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Facilitating Collaboration between the Arts & Business 
A case-study of the purpose, function and value-creation of the facilitation in two types 

of collaboration between artists and commercial enterprise. 

 

Executive Summary 

The preceding decade has seen growing political focus in Denmark regarding the 

development of an Experience Economy. The biggest potential for creating value in the 

Experience Economy lies in connecting commercial interests with the arts and related 

creative industries in order to forge a collaborative exchange. Three factors contribute 

to this increased focus on collaboration between the arts and business: 1) Growth in 

Creative Economies; 2) A shift in public cultural politics and funding, supporting 

economic justification for artistic endeavours, and 3) New challenges for business, in 

order to succeed in post-modern consumer culture.  

This master thesis studies collaborations between the arts and business: how they are 

facilitated, and how this facilitation contributes in creating value for both the artist and 

the business. The potential for creation of value in arts and business collaborations is 

difficult to measure quantitatively in the marketplace. These productive collaborations 

have only an indirect effect on the companies’ economic development. The analysis of 

the collaborations observed in this thesis borrows concepts from the theories of Pierre 

Bourdieu. Against this background, collaboration between the arts and business is an 

exchange between Economic Capital and Cultural Capital from the business and artistic 

fields respectively. When recognised legitimately in both fields, the exchange results in 

the production of Symbolic Capital. Over time, this Symbolic Capital may in turn 

produce real economic value. Following Etienne Wenger’s concept of the broker, the 

facilitator in the collaborations acts as intermediary between the two fields, enabling 

the transformation of Economic and Cultural Capital into Symbolic Capital for both 

artists and companies. The exchange of Cultural for Economic Capital, and the attending 

value created in the form of Symbolic Capital will be analyzed using two examples, 

where collaborations are arranged and facilitated by brokers based in the arts and 

business fields respectively. Although the collaborations are facilitated and executed 

with diverse means and objectives, both types lead to the creation of Symbolic Capital 

for the artists and companies involved. The thesis concludes that the requirements for 

creation of Symbolic Capital in both fields are twofold: the collaboration must be based 

on a respect for art’s autonomy; and, it must be coupled with direct access for business 

to a cultural competence.  Together, these two aspects allow the transformation of 

Cultural Capital into Symbolic Capital in a market economy.  Creative usage of the 

internal logic and mechanisms by which Symbolic Capital is obtained and created in the 

respective fields requires a facilitator as co-creator. The facilitator ensures the 

production of perceived value within collaborations between the arts and business. 
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1. Indledning & problemfelt  

”Økonomien har åbnet sig for den æstetiske dynamik og hermed overskredet klassiske 

modsætninger. Det afgørende er ikke blot, at kunst og kultur ikke længere er fremmede 

størrelser for økonomien. Pointen er dybere: at den æstetiske erfaring er blevet 

uundværlig for en økonomi der lever af fornyelse … Men forholdet er drilsk. For ligesom 

erhvervslivet vil sig selv, vil også kunsten sig selv. Ingen kan give køb uden at miste præcis 

det, som er umagen værd” (Thyssen, 1999:115) 

 

Dette citat af Ole Thyssen laver et præcist nedslag i den grundlæggende udfordring, der 

ligger for oplevelsesøkonomien. De seneste ti år har der i Danmark, som i resten af de 

vestlige lande, været et øget politisk fokus på at udvikle nye alliancer og samarbejder 

mellem kultur og erhvervssektorerne for at styrke erhvervslivet samt de kreative 

industrier (Duelund, 2008:4). Der er bred enighed om, at disse samarbejder mellem 

kunst, kultur og erhvervsliv – internationalt kaldet Arts and Business – kan fremme 

oplevelsesøkonomien, (Bille & Lorenzen, 2008:5). Oplevelser er blevet et kodeord for 

tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, især af den såkaldte kreative klasse, som 

ifølge Richard Florida er afgørende for lande og regioners stadige konkurrenceevne og 

økonomiske vækst (Florida, 2005). I Danmark har byer som eks. Holstebro og Herning 

med succes brugt kultur- og oplevelsesøkonomi strategisk til økonomisk vækst. De 

sidste 10 år har der i Danmark været politisk fokus på at støtte og udvikle ”kreative 

alliancer” mellem kultur og erhvervsliv.  

 

Dette har senest udmøntet sig i, at regeringen har afsat 90 mio. kroner til styrkelse af 

kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark.; 50 mio. af denne pulje er øremærket til det 

nye Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, der skal ”styrke vilkårene for vækst ved at 

fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv, herunder styrkelse af kulturlivets 

erhvervsmæssige kompetencer.” (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2007). Der bliver 

altså fra politisk hold satset på, at oplevelsesøkonomien skal være med til at sikre 

Danmarks økonomiske vækst, på trods af at vores viden om den stadig er ret begrænset 

– en satsning der bliver betegnet som mere drevet af policy based evidence end af 

evidence based policy (Bille & Lorenzen, 2008:21). Samtidig er oplevelsesøkonomien 

blevet en del af den danske kulturpolitik: det forventes i dag, at kunst- og kulturlivet i 

stadig højere grad udvikler erhvervsmæssige kompetencer, som udmønter sig i, at 

private midler inddrages i finansieringen af det offentlige kulturliv. Sponsering samt 
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samarbejder og alliancer med erhvervslivet er blevet nødvendige overlevelses-

strategier for store dele af det danske kunst- og kulturliv (Duelund, 2008). 

 

Oplevelser og æstetik er ligeledes blevet et konkurrenceparameter for udvikling, 

markedsføring og branding af produkter og serviceydelser. Forbrug er gået fra at skulle 

tilfredsstille fysiske behov til i dag at være en af de måder, hvorpå vi får oplevelser 

(Gran & De Paoli, 2005:128). Produkter og serviceydelser, der kommunikerer særlige 

fortællinger, værdier eller æstetik har en merværdi for forbrugerne, der kan aflæses i 

villigheden til at betale mere for eksempelvis mærkevarer, design og økologi. Set i 

forhold til forbrugere, er oplevelsesøkonomi en betegnelse for en samfundsøkonomisk 

orientering mod oplevelser som et selvstændigt og legitimt mål i forbrugeres tilværelse 

(Jantzen & Vetner, 2006). Dette har medført, at nye aktører og samarbejdsformer er 

vokset frem sideløbende med den politiske satsning, i samme takt som virksomheder i 

stigende grad bruger, samarbejder og danner alliancer med kunst til innovation, 

branding og markedsføring af produkter. Et eksempel er sodavandsbrandet Schweppes, 

der i sommeren 2008 præsen-terede sine nye flaskelabels via gadeplakater lavet af 

kunstnerne Jan Egesborg og Martin Nielsen. Kunstnerne fik fuld kunstnerisk frihed til at 

udforme plakaterne, dog skulle Schweppes nye label være inkorporeret i værkerne. De 

500 plakater med referencer til Picasso, Warhol, Van Gogh og Pollock blev hængt op i 

det københavnske byrum samt udstillet på Wonderland Art Space.  

