUT. THEY WILL BE 
EITHER LUCKY OR WRONG.”
SUHAIL DOSHI (IVÆRKSÆTTER) 



En overflyvning af 
analyse- og datafeltet
i vores branche



Niveauer af analyser

Strategiske 
analyser

Taktiske analyser

Operationelle 
data og analyser

• Forskningsprojekter

• Fondsstøttede analyser

• Deltagelse i nationale analyser/netværk

• Større enkeltstående analyser

• Kvantitative og kvalitative analyser af udstillingers og 
aktiviteters performance

• Analyser af prisfølsomhed, rabatordninger etc.

• Tests af udstillinger før, under og efter åbning

• Brand tracking (kendskab, besøgsintention, andet)

• Besøgstals- og omsætningsopgørelser samt forecasting

• Performancedata (fx National brugerundersøgelse)

• Gæstesammensætningsdata (geo/udd/alder etc.)

• Flowanalyser

•Mindre entry- og exitpolls

• Test af annoncer og koncepttests

• SoMe-tracking



Tilgange til de forskellige niveauer

Strategiske 
analyser

Taktiske analyser

Operationelle 
data og analyser

• Integreres i langsigtede 
udviklingsplaner

• Tidsforbrug middel til højt

• Standardiseres så vidt som muligt i 
faste formater, formuleringer og 
frekvenser

• Tidsforbrug varierer

• Automatiseres vidt muligt i 
dashboards, autogenererede rapporter 
etc. 

• Tidsforbrug minimeres



Typer af analyser og data – et (ikke komplet!) overblik

Ekstern

Intern

Kvalitativ Kvantitativ

Fokusgrupper og ‘paneler’

Etnografi og ‘Følg gæsten’

Interviews

Exit polls
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Typer af analyser og data – et (ikke komplet!) overblik

Ekstern

Intern

Kvalitativ Kvantitativ

Besøgsstatistik

Billetsalg

Butiksomsætning

Basket size Tilfredshedsmålinger

Bopælsdata

Fokusgrupper og ‘paneler’

Etnografi og ‘Følg gæsten’

Interviews

Heatmaps
Exit polls

Fokusgrupper

Mobiletnografi

Interviews
Hjemmebesøg

Brand tracking

Besøgsmodellering

Danmarks Statistik
Visit DK/DMO’er

Omnibusser

UNWTO

OECD



Anvendelseseksempler for de forskellige kategorier

Ekstern

Intern

Kvalitativ Kvantitativ

Udviklingsprojekter

Flow og spændingskurve

Oplevelsens kvalitet

Udstillingsperformance

Politisk afrapportering

ServiceoplevelseLæringseffekt
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Anvendelseseksempler for de forskellige kategorier

Ekstern

Intern

Kvalitativ Kvantitativ

Budgettering og opfølgning

Kanalstrategi

Markedsføringseffekt

Butikssortiment
Anbefalingsvillighed

Driftsøkonomi

Udviklingsprojekter

Flow og spændingskurve

Oplevelsens kvalitet

WayfindingUdstillingsperformance

Udvikling af udstillinger og events

Fondsprospekter

Segmentering af målgrupper

Barrierer og motivation for besøg

Politisk afrapportering

ServiceoplevelseLæringseffekt

Strategi og strategisk planlægning Kendskab og attraktivitet

Markedsandele

Trends og tendenser

Markedsposition og konkurrence

Prognoser og budgettering

Potentiale

Besøgsbarrierer
Prisstrategi



Kunderejsen – et søkort til dataindsamling

Ikkebrugere

Potentielle brugere

Førstegangsbrugere

Stamgæster

Eksterne analyser Interne analyser



Kender Overvejer Ankommer Oplever Oplader Forlader Hjemme GenovervejerKender ikke

Markeds- og 

potentialeanalyse

Barriere/driver-

analyse

Tema- og 

interesseanalyse

Kendskabsanalyse

Brand tracking

Omnibus

DMO’erne

Eksterne datakilder 

(UNWTO mv.)

Prisfølsomheds-

analyse

Mobiletnografi

Hjemmebesøg

Fokusgrupper

Brand tracking

Besøgsintentions-

analyse

Segmentopdelt

potentialeanalyse

Konkurrentanalyse

Mobiletnografi

Hjemmebesøg

Fokusgrupper

Pretest af nye tiltag 

som  principskitse

Pretest af 

kommunikations-

koncepter

Kontaktpunkt-

analyse

Konkurrentanalyse

Mobiletnografi

Hjemmebesøg

Fokusgrupper

Pretest af nye 

udstillinger i mock-

up form

Etnografisk 

adfærdsanalyse/

observationer

Heat mapping

Strøgkundeeffekt

Pretest af 

wayfinding til nye 

udstillinger

Bopælsdata

Etnografisk 

adfærdsanalyse/

observationer

Heat mapping

Pretest i udstill. 

under opbygning

Detaljeret 

adfærdsanalyse i 

specifikke udstill.

