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SAMMANFATTNING 
 
Denna filosofie kandidatuppsats skrivs inom utbildningen Upplevelseproduktion vid 
Luleå Tekniska Universitet - Institutionen för konst, kommunikation och lärande. 
Syftet med studien är att undersöka vilken typ av upplevelser Tate samt The Museum 
of Modern Art (MoMA) erbjuder via deras webbplatser, samt att testa modellernas; 
Upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999) och De tre generationerna (Boswijk et al., 
2007), applicerbarhet på dessa två fall. Studien syftar till att besvara tre 
forskningsfrågor:  
 

§ Vilken generations upplevelse erbjuds via Tate respektive MoMAs 
webbplats? 

§ Vilken typ av upplevelser erbjuds via Tate respektive MoMAs webbplats 
utifrån modellen Upplevelsefälten (se figur 5)? 

§ Kan de två upplevelsemodellerna 4E - Upplevelsefälten (se figur 5) samt De 
tre genereationerna (se figur 6) tillämpas i en analys av dessa två 
webbplatser? 

 
För att besvara de tre forskningsfrågorna valdes en deduktiv ansats samt fallstudie 
som metodteori. De två fallen har analyserats utifrån två valda teorier; 
Upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999) samt De tre generationerna (Boswijk et al., 
2007).  
 
Resultatet visar att båda fallen erbjuder samtliga generationers upplevelser kopplat till 
Boswijk et al.s modell (2007). Merparten av de två digitala besöksmålen ger dock 
endast förutsättningar för första generationens upplevelser. De digitala besöksmålen 
erbjuder även upplevelser inom alla upplevelsefälten i Pine & Gilmores modell 
(1999). Båda modellerna var mycket lämpliga att använda för att analysera dessa två 
digitala besöksmål, vilket besvarar min tredje forskningsfråga. Jag anser att studien 
kan ses som relevant för upplevelseproducenter men även aktiva inom kultur- och 
museisektorn. 
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ABSTRACT 
 
This study is a Bachelor thesis in Experience Production at Luleå University of 
Technology - Department of Arts, Communication and Education. The purpose of the 
study is to examine what kind of experiences the two digital cases; Tate and MoMA, 
offer through their websites and also to test if the two experiencemodells can be used 
to analyze digital environments. The study aims to answer three research questions: 
 

§ What type of generations experience is offered through Tate’s and MoMA’s 
websites? 

§ What type of experiences is offered through Tate’s and MoMA’s websites 
based on the model The Experence Realms (Pine & Gilmore, 1999)? 

§ Can the two selected experience theories be applied to theese two digital 
cases?  

 
To answer the three research questions I chose a deductive approach and a case study 
method theory. The two cases have been analyzed by two selected theories; The 
Experience Realms (Pine & Gilmore, 1999) and Actors in the creation of a 
meaningful experience (Boswijk et al., 2007).  
 
The results show that both cases offer all generations experiences accordning to 
Boswijk et al.s model (2007). Most of the digital sights, however, only offer 
conditions for first-generation experiences. The digital destinations also offer 
experience in all the experience fields in Pine & Gilmore's model (1999). Both 
models were very suitable to analyze digital experiences, which answers my third 
research question. I believe that the study can be seen as relevant to experience 
producers but also people working within the cultural and museum sector. 
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1 INLEDNING 
 
KK-stiftelsen uppmärksammade begreppet upplevelseindustri i slutet av 90-talet och 
definierar det som ett samlingsbegrepp för människor och företag vars huvuduppgift 
är att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. Upplevelseindustrin delas av 
KK-stiftelsen in i 15 olika delområden; arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, 
foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, 
scenkonst, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. (Algotson & 
Daal, 2007) Jag har sedan 2007 arbetat som projektledare, producent och 
kommunikationsansvarig inom fem av dessa områden; konst, film, 
marknadskommunikation, musik och scenkonst.  
 
Jag har i mitt arbete speciellt intresserat mig för konst och publikfrågor samt den 
digitala teknikens möjligheter för kulturområdet. Mellan 2011 och 2012 producerade 
jag en konferensserie under rubriken Truly Digital - A Nordic Ecosystem for the Arts 
samt har även varit aktiv i nätverket för Konst och publikfrågor (KOP) som 
arrangerade seminarier kring teman som Arts and Audiences och Art and Self-
directed Learning.  
 
Under en konferens fick jag tillfället att träffa Damien Whitmore, Head of 
Communications på Tate Gallery samt bekantade mig med The Museum of Modern 
Arts (MoMA) digitala konstprojekt. Detta är två organisationer som mycket medvetet 
arbetar med digitala konst- och publikfrågor. Tates digitala strategi som lanserades 
2013 sträcker sig fram till 2015 och i början av 2014 anställdes den första Director of 
Digital Content and Strategy på MoMA i New York. Då de båda organisationerna nu 
arbetar med att ta fram en ny digital strategi är det högaktuellt att titta närmare på hur 
den tidigare strategin har implementerats och undersöka de digitala besöksmålens 
nuläge i syfte att lära av tidigare erfarenheter. 
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2 BAKGRUND 
Denna filosofie kandidatuppsats skrivs inom utbildningen Upplevelseproduktion vid 
Luleå Tekniska Universitet - Institutionen för konst, kommunikation och lärande. I 
detta kapitel ger jag en bakgrund till upplevelsesamhället och upplevelseproduktion 
samt till ämnet digitala upplevelser. Jag kommer även presentera de två valda fallen 
närmare. 
 
 

2.1 Upplevelse 
 “It is the spectators who make the pictures.” (Marcel Duchamp, u.å) 
 
Vår yttre omvärld registreras av våra fem sinnen och tolkas genom perceptuella och 
kognitiva processer i hjärnan. Hur vi reagerar på yttre stimuli beror delvis på tidigare 
erfarenheter (Boswijk et al., 2007). En upplevelse är alltså ett högst subjektivt 
fenomen som uppstår i samverkan mellan våra sinnen och våra tidigare erfarenheter.  
 
En upplevelse kan betraktas som ett personligt fenomen, ett individupplevt tillstånd 
som har en början och ett slut, skriver Mossberg (2003). Pine och Gilmore (1999) 
menar att varje upplevelse är ett samspel mellan en händelse och individens 
sinnestillstånd och kan iscensättas.  
 

Figur 1: The process of experiencing (Boswijk et al., 2007:20) 
 
Boswijk et al. (2007) har beskrivit processen kring meningsfulla upplevelser (se figur 
1). Våra sinnesintryck skapar känslor, vilket är ett sätt för oss att bearbeta 
information. Känslorna påverkas bland anat av tidigare erfarenheter och styr delvis 
hur vi reagerar på vår omvärld. I tyska språket finns flera ord för upplevelse; Erlebnis 
och Erfahrung. Boswijk et al. (2007) skiljer på dessa begrepp och menar att Erlebnis 
är ett mer oreflekterat tillstånd och Erfahrung är en mer meningsfull upplevelse som 
personen medvetet kan reflektera över. Begreppen Erlebnis och Erfahrung beskrivs 
också av Snel (2011) I denna uppsats väljer jag precis som Boswijk et al. (2007) att 
använda Snels begreppsdefinition av meningsfulla upplevelser: 
 

”Experiencing is a continuously interactive process of doing and undergoing, of action 
and reflection, of cause and effect, wich has a meaning for the individual in more than 
one context of her life. A meaningful experience give the individual a different outlook 
on the world and/or herself.” (Boswijk et al., 2007) 

 
Minnet är också en viktig faktor inom upplevelseteorin. För att skapa upplevelser av 
värde krävs att den ska vara minnesvärd, vilket enligt Pine & Gilmore (1999) kan 

Sensory 
perception Emotion Experience 

(Erlebnis) 

Meaningful  
experience 
(Erfahrung) 

Giving  
meaning 
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påverkas av graden av involvering. För att skapa en upplevelse av värde krävs alltså 
att personen involveras samt att den upplevs som meningsfull och minnesvärd.  
 
Boswijk, Thijssen & Peelen (2005) refererar också till Csikszentmihalyis (1990)  
teorier kring Flow när de beskriver vad som karaktäriserar en meningsfull upplevelse 
och menar att alla följande kriterier måste uppfyllas för att vara en minnesvärd 
upplevelse: 

 
”1. There is a heightened concentration and focus, involving all one’s senses.  
2. One’s sense of time is altered. 3. One is touched emotionally.  
4. The process is unique for the individual and has intrinsic value.  
5. There is contact with the ‘raw stuff’, the real thing.  
6. One does something and undergoes something.  
7. There is a sense of playfulness  
8. One has a feeling of having control of the situation.  
9. There is a balance between the challenge and one’s own capacities.  
10. There is a clear goal.” (Boswijk, Thijssen & Peelen, 2005) 
 

 
2.2 Upplevelsesamhället 
Under 1800-talet skedde den industriella revolutionen i Sverige som ersatte 
jordbrukssamhället. Under 1900-talet har utvecklingen gått snabbt från 
industrisamhälle, till tjänstesamhälle och informationssamhälle, senare även kallat 
kunskapssamhälle (Wahlström, 2002).  
 
Denna utveckling beskrivs bland annat i The Experience Economy (Pine & Gilmore, 
1999), The Dream Society (Rolf Jensen, 1999) och sammanfattas av Bengt 
Wahlström i Guide till upplevelsesamhället (2002). Varor har ersatts med tjänster 
som ersatts av upplevelser och nu är vi på väg mot transformationssamhället. I 
transformationssamhället är kunden själva produkten som önskar förändring och 
långvariga effekter snarare än enbart upplevelser, menar Pine & Gilmore (se figur 2). 
 
Economic  
Offering Commodities Goods Services Experiences Transformations 

Economy Agrarian Industrial Service Experience Transformation 

Economic 
Function 

Extract Make Deliver Stage Guide 

Nature of 
offering Fungible Tangible Intangible Memorable Effectual 

Key 
attribute 

Natural Stadardized Customized Personal Individual 

Method of 
supply 

Sored in  
bulk 

Inventoried 
after production 

Delivered  
on demand 

Revealed  
over a duration 

Sustained 
through time 

Seller Trader Manufacturer Provider Stager Elicitor 
Buyer Market Customer Client Guest Aspirant 
Factors of 
demand 

Characteristics Features Benefits Sensations Traits 

Figur 2: Economic Distinctions (Pine & Gilmore, 1999: 170) 
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Denna utveckling har även beskrivits av Pine & Gilmore (1999) som en ekonomisk 
modell (se figur 3). 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Market    Pricing                                       Premium 
 
Figur 3: The Progression of Economic Value (Pine & Gilmore, 1999: 22) 
 
Denna samhällsutveckling, menar bland annat Pine & Gilmore (1999) hänger ihop 
med hur vi förflyttar oss i den Maslowska behovstrappan (se figur 4). När de 
grundläggande behoven har tillgodosetts strävar vi automatiskt mot nästa nivå i 
pyramiden (Maslow, 1954). Dessa teorier kan också starkt kopplas till 
marknadsekonomiska teorier om tillväxt, samt frågor om ekonomisk trygghet och 
klass. De som inte befinner sig i toppen av pyramiden har inte samma möjligheter till 
självförverkligande eller transformativa upplevelser. Marknadsekonomi är den 
vedertagna ekonomiska modellen i västvärlden, men många ekonomer och forskare, 
däribland Piketty (2013), Kjellberg (2011) och Jackson (2013) börjar nu ifrågasätta 
om tillväxt är ett globalt hållbart system. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Hierachy of Needs (Maslow, 1954) 
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KK-stiftelsen uppmärksammade begreppet upplevelseindustri i slutet av 90-talet och 
definierar det som ett samlingsbegrepp för människor och företag vars huvuduppgift 
är att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. Upplevelseindustrin delas av 
KK-stiftelsen in i 15 olika delområden; arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, 
foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, 
scenkonst, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande (Algotson & 
Daal, 2007). Denna uppsats berör områdena konst, marknadskommunikation, media 
samt upplevelsebaserat lärande.   
 