 

Dette er blot en af de kreative måder, hvorpå virksomheder forsøger at tilføre deres 

produkter eller serviceydelser oplevelser, historier eller værdier, som kan differentiere 

dem fra konkurrenterne (Bille & Lorenzen, 2008:176). Men, som Ole Thyssen påpeger, 

er der en iboende udfordring i de kreative alliancer. Kunst og økonomi anses og 

italesættes som to felter med hver deres logikker, rationaler og formål. De kreative 

alliancer og samarbejder skal derfor kunne balancere mellem at opfylde deres 

potentiale for synergi-effekt, uden at miste præcis det, som er umagen værd, i det 

respektive felt. Så når kunstnerne i Schweppes kampagne får deres værker udstillet i 

gadens rum og på gallerier, og Schweppes får eksponeret deres nye label og får 

presseomtale (eks. Vardrup, 2008) af deres anderledes brandingtiltag, har samarbejdet 

produceret noget af særlig værdi for begge parter. 

 

I rapporten ”Den danske oplevelsesøkonomi” (Bille & Lorenzen, 2008) bliver det 

konkluderet, at oplevelsesøkonomiens største potentiale for værdiskabelse ligger i det 
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store antal danske virksomheder, der potentielt kan kobles til oplevelser skabt af 

kunstnere eller kreative industrier. Denne værdiskabelse sker på meget forskellig måde 

og i varierende omfang i det enkelte samarbejde, og er svær at måle 

markedsøkonomisk, da der i mange tilfælde vil være tale om, at oplevelserne har 

indirekte effekt på virksomhedernes økonomiske udvikling (Bille & Lorenzen, 

2008:107). Hele oplevelses-økonomien hviler altså på en præmis om, at virksomhedens 

investering i et samarbejde, der ikke umiddelbart giver økonomisk afkast, over tid kan 

give økonomisk vinding. Da disse, ofte midlertidige, koblinger sker på tværs af meget 

forskellige brancher og virksomheder, ligger der en udfordring i at afdække, hvilke 

problemer eller barrierer, der er, for at disse koblinger kan fungere optimalt og dermed 

være værdiskabende (Bille & Lorenzen, 2008:182) 

 

Disse samarbejder mellem kunst og erhvervsliv fungerer altså ikke ubetinget optimalt, 

hvilket kan medføre, at de dermed ikke når deres fulde potentiale til at være 

værdiskabende. Dette betyder, at måden, hvorpå samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv arrangeres og faciliteres, kan blive en afgørende faktor for en optimal 

værdiskabelse: ”Der bliver skrevet masser af rapporter om det her – om synergi i de 

kreative industrier. Imagine på CBS er lige kommet med fem glimrende rapporter. Men 

der er ingen der skriver om hvordan vi skal facilitere samarbejderne. Og der bliver nødt til 

at være nogen der, med den rette forståelse for begge lejre, faciliterer at drive denne her 

oplevelsesøkonomi, innovationen og brandingen af Danmark. Men hvis du ikke finder de 

rette mennesker som kan facilitere de her samarbejder, nytter det ikke noget.” (Emil 

Spangenberg, Project manager på det kreative bureau WeMadeThis, interview 

12.11.08). 

 

Denne afhandling ønsker at bidrage til at afdække, hvordan samarbejder mellem kunst 

og erhvervsliv arrangeres og faciliteres, og hvordan denne facilitering kan fremme 

værdiskabelsen i samarbejderne for de implicerede parter.  Til dette formål er der som 

cases valgt to forskellige former for samarbejder, som har det til fælles, at en tredjepart 

er koblingspunkt og facilitator mellem kunstnere og virksomheder: 

  

Det første samarbejde har som udgangspunkt en kulturinstitution: Herning 

Kunstmuseum har siden 2002 afholdt biennalen Socle du Monde, hvis koncept består i, 

at Herning Kunstmuseum kobler interesserede virksomheder sammen med en 

anerkendt kunstner. Kunstneren bruger virksomhedens produktionsapparat til at 
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skabe et kunstværk. Som case ser specialet nærmere på det samarbejde, Herning 

Kunstmuseum har faciliteret mellem virksomheden Sanita og kunstnerduoen 

Hesselholt/Mejlvang, der har udmøntet sig i værket ”Mørkemænd” på Socle du Monde 

2008.  

 

Det andet samarbejde har som udgangspunkt en kommunikationsvirksomhed: 

WeMadeThis er et kreativt bureau, der bruger kreative industrier såsom kunst, mode 

og musik til at løse markedsførings- og kommunikationsopgaver for virksomheder til 

målgruppen 14-30-årige. WeMadeThis producerer det gratis månedsmagasin Byens 

Puls, som de har udviklet for DSB S-tog. Som case ser specialet nærmere på det 

samarbejde, som WeMadeThis har faciliteret mellem DSB S-tog og kunstnerne Simon 

Væth og Naja Conrad-Hansen, der har lavet magasinets forside i februar og april 2009. 

 

1.1. Problemformulering 

Med udgangspunkt i de to cases ønsker dette speciale at undersøge: 

 

Hvordan arrangeres og faciliteres samarbejder mellem kunst og erhversliv, og på 

hvilken måde kan facilitering bidrage til at skabe værdi i samarbejder for 

kunstnere og virksomheder? 

  

For at kunne besvare denne problemformulering, er der stillet følgende undersøgelses-

spørgsmål: 

 

• Hvad motiverer kunstnere og erhvervslivet til at indgå i samarbejder? 

Dette spørgsmål er fokus for afhandlingens afsnit 3, som med udgangspunkt i områdets 

litteratur har til formål at introducere samarbejder mellem kunst og erhvervsliv som 

felt, samt undersøge hvilke motiver der ligger til grund for at området er i vækst. 

  

• Hvordan skaber samarbejder mellem kunstnere og virksomheder værdi? 

Besvarelsen af dette spørgsmål finder sted i afhandlingens afsnit 4, som trækker på 

Pierre Bourdieus teorier om felter og kapitaler som forklaringsramme for den 

værdiskabelse, der sker i samarbejder mellem kunst og erhvervsliv. Facilitatorens rolle 



 8

i denne værdiskabelse vil blive undersøgt ud fra Etienne Wengers ”broker” begreb fra 

hans teori om praksisfællesskaber. 

 

• Hvordan arrangerer og faciliterer forskellige typer aktører samarbejder 

mellem kunstnere og virksomheder? 

• Hvilke formål og funktioner har facilitatorrollen, og på hvilken måde 

skaber det værdi i de to samarbejder? 

Afhandlingens afsnit 5 har til formål at undersøge to typer aktørers måde at arrangere 

og facilitere samarbejder mellem kunstnere og virksomheder. På baggrund af den form 

for værdiskabelse, der er beskrevet i det foregående kapitel, analyseres måden hvorpå 

samarbejderne skaber værdi for kunstnere og virksomheder, samt faciliteringens rolle i 

samarbejderne og i deres værdiskabelse. 