Analyse af 

oplevelsesdesign

(interaktions- og 

læringsanalyse)

Etnografisk 

adfærdsanalyse/

observationer

Egne exitpolls

Heat mapping

Omsætningsanalyse

(billet, butik/café, 

tilkøb)

National 

brugerundersøgelse

Etnografisk 

adfærdsanalyse/

observationer

Heat mapping

Analyse af basket 

size og sortiments

performance i café 

og butik

Analyse af 

oplevelsesdesign 

(læringseffekt)

Analyse af 

identitetsmæssig 

værdiskabelse

Analyse af loyalitet 

for årskortholdere

Analyse af 

oplevelsesdesign 

(læringseffekt)

Analyse af 

værdiskabelsen

Et kunderejse-bud på en oversigt over analysemetoder og indsatsområder
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Model for test af udstillinger
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1957 
vs. 

2020

Besættelsen
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1957: Museet om vores helte

2020: Museet om hverdagen, valgene 

og konsekvenserne før (og nu?)
Samfundets – og borgernes –
forudsætninger havde ændret sig 

markant siden 1957!

Hvad var der sket uden den indsigt?



Endnu en lille undersøgelse!

ahaslides.com/OQEUY



Hvordan måler vi (museerne) os selv?

Entréindtægter

Besøgstal

Butikssalg

Gæsternes 

baggrund

Nye brugere

Osv.

Bundlinje



Seneste besø(med en del forbehold!)g på 
Nationalmuseet

Togtet 2021En Skat til Danmark 2020Tyskland 2019

Eksempel: Andel nye brugere i Nationalmuseets store særudstillinger

16 % nye

brugere

18 % nye

brugere
42 % nye

brugere

Kilde: Nationalmuseets exitpolls. Svar på spørgsmålet: Hvornår har du senest besøgt Nationalmuseet?

Ca. 9.000 nye brugere i åbningsperioden Ca. 5.400 nye brugere i åbningsperioden 75.000+ nye brugere siden åbning

(med en del forbehold!)



Nationalmuseet

Eksempel: 
Gennemsnitlig 
entréindtægt pr. 
betalende 
besøgende

Gennemsnit

Hvad hvis vi sammenligner os med andre? 

Nationalmuseet Gennemsnit Museum NN Museum NNMuseum NNMuseum NN



Nationalmuseet

Eksempel: 
Gennemsnitlig 
omsætning pr. 
gæst

Gennemsnit Museum NNMuseum NN



Eksempel: 
Gennemsnitlig 
omsætning pr. gæst 
på andre aktiviteter 
end entré 

Gennemsnit Nationalmuseet Museum NNMuseum NN



APROPOS-ANNONCE!

• Udarbejdet af museerne til museerne

• Projekt finansieret af Realdania

• Kursus tilgængeligt hos ODM

• Kan hentes gratis på ODMs hjemmeside under Viden og redskaber!



Men nu til noget 

lidt andet!



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Et lille og ikke-komplet overblik 
over vigtige aktører i vores 
branche (supplér gerne!)



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Kulturstyrelsen er udførende for departementet og står bl.a. for den nationale 

brugerundersøgelse samt for løbende puljer til opgavevaretagelsen. De 

kommende år vil der bl.a. blive udført en undersøgelse af brugen af digital 

kulturarv samt en omfattende national ikkebruger-analyse. Kan vi gå sammen 

om nogle gode projekter sammen med Kulturstyrelsen?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Nyetableret institut (fra 2022) efter forslag fra Danske Kulturbestyrelser, Kommunernes Landsforening, Dansk 

Erhverv, Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet og Augustinus Fonden. På Finansloven fra 2022-

2025 indtil videre.

Det præcise overblik over arbejdsfeltet er endnu uafklaret, men man må antage at formålet er at styrke 

kulturinstitutionernes på et faktuelt og analytisk grundlag på samme måde som Idrættens Analyseinstitut. 

Hvordan kan vi – som branche – samarbejde med dem? Er der større analyser, vi gerne vil tage initiativ til? 