 
2.3 Upplevelseproduktion 
Upplevelser är ett ytterst subjektivt fenomen, men de kan påverkas och iscensättas 
menar många. Hur en upplevelse kan iscensättas har beskrivits av bland andra Pine & 
Gilmore (1999), Mossberg (2003) och Boswijk et al. (2007). Det svenska begreppet 
upplevelseproduktion har dock inte definierats av någon av dessa författare utan har 
definierats inom kandidatprogrammet på Luleå Tekniska Universitet (2012): 
 

”Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett kundperspektiv 
producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. Upplevelseproduktion baseras på att 
kombinera processer och metoder för kommersiell produktion av meningsskapande 
upplevelser med kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov och som 
kommersiell produkt.” (Luleå Tekniska Universitet, 2012) 

 
Det finns en mängd olika modeller och teorier att använda sig av för att producera 
och analysera meningsskapande upplevelser. I denna studie har jag valt att utgå ifrån; 
Pine & Gilmores modell 4E - Upplevelsefälten (se fig. 5) samt Boswijk et al.s modell 
om upplevelsernas tre generationer i Actors in the creation of a meaningful 
experience (se fig. 6). Nedan kommer dessa att beskrivas mer ingående.  
 
2.3.1 4E - Upplevelsefälten 
Den ena teorin jag valt att utgå ifrån i denna studie är Pine och Gilmores modell 4E -
The Experience Realms (1999) översatt till Upplevelsefälten av Mossberg (2003). 
Denna modell visar hur upplevelsen kan delas in i fyra olika upplevelsetyper; 
underhållning, utbildning, estetik och eskapism, beroende på hur upplevelsen tas in 
och hur aktivt personen deltar (se figur 5). 
 
Vid underhållnings- och estetikupplevelser är upplevelsen iscensatt av värden 
och gästen har liten möjlighet att vara aktiv eller påverka resultatet. Vid 
utbildnings- och eskapismupplevelser deltar gästen aktivt. 
 
”At one end of this spectrum lies absoption - occupying a person’s attention by 
bringing the experience into the mind - at the other end immersion–becoming 
physically (or virtually) a part of the experience itself.” (Pine & Gilmore, 1999) 
 
Upplevelser som passivt absorberas eller går in i personen definieras som 
underhållningsupplevelser eller utbildningsupplevelser och kan exempelvis 
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vara att titta på TV eller teater. Absorberande upplevelser där personen 
istället går in i upplevelsen definieras som eskapism eller estetik och kan vara 
att spela ett virtual reality spel eller natur- och konstupplevelser.  
 

Figur 5: Upplevelsefälten (modifierad efter Pine & Gilmore, 1999) 
 
Vid utbildningsupplevelser går upplevelsen in i personen som aktivt deltar. I 
en eskapismupplevelse deltar personen aktivt och går in i aktiviteten eller 
omsluts av omgivningen. Den estetiska upplevelsen beskrivs som passiv men 
går själv in i upplevelsen. I en underhållningsupplevelse blir personen en 
passiv åskådare som tar in upplevelsen.  
 

”To design rich, compelling, and engaging experience, you don’t want to select and 
then stay in just one realm. Instead you want to use the experiental framework as a set 
of prompts that help you to creatively explore the aspects of each realm that might 
enchance the particular experience you wish to stage.” (Pine & Gilmore, 1999) 

 
Enligt både Pine & Gilmore (1999) och Mossberg (2003) kan en upplevelse inkludera 
flera fält. De flesta upplevelser som erbjuds håller sig inom en av dessa dimensioner, 
men de starkaste och mest minnesvärda upplevelserna sammanför aspekter från alla 
fyra dimensionerna och befinner sig i mitten, i fältets så kallade ”sweet spot”. 
 
2.3.2 Tre generationers upplevelser 

Deltagandet påverkas bland annat av hur standardiserat erbjudandet är och i vilken 
grad kunden måste vara fysiskt närvarande och medproducera (Mossberg, 2003). Pine 
& Gilmore (1999) beskriver även deltagandet som en betydande faktor för om 
upplevelsen blir minnesvärd eller inte. Boswijk et al. (2007) beskriver detta i en 
modell (se figur 6) över tre generationers upplevelser. 
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Figur 6: Actors in the creation of a meaningful experience, (Boswijk et al., 2007) 
 
Den första generationen innebär att arrangören har iscensatt upplevelsen och gästen 
enbart upplever aktiviteten utan att delta aktivt. Det kan vara genom att till exempel 
gå på en konsert eller ett museum. I den andra generationen är gästen mer aktiv och 
medskapare tillsammans med arrangören. I tredje generationens upplevelse 
tillhandahåller arrangören endast en plattform där gästen själv iscensätter eller skapar 
sin skräddarsydda upplevelse.  
 
Författarna menar att vi går mot en ny logik, från ett ”system of social rules” till 
”communicative self-direction”. Vi vill inte längre styras av företag eller producenter, 
vi vill vara med och påverka våra egna upplevelser. Detta innebär en förändring av 
makthierarkier mellan företaget och kunden. Den traditionella värdekedjan påverkas 
då kunden i större utsträckning är med och iscensätter sin egen produkt eller 
upplevelse. Detta ställer även högre krav på möjligheten till dialog och interaktion 
från organisationens sida. (ibid.) 

 
2.4 Den digitala upplevelsen 
Vi använder inte bara den nya tekniken, vi lever med den. Teknologin berör oss 
känslomässigt, sensoriskt och intellektuellt. Det är först när vi ser teknologin som en 
upplevelse som utvecklare och designers kan utnyttja dess fulla potential menar 
McCarthy & Wright (2004). Framgångsrika teknologier är de som fungerar i harmoni 
med människors behov och berikar användarens upplevelse. (ibid.) 
 
Det har skett ett paradigmskifte inom informations- och 
kommunikationsvetenskapen. Det som tidigare kallades för ”Human Computer 
Interaction” (HCI) har börjat skifta mot begreppet ”Experience Design” där 
användarens känslor står i fokus för utvecklingen. Detta beskrivs av Leung (2008) i 
boken Digital Experience Design: ”That spatial and tactile design has en emotional 
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impact is well understood in architecture, dress-making and other ”hard” design 
disciplines, but has not been fully explored in ”soft” digital and virtual environments, 
especially in web design.” (Leung, 2008) 
 
De hårda designindustrierna är de som producerar objekt som människor interagerar 
med fysiskt, så som arkitektur, mode och industridesign. De som arbetar inom dessa 
områden är utbildade för att förstå hur människor kommer att interagera med 
produkten eller byggnaden. Inom de mjuka industrierna, så som webbdesign och 
andra som arbetar med interaktionen mellan människa och dator, saknas denna 
kompetens. Webbplatser byggdes och byggs fortfarande av grafiska formgivare, 
vilket resulterar i att de saknar gränssnitt som är anpassade utifrån hur vi beter oss i 
den digitala miljön. Leung (2008) menar att kompetensen som finns hos arkitekter 
eller industridesigners om interaktion också måste finnas hos designers av 
webbplatser. ”The art gallery offers a rich metaphore for conceptualizing digital 
experiences; just as the gallery is the space where the spectator engages with works of 
art, digital worlds represent the interface between users and content.” (ibid.) 
 
Leung jämför den digitala upplevelsen med ett besök på ett konstmuseum. Där 
konsten eller innehållet står i centrum och galleriets vita väggar och arkitektur är 
sekundär. Leung håller med Bill Gates (1996) om att ”Content is king” men anser att 
uttalandet är problematiskt då det kan tolkas kvantitativt, utan att innehållet behöver 
vara speciellt meningsfullt. Likt en kurator (utställningsproducent) på ett museum 
behöver en digital upplevelsedesigner kurera innehållet omsorgsfullt, välja ut, 
redigera och komponera för att skapa en meningsfull upplevelse för besökaren.   
 

”Fundamentally, exhibition-making is focused on the content of the works to be displayed 
and concerns the ordering of these works as a sequence, to be understood in relation to each 
other and in dialogue with the conditions of the viewing environment.” (Leung, 2008) 

 
Leung menar att det går att skapa olika typer av upplevelser digitalt, på samma vis 
som vi kan få olika typer av upplevelser i den fysiska världen, men det kräver att den 
digitala upplevelsedesignern lägger stor vikt vid utformningen av den digitala miljön 
och dess innehåll.  
 
Inom konsten har det skett en förändring från traditionellt föreställande måleri, till 
modern abstrakt konst, till den samtida relationella estetiken eller interaktiv konst 
som Bourriaud (2002) kallar den. På samma sätt har vår interaktion med webben 
förändrats över tid; från att vara en statisk plats för information till web 2.0 där 
innehållet främst genereras av användarna (Goodchild, 2007). Användaren har gått 
från att vara passiv till att aktivt delta i upplevelsen.  
 

”The future of the museum may be rooted in the buildings they occupy but it will address 
audiences across the world – a place where people across the world will have a conversation. 
Those institutions which take up this notion fastest and furthest will be the ones which have the 
authority in the future.” (Serota, 2009) 

 
 



	   9	  

Det har de senaste åren även skett stora förändringar i museisektorns digitala 
utveckling. Många museer har ett uppdrag att tillgängliggöra sina samlingar och bilda 
sin publik, därför ser de den digitala tekniken som en möjlighet att nå ut till fler och 
utnyttja den som ett verktyg för lärande.  
 
2.4.2 Begreppsdefinitioner i en digital kontext 
Personer som använder informationsteknologi (IT) definieras oftast som användare 
(users på engelska) istället för konsumenteter, besökare eller gäster. Begreppet för de 
som konsumerar IT-baserade upplevelser är mycket mer allmän än inom andra 
medier där de benämns som t.ex. läsare, tittare, lyssnare eller spelare. Leung (2008) 
anser att alla meningsfulla digitala upplevelser innehåller något element av lärande 
och föreslår därför att kalla de digitala användarna för ”learners”. De är inte passiva 
användare av något utan är aktiva deltagare i en digital upplevelse.  
 
Gunnarsson & Blohm (2002) talar för att begreppen kund och service ska bytas ut 
mot gäst och värdskap. I en museikontext pratar man ofta om besökare (på engelska 
audience eller visitor).  
 
Jag kommer i denna studie använda begreppet besökare, för användarna av 
museernas digitala tjänster, då det enkelt går att överföra till museets egna 
begreppsvärld. Genom att även kalla de digitala besökarna för besökare får de även 
en likställd position med de fysiska, vilket är nödvändigt i dialogen med t.ex. 
finansiärer för att de ska förstå att dessa besökare är lika viktiga.  
 
Jag kommer i denna studie att använda begreppen webbplats samt digitalt besöksmål 
för att beskriva fallen. Med webbplats menas museets hemsida. Med digitalt 
besöksmål menas, precis som de fysiska museerna är ett besöksmål kan även deras 
webbplatser där de erbjuder en konstupplevelse vara det.  
 