 

1.2. Afhandlingens indhold og struktur 

For at besvare problemformulering og undersøgelsesspørgsmål er afhandlingen 

opbygget på følgende måde:  

 

Afhandlingens forskningsmæssige metode, overvejelser omkring brugen af casestudies 

samt valget af de specifikke cases belyses i afsnit 2, herunder vil afhandlingens 

indsamling og brug af empiri blive klarlagt. Derefter følger i afsnit 3, med 

udgangspunkt i områdets litteratur, en introduktion til samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv som felt, samt en afdækning af hvilke motiver der ligger til grund for, at 

området er i vækst.  

 

Afhandlingens teoretiske ramme præsenteres i afsnit 4, hvor Pierre Bourdieus 

begreber om Kulturel og Symbolsk Kapital, samt hans beskrivelse af de rationaler og 

logikker, der driver kunst som felt, er brugt til at anskue den værdiskabelse, der sker i 

samarbejder mellem kunst og erhvervsfelt; for at kunne belyse facilitatorens rolle i 

denne værdiskabelse inddrages Etienne Wengers ”broker” begreb fra hans teori om 

praksisfællesskaber.   

 

De to cases ”Mørkemænd” samt ”Byens Puls” beskrives og analyseres i afsnit 5: 

casebeskrivelserne præsenterer først samarbejdets fysiske resultat og derefter de 
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implicerede facilitatorer, virksomheder og kunstnere, samt deres egen beskrivelse af 

processen; med udgangspunkt i den form for værdiskabelse, der teoretisk er beskrevet 

i det foregående afsnit, analyseres måden, hvorpå der i de to cases skabes værdi for 

kunstnere og virksomheder, samt faciliteringens rolle i samarbejderne og i deres 

værdiskabelse.  

 

Afhandlingens konklusion præsenteres i afsnit 6. På baggrund af afhandlingens 

konklusioner indeholder afsnit 7 en perspektivering til de strategiske overvejelser, 

som virksomheder og facilitatorer kan gøre sig for at optimere den værdiskabelse, der 

potentielt er i at indgå samarbejder med kunst og kultur. 
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2. Metode 

I dette afsnit følger en redegørelse for afhandlingens forskningsmæssige metode, 

overvejelser omkring brugen af casestudies samt valget af de specifikke cases. 

Efterfølgende vil afhandlingens indsamling og brug af empiri blive klarlagt. 

 

2.1. Brug af casestudies 

Afhandlingen ønsker at producere ny indsigt inden for et empirisk felt, der er 

kendetegnet ved, at ethvert fænomen er unikt, fordi de samarbejder, der finder sted 

mellem kunstnere og virksomheder, er koblinger på tværs af forskellige brancher, og 

som oftest er midlertidige og kortvarige (Bille & Lorenzen, 2008:107). Den oplagte 

analyseenhed for at kunne undersøge værdiskabelse og faciliteringens rolle heri må 

derfor være det enkelte samarbejde. For at kunne belyse denne afhandlings 

problemstilling, er casestudies derfor valgt som metodisk tilgang. Casestudiet anvendes 

indenfor samfundsvidenskaberne som metode til at opnå en generel viden via analyse 

af en konkret case. Med casestudiet anvendes her en kvalitativ tilgang, der ontologisk er 

funderet i hermeneutik og pragmatik, hvilket gør indlevelsen i praktiske forhold til det 

centrale erkendelsesmål (Dahl Rendtorff, 2007:242). Casestudies er dog ikke 

begrænsede til at anvende en kvalitativ metode, idet kvantitative data og metoder er 

mulige at inkorporere i casestudies (Yin, 1989; Lee 1999 i Verschuren, 2003:124). 

 

Med hermeneutikken og pragmatikken som ontologisk grundlag kan casestudiet 

benytte mange epistemologiske tilgange. I denne afhandling tager de teoretiske 

begreber, der er brugt til analysen overvejende udgangspunkt i en 

socialkonstruktivistisk tankegang. Med udgangspunkt i denne socialkonstruktivistiske 

tankegang er de begreber, der bruges til analysen, ”Forskellige bud på teoretiske 

forklaringer af hvordan den sociale virkelighed eller konkrete sociale fænomener er 

opbygget og fungerer.” (Wenneberg, 2000:87). Som udgangspunkt har casestudies 

været en induktiv metode, men bruges i dag til at kombinere induktive og deduktive 

tilgange, hvor man ved en vekselvirkning mellem teori og praksis analyserer 

praksisfelter, der afspejler og konkretiserer teoretiske problemstillinger (Dahl 

Rendtorff, 2007:246). Denne afhandlings brug af casestudiet placerer sig i dette 

spændingsfelt mellem teori og praksis, da det kombinerer casestudiets induktive 
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metode med en teoretisk deduktiv tilgang til problematikken. Den teoretiske 

forståelsesramme, som bruges til analysen af casestudierne, er belyst i afsnit 4. 

 

Casestudier er som metode rettet mod at undersøge og beskrive komplekse strukturer 

og processer ved at foretage en analytisk sammenligning mellem få strategisk udvalgte 

cases (Verschuren, 2003:137). Casestudies er kendetegnet ved en undersøgelses-

strategi, der af natur er holistisk. Undersøgelsesobjektet iagttages som et hele, og 

forskeren har en åben tilgang, der tillader en iterativ-parallel proces. I en sådan proces 

sker der en konstant bevægelse frem og tilbage mellem forskningsprojektets forskellige 

faser på samme tid. Den viden, der opnås på et givet stadium af forskningen, påvirker 

og omformer tidligere stadier af forskningsprojektet samt angiver forskningsprojektets 

næste skridt (Verschuren, 2003:132). Forskeren indgår på denne måde i en 

hermeneutisk fortolknings-cirkel i forhold til sin case, som består af en bevægelse 

mellem del og helhed, hvor det enkelte udsagn konstant sættes i spil i forhold til 

forforståelsen, som dermed revideres (Juul Kristensen, 2007:282).  

 

I denne afhandling har min forforståelse været indlejret i både den akademiske og 

kunstneriske verden. Som cand.merc.(kom.) studerende på CBS har min tilgang til 

virksomheder haft udgangspunkt i, at jeg er uddannet til at identificere og varetage de 

opgaver, der findes inden for organisationers kommunikationsledelse. Min baggrund 

som tidligere udøvende kunstner har dels lettet min adgang til kunstverdenen og dels 

givet mig et udgangspunkt præget af en erfaring med og viden om kunstverdenen og 

den kunstneriske proces. Denne forforståelse har været vigtig at forholde sig til, da den 

hermeneutiske fortolkning sker i et konkret erfaringsrum mellem subjekt og objekt, 

hvor forskeren gennem sine spørgsmål og erfaringer selv er med til at producere sin 

viden (Dahl Rendtorff, 2007:247). 