Hvad vil vi måles på? Kan vi blive enige om det?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Rådgivende organ for Kulturstyrelsen bl.a. indenfor trends, udfordringer og 

indsatsområder for sektoren. Flere museer samt ODM er repræsenteret i 

Museumsrådet.

Har vi nogle fælles holdninger til, hvad Museumsrådet skal arbejde for?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Vores brancheforening og vært for mødet (og tak for invitationen!)

ODM har flere udvalg, herunder et udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi med 

repræsentanter fra en række museer i hele landet. Udvalget (og sikkert de andre udvalg) er 

stærkt til stede i dag – men hvad ønsker I, at udvalget arbejder med på jeres vegne? 
(Medlemmer: Maria-Louise Jacobsen/Københavns Museum (f), Julie Bouchet/Observatoriet Brorfelde, Brian Wiborg/Viborg Museum, 

Søren Bak-Jensen/Arbejdermuseet, Ulla Schaltz/Museum Lolland-Falster, Lene Høst-Madsen/Museum Skanderborg, Mette Bjerrum 

Jensen/Ringkøbing-Skjern Museum, Anne Walther/Skagens Kunstmuseer, Nils M. Jensen/ODM og Søren Moesgaard 

Bjørnsen/Nationalmuseet.



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Nyoprettet (2021) afdeling med 11 medarbejdere, der iflg. kilder skal ”klæde minister og 
Folketing bedre på til at kunne træffe kulturpolitiske beslutninger på et kvalificeret 

grundlag.” 

Vi bør som branche stille os til rådighed og bidrage med alt, hvad de kunne ønske sig. Men 

hvad ønsker vi os af dem?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Ifølge dem selv er de ”…en selvejende institution, der arbejder med det formål at fremme 
arbejdet med publikumsudvikling i det danske kulturliv.” Applaus har ambitioner om at 

arbejde mere bredt i kultursektoren; en ambition, der i høj grad giver mening, eftersom 

museer i stigende grad vælger formidlingsstrategier i retninger, der har stærke paralleller til 

scenekunsten.

Applaus er på Finansloven med 5 mio. kr. årligt fra 2022-2025, men hvordan ønsker vi at 

samarbejde med dem – og om hvad?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Landsdækkende samarbejdsnetværk imellem 23 attraktioner. Udfører bl.a. 

landsdækkende gæste- og markedsanalyser og benchmarks, driver et 

etableret markedsføringssamarbejde samt tilbyder kompetenceudvikling mv. 

Hvad er jeres erfaringer med TA? Kan flere museer få glæde af at deltage, eller 

skal vi hellere gå andre/egne veje?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Et uformelt netværk af (københavner-)kulturinstitutioner, der mødes 

løbende for at drøfte mulige samarbejder. Findes der tilsvarende 

netværk i andre landsdele – og hvordan kan de i givet fald arbejde 

sammen og for hvad?



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Erhvervsdrivende fond, der først og fremmest hjælper med fælles indkøb, 

fælles forsikring og udvikling af nye materialer til f.eks. konservering samt 

udgiver bladet Danske Museer. 

Hvad ønsker vi at samarbejde med Museumstjenesten om? 



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

DMO’erne er – for nogle museer i hvert fald – tætte samarbejdspartnere, men en 

undersøgelse foretaget af ODMs udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi afslører store 

forskelligheder i, hvordan man samarbejder med sin DMO og i hvilke ønsker til samarbejde, 

de forskellige museer har.

Hvad skal være de vigtigste indsatsområder for DMO’erne generelt, hvis vi kan blive enige 

om det? Vi kan jo begynde med at blive enige om, hvad en turist er…☺



Museumsrådet (pr. 

1/12-21)

Organisationen 

Danske Museer

KUM’s kontor for 

analyse og 

kulturøkonomi

Kulturens 

Analyseinstitut
Kulturstyrelsen

Kulturklubben Museumstjenesten DMO’erneTopAttraktionerApplaus

Andre bud:
Kommercielle konsulent/lobbyvirksomheder har etableret sig som kommercielle aktører på 

markedet. Mange af os har måske allerede samarbejdet med flere af dem, så de nævnes blot 

her som en påmindelse.

Fondenes Videnscenter, Dansk Industri, Dansk Erhverv, NTT Tourism Data-projektet

Universiteterne



Sidste analyse for nu!

ahaslides.com/OQEUY





Søren Moesgaard Bjørnsen

sbj@natmus.dk
41 20 63 50

https://www.linkedin.com/in/somobjo/

mailto:sbj@natmus.dk