 
2.5 Presentation av fall 1: Tate  
Tate är en engelsk konstinstitution bestående av fyra olika gallerier; Tate Britain, 
Tate Modern, Tate Liverpool och Tate St Ives. Det ursprungliga Tate Gallery 
öppnade 1897 i en gammal fängelsebyggnad på Millbank i London. I konstsamlingen 
finns över 70 000 konstverk från 1500-talet fram till idag. I maj år 2000 öppnade Tate 
Modern, ett separat galleri för internationell modern och samtida konst. Sedan 
öppningen har Tate Modern haft över 40 miljoner besökare och är en av Englands tre 
mest besökta turistattraktioner. 7 miljoner personer besöker Tates gallerier varje år. 
Den nuvarande mobilt anpassade webbplatsen laserades 2013 och har ca 14 miljoner 
unika besökare per år. (Tate, u.å) 
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2.5.1 Vision och mission 
Tate arbetar för att främja allmänhetens förståelse och tillgång till brittisk, modern 
och samtida konst genom att erbjuda ”extraordinära upplevelser” i och utanför deras 
gallerier. De skriver på deras webbplats http://www.tate.org.uk/ att allt de gör, från 
programverksamhet och utställningar, till böcker, produkter och mat de säljer i 
butiken och restaurangen ska genomsyras av deras övergripande mission; att främja 
allmänhetens förståelse och åtnjutande av brittisk, modern och samtida konst. 
 
Tates vision för 2015 är att vara mer: 
- Öppna (”Open”) genom att vara mottagliga för nya idéer, uppmuntra till debatt, 
utbyten och samverkan inom och utanför Tate, samt genom att vara mer inbjudande 
för alla människor. 
- Mångsidiga (”Diverse”) genom att presentera en rad olika åsikter, röster och 
perspektiv i hela vårt program och alla aktiviteter, samt reflektera över mångfalden i 
Storbritannien och världen 
- Internationella (”International”) genom att koppla samman Storbritannien med 
världen och världen till Storbritannien. 
- Entreprenöriella (”Entrepreneurial”) genom att söka nya partnerskap, undersöka nya 
trender och stimulera till debatt. 
- Hållbara (”Sustainable”) genom att vara ekonomiskt hållbara, se till att utbildning 
och forskning kopplas till vår verksamhet, och tar en ledande roll i kampen mot 
klimatföränding.  
 
Visionen ska genomsyra strategier inom fyra prioriterade verksamhetsområden: 
Samlingen, Program, Publiken och Förbättringar. 
 
2.5.2 Publikperspektiv och lärande 
Ca 7 miljoner människor besöker Tates gallerier varje år. Att döma av deras 
webbplats har de ett tydligt publikfokus: ”Knowing about the motivations and 
needs of our visitors means we can tailor our buildings, interpretation and 
programmes to improve visitors’ experiences.” (Tate, u.å) 
 
De vill att fler människor får möjlighet att uppleva konst på nya sätt och vill 
ifrågasätta och utmana människors invanda tankemönster. De menar också att den 
nya tekniken har förändrat sättet publiken kan interagera med verksamheten och 
konsten och ökar möjligheterna att nå fler och nya målgrupper. 
 
Lärande är också en prioriterad del av Tates uppdrag. De arbetar för att lärandet ska 
finnas med i alla delar av verksamheten och att teorier om lärande integreras i 
planeringsstadiet av deras program.  
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2.5.2 Digital strategi 
Tate har över 2 miljoner följare i sina sociala digitala kanaler. Tates twitterkonto 
är det tredje mest följda kontot bland kulturinstitutioner i världen. 2013 
lanserade de sin nuvarande webbplats som första året hade 13,7 miljoner unika 
besökare med ca 6 miljoner unika sidvisningar per månad. Tates webbplats har 
fått flera utmärkelser ”Best education website” av Museums and the web, ”Best 
social media website” av Interactive Media Awards, ”Best Art Website” av 
Webby Awards. (Tate, u.å) 
 
”Now more than ever, new web technologies allow the museum to be a place where 
ideas, experiences and opinions about art and culture are exchanged.” Jane Burton, 
Head of Content and Creative Director, Tate (Burton, 2012) 
 
2011 presenterade museet en digital strategi ”Tate Digital Strategy 2013–15: Digital 
as a Dimension of Everything” (Stack, 2013). I strategin presenterar de sin digitala 
vision: 

”Tate’s audiences will have digital experiences that: 
- increase their enjoyment and understanding of art 
- provoke their thoughts and invite them to participate 
- promote the gallery programme 
- provide them with easy access to information 
- entice them to explore deeper content 
- encourage them to purchase products, join Tate and make donations 
- present an elegant and functional interface whatever their device 
- take place on the platforms and websites they use 
- minimise any obstacles they may encounter 

To achieve this, we will take an approach that is: 
- audience-centred and insight-driven 
- constantly evaluated and enhanced 
- well designed and architected 
- distributed across multiple platforms 
- open and sharable 
- sustainable and scalable 
- centrally governed and devolved across the organisation” 
(Tate, u.å) 

Tidigare har de digitala frågorna ägts av en enhet på museet. Den digitala strategin 
förespråkar att det digitala ska genomsyra hela verksamheten och ägas av alla som 
arbetar i organisationen. De vill erbjuda besökarna ett rikt digitalt innehåll genom att 
digitalisera sina samlingar och engagera kuratorerna för att producera innehåll 
anpassat för det digitala rummet.  
 
”We view digital community activity as fundamental to achieving the organisation’s 
mission of engaging audiences with art. Social and communal activity is set to 
revolutionise many museum functions, as it is has already done with marketing 
and communications.” (Stack, 2013) 
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För att uppnå sin mission är det alltså viktigt för museet att engagera digitala 
communities. De vill göra detta bland annat genom bloggar, sociala medier och 
sociala lärandeaktiviteter kopplade till den digitala konstsamlingen.  
 
 

2.6 Presentation av fall 2: MoMA 
The Museum of Modern Art på Manhattan i New York öppnade 1929. Målet var att 
bli det bästa moderna konstmuseet i världen som skulle bidra till att människor skulle 
förstå och uppskatta samtida bildkonst. Samlingen består av mer än 150 000 
konstverk. År 1976 öppnades P.S.1 Contemporary Art Center i stadsdelen Queens i 
New York, år 2000 övergick centret till att bli en filial till MoMA som skulle 
fokusera enbart på samtidskonst (MoMA, 2015). MoMA och MoMA P.S.1 har 
tillsammans ca 3,5 miljoner fysiska besökare per år och 25 miljoner digitala besökare 
inklusive följare i sociala medier avslöjar Glenn Lowry, museets chef i en intervju 
(Zirin, 2015). 
 
2.5.1 Vision och mission 
MoMA har ett ambitiöst och provokativt mål att vara det främsta museet i världen. 
Det centrala i deras verksamhet är att bidra till den lokala, nationella, och 
internationella publikens fördjupning, kunskapsutveckling och åtnjutandet av 
modern- och samtida konst. 
 

”The Museum of Modern Art is a place that fuels creativity, ignites minds, and 
provides inspiration. With extraordinary exhibitions and the world's finest collection 
of modern and contemporary art, MoMA is dedicated to the conversation between the 
past and the present, the established and the experimental. Our mission is helping you 
understand and enjoy the art of our time.” (MoMA, 2015) 
 
 

2.5.2 Publikperspektiv och lärande 
MoMAs huvudmål har sedan starten varit lärande och kunskapsutveckling kring 
modern och samtida konst. En av deras största avdelningar arbetar uteslutande med 
utbildnings- och publikfrågor. Lärande utgör också den största digitala avdelningen 
på deras webbplats som de själva beskriver: 
 

”MoMA Learning reflects the profound shift toward digital learning that has occurred 
since MoMA launched its first curriculum website in 2006 a transition not only from 
print to digital, but towards customizable, interactive, self-guided, anytime anywhere 
learning. The proliferation of social media and low-cost and user-friendly creativity 
and learning tools has shifted the roles between consumer and producer even student 
and teacher.” (ibid.) 

 
De använder den digitala tekniken som verktyg för lärande, riktat till både lärare, 
elever, föräldrar och enskilda individer. 
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2.5.2 Digital strategi 
MoMA var tidigt ute att använda nya medier. På 1930-talet började de sända 
radioprogram om modern konst och på 40-talet producerade de även TV program i 
samarbete med de stora televisionsbolagen CBS och NBC. Målet med detta var inte 
bara att skapa publicitet utan handlade även om målet om bildning samt utnyttjades 
för att nå nya målgrupper i deras eget hem, så som hemmafruar. Enligt det öppna 
statistikverktyget Alexa är de digitala besökarna till 70 % kvinnor och merparten av 
dem är mellan 25-34 år och de flesta återvänder till webbplatsen mer än en gång 
(Alexa, 2015). År 2010 hade webbplatsen 18 miljoner besökare vilket kan jämföras 
med deras fysiska besökare som år 2010 hade 2,8 miljoner besökare (Bautista, 2013). 
 
Peter Reed, Senior Deputy Director for Curatorial Affairs på MoMA ser deras 
webbplats som en av deras tre mötesplatser. Han menar att den är lika viktig som 
deras två fysiska mötesplatser, men att den måste prioriteras högre inom 
organisationen, främst av deras kuratorer. Den är mycket viktig för tre av 
organisationens huvudmål; unga vuxna, utbildning samt global räckvidd. (Bautista, 
2013) 
 
I början av förra året anställde MoMA en ny chef för det digitala strategiarbetet; 
Director of Digital Content and Strategy. Positionen är helt ny på museet och ersätter 
den tidigare Creative Director of Digital Media. I ett pressmeddelande skriver de att 
tjänsten tillsätts av Fiona Romeo i april 2014, som i sitt nya uppdrag ska skapa en 
vision samt ett strategidokument som kopplar ihop museets alla avdelningar och 
tidigare digitala projekt. Den digitala strategin ska utveckla och utöka interaktionen 
med museets olika målgrupper och koppla samman museets olika digitala 
plattformar, så som den digitala samlingen, utställningarnas digitala mötesplatser, 
digitala verktyg och resurser samt mobila applikationer (MoMA, 2014). 

 

 

3 PROBLEMOMRÅDE 
Tate besöks av 7 miljoner fysiska besökare varje år och 14 miljoner digitala (Tate, 
u.å). MoMA har 3,5 miljoner fysiska besökare (Zirin, 2015) och ca 18 miljoner 
digitala per år (Bautista, 2013). Det är alltså långt fler som kommer i kontakt med 
organisationerna digitalt än fysiskt. Webbplatserna har blivit ett besöksmål, precis 
som de fysiska gallerierna.  
 
Tate publicerade 2013 en ny digital strategi som skulle sträcka sig till och med 2015 
(Tate, u.å). MoMA anställde våren 2014 en Director of Digital Content and Strategy 
för att ta fram en ny digital vision och strategi för museet (MoMA, 2014). Båda 
museerna står nu vid ett vägskäl för en vidareutveckling av sin digitala närvaro. Det 
är därför intressant att undersöka upplevelsen av webbplatsernas nuläge inför en 
kommande utvärdering av de tidigare implementationerna samt inför formandet av de 
nya strategierna.  
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”Content is king” statuerade Bill Gates 1996, men Leung (2008) menar att det är 
värdelöst utan en kurator (utställningsproducent). I september 2013 arrangerade jag 
en konferensserie under titeln Truly Digital - Open data is nothing without a narrative 
(Fabel, 2013) utifrån samma utgångspunkt, att innehåll eller öppen data inte skapar 
mening utan någon som formar berättelsen. Museer har stor tillgång till öppen data 
och innehåll. De senaste åren har det skett stora satsningar för att digitalisera 
samlingar och arkiv och på så sätt tillgängliggöra dem. Att samlingarna görs sökbara 
för personer utanför museet betyder inte att besökaren kan tillgängliggöra sig 
kunskap eller upplevelser av objekten. Någon måste iscensätta innehållet för att göra 
det meningsfullt. 
 