 

Casestudiet er som hermeneutisk, kontekst-relateret undersøgelse af partikulære 

fænomener ofte blevet udsat for den kritik, at den viden, der produceres, ikke kan leve 

op til den positivistiske videnskabs krav om almengyldighed og generelitet (Dahl 

Rendtorff, 2007:249). Dette begrundes med, at casestudiet giver en konkret og praktisk 

kontekstafhængig viden, der ikke anses for at have samme høje værdi som generel, 

teoretisk og kontekst uafhængig viden. Da man ikke kan generalisere ud fra enkelte 

cases, kan de ikke bidrage til at udvikle videnskabelige teorier eller give ny viden. Dertil 

kommer at casestudies har en tendens til at tage udgangspunkt i verifikation, da de 
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bygger på en empirisk metode med induktiv fortolkning af konkrete kontekster. 

Dermed kan casestudies kun bruges til at formulere videnskabelige hypoteser, der 

derefter skal efterprøves med kvantitative videnskabelige metoder. (Dahl Rendtorff, 

2007:250; Flyvbjerg, 2006:221).  

 

Bent Flyvbjerg tilbageviser disse indvendinger mod casestudiet ved at fremhæve, at al 

samfundsvidenskabelig viden er konkret og kontekstafhængig (Flyvbjerg, 2006:223). 

Flyvbjerg argumenterer desuden for, at strategisk godt udvalgte cases ofte kan bruges 

til både at generalisere samt producere viden. Han ser casestudiet som et studie af en 

kritisk case, som kan bruges til at efterprøve teorier og teoretiske generaliseringer i 

praksis. Som videnskabsfilosoffen Karl Popper påpegede, behøver man kun at finde en 

sort svane for at kunne falsificere udsagnet ”alle svaner er hvide” og producere den nye 

viden, at der findes både sorte og hvide svaner (Flyvbjerg, 2006:228). Dermed bygger 

casestudiet i højere grad på at falsificere end at verificere hypoteser og har ikke større 

tendenser mod verifikation og subjektivitet end dem, der deles med alle andre 

forskningsmetoder (Flyvbjerg, 2006:225; Verschuren, 2003:134) 

 

Hele kritikken om casestudies interne og eksterne validitet er baseret på, at casestudies 

skal producere den samme form for positivistiske viden som den kvantitative 

forskning, hvilket ikke er formålet med casestudies, der er rettet mod at opnå en viden 

om strukturer og processer (Verschuren, 2003: 137). Casestudies videns- og 

sandhedsbegreb skal forstås ud fra det fænomenologiske og hermeneutiske begreb om 

sandhed som værens-åbenbaring, hvor den nuancerede meningssammenhæng, der 

åbenbares i casen, viser en menings- og værenshorisont, der åbner sig for forskerens 

blik (Gadamer, 1960 i Dahl Rendtorff, 2007:251). Forskeren lever sig ind i casens 

meningshorisont og beskriver det fænomen, der viser sig i casen, sådan som det giver 

mening for forskeren, der er situeret og engageret i det sociale felt, som forskeren 

forsøger at beskrive (Dahl Rendtorff, 2007:251). Hermed bliver viden som 

virkelighedens spejl erstattet af viden som social virkelighedskonstruktion (Kvale, 

1997:234).  

 

Dette åbner op for, at sandhed revurderes som det primære vurderingskriterium for 

videnskab. Søren Wenneberg argumenterer for, at sandshedsbegrebet i stedet ses som 

en form for ”regulativt ideal”, da vished om sandhed er uopnåelig, og afløses af 

begreberne tillid og anvendelse. Hermed flyttes fokus til, hvordan viden skabes, om den 
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skabes på en troværdig måde, og hvad vi som samfund kan bruge denne viden til. 

Videnskabens primære formål bliver dermed at skabe viden, der er tillid til i det 

omgivende samfund, og som derfor kan anvendes (Wennberg, 2000: 194).  

2.2. Valg af cases 

For at kunne opnå den størst mulige information om et problem eller fænomen ved at 

se på få cases skal disse cases udvælges strategisk. Flyvbjerg identificerer fire strategier 

for at udvælge cases, som man kan forvente, er rige på information (Flyvbjerg, 

2006:230): 

1. Ekstreme/ afvigende cases – for at opnå information om usædvanlige cases 

2. Kritiske cases – for at opnå information, der tillader logisk deduktion af typen: ”hvis 

dette (ikke) gælder for denne case, gælder det (ikke) for alle cases” 

3. Paradigmatiske cases – for at udvikle en metafor eller prototype for det domæne 

casen vedrører 

4. Maksimum variation cases – for at få information om betydningen af forskellige 

omstændigheder for processer og resultater i casen. Der udvælges cases, som 

adskiller sig på en dimension 

 

I denne afhandling er der brugt en maksimum variation strategi til at udvælge de to 

cases, da processer og processens betydning for opnåelse af resultater er fokus for 

analysen. De to cases ”Mørkemænd” og ”Byens Puls” er valgt, da de begge involverer en 

virksomhed, visuelle kunstnere og aktører, der arrangerer og faciliterer et samarbejde 

mellem disse, og adskiller sig grundlæggende på den dimension, at de to typer aktører 

tager udgangspunkt i hhv. kunstfeltet og erhvervsfeltet. Dette har gjort det muligt at 

iagttage ligheder og forskelle i måden, hvorpå samarbejderne arrangeres og faciliteres i 

de to kontekster, samt hvilken betydning denne facilitering har for den værdiskabelse, 

der sker i samarbejderne mellem kunstnere og virksomheder. Da de to cases hver 

indeholder tre parter, og samlet involverer 11 personer, giver de mulighed for en 

komparativ tilgang til analysen, der forøger den styrke og overbevisning, hvormed 

casestudiet kan analyseres, samt forbedrer muligheden for at generalisere på baggrund 

af casestudiet (Verschuren, 2003:123). 
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2.3. Empiri 

Afhandlingens analyser af de to cases bygger på forskellige kilder og data, der består af 

primær såvel som sekundær empiri. 

 

Primær empiri  
Den primære empiri består først og fremmest af interviews foretaget med de 

virksomheder, kunstnere og faciliterende aktører, der har været impliceret i de to 

cases; hvert enkelt interview har haft ca. en times varighed. I casen ”Mørkemænd” er 

der foretaget interviews med kommunikationschef Lene Elsner og kurator Stinna Toft 

på Herning Kunstmuseum og derudover har der været en indledende samtale på 

kunstmuseet med museumsdirektør Holger Reenberg samt en rundvisning på Socle du 

Monde udstillingen. Direktør Knud Jeppesen og syerske Tina Fonnesbæk Sørensen er 

blevet interviewet i Sanitas hovedsæde, og kunstnerne Sofie Hesselholdt og Vibeke 

Mejlvang er blevet interviewet i deres hjem. I casen ”Byens Puls” er Project Manager 

Emil Spangenberg og Head of Agency Caroline Ørsted blevet interviewet på det kreative 

bureau WeMadeThis. Carina Liesk fra DSB S-togs markedskommunikation er blevet 

interviewet i DSB S-togs markedskommunikations afdeling på Flintholm Station. 

Interview med kunstneren Simon Væth er foregået på ArtRebels i Kødbyen, og 

kunstneren Naja Conrad-Hansen er blevet interviewet på en cafe. Da de enkelte 

interviews i langt overvejende grad er foretaget på de impliceredes arbejdsplads, har 

min research haft et etnografisk element, hvor jeg har kunnet observere de 

interviewede og deres organisationer i den kontekst, de er indlejret i og interagerer 

med (Warming, 2007:314). Dette har gjort det muligt at observere mere implicitte og 

tavse forståelser af forhold, som ikke nødvendigvis kommer til udtryk via et interview 

(Kvale, 1997:111), hvilket er en del af den holistiske tilgang, der kendetegner data 

indsamling i casestudies (Verschuren, 2003:131).  

 

Kvalitative forskningsinterviews kan defineres som interviews, hvis formål er at 

indhente og fortolke information om en given problemstilling hos personer, der 

forventes at have viden om den (Juul Kristensen, 2007:284). I denne afhandling er der 

benyttet en semistruktureret interviewform, hvor en interviewguide med korte, åbne 

spørgsmål om emnet har været udgangspunkt for interviewene. Den semistrukturerede 

interviewform har givet mulighed for at få dækket en række af de temaer og spørgsmål, 

der på forhånd var fundet relevante for det enkelte interview. Samtidig er der bevaret 
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en åbenhed over for spørgsmålenes rækkefølge og form, der gav mulighed for at 

forfølge og få uddybet respondentens input og svar (Kvale, 1997:129). På denne måde 

har interviewene både haft en tematisk dimension, der har sikret en relevans for 

forskningstemaet, og en dynamisk dimension, der har fremmet en god 

intervewinteraktion, hvilket har givet plads til spontane og uventede svar fra de 

interviewede (Kvale, 1997:134). Interviewguides og de transskriberede interviews er 

vedlagt i bilag 1 og 2.  

 

Steinar Kvale understreger, at det er muligt at opnå signifikant genereliserbar viden af 

en analyse baseret på få interviews. Denne validitet skyldes, at interviews i intensive 

casestudies kvantitativt set indeholder et stort antal observationer af enkeltpersoner. 

Kvalitativt set gør fokuseringen på enkelttilfælde, at man samtidig nøje kan undersøge 

forholdet mellem en bestemt adfærd og dens kontekst og dermed afklare det, Kvale 

betegner som logikken mellem individ og situation (Kvale, 1997:109).  

 

Sekundær empiri 
For at sikre et nuanceret og validt analysegrundlag er den viden, der er opnået gennem 

disse interviews blevet trianguleret med en række sekundære data fra forskellige 

kilder. Disse data består af materiale modtaget fra Herning Kunstmuseum, 

WeMadeThis, DSB S-tog og Sanita, samt materiale fra alle de impliceredes websites. 

Derudover er der indsamlet artikler, der på forskellig vis relaterer sig til de implicerede 

i casene. Endvidere er der inddraget artikler, der omhandler samarbejder mellem kunst 

og erhvervsliv, både med fokus på enkelte samarbejder samt et mere generelt fokus på 

de tematikker, der findes på området.  

 

De data, der via interviews og sekundær empiri er blevet indsamlet, præsenteres i to 

casebeskrivelser i afsnit 5. Casebeskrivelserne er struktureret ved først at præsentere 

samarbejdets fysiske resultat og derefter de implicerede facilitatorer, virksomheder og 

kunstnere inklusive deres egen beskrivelse af processen. Casebeskrivelserne skal ses 

som et forskningsresultat, man får ved at bruge case-studie metoden, da beskrivelsen 

er en fortolkning og dermed en del af analysen (Flyvbjerg, 2006:238; Geertz, 1973:11). 

Beskrivelsen af cases skal derfor ikke være for opsummerende, men i stedet have en vis 

fylde i sin beskrivelse – med Clifford Geertz begreb være en mere ”thick description” 

(Geertz, 1973) – for at læseren kan få indblik i nogle af de mange facetter, casen 

indeholder.  
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3. Arts & Business: Samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv 

Denne afhandling ønsker at undersøge, hvordan samarbejder mellem kunstnere og 

virksomheder arrangeres og faciliteres, samt på hvilken måde facilitering bidrager til at 

skabe værdi i samarbejder for virksomheder og kunstnere. Samarbejder mellem kunst 

og erhvervsliv er et område, som i stigende grad har opnået både kunstneres og 

virksomheders interesse. Med udgangspunkt i områdets litteratur introduceres i dette 

afsnit samarbejder mellem kunst og erhvervsliv som felt, og det belyses, hvilke motiver 

der ligger til grund for, at området er i vækst.  

 

Samarbejder mellem kunst og erhvervsliv – internationalt betegnet ”Arts and Business” 

– er et område, der har gennemgået en stor udvikling, siden det voksede frem i 

1960’rnes USA. Den første nationale organisation på området er the Business Comittee 

for the Arts, grundlagt af David Rockefeller i New York i 1967, som blev dannet for at 

fremme virksomheders sponsering af kunst (www.cerec-network.org). I dag har 

området globalt udviklet sig til at dække over sofistikerede samarbejder mellem kunst, 

kultur og virksomheder (McNicholas, 2004a). Kunsten har gennem historien altid 

været finansieret af samfundets magthavere; konger, paver, adel og den økonomiske 

elite har siden Romerriget været mæcener og beskyttere for kunsten (Gran & De Paoli, 

2005:210). I 1960’rne voksede en ny form for mæcenvirksomhed frem, sponsering, da 

kunstinteresserede virksomhedsejere i USA begyndte at støtte kunst, og Arts and 

Business begrebet blev født.  

 

Det nye i sponsering er altså ikke, at kunsten bliver støttet, men hvem der støtter og 

hvorfor. Hvor det tidligere var individer i samfundets elite, der brugte kunsten til 

propaganda og forventede en loyalitet fra kunstneren, dækker sponseringsbegrebet 

over virksomheder, der støtter kunst, som regel uden direkte krav til den kunstneriske 

udformning. Virksomhedernes forventede udbytte er samfundsrespekt og legitimitet 

(Gran & De Paoli, 2005:214). I de sene 1980’ere udvikler Arts and Business området sig 

til at omfatte andre former for sponsering. Grundlæggende begynder virksomhederne 

at kræve et mere direkte udbytte af sponsoraftaler, og denne mere instrumentelle 

holdning til kunst er en udfordring til kunstens autonomi og krav om kunstnerisk 
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frihed (Gran & De Paoli, 2005:214). Fra at fokus har været på det at give, i form af 

donationer til kunsten, er det nu i højere grad en transaktion mellem de to parter, 

udformet som en forretningsaftale (McNicholas, 2004b). Dette er en ny generation af 

sponsoraftaler, hvor sponsoratet bliver en del af virksomhedens overordnede 

markedsføringsstrategi, hvilket indebærer, at de sponserede kunstnere og kultur-

institutioner bliver brugt instrumentelt til at styrke virksomhedens markedsposition 