Ämnet interaktionsdesign har börjat tas över av ett annat begrepp inom webb- och IT-
branschen: upplevelsedesign. Både Leung (2008) och McCarthy & Wright (2004) 
uppmanar professionella inom IT-branschen att utveckla sin kompetens kring 
upplevelsedesign. Inom arkitektur, industridesign och alla andra branscher där 
produkter interagerar med människor finns en kunskap om detta hos de som planerar 
och skapar produkten. På samma sätt som en arkitekt bör anpassa sina ritningar till 
människans upplevelse av en byggnad bör en webbdesigner utveckla digitala 
gränssnitt utifrån vilken typ av upplevelse man vill uppnå. 
 
Vi ser även en utveckling mot ett ökat deltagande och medskapande Både inom 
informations- och kommunikationstekniken samt inom den samtida konsten. Det är 
svårare och svårare att skilja på avsändare och publik då publiken blir skapare av själva 
innehållet och verket (Leung, 2008). Denna utveckling bekräftas även av Battarbee 
(2004). 
 
Att upplevelsen nu står i centrum inom den traditionella interaktionsvetenskapen, att 
viljan till medskapande ökar och att museet sitter på en skatt av unikt, digitaliserat 
innehåll ger museet förutsättningar att forma minnesvärda upplevelser och besöksmål. I 
denna studie vill jag undersöka hur konstinstitutioner med en stor mängd innehåll, 
relevant för många, formar sitt digitala besöksmål.  
 
För att undersöka detta har jag valt att analysera upplevelsen av två konstmuseers 
webbplatser; Tate samt MoMA. Jag valde dessa fall då många andra källor hänvisar till 
dem som goda exempel samt att de mottagit många priser. För att ta reda på vilken typ 
av upplevelser de erbjuder har jag valt att analysera dem utifrån två modeller; Pine & 
Gilmores modell 4E - Upplevelsefälten (se fig. 5) samt Boswijk et al.s modell om 
upplevelsernas tre generationer i Actors in the creation of a meaningful experience (se 
fig. 6) Den förstnämnda har jag valt då jag vill ta reda på vilken typ av upplevelser de 
båda fallen erbjuder. Då det är två konstupplevelser som ska analysera är det även 
intressant att titta på om deras webbplatser främst erbjuder estetiska upplevelser. Den 
andra teorin har jag valt för att analysera i vilken grad besökaren är delaktig i 
upplevelsen, då den digitala utvecklingen möjliggör ett större medskapande (Leung, 
2008). 
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I gränslandet mellan museernas gamla strategi som skapades utifrån den dåvarande 
teknologiska verkligheten och den framtida utvecklingen av de digitala besöksmålen, 
är det viktigt att stanna upp och utvärdera nuläget. Många teorier har skapats för att 
beskriva hur man iscensätter den bästa upplevelsen i en fysisk servicemiljö, men är 
dessa teorier överförbara till en digital kontext? 
 
 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken typ av upplevelser Tate samt MoMA 
erbjuder via deras webbplatser samt att testa huruvida de två upplevelsemodellerna, 
4E - Upplevelsefälten (se fig. 5) samt De tre genereationerna (se fig. 6) går att 
tillämpa på dessa två digitala besöksmål. 
 

 
3.2 Forskarfrågor 
 

§ Vilken generations upplevelse erbjuds via Tate respektive MoMAs 
webbplats? 

§ Vilken typ av upplevelser erbjuds via Tate respektive MoMAs webbplats 
utifrån modellen Upplevelsefälten (se figur 5)? 

§ Kan de två upplevelsemodellerna 4E - Upplevelsefälten (se figur 5) samt De 
tre genereationerna (se figur 6) tillämpas i en analys av dessa två 
webbplatser? 
 
 

3.3 Avgränsningar 
Jag har avgränsat studien till två specifika fall; Tates samt MoMAs webbplats. 
Studien ska enbart fokusera på den digitala konstupplevelsen vilket gör att jag endast 
kommer att titta på webbplatsernas delar där konstupplevelsen står i fokus. Enskilda 
sidor med textbaserad information som inte har med själva konstupplevelsen att göra 
kommer inte ingå i studien.  
 
Jag har även avgränsat analysmetoden till två utvalda teorier; Upplevelsefälten (Pine 
& Gilmore, 1999) samt Actors in the creation of a meaningful experience på svenska 
kallad De tre generationerna (Boswijk et al., 2007). Studiens resultat kommer att 
beskriva fallen utifrån de två valda teorierna.  
 
 

4 METOD 
Nedan beskriver jag mitt vetenskapliga förhållningssätt samt studiens valda 
forskningsansats och metodteori samt reflekterar över studiens validitet, reliabilitet 
samt etiska aspekter.  



	   16	  

 
4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätt inom forskningen; det 
traditionellt positivistiska samt det kvalitativa med ursprung i hermeneutiken. I det 
traditionella förhållningsättet betraktar man den omgivande verkligheten objektivt 
och testar olika teorier och hypoteser mot verkligheten för att falsifiera eller verifiera. 
Det kvalitativa förhållningssättet är istället subjektivt och verkligheten ses som en 
individuell, social och kulturell konstruktion. (Backman, 2006)  
 
Jag kommer att hålla mig till det traditionellt positivistiska förhållningssättet i denna 
studie. Jag kommer ha ett objektivt förhållningssätt till empirin, det vill säga, det fall 
jag kommer att studera samt testa befintliga teorier på verkligheten.   
 
 

4.2 Forskningsansats 
De tre vetenskapligt erkända forskningsansatserna är deduktion, induktion samt 
abduktion. I studier med deduktiv ansats utgår forskaren från en befintlig teori eller 
modell och formulerar utifrån den en hypotes som testas på verkligenheten i form av 
t.ex. observationer eller experiment. Studier med induktiv ansats startar istället i 
observationer av verkligheten, vilka sedan generaliseras för att dra slutsatser och 
skapa teorier. Abduktion är en kombination av dem båda, t.ex. genom att 
inledningsvis genomföra intervjuer för att formulera en modell som sedan testas mot 
verkligheten. (Backman, 2006)  
 

Ansatsen för denna studie är deduktiv, då jag utgår från två befintliga teorier 
Upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999) samt De tre generationerna (Boswijk et al., 
2007) för att testa dem genom empiriska studier av två valda fall.  
 
 

4.3 Metodteori 
Nedan beskrivs den valda metodteorin uppdelad på respektive forskningsfråga.  
 

4.3.1 Metodteori och genomförande för forskningsfråga 1 & 2 
För att besvara forskningsfråga 1 och 2 har jag valt metodteorin fallstudie. Jag 
kommer att tillämpa befintliga arbetssätt och metoder anpassade för fallstudier för att 
uppnå hög kvalité, validitet och reliabilitet i in studie. 
  
Fallstudier används för att bland annat undersöka ett fenomen, en grupp individer, en 
organisation eller en marknadsföringsinsats. Det var inom antropologin som 
fallstudier började användas som forskningsmetod. Fram till 60-talet var den 
naturvetenskapliga forskningen och det positivistiska paradigmet negativt inställda 
till fallstudien som metod och ifrågasatte dess validitet och reliabilitet. Numera 
används fallstudier som metod inom både den positivistiska och hermeneutiska 
forskningen (Johansson, 2003). 
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Johansson (2003) menar att det valda fallet ska vara en; komplex fungerande enhet, 
undersökas i sitt naturliga tillstånd utifrån olika metoder samt vara samtida. Han 
anser också att det går att dra generella lärdomar eller slutsatser utifrån enskilda fall 
om man utgår från en godkänd forskningsansats.  
 
För att stärka fallstudiens validitet har metodologin för fallstudier de senaste 
årtiondena utvecklats. Johnston et al. (1999) har tagit fram en modell för att stärka 
fallstudiens objektivitet:  
 

”First, the research must begin with hypotheses developed by theory. Second, the research 
design must be logical and systematic. Third, findings must be independently evaluated. By 
designing research projects around these aspects, case studies become theory-based, 
systematic, rigorous, and more objective.” (Johnston et. al, 1999) 

 

Denscombe (2009) menar också att fallstudiens trovärdighet kring de generaliseringar 
som görs kan ifrågasättas och menar därför att forskaren tydligt måste beskriva 
studiens avgränsningar och hur resultatet kommer analyseras. I syfte att uppnå en 
något högre generaliserbarhet och validitet av resultaten genomförs två fallstudier. 
 
För att besvara forskningsfråga 1 och 2 kommer jag att analysera fallen var för sig 
utifrån de två valda upplevelseteorierna; Upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999) 
samt De tre generationerna (Boswijk et al., 2007). 
 
4.3.2 Metodteori och genomförande för forskningsfråga 3 
I resultatdelen för forskningsfråga 1 & 2 kommer analysen av fallen utifrån de två 
valda upplevelseteorierna nämnda ovan att presenteras. Resultatet av denna analys 
kommer sedan att diskuteras för att undersöka huruvida modellerna gick att tillämpa 
på de två digitala besöksmålen, vilket kommer besvara forskningsfråga 3. 
 

4.3 Validitet 
En studies validitet avgörs av vad som mäts och hur det mäts i förhållande till det 
man vill studera. Är den insamlade datan relevant för det studien ska titta på? 
(Descombe, 2009). För fallstudier är även valet av fall viktigt för att uppnå hög 
validitet (Johnston et al., 1999). 
 
Jag har valt fallen Tate samt MoMA för att deras webbplatser anses vara de främsta i 
världen inom konstmuseisektorn. De har vunnit flest priser för sina webbplatser, har 
bland de högsta digitala besökssiffrorna, samt arbetar strukturerat med sina digitala 
strategier.  
 
De teorier jag har valt är beprövade teorier för att beskriva och analysera upplevelser, 
men har främst använts för att studera upplevelser i den fysiska miljön. En av mina 
frågeställningar är huruvida dessa teorier går att överföra till en digital kontext eller 
ej, vilket påverkar validiteten. Detta kommer att diskuteras i resultatkapitlet och om 
det visar sig svårt att använda dessa teorier i en digital kontext kan denna studie 
fungera som en vägvisare för framtida forskning. 
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4.4 Reliabilitet 
För att uppnå hög reliabilitet krävs att studien är tillförlitlig vad gäller exempelvis 
källhantering, metoder och fakta. Studier med hög reliabilitet ska kunna upprepas av 
någon annan och då uppnå samma resultat (Patel & Davidson, 2003). 
 
Att studera webbplatser kan vara riskabelt vad gäller validiteten, då materialet är 
digitalt och kan förändras över tid. Att webbplatserna förändras kontinuerligt 
försvårar studiens möjlighet att upprepas. För att öka reliabiliteten kommer jag att ta 
skärmkopior under själva besöket för att dokumentera hur sidorna såg ut under 
studiens genomförande. I många andra fall är det omöjligt att ta ögonblicksbilder av 
händelser på detta sätt, vilket stärker reliabiliteten för denna studie.  
 
Jag kommer också att förhålla mig till källor på ett korrekt, vetenskapligt sätt, vilket 
bland annat innebär att jag inte kommer att använda citat utanför deras kontext eller 
källor som inte är relevanta eller uppdaterade.  
 
 

4.5 Etiska aspekter 
Då materialet som behandlas i denna studie är digital information publicerad av 
organisationen som står till grund för fallet kommer jag inte att behöva ta hänsyn till 
personliga uppgifter eller känsliga data. Det material som publicerats är offentligt för 
alla och därav godkänt av organisationen.  
 