(Gran & De Paoli, 2005:221; Klein, 2000:54). De sidste ti år er der opstået nye former 

for samarbejder inden for Arts and Business feltet.  Virksomhederne går ind i et 

partnerskab eller en alliance med kunstnere for at styrke og udvikle virksomhedens 

identitet, image og brand. De nye former for samarbejder er kendetegnet ved at være 

dynamiske, interaktive og gensidigt påvirkende relationer. Det er partnerskaber, hvor 

der, ifølge Bernadette McNicholas, gennem længere tids samarbejde sker en fusion eller 

synergi mellem virksomhedens og kunstens kerneværdier. Der lægges vægt på 

parametre som autencitet, engagement og seriøsitet som nøglefaktorer i vellykkede 

Arts and Business alliancer. Trenden går hen imod, at kunst, kultur og erhvervsliv i 

større grad deler ressourcer, samt at der er en større interaktivitet med mere ”Arts in 

Business” og mere ”Business in Arts” (McNicholas 2004a og 2004b). Evolutionen inden 

for Arts and Business kan ses som en bevægelse fra de traditionelle former for 

sponsorater, gennem den rationelle og forretningsmæssige markedsføring tilgang, til 

mere interaktive partnerskaber: 

 

Virksomheders 

tilgang til Arts 

& Business: 

Traditionel 

1960’rne���� 

Rationel 

1990’rne���� 

Interaktiv 

Slut 

1990’rne���� 

Aktivitet Støtte Markedsføring Partnerskab 

Fokus At give 
Forretnings-

aftale 
Image/Brand 

Baseret på Donation Transaktion 
Mission og 

værdier 

Formål 
Samfunds-

respekt 
Øget salg 

Styrke brand 

og image 

Interaktion Envejs 
Envejs/  be-

grænset tovejs 
Tovejs 

Tabel 1. Egen tilvirkning baseret på McNicholas 2004b:59 og 65 
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Denne generelle udvikling på området afspejles også i Danmark, hvor Arts and Business 

grundlæggende bestod af traditionel virksomhedssponsering af store kultur-

institutioner, indtil den kultur- og erhvervspolitiske redegørelse, ”Danmarks Kreative 

Potentiale”, i år 2000 satte fokus på kreative alliancer mellem kunst, kultur og 

erhvervsliv (Darsø, 2004:125). Rapporten pointerede, at der i Danmark er en stor kløft 

mellem erhverv og kultur, da dansk kunst og kultur primært er støttet af staten, og der 

derfor ikke er tradition for samarbejder mellem kunst- og erhvervsliv (Erhvervs- og 

kulturministeriet, 2000). Til sammenligning har man i England siden 1976 haft den 

semi-offentlige organisation ”Arts and Business UK” til at udvikle partnerskaber 

mellem kunst, kultur og erhvervsliv (Arts and Business 2007-2008).   

 

Den politiske bevågenhed fik sat turbo på den danske udvikling af området, og i 2002 

stiftede Kulturministeriet i samarbejde med Erhvervsministeriet den selvejende 

organisation NyX, som – inspireret af Arts and Business UK – skulle være ramme om et 

nationalt netværk til fremme af partnerskaber mellem erhvervsliv, kunstnere og 

kulturinstitutioner (Darsø, 2004:126, www.nyxforum.dk). Da Kulturministeriet i 2004 

fik Quartz Strategy Consultants til at lave en ekstern evaluering af NyX, fremgik det, at 

det ikke var lykkedes at inddrage erhvervslivet i netværket, samt at NyX tilgang til 

området ikke blev oplevet som værdiskabende af erhvervslivet (Kulturministeriet samt 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2004). Det understreger, at der stadig ligger en 

udfordring i at få indfriet potentialet i de kreative alliancer. Området er under stadig 

politisk udvikling, hvilket har ført til åbningen af et nyt nationalt Center for Kultur- og 

Oplevelsesøkonomi, der skal ”iværksætte projekter som styrker samspillet mellem 

erhvervslivet og kulturlivet” (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2007). 

 

Ikke alle deler begejstringen for oplevelsesøkonomien og dens sammenkobling af kunst 

og erhvervsliv. Naomi Klein rejser i sin bog ”No Logo” (2000) en kritik af, at 

virksomheders sponsering af og samarbejder med kunst i brandingens tidsalder har 

ført til, at skillelinjen mellem erhvervsmæssige sponsorer og sponseret kultur er 

ophævet (Klein, 2000:49). Når sponsering af kunst og kultur bliver et rent 

markedsføringsredskab, devaluerer det kunsten ved, at kunsten bliver til for reklamens 

skyld og ikke for kunsten egen skyld (Klein, 2000:51). Denne kritik afspejles i den 

diskussion, der løbende foregår i de danske medier, hvor der sættes spørgsmålstegn 

ved, om kunst og oplevelsesøkonomi er forenelige størrelser (eks. Boss, 2008; Zwinge, 

2007). Kritikere påpeger, at der er sket et paradigmeskift inden for, hvad kunsten 
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forventes at kunne, efter sponsortænkning og oplevelsesøkonomien har fået en central 

plads i den kulturpolitiske retorik (Stockmann, 2009). Det forventes, at kunst skal være 

kompetencegivende og være i stand til at brande virksomheder, hvilket er et paradoks, 

da kunsten ikke kan imødekomme de nye forventninger uden at miste kunstens særlige 

aura (Hjerl Hansen, 2008).  

 

På trods af, at kritikere mener, at samarbejder mellem kunst og erhverv i højere grad er 

værdiforringende end værdiskabende for kunst og kultur, er det et område der har fået 

stigende fokus samt samfundsøkonomisk og politisk betydning i hele Europa de sidste 

ti år (Gran & De Paoli, 2005:11). Samarbejder mellem kunstnere og virksomheder har 

udviklet sig fra traditionelle sponsorater til ”kreative alliancer”, hvilket er sket under 

indflydelse af især tre faktorer (McNicholas, 2004; Gran & De Paoli 2005): 

• Vækst i kreative økonomier 

• Ændringer i den offentlige kulturstøtte og kulturpolitik  

• Nye udfordringer for virksomheder i en postmoderne forbrugerkultur 

 

3.1. Vækst i kreative økonomier 

De kreative økonomier og deres samfundsøkonomiske betydning har været en 

betydelig trend i det 21. århundrede (McNicholas, 2004). I nutidens økonomi, der 

beskrives som immateriel (Lazzarato, 2006), kreativ (Florida, 2005) og 

oplevelsesbaseret (Pine og Gilmore, 1999), er kunst, kultur og oplevelser blevet en 

stadig større del af samfundsøkonomien. Kreativitet er nu, ifølge Richard Florida, den 

afgørende kilde til virksomheders konkurrencedygtighed (Florida, 2004:36), og 

virksomheder skal i stigende grad tjene deres penge ved at kunne tilbyde produkter, 

services og brands, der giver forbrugeren en unik oplevelse (Pine & Gilmore, 1999:22). 