Jag kommer med noggrannhet följa upphovsrätten i detta arbete och uppge 
upphovspersoner vid behov. Detta kan betyda att jag inte kommer att kunna publicera 
bilagan med skärmkopior till detta arbete då deras webbplatser innehåller många 
bilder som är upphovsrättsskyddade.  
 
Jag kommer att genomföra studien utan att meddela de båda organisationerna. Detta 
för att kunna förhålla mig så objektivt som möjligt till fallen. När arbetet är slutfört 
kan jag vid intresse kontakta dem via mejl. 

 
5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenterar jag studiens resultat utifrån respektive forskningsfråga. Jag 
inleder med en kort beskrivning av fallen och analyserar sedan de två fallen utifrån de 
valda teorierna i syfte att definiera vilken typ av upplevelser som erbjuds genom ett 
besök på respektive museums webbplats. Analysen genomförs för att testa 
modellernas applicerbarhet på de två digitala fallen. I resultatdiskussionen kommer 
jag diskutera mer ingående hur väl de gick att tillämpa. Länkar och skärmkopior på 
webbsidorna jag hänvisar till i texten finns i Bilaga 1 och Bilaga 2.  
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5.1 Beskrivning av fallen  
Nedan beskriver jag de två webbplatsernas erbjudande. Länkar och skärmkopior på 
sidor som jag hänvisar till i texten finns i Bilaga 1 och Bilaga 2. All data har hämtats 
från Tate (u.å), MoMA (2015) samt Google Cultural Institute, (2015). 
 
5.1.1 Beskrivning av fall 1: Tate 
Tate har digitaliserat stora delar av sin samling. Verken presenteras både på deras 
egen sida (Tate, u.å), men även via tjänsten Google Art Project (Google Cultural 
Institute, 2015). På tate.org finns 84 431 verk sökbara utifrån olika metadata så som 
årtal, konstnär, epok och tema. När man klickar på ett verk kommer man till verkets 
presentationssida med mer information. Det går att dela sidan i digitala, sociala 
kanaler eller lägga till verket till sitt eget album om man har registrerat sig som en 
användare. På Google Art Project (2015) är det endast galleriet Tate Britain som har 
en digital samling. Det finns ca 200 verk att se på museets Google Art sida. Det går 
att zooma in kraftigt på varje verk.  
 
På Tates webbplats presenteras även de aktuella utställningarna som är tillgängliga i 
museets fysiska miljö. Utställningarna presenteras på olika sätt. Vissa visas bara med 
en bild och text och andra presenteras mer utförligt med intervjuer i ljud- och 
videoformat. Det finns även exempel på mer interaktiva utställningssidor så som 
presentationssidan av Francis Bacons konstnärskap. I den kan besökaren själv klicka 
runt bland olika rum fyllda med bilder, filmer och ljudinspelningar. 
 
På Google Art finns 8 digitaliserade utställningar. De är fyllda med bilder på verk, 
filmer och informationstexter som guidar besökaren genom utställningen i en digitalt 
anpassad miljö (se figur 7). I serien Recreate with Tate Britain (Google Cultural 
Institute, 2015) som är ett samarbete mellan Google Art och Tate, uppmanar de 
besökarna att utifrån olika teman och inspirationsmaterial skapa egna digitala verk 
som kan delas med museet via Google+ och andra digitala, sociala kanaler. Det 
framkommer dock ingenstans hur många som har aktiverat sig eller var dessa verk 
finns presenterade.  
 

 
Figur 7: Google Art Exhibits (Google Cultural Institute, 2015) 
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Vissa av museets utställningar finns också 3D-dokumenterade (se figur 8), där 
besökaren digitalt kan förflytta sig i rummet och studera verken på nära håll. Det 
finns dock bara publicerat ett fåtal rum från Tate Britains fasta utställning. Det 
populäraste Tate Modern har bara en 3D gestaltning av husets generella lokaler, så 
som entréhall, butik och informationsdisk och ej utställningarna.  
 

 
Figur 8: Tate Google Art Museum View (Google Cultural Institute, 2015) 
 
För att fördjupa upplevelsen och kunskapen om konsten finns en mängd digitala 
resurser riktade till olika målgrupper. Under fliken ”Lärande” på sidan kan besökare 
hitta olika rum för fördjupning. I likhet med Google Art Project har Tate inlett ett 
samarbete med det digitala kunskapscentret Kahn Academy (2015). Här kan 
besökaren lära mer om olika teman, konstarter och epoker. I text, bild och 
videoformat kan besökaren klicka sig igenom olika utbildningar (se figur 9).  
 

   
Figur 9: Tate Kahn Academy (Kahn Academy, 2015) 
 
Under rubriken Tate Collective (Tate, u.å), som främst riktar sig till unga och unga 
vuxna har Tate skapat ett community där personer kan registrera en egen profil och 
interagera med andra av samma intresse. Unga konstnärer kan lägga upp sin egen 
konst och kommentera andras. Det går även att spela spel och använda olika 
interaktiva tjänster, så som Artist Rooms (Tate, u.å). Där får besökaren i uppdrag att 
utifrån en given budget planera, producera och marknadsföra en egen utställning. 
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För de allra minsta erbjuds Tate Kids (Tate, u.å) där barnen själva kan skapa en profil, 
lägga upp egna teckningar och gilla andras. Det finns också 17 olika spel att spela för 
att lära sig mer om Tates konst samt färg och form. Vissa spel är kopplade till en 
specifik konstnär eller utställning och andra är snarare hjälpmedel för eget skapande.   
 
 
5.1.2 Beskrivning av fall 2: MoMA 
MoMA har 56 297 digitala verk i sin online-samling. Verken finns sökbara via 
webbplatsens avdelning Explore där man kan filtrera utifrån olika metadata så som 
konstnär, titel, årtal och epok. Genom att klicka på ett verk öppnas en 
presentationssida där man kan hitta mer information om konstnären och verket. 
MoMA använder sig också av tjänsten Google Art Project (Google Cultural Institute, 
2015) där de har 108 digitaliserade verk, något mindre än Tate. Bland annat 
presenteras flera verk av konstnären van Gogh där man tydligt kan se varje 
penseldrag när man zoomar in och studerar verket närmare. 
 
De använder inte tjänsten Google Art Project för att presentera kurerade utställningar 
så som Tate, men de har en större del av sina gallerier visualiserade i 3D (se figur 
11). Besökaren kan virtuellt gå runt och titta på verk i två av museets våningar med 
totalt 14 rum. Genom att klicka på verken kommer det upp en informationsruta med 
mer information.  
 

 
Figur 11: MoMA Google Art Project, Museum view (Google Cultural Institute, 2015) 
 
MoMA presenterar alla sina utställningar digitalt. Några utställningar visas bara med 
text och bild, men de allra flesta har en egen undersida i MoMAs avdelning MoMA 
Multimedia - Interactive. De flesta utställningar är digitalt anpassade, där besökaren 
får både en estetisk upplevelse av verken men också fördjupning i form av video, 
podcasts, spellistor och texter. Besökaren klickar sig runt på utställningarnas sidor, 
som kan vara kronologiskt, tematiskt eller rumsligt uppbyggda. I vissa fall kan 
besökare styra hur och vad de vill se och i andra fall kan de passivt delta i en guidad 
visning, så som i utställningen med skulpturer av Richard Serra (se figur 12).  
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Figur 12: Richard Serra (MoMA, 2015) 
 
One-Way Ticket: Jacob Lawrence's Migration Series är ett annat exempel vars 
interaktiva sida fokuserar mer tematiskt och kunskapsmässigt kring utställningens 
tema om migration. Varje verk följs av en historia och till sidan finns flera ljudklipp 
kopplade till museets digitala radiokanal på den offentligt styrda radiostationen 
WNYC. I utställningen Inventing Abstraction kan besökaren se hur den abstrakta 
konsten har utvecklats genom ett mapping-system av de abstrakta konstnärerna. I 
utställningen Soundings uppmanas även besökarna att delta till utställningen genom 
att lägga in egna ljudfiler kopplade till en koordinat på en karta (se Bilaga 1, MoMA, 
2015).  
 
MoMA har också ett bildningsuppdrag och har producerat flera tjänster med lärande 
som mål för både unga och gamla. För den äldre målgruppen är det MoMA 
Multimedia de hänvisas till utöver det fördjupade materialet som finns i respektive 
utställning. I MoMA Multimedia finns en kanal för video och en för audio där man 
kan hitta guidade visningar, intervjuer och instruktionsvideos. 
 
För den yngre målgruppen finns avdelningen MoMA Teens som till största delen 
erbjuder information om fysiska- och onlinekurser samt information om fysiska 
möten på museet. För barn har de flera tjänster som både uppmuntrar till eget 
skapande och lärande. Där finns bland annat mobilappen Art Lab som är en app för 
konstnärligt skapande, där barnen kan dela sina konstverk med andra. De har även en 
några år gammal tjänst som heter Destination Art (se Bilaga 2, MoMA, 2015) som är 
en hybrid av ett spel och en virtuell rundvandring. Barnen kan genom en utomjording 
gå runt i museet och titta på konstverk och anta utmaningar.  
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5.2 Resultat för forskningsfråga 1  
Här presenteras resultatet för forskningsfråga 1: Vilken generations upplevelse 
erbjuds via Tate respektive MoMAs webbplats? 
 
5.2.1 De tre generationerna - Fall 1: Tate 
Ett fysiskt besök på ett museum klassar Boswijk et al. (2007) som en första 
generationens upplevelse. Detta på grund av att besökaren deltar passivt och upplever 
något som iscensatts helt av museet självt. För att klassas som en andra generationens 
upplevelse ska besökaren vara medproducent till upplevelsen och delta aktivt. Tredje 
generationens upplevelser skapas helt av besökaren själv som iscensätter sin egen 
upplevelse enbart med hjälp av ramverk presenterade av producenten.  
 
Besöket på Tate (Tate, u.å) varierade både i grad av deltagande samt i vilken grad 
Tate hade iscensatt upplevelsen och utställningarna. Ordet interaktiv används ofta vid 
tjänster och upplevelser där digital teknik används. Interaktiviteten i dessa fall syftar 
då på att besökaren aktivt måste klicka, skriva och scrolla för att uppleva något eller 
hitta till en sida. Att leta sig fram till museets utställningar och verk på webbplatsen 
är inte den form av delaktighet och interaktivitet som eftersträvas enligt Boswijk et 
al.s teori utan snarare att jämföra med att ta sig till ett fysiskt museum och gå runt i 
dess gallerier. Att uppleva Tates digitala samling kan i graden av deltagande därför 
jämföras med ett fysiskt besök. Vi kan då konstatera att platserna där Tates digitala 
verk presenteras, både via Google Art Project samt på Tates egen sida faller under 
definitionen för första generationens upplevelse.  
 
Om vi sedan analyserar Tates digitalt iscensatta utställningar via Google Art Project 
(Google Cultural Institute, 2015) samt ett urval av deras sidor på Tates webbplats 
ökar delaktigheten något. I exempelvis Francis Bacon utställningen (se Bilaga 1) 
måste besökaren aktivt leta sig runt i det mindmap-liknande ramverket. Ramverket 
och innehållet är satt av museet men besökaren kan själv välja hur hen agerar inom 
ramarna. I Google Art Project erbjuder Tate en multimedial, digitalt anpassad 
utställning där de valt ut ett antal verk och blandat dem med videomaterial, 
ljudmaterial och externa länkar. Här styrs besökaren av en kronologisk ordning, men 
kan själv välja material att fördjupa sig i.  
 
I de digitalt anpassade utställningarna med varierande multimedialt innehåll närmar 
sig Tate andra generationens upplevelse, men lyckas aldrig helt då besöket 
fortfarande styrs av museet. Det är museet som har beslutat vilka verk som ska visas, 
ofta i en kronologisk ordning. Andra generationens upplevelse kan man hitta bland 
utställningarna Recreate with Tate i Tate Google Art Project, där besökaren 
uppmanas att producera eget material inspirerat av det som visas i den tematiska, 
digitala utställningen. Materialet från besökarna har dock inte integrerats i 
utställningen och det går inte att veta om någon har bidragit med material. 
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För att hitta andra och tredje generationens upplevelser på Tate måste man besöka 
Tate Collective och Tate Kids (se Bilaga 1) som i första hand riktar sig till unga och 
barn. I Tate Collective skapar besökaren en användare med ett alias som kan 
interagera med andra i kollektivet, publicera egna verk och kommentera andras. Man 
kan också skapa egna utställningsrum. Utifrån Boswijk et al.s teori kan själva 
community-delen klassas som en tredje generationens upplevelse, då det är helt 
skapat och producerat av besökarna själva utifrån ramverket som Tate erbjuder. 
Tjänsten Artist Room där besökaren kan skapa en egen utställning närmar sig tredje 
generationens upplevelse, men är för styrd av museet för att den helt ska kunna 
klassas som det (Tate, u.å). 
 
På Tate Kids kan besökarna också skapa egna användare och publicera och 
kommentera verk på sidan, vilket då är tredje generationens upplevelse. Det finns 
också en mängd spel både där det egna skapandet är i fokus, men också styrda spel 
där det finns ett rätt och ett fel. Så till viss del erbjuds även tredje generationens 
upplevelse genom denna tjänst.  
 
Tate erbjuder främst första generationens upplevelse genom sin webbplats. Museet 
bestämmer i hög grad ramarna och styr vad besökaren ska uppleva. Det finns vissa 
undantag till detta som exempelvis Tate Collective, vissa spel i Tate Kids samt 
projektet Recreate with Tate.   
 
5.2.2 De tre generationerna - Fall 2: MoMA 
För att en upplevelse ska klassas som tredje generationens upplevelse i Boswijk et 
al.s teori Actors in the creation of a meaningful experience (2007) ska besökaren själv 
iscensätta den endast med hjälp av ramverk presenterade av producenten. Som 
beskrivs i metodkapitlet ovan bestäms alltså generationen utifrån graden av 
besökarens eget deltagande samt i vilken utsträckning museet har iscensatt 
upplevelsen. 
 
MoMA erbjuder precis som Tate en rad olika upplevelser i deras digitala 
upplevelserum. Detta medför att det är svårt att analysera rummet som en helhet då 
olika delar kan erbjuda olika generationer och typer av upplevelser.  
 
Den digitala samlingen består av 56 297 verk på MoMAs egen webbplats (MoMA, 
2015) samt ytterligare 108 verk under plattformen Google Art project (Google 
Cultural Inatitute, 2015). Samlingen är presenterad i databasform där besökaren 
genom att filtrera och söka utifrån olika metadata kan uppleva verken. På MoMAs 
egen sida finns verken presenterade som statiska sidor där själva bilden av verket är 
relativt liten. I Google Art Project går det att zooma in i detalj, vilket skapar en 
närmare relation till verket. De har även precis som Tate skapat en 3D dokumentation 
av vekens hängning i museets fysiska utställningsrum. Besökaren kan klicka sig fram 
i museets salar, titta närmare på verken och läsa om dem. Både på deras egen 
webbplats samt på museets Google Art sida har de själva iscensatt upplevelsen, med 
undantaget att besökaren själv kan välja vilka verk som ska visas. Deltagandet är 
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begränsat och kan jämföras med att besöka ett fysiskt museum, där besökaren passivt 
tittar på verken som presenteras av museet. Även om det finns en viss grad av 
deltagande i själva urvalet bör den digitala samlingen definieras som en första 
generationens upplevelse. Detta på grund av att verken precis som i ett fysiskt galleri 
är utvalda och presenterade av museet.  
 
Vad gäller deras digitala utställningar varierar dessa upplevelserum från ett helt styrt 
och statiskt rum med endast text och bild till interaktiva multimediala upplevelser. 
Utställningen Cut to Swipe (se Bilaga 2) är ett exempel på en första generationens 
upplevelserum där allt är styrt av museet utan behov av besökarens aktiva deltagande. 
I utställningen Richard Serra (se Bilaga 2) kan besökaren vandra runt bland 
skulpturer och fysiska besökare samt delta i guidade visningar i form av ljud- och 
videoinspelningar. Detta är ett annat exempel på en första generationens upplevelse, 
om man definierar interaktion och aktivt deltagande som någonting annat än att 
klicka med musen. 
 
I utställningarna Inventing abstraction och One way ticket (se Bilaga 2) ökar graden 
av deltagande ytterligare något då besökarens eget utforskande påverkar 
iscensättningen. Det är dock fortfarande museet som har makt över vad som visas. 
Dessa utställningar kan nästan definieras som en andra generationens upplevelse, 
men saknar ett medskapande moment för att det ska vara helt sant. En interaktiv 
utställning som däremot erbjuder ett aktivt medskapande är utställningen Soundings 
där besökaren blir medproducent till själva innehållet. Detta är ett exempel på andra 
generationens digitala upplevelse.  
 

För att fördjupa kunskapen om konst samt museets samling erbjuds vissa 
upplevelserum för lärande. Några av dessa är MoMA Multimedia, MoMA Teens samt 
MoMA Kids (Bilaga 2, MoMA, 2015). MoMA Multimedia och MoMA Teens erbjuder 
första generationens upplevelser genom filmer, ljudfiler, text och bild iscensatta av 
museet. Det finns en viss typ av interaktivitet på sidan Pop art där besökaren kan 
forma en egen samling och dela den med andra, samt i spelet Destination Modern Art 
där barnen själva kan skapa och interagera med det virtuella museet. Dessa två rum 
har förutsättningarna för andra generationens upplevelse. Tredje generationens 
upplevelse hittas i appen Art Lab som är ett verktyg för eget skapande, där besökaren 
kan interagera med andra genom att skapa och dela egna verk.  
 

 
5.3 Resultat för forskningsfråga 2 
Nedan presenteras resultatet för forskarfråga 2: Vilken typ av upplevelser erbjuds via 
Tate respektive MoMAs webbplats utifrån modellen Upplevelsefälten (se figur 5)? 
 
5.3.1 4E Upplevelsefälten - Fall 1: Tate 
Pine & Gilmores modell Upplevelsefälten (1999) som beskrivs ovan, visar hur 
upplevelser kan delas in i fyra olika typer; underhållning, utbildning, estetik och 
eskapism, beroende på hur upplevelsen tas in och hur aktivt personen deltar. Enligt 
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både Pine & Gilmore (1999) och Mossberg (2003) kan en upplevelse inkludera flera 
fält. De flesta upplevelser som erbjuds håller sig inom en av dessa dimensioner, men 
de starkaste och mest minnesvärda upplevelserna sammanför aspekter från alla fyra 
dimensionerna och befinner sig i mitten, i fältets så kallade ”sweet spot”. 
 
Precis som teorin beskriver kan alla fyra dimensioner hittas i Tates digitala 
upplevelserum. Jag har därför placerat ut Tates olika delar i den del av fältet de passar 
in samt kommer här nedan att redogöra för de fyra olika dimensionerna var för sig.  
 

 
Figur 10: Upplevelsefälten - Fall 1 (modifierad efter Pine & Gilmore, 1999) 
 
Utbildning 
Då upplevelsen absorberas eller ”går in i” en aktivt deltagande besökare hamnar den i 
fältet för utbildningsupplevelser enligt Pine & Gilmores modell (1999). Tate arbetar 
utifrån ett bildningsuppdrag, vilket syns tydligt i deras digitala rum. Museet har 
publicerat en stor mängd fördjupningsmaterial på olika nivåer. Materialet har 
iscensatts på olika sätt, från publicerade forskningsrapporter till verktyg för eget 
skapande. I exempelvis Tate Academy (Bilaga 1, Kahn Academy, 2015) deltar 
besökaren aktivt genom att klicka sig igenom olika kurser som innehåller text, bild, 
ljud och video. Upplevelsen går in i besökaren som aktivt måste titta, lyssna och 
tänka för att ta till sig kunskap. I Recreate with Tate i Google Art project (Bilaga 1, 
Google Cultural Institute, 2015) kan besökaren i en högre grad gå in i upplevelsen 
och delta mer aktivt, vilket gör att den hamnar längre ner i utbildningsfältet. I 
verktyget Artist Rooms (Tate, u.å) får besökaren, genom att själv skapa, lära sig hur 
man kurerar, producerar och marknadsför en utställning. Denna upplevelse ligger mitt 
emellan fältet för utbildning och fältet för eskapism, då besökaren i en högre grad går 
in i upplevelsen.  
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Eskapism 
Verktyget Artist rooms under community-avdelningen Tate Collectives ligger mellan 
fälten eskapism och utbildning, då besökaren i relativt hög grad går in i upplevelsen 
och aktivt deltar. Tate Collective och Tate Kids är två exempel på upplevelser som 
kan knytas starkt till fältet för eskapism. Båda fallen kan definieras som tredje 
generationens upplevelser enligt Boswijk et al.s modell beskriven ovan. Museet 
erbjuder enbart ett ramverk för besökaren att själv agera inom. Både Tate Collective 
och Tate Kids kräver ett aktivt deltagande och att besökaren går in i upplevelsen. Ett 
exempel på en digitalt iscensatt utställning som befinner sig mitt emellan fälten för 
estetik och eskapism är utställningen Francis Bacon Interactive (se Bilaga 1, Tate, 
u.å). I utställningen måste besökaren gå in i upplevelsen och delta aktivt för att ta till 
sig innehållet. Ramarna är däremot förutbestämda av museet och besökaren har liten 
möjlighet att påverka innehållet.  
 
Estetik 
Då det är två konstmuseer som ligger till grund för denna fallstudie kan man tro att 
hela besöket skulle befinna sig inom fältet för estetik. Enligt Pine & Gilmores modell 
(1999) definieras den estetiska upplevelsen av att besökaren passivt ”går in i” 
upplevelsen, så som att blicka ut över Grand Canyon. Det enda som passar in på 
modellens definition för estetiska upplevelser är Tate Google Art Project. I detta 
digitala upplevelserum går besökaren in i upplevelsen men behöver inte delta 
speciellt aktivt. De ca 108 verken kan upplevas på riktigt nära håll och besökaren kan 
virtuellt vandra runt i museets gallerier. Webbsidans iscensättning av konsten 
erbjuder upplevelser som passivt kan absorberas av besökaren.  
 
Underhållning 
En upplevelse som passivt absorberas av våra sinnen, så som att läsa en bok, se en 
teaterföreställning eller lyssna på musik klassar Pine & Gilmore (1999) som en 
underhållningsupplevelse. En underhållningsupplevelse behöver dock inte vara 
underhållande i enlighet med ordlistans definition, utan klassas i Pine & Gilmores 
modell utifrån att besökaren passivt låter upplevelsen tas in.  
 
Ett fåtal delar av Tates digitala upplevelserum har ingredienser av aktivt deltagande 
och ger utrymme för besökaren att ”gå in i” upplevelsen. Den största delen, däribland 
den digitala samlingen hamnar inom ramen för detta fält då besökaren passivt 
absorberar konsten. Det finns en viss interaktion i samlingens sökbara databas, men 
upplevelsen befinner sig ändå långt till vänster i skalan för deltagande. De flesta av 
museets digitala utställningssidor befinner sig också inom fältet för underhållning, då 
besökaren passivt tar in text, bild, ljud och video. 
 