Oplevelsesprodukters markedsværdi afhænger hovedsagligt af deres immaterielle 

værdi, som ofte består af en kompleks blanding af æstetik, form og fortælling 

(Mathiasen, Poulsen & Lorenzen, 2006:10). Disse oplevelser bliver hovedsagligt leveret 

af de kreative industrier, såsom film- og musikbranchen, museer og forlystelsesparker, 

design og billedkunst. Dette har givet de kreative brancher en voldsom vækst, både i 

Danmark og på verdensplan (Mathiasen, Poulsen & Lorenzen, 2006:13).  
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Dette voksende marked med en stigende omsætning er ikke blot afgrænset til kunst og 

kreative industrier. Oplevelsesøkonomien kan betragtes som en samfundstendens, en 

”megatrend”, hvor oplevelser optræder i flere og flere sammenhænge og bliver 

afgørende for virksomheders salg af produkter og serviceydelser (Bille & Lorenzen, 

2008:22).  Det har betydet, at erhvervslivet i stigende grad benytter sig af de kreative 

brancher i jagten på at udvikle produkter der – udover deres umiddelbare nytteværdi – 

giver en oplevelse og taler til forbrugerens sanser gennem æstetiske virkemidler (Gran 

& De Paoli, 2005:14).  

 

3.2. Ændringer i den offentlige kulturstøtte og kulturpolitik 

Siden den liberale regering trådte til i 2001, har den kulturpolitiske agenda i Danmark 

været fokuseret på at øge den private finansiering af kunst og kultur, stimulere de 

kreative industrier og forbedre forholdet mellem kunst og erhvervsliv (Duelund, 2008: 

4.1). Dette er helt i tråd med udviklingen i mange andre vestlige lande, hvor 

regeringerne i stigende grad ønsker at inddrage private midler i finansieringen af det 

offentlige kunst og kulturliv (The European Commission, 2009:128; McNicholas, 

2004a).  I de seneste år har regeringen i Danmark igangsat flere tiltag (Duelund, 2008: 

4.2.6):  

• Offentlige kulturinstitutioner er via resultatkontrakter blevet styret mod at 

indgå partnerskaber med private sponsorer og fonde  

• Private virksomheders kunstkøb, kunstfonde og kunstsponsering er blevet 

fritaget for skat 

• Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet samarbejder for at 

udvikle nye alliancer mellem kultur- og erhvervssektorerne, der skal styrke 

erhvervslivet og de kreative industriers konkurrenceevne; desuden vil man 

undersøge og fremme de fordele, der ligger for kulturlivet i tættere 

samarbejder med erhvervslivet   

 

Med disse tiltag er der sket et skift hen imod et økonomisk rationale på det 

kulturpolitiske område, og oplevelsesøkonomien er blevet en del af den danske 

kulturpolitik (Duelund, 2008:1). Som del af denne kulturpolitiske linje er den 

professionelle kunst blevet opprioriteret, og man har valgt at støtte færre kunstnere 

med flere penge. Så, på trods af at der ikke har været direkte nedskæringer i det 
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samlede budget for kunst og kultur, har det ændrede fokus i kulturpolitikken betydet 

nedskæringer på områder som f.eks. vækstlagene for kunsten og kulturen. Samtidig har 

kommunalreformen haft stor betydning for det lokale kunst og kulturliv – indtil videre 

er 120 biblioteker samt mange lokale kunstorganisationer blevet lukket (Duelund, 

2008:4.1) Tilsammen har det givet nye udfordringer for kunstnere og 

kulturinstitutioner, hvor samarbejder med erhvervslivet er blevet en mulighed, men 

også en tvungen nødvendighed for at få finansieret det kunstneriske virke. Dette har 

medført en Arts and Business bølge inden for de danske kulturinstitutioner, som det 

eks. har kunnet ses på den danske kunstmuseumsscene de seneste år (eks. 

Visionsindustri, Vestsjællands Museum 2001; Pro-Art, Randers Museum 2005; Socle du 

Monde biennalen).  

 

3.3. Nye udfordringer i en postmoderne forbrugerkultur 

Den stigende efterspørgsel på kultur og oplevelser, der har medført væksten i de 

kreative økonomier og oplevelsesøkonomien, er et udtryk for en ændret 

forbrugskultur. I et samfund med stigende velfærd, hvor de basale behov til fulde 

opfyldes, får vi plads til at tilfredsstille behovet for selvaktualisering og 

individualisering (Bille & Lorentzen, 2008:150). Som individer stræber vi i dag efter 

betydningsfulde oplevelser, der kan berige tilværelsen og fremme vores fornemmelse 

af ”væren” (Jantzen, 2003 i Bille & Lorenzen, 2008:150). Forbrug er blevet en af de 

måder, hvorpå vi får oplevelser, og derfor er forbrug gået fra at skulle tilfredsstille et 

fysisk behov til at blive knyttet til følelser og identitetsskabelse (Gran & De Paoli, 

2005:128).  

 

Dette åbner op for, at forbruget får en æstetisk funktion, da de æstetiske virkemidler 

appellerer til sanserne og dermed følelserne. Det er ikke længere varens funktion, der 

er afgørende, men også i hvor høj grad varen formår at skabe et særligt univers 

omkring sig, som forbrugeren kan relatere sig til.  Dette univers skabes via reklamer, 

branding og mærkevarer, som påvirker vores følelser på samme måde som eks. musik, 

litteratur og billedkunst (Bille & Lorenzen, 2008:150). Vores hverdagsliv og 

forbrugskultur bliver i stigende grad æstetiseret, da vi forbrugere er omgivet af 

produkter influeret af kunstens former, symboler og virkemidler (Meamber & 

Venkatesh, 2006:20). Denne æstetisering af hverdagslivet bliver anset for at være er et 
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karakteristisk træk ved oplevelsesøkonomien (Bille & Lorenzen, 2008:151). Set i 

forhold til forbrugere, bliver oplevelsesøkonomi en betegnelse for en 

samfundsøkonomisk orientering mod oplevelser som et selvstændigt og legitimt mål i 

forbrugeres tilværelse (Jantzen & Vetner, 2006). 

 

Forbrugere og forbrugskulturer er, med dette skift fra det rationelle til det emotionelle, 

gået fra det moderne til det postmoderne. Den postmoderne forbrugerkultur 

karakteriseres ved, at forbrug er identitetsskabende (Holt, 2002:83). Det, man køber, 

bliver et udtryk for ens identitet, både på det individuelle plan og i forhold til den 

genkendelse og anerkendelse, vi søger hos de ”stammer” af individer, vi gerne vil 

markere at tilhøre (Østergaard & Jantzen 2000 i Esmann Andersen 2006:28). Det at 

købe er dermed både en del af den individuelle forbrugers identitetsskabelse og den 

måde, hvorpå denne identitet indlejres i kollektive forbrugsmønstre. Sat på spidsen ser 

den postmoderne forbruger produkter og brands som et kulturelt udtryk på linje med 

anden kultur, som de kreativt bearbejder som en del af deres identitetsprojekt (Holt, 

2002:83). Dette giver nye udfordringer for virksomhederne i deres markeds-

kommunikation, når deres brand og produkter skal opleves som værdifulde 

ingredienser i den enkelte forbrugers identitetsprojekt. Udfordringer, hvor den 

traditionelle marketing kommer til kort, da den form for kommercielt drevet 

markedskommunikation ikke har autoritet og autencitet i den postmoderne 

forbrugerkultur (Allen, Fournier & Miller, 2006:25). 