5.3.2 4E Upplevelsefälten - Fall 2: MoMA 
Pine & Gilmores modell Upplevelsefälten (1999) som beskrivs i bakgrunden ovan, 
visar hur upplevelser kan delas in i fyra olika typer; underhållning, utbildning, estetik 
och eskapism, beroende på hur upplevelsen tas in och hur aktivt personen deltar. 
Enligt både Pine & Gilmore (1999) och Mossberg (2003) kan en upplevelse inkludera 
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flera fält. De flesta upplevelser som erbjuds håller sig inom en av dessa dimensioner, 
men de starkaste och mest minnesvärda upplevelserna sammanför aspekter från alla 
fyra dimensionerna och befinner sig i mitten, i fältets så kallade ”sweet spot”. 
 
Precis som teorin beskriver kan alla fyra dimensioner hittas även i MoMAs digitala 
upplevelserum och jag kommer därför här nedan att analysera de fyra olika 
dimensionerna var för sig. 
 

 
Figur 13: 4E Upplevelsefälten - Fall 2 (modifierad efter Pine & Gilmore, 1999) 
 
Utbildning 
Enligt Pine & Gilmores (1999) definition av upplevelser inom fältet för utbildning 
ska upplevelsen absorberas av besökaren som aktivt deltar. För att tillskansa sig mer 
kunskap krävs att man engagerar sig aktivt mentalt och/eller fysiskt (Pine & Gilmore, 
1999). MoMA har sedan starten haft ett stort bildningsuppdrag som uttrycks tydligt 
både i deras mission och vision (MoMA, 2015).  
 
Till skillnad från Tate har de dock ingen avdelning för online kurser så som Tate 
Academy utan arbetar främst med rörlig bild och multimedia för lärande. Inom 
MoMA Multimedia finns en mäng olika material som kräver olika grad av aktivt 
deltagande av besökaren. Den största delen består av rörlig bild och ljudfiler, vilket 
inte helt kan definieras enligt fältet för utbildning. Materialet kräver dock ett stort 
mentalt engagemang och aktivitet för att besökaren ska kunna ta till sig ny kunskap, 
därför hamnar MoMA Multimedia mitt emellan fältet för underhållning och 
utbildning.  
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Andra rum som kräver större grad av aktivt deltagande av besökaren är de digitala 
utställningarna One Way Ticket och Inventing Abstraction beskrivna ovan samt i 
Bilaga 2. Ramverket och innehållet är iscensatt av museet, upplevelsen går in i 
besökaren som aktivt måste agera för att tillgodogöra sig materialet och ny kunskap.  
 
Eskapism 
Eskapistiska upplevelser är enligt Pine & Gilmores modell motsatsen till 
underhållning. De ska kräva ett högt aktivt deltagande och att besökaren går in i 
upplevelsen. Exempel på upplevelser inom fältet för eskapism kan vara temaparker, 
resor, spel, kasino eller virtual reality (Pine & Gilmore, 1999).  
 
Då dessa typer av upplevelser ska kräva en hög grad av aktivt deltagande är det svårt 
att räkna de virtuella utställningsrummen inom detta fält. Att klicka sig runt i den 
virtuella miljön kan snarare jämföras med att gå runt i ett fysiskt galleri, vilket 
definieras som en estetisk upplevelse. MoMA erbjuder däremot flera andra rum inom 
fältet för eskapism, däribland appen Art Lab, utställningen Soundings, Pop Art samt 
spelet Destination Modern Art. I samtliga av dessa digitala rum deltar besökaren 
mycket aktivt och går in i upplevelsen, vilket skapar förutsättningar för eskapistiska 
upplevelser.  
 
Estetik 
Som beskrivet ovan definieras den estetiska upplevelsen enligt Pine & Gilmores 
modell (1999) genom att besökaren passivt ”går in i” upplevelsen, både natur- och 
konstupplevelser ryms inom detta fält. Det kräver dock lite mer än att bara se en bild 
på en tavla för att upplevelsen ska räknas inom fältet för estetik. Det krävs att 
besökaren mentalt- och/eller fysiskt går in i upplevelsen. De enda rummen där det 
finns möjlighet för besökaren att gå in i konstupplevelsen på ett djupare plan är i 
MoMAs Google Art avdelning samt i utställningen Richard Serra. Där kan besökaren 
virtuellt gå runt bland verken i museets gallerier och utforska verken i samlingen på 
ett närmare plan.  
 
Underhållning 
En upplevelse som passivt absorberas av våra sinnen, så som att läsa en bok, se en 
teaterföreställning eller lyssna på musik klassar Pine & Gilmore (1999) som en 
underhållningsupplevelse. Precis som i fallet Tate kan MoMAs digitala samling och 
merparten av utställningssidorna, som exempelvis Cut to Swipe klassas som en 
underhållningsupplevelse enligt Pine & Gilmores definition. Besökaren läser texter 
och tittar passivt på filmer och bilder. 
 
 I MoMA Multimedia krävs dock ett större mentalt deltagande för att besökaren ska ta 
till sig materialet, vilket gör att detta rum befinner sig på gränsen mellan fälten 
underhållning och utbildning. MoMA Teens innehåller till största delen textbaserad 
information och är en sida som passivt kan absorberas av besökaren utan något 
deltagande.  
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5.4 Resultat för forskningsfråga 3 
Här presenteras resultatet för forskningsfråga 3: Kan de två upplevelsemodellerna 4E 
- Upplevelsefälten (se figur 5) samt De tre genereationerna (se figur 6) tillämpas i en 
analys av dessa två webbplatser? 
 
Den sista av studiens tre forskningsfrågor var att undersöka om de två valda 
upplevelseteorierna kan tillämpas på ett digitalt fall. Det har varit relativt enkelt att 
applicera de valda teorierna till de två digitala fallen. Boswijk et al.s (2007) teori om 
de tre generationerna är i högsta grad relevant för digitala upplevelser, då det digitala 
landskapet erbjuder möjligheter för producenter att skapa allt från statiska sidor med 
textbaserad information, till multimediala upplevelser samt ramverk för aktivt 
deltagande. I analysen framkom att båda fallen erbjöd vissa delar ur varje generation. 
 
Pine & Gilmores modell Upplevelsefälten är också möjlig att anpassa till en digital 
kontext. Det som har varit svårt har däremot varit definitionen av aktivt deltagande. I 
en fysisk kontext är det något enklare att avgöra om besökaren aktivt deltar i 
upplevelsen eller inte. I en digital miljö måste besökaren delta aktivt för att över 
huvud taget komma in på en sida och ta del av materialet som presenteras. Att ta sig 
till själva upplevelsen är inte enligt Pine & Gilmores modell (1999) nog för att 
klassas som aktivt deltagande, besökaren måste på något sätt påverka upplevelsens 
innehåll får att det ska kunna definieras som ett aktivt deltagande. Hur interaktivitet i 
en digital miljö påverkar upplevelsen samt definitionen av aktivt deltagande i en 
digital kontext är något som borde undersökas närmare i en annan studie. 
 
Att analysera digitala upplevelser utifrån absorptionsaspekten i Pine & Gilmores 
modell (1999) var däremot enklare. Sidornas multimediala material kan precis som i 
andra medier klassas som en typisk underhållningsupplevelse, om det inte handlar om 
ett mer kunskapsbaserat innehåll som kräver ett större mentalt deltagande.   
 

 
6 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och metod samt studiens relevans och 
tankar kring fortsatt forskning. 

 
6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie har genomförts i syfte att testa teoriernas applicerbarhet i en digital 
kontext samt analysera vilken typ av upplevelser som erbjuds via de två 
konstmuseernas webbplatser.  
 
I studien framkom att de båda fallen erbjuder samtliga generationers upplevelser via 
sina webbplatser. Tate erbjuder främst första generationens upplevelse genom sin 
webbplats. Museet bestämmer i hög grad ramarna och styr vad besökaren ska 
uppleva. Det finns vissa undantag till detta som exempelvis Tate Collective, vissa 



	   31	  

spel i Tate Kids samt projekten Recreate with Tate. Platserna där Tates digitala verk 
presenteras, både via Google Art Project samt på Tates egen webbplats faller under 
definitionen för första generationens upplevelse. Andra generationens upplevelse kan 
man hitta bland utställningarna Recreate with Tate i Tate Google Art Project, där 
besökaren uppmanas att producera eget material inspirerat av det som visas i den 
tematiska, digitala utställningen. För att hitta andra och tredje generationens 
upplevelser på Tate måste man besöka Tate Collective och Tate Kids som i första 
hand riktar sig till unga och barn. (se Bilaga 1) 
 
MoMA erbjuder precis som Tate en rad olika upplevelser i deras digitala 
upplevelserum. Den digitala samlingen och flertalet av museets utställningssidor, 
samt MoMA Multimedia faller under definitionen för första generationens upplevelse. 
I utställningarna Inventing abstraction och One way ticket påverkar besökarens eget 
utforskande själva iscensättningen och kan nästan definieras som en andra 
generationens upplevelse, men saknar ett medskapandemoment för att det ska vara 
helt sant. En interaktiv utställning som däremot erbjuder ett aktivt medskapande är 
utställningen Soundings där besökaren blir medproducent till själva innehållet. Även 
sidorna Pop art och Destination Modern Art har förutsättningar för andra 
generationens upplevelse. Tredje generationens upplevelse hittas endast i MoMAs 
app Art Lab som är ett verktyg för eget skapande där besökaren även kan interagera 
med andra.  
 
Enligt både Pine & Gilmore (1999) och Mossberg (2003) kan en upplevelse inkludera 
flera fält i modellen Upplevelsefälten, vilket visade sig stämma i båda fallen. Tate och 
MoMA erbjuder upplevelser som ligger inom samtliga fält; utbildning, eskapism, 
estetik samt underhållning, det var dock få delar av upplevelsen som befann sig i 
fältets sweet spot i mitten. Då det är två konstmuseer som ligger till grund för denna 
fallstudie kan man tro att hela besöket skulle befinna sig inom fältet för estetik. De 
enda delarna som passade in på modellens definition för estetiska upplevelser var 
dock organisationernas sidor i Google Art Project samt utställningen Richard Serra. 
 
Tate Academy, Sonya Boyce och Recreate with Tate hamnade alla inom fältet för 
utbildningsupplevelser. MoMA erbjuder inga upplevelser som helt kan definieras 
inom fältet för utbildning, men sidorna Francis Bacon Interactive, One Way Ticket, 
Inventing Interaction och MoMA Multimedia rör sig mellan fälten för utbildning, 
eskapism och underhållning. Artists Rooms, Tate Collectives, Tate Kids, Destination 
Modern Art, Soundings och Art Lab erbjuder eskapistiska upplevelser. Google Art 
Projects virtuella utställningsrum hamnade under fältet för estetik. 
 
För att besvara studiens första forskningsfråga visar resultatet att båda fallen erbjuder 
samtliga generationers upplevelser kopplat till Boswijk et al.s modell (2007). Största 
delen av de digitala besöksmålen erbjuder dock första generationens upplevelser och 
bara ett par av sidorna erbjuder möjlighet till aktivt deltagande och eget skapande för 
andra och tredje generationens upplevelser. De digitala besöksmålen erbjuder även 
upplevelser inom alla upplevelsefälten i Pine & Gilmores modell (1999) som var 
studiens andra fråga. Huruvida detta är bra eller inte är svårt att säga, men det visar en 
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splittrad bild av upplevelsen som helhet. Det skapar en otydlighet om vad museet vill 
att besökaren ska uppleva. De olika rummen/sidorna fungerar som enskilda satelliter 
som saknar en röd tråd. De olika rummen riktar sig även till olika målgrupper och för 
att ta sig till ett specifikt rum behöver man klicka sig fram till det målmedvetet. 
Slutdestinationen påverkas av vägen dit.  
 
De båda fallen Tate och MoMA borde göra en översyn likt denna studie för att 
kartlägga besöksmålet som helhet. Utifrån detta kan de göra val för att skapa en mer 
sammanhållen och iscensatt upplevelse med en tydlig röd tråd. De digitala 
besöksmålen som helhet borde hålla sig i en snävare radie runt upplevelsefältens 
”sweet spot” för att skapa ett tydligare erbjudande. I en framtida digital strategi bör 
de även se över vilken generation av upplevelse de vill erbjuda besökaren. De flesta 
av rummen var i nuläget första generationens upplevelse, vilket talar emot teorier om 
den digitala utvecklingen. 
 
Båda modellerna var mycket lämpliga att använda i en analys av digitala 
upplevelserum, vilket besvarar forskningsfråga tre. Det var dock svårt att analysera 
graden av deltagande och interaktion, då alla sidor krävde någon form av interaktion. 
Jag valde att tolka begreppet på ett sätt som kräver att interaktionen ska påverka 
innehållet på något sätt. Battarbee (2004) närmar sig en definition av begreppet i en 
modell där hon beskriver tre grader av interaktion; flytande, kognitiv och utrycksfull 
interaktion. Flytandeinteraktion är en automatisk inlärd interaktion så som att cykla, 
vilket kan jämföras med att klicka med musen. Kognitiv är en mer undersökande 
form av interaktion och uttrycksfull interaktion är att vara med och förändra 
produkten på något sätt. De båda webbplatserna innehåller former för alla tre typer av 
interaktion. Som förslag till framtida forskning kan det vara relevant att titta närmare 
på hur begreppet ”interaktion” i upplevelseteorin bör definieras i en digital kontext. 
 
De båda museerna har ett enormt rikt innehåll, men för att skapa en upplevelse krävs 
att museerna iscensätter upplevelsen och kurerar innehållet. I några utvalda 
utställningar har museerna försökt att skapa ett mer djupgående deltagande för den 
digitala besökaren. ”Content is king” men det är iscensättningen som skapar själva 
upplevelsen. Denna studie visar att det finns ett behov av att ta fram modeller för 
framgångsrika digitala besöksmål.  
 
 

6.2 Metoddiskussion 
Jag ville studera de två valda upplevelsemodellernas applicerbarhet i en digital 
kontext samt undersöka vilken typ av upplevelser de två valda fallen erbjuder via sina 
webbplatser. Jag valde att genomföra en fallstudie för att besvara mina forskarfrågor. 
Jag anser att metodvalet för att genomföra denna studie har varit korrekt och gett 
tydliga resultat. Att testa modellerna på två fall ökade studiens reliabilitet samt gjorde 
det möjligt att besvara den tredje forskningsfrågan gällande teoriernas applicerbarhet. 
Jag anser att valet av de båda fallen var korrekt, då många andra källor hänvisar till 
dem som goda exempel samt att de mottagit många priser. Om jag hade haft 
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möjlighet att genomföra en större studie hade det varit intressant att göra en 
jämförande fallstudie med ytterligare något fall.  
 
Som jag beskrev i metodkapitlet ovan anser Johansson (2003) att det går att dra 
generella lärdomar eller slutsatser utifrån enskilda fall om man utgår från en godkänd 
forskningsansats. Denscombe (2009) poängterar också att fallstudiens trovärdighet kan 
ifrågasättas och därför måste studiens avgränsningar och hur resultatet kommer 
analyseras beskrivas tydligt. Jag valde att genomföra en deduktiv studie, vilket är en 
vetenskapligt godkänd ansats, jag har även beskrivit studiens avgränsningar, samt 
analyserade resultatet utifrån två beprövade modeller. Detta har ökat studiens 
trovärdighet, validitet och reliabilitet. Det var dock svårt att beskriva studiens 
avgränsningar innan jag påbörjade själva analysen då webbplatserna har så otroligt 
många undersidor. Jag valde att presentera besöksmålen som en del av resultatet då det 
hänger ihop med analysen. Hade jag gjort arbetet på nytt skulle jag dock ha genomfört 
en mer grundläggande materialgenomgång innan analysen för att kunna avgränsa 
arbetet mer ingående.  
 
Den deduktiva ansatsen var nödvändig i förhållande till mina forskningsfrågor, då det 
handlade om att testa befintliga teorier på verkligheten. Det vore intressant att studera 
fallen utifrån en induktiv ansats i framtiden, då det verkar saknas teorier för hur man 
producerar minnesvärda upplevelser i en digital miljö. Genom att titta på goda exempel 
kan empirisk kunskap samlas in för att skapa nya modeller eller modifiera befintliga.  
 
Studiens reliabilitet kunde stärkas genom att jag under hela processen dokumenterat de 
besökta sidorna genom skärmkopior som kan hittas i Bilaga 1 och Bilaga 2. Detta gör 
det möjligt att kontrollera resultatet även om de besökta sidorna raderas från 
webbplatserna i framtiden. I vissa fall har det varit svårt att presentera webbplatserna på 
ett objektivt sätt då det handlar om upplevelser som i sin natur skapas av individen. De 
två teorierna har då varit till hjälp då jag har kunnat analysera utifrån bestämda 
parametrar och definitioner istället för mina egna upplevelser.  
 
 

6.3 Studiens relevans 
Jag anser att studien kan ses som relevant för upplevelseproducenter men även aktiva 
inom kultur- och museisektorn. De befintliga teorierna inom upplevelselitteraturen 
har ännu inte testats ingående i en digital kontext. Då IT blir en allt större del av våra 
liv och fysiska upplevelserum är det viktigt att teoriernas applicerbarhet i en digital 
kontext undersöks.  
 

Att studera konstens digitala rum utifrån olika perspektiv är också viktigt då många 
museer börjar se webben som ett allt viktigare verktyg för att tillgängliggöra 
samlingarna och uppnå sitt övergripande bildningsmål. Det brittiska projektet Lets 
Get Real (2012-2015) har startat ett arbete för att samla in empirisk kunskap om vad 
som funkar och inte funkar i en digital miljö. Denna studie kan vara relevant för 
forskningsprojektet, då det för in andra modeller och teorier i fältet för 
webbutveckling.   
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6.4 Fortsatt forskning 
Inom ämnet interaktionsdesign finns forskning och litteratur kring användarbarhet 
och interaktivitet på webben, men som Leung (2008) skriver så saknas kopplingar till 
upplevelseteorin, där kognitiva, psykologiska och känslomässiga aspekter vägs in. 
Kunskapen om människors upplevelser i digitala miljöer behöver stärkas och 
modeller för hur man skapar minnesvärda digitala upplevelser behöver utformas.  
 
Inom upplevelseteorin krävs ett stort aktivt deltagande för att en upplevelse ska bli 
minnesvärd. För att kunna applicera befintliga upplevelsemodeller på ett digitalt fall 
behöver digital interaktivitet och deltagande studeras närmare. Hur ska begreppet 
interaktivitet definieras i en digital kontext?  
 
Ett annat förslag till framtida forskning är att studera de två valda fallen vidare. Dels 
genom att göra en likadan studie om ett år, efter lanseringen av den nya digitala 
strategin och vidareutveckling av webbplatserna. Det vore också intressant att göra en 
konceptutveckling, baserad på besökarundersökningar, som en förlängning av denna 
studie. Detta för att titta på hur de båda fallen kan förbättra upplevelsen av de digitala 
mötesplatserna.   
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BILAGA 1 

 
Länkar och skärmkopior Tate 
 
Digitala samlingen 
 

   
 

  
http://www.tate.org.uk/art/search  
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Google Art Project, Tate Britain: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/collection/tate-
britain?projectId=art-project 
 

 
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/collection/tate-britain?projectId=art-project&v.view=grid  
 
 

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/asset-viewer/tivoli-the-
cascatelle/_wF5h1OCN_mLjA?projectId=art-project  
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Utställningar 
 

  
Every day Alchemy: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/display/everyday-alchemy-
contemporary-sculpture  
 

 
Tracey Emin and Francis Bacon: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/display/bp-spotlight-
tracey-emin-and-francis-bacon  
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Sonia Boyce: http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/from-tarzan-to-rambo  
 

 
Francis Bacon interactive: http://www2.tate.org.uk/francisbacon/  
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Tate Britain digital exhibits: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/exhibit/meet-500-years-of-
british-art/gQWm5Z0A?projectId=art-project&position=0%2C-1 
 

 
Recreate with Tate Britain: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/exhibit/re-create-with-tate-
britain-fashion/gQXpBlIj?projectId=art-project&position=1%2C0  
 



	   45	  

 

 
Tate Britain museum view: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/asset-viewer/tate-
britain/0QGuXwBoan0jSg?projectId=art-project  
 

 

 
Tate modern museum view: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/asset-viewer/tate-
modern/1AFwKJMyRicHcQ?projectId=art-project 
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Lärande 
Tate Learn: http://www.tate.org.uk/learn  
 

 

 
 

 
Tate Khan Academy: https://www.khanacademy.org/partner-content/tate/  
Tate collective 
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Tate collective: http://collectives.tate.org.uk/  
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Tate kids: http://kids.tate.org.uk/  
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BILAGA 2 
 
Länkar och skärmkopior MoMA 
 
Digitala samlingen 
 

 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?unparsed_search=3&allWorks=true&allDepartm
ents=true&selectedDecades[]=2000-&filterSubmit.x=32&filterSubmit.y=6 
 

 
http://www.moma.org/collection/advancedsearch.php 
 

 
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AYM%3AB%3A2000-
&page_number=2&template_id=1&sort_order=1  
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Google Art Project, Moma: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/collection/moma-the-
museum-of-modern-art?projectId=art-project  
 

 
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/collection/moma-the-museum-of-modern-
art?projectId=art-project&v.view=grid  
 

 
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/asset-viewer/the-
dream/LwEt57AOdD6SGA?projectId=art-project  
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Utställningar 
 

 
Utställningar: http://www.moma.org/visit/exhibitions  
 

 
Enkel presentationssida, Cut to swipe: http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1516  
 

 
MoMa Google Art Project: https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/asset-viewer/moma-the-
museum-of-modern-art/3AHAaPgvAuYGiA?projectId=art-project  
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MoMa Multimedia 
 

 
Moma Multimedia: http://www.moma.org/explore/multimedia/  
 

 
MoMa multimedia - interactive: 
http://www.moma.org/explore/multimedia/interactives/205/interactives-all  
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Richard Serra (MoMa Multimedia): http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/serra/  
 
 

 
Inventing abstraction (MoMa multimedia): 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?page=connections  
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One-Way Ticket: Jacob Lawrence's Migration Series (MoMa multimedia): 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2015/onewayticket/panel/1/intro  
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Soundings (MoMa multimedia): http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/  
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Lärande 
MoMa Learning: http://www.moma.org/learn/moma_learning  
 

MoMa Multimedia Audio & Video: http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/403/audios-all   
 

MoMa Teens: http://teens.moma.org/  
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Pop art: http://teens.moma.org/ 
 

 
MoMa Art Lab app: http://www.moma.org/explore/mobile/artlabapp  
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Destination Modern Art: http://www.moma.org/interactives/destination/  
 
 
 