 

Netop autencitet er et af de vigtigste parametre for at gøre produkter og brands 

legitime og relevante for den postmoderne forbruger (Holt, 2002:83). Brands opfattes 

som autentiske af den postmoderne forbruger, når de opleves som opfundet og udbredt 

af mennesker drevet af indre værdier uden nogen bagvedliggende økonomisk agenda. 

For at kunne give forbrugeren denne oplevelse må virksomheder finde markeds-

føringsstrategier, der henter legitimitet fra andre kontekster, som kan give brandet 

denne autentiske kvalitet.  

 

En af de strategier, der har vist sig succesfulde, er at hægte sig på kulturelle epicentre. 

Kulturelle epicentre består af det, Douglas Holt kalder ”Wellsprings of new expressive 

culture”: Kunst, musik, mode, sub- og forbrugskulturer (Holt, 2002:84). Når brands får 

stærke og pålidelige relationer til disse fællesskaber, giver det forbrugere et indtryk af, 

at brandet har fortjent en plads som medlem og dermed har del i den autoritet og 
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autencitet, der kendetegner disse kulturer (Holt, 2002:84). Den skabende og udøvende 

kunst, som tilbyder den postmoderne forbruger ressourcer til det, Lash og Urry kalder 

æstetisk refleksivitet og ekspressiv individualisme (Lash & Urry, 2002:108), bliver 

dermed i stigende grad interessante for virksomhederne i deres kommunikation med 

forbrugerne. Dette har fremmet de interaktive Arts and Business samarbejder, der fra 

virksomhedernes side bliver indgået for at styrke og udvikle virksomhedens identitet, 

image og brand.  

 

3.4. Fokus på samarbejder mellem kunst og erhvervsliv 

De tre faktorer – vækst i kreative økonomier; ændringer i den offentlige kulturstøtte og 

kulturpolitik; de udfordringer virksomheder møder i en postmoderne forbrugerkultur 

– har alle været med til at udvikle Arts and Business til et område, der har fået stigende 

fokus samt samfundsøkonomisk og politisk betydning i hele Europa de sidste ti år 

(Gran & De Paoli, 2005:11). Denne udvikling har givet nye relationer og forbindelser 

mellem kunst og erhvervsliv, en bevægelse der har fået de to felter til at nærme sig 

hinanden: Erhvervslivet benytter sig i stigende grad af kunstfeltet for at kommunikere, 

innovere og differentiere sig i en stadig mere oplevelsesorienteret økonomi, og 

kunstfeltet får nye finansierings- og udtryksmuligheder ved at samarbejde med 

erhvervslivet.  

 

I rapporten ”Den danske oplevelsesøkonomi” konkluderer Trine Bille og Mark 

Lorenzen, at det største potentiale for oplevelsesøkonomien i Danmark netop ligger i 

denne bevægelse, som bliver betegnet som ”den brede værdiskabelse i kobling til 

oplevelses-områderne” (Bille & Lorenzen, 2008:182).  Dette dækker over, at 

virksomheder tilfører deres produkter eller serviceydelser oplevelser, som kan 

differentiere dem fra konkurrenterne eller skabe innovation i etablerede erhverv. For 

at gøre dette indgås koblinger mellem virksomheder og kunstnere eller kreative 

industrier. Disse koblinger er typisk midlertidige i form af projektsamarbejder eller 

alliancer (Bille & Lorenzen, 2008:105) og bliver skabt med henblik på branding, 

markedsføring og fremstilling af produkter, der blander oplevelse og funktionalitet 

(Bille & Lorenzen, 2008:179). I disse koblinger sker der en bred værdiskabelse, da 

oplevelsesøkonomien kan virke som en innovationsdynamo for erhvervslivet, noget 

som er meget svært at måle på det generelle niveau, da der i mange tilfælde vil være 
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tale om, at oplevelserne har indirekte effekt på virksomhedernes økonomiske udvikling 

(Bille & Lorenzen, 2008:107). Bille og Lorenzen påpeger, at der ligger en udfordring i at 

afdække, hvilke problemer og barrierer der er for disse koblinger og samarbejder. De 

mener, at der er en række potentielle problemer knyttet til dem, fordi disse koblinger 

sker på tværs af virksomheder og brancher, der er meget forskellige (Bille & Lorenzen, 

2008:182).  

 

Samlet skaber dette en situation, hvor det bliver afgørende for værdiskabelsen inden 

for oplevelsesøkonomien, hvordan disse samarbejder arrangeres og faciliteres. Som 

nævnt tidligere er der i Danmark etableret institutioner – senest Center for Kultur- og 

Oplevelsesøkonomi – der har til formål at fremme og facilitere samarbejder mellem 

kunst og erhvervsliv. Samtidigt er der inden for forskellige oplevelsesområder opstået 

nye former og fora for denne form for samarbejder. Kreative virksomheder og 

kulturinstitutioner skaber rammer og strategier samt faciliterer samarbejder mellem 

kunst og erhvervsliv, og det er denne funktion, denne afhandling kigger nærmere på. 
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4. Teori 

Som nævnt i det foregående afsnit, skaber samarbejder mellem kunst og erhvervsliv en 

bred værdiskabelse, som er svær at måle markedsøkonomisk, da der i mange tilfælde 

vil være tale om, at oplevelserne har indirekte effekt på virksomhedernes økonomiske 

udvikling (Bille & Lorenzen, 2008:107). For at kunne undersøge hvilken værdiskabelse 

samarbejder mellem kunst og erhvervsliv producerer, samt faciliteringens rolle i denne 

værdiskabelse, må der derfor findes en måde at anskue denne værdiskabelse, der tager 

udgangspunkt i andet end markedsøkonomiske mekanismer.  

 

Ole Thyssen anskuer samarbejder mellem kunstnere og virksomheder som et 

samarbejde mellem to autopoetiske systemer af kommunikation (Thyssen, 2003:101). 

Begrebet autopoesis er hentet fra Niklas Luhmans systemteori og beskriver sociale 

systemers operative lukning om deres egen selvskabelse (Luhmann, 1999:13). 

Virksomheder kan i denne optik defineres som et autopoetisk system af 

kommunikation, som eksisterer ved, at den kan iagttage forskellen mellem sig selv og 

sin omverden. På samme måde er kunstfeltet et autopoetisk system af kommunikation, 

der iagttager verden ud fra forskellen mellem sig selv og omverdenen. Samarbejde 

mellem kunst og erhvervsliv ændrer – ifølge Thyssen – ingen af parterne i deres væsen, 

men åbner for det praktiske spørgsmål, om samarbejdet giver de to sociale systemer 

nye redskaber til at fremme deres autopoesis (Thyssen, 2003:101). Denne måde at 

anskue samarbejder mellem kunst og erhvervsliv har fokus på den betydning, 

samarbejderne har for de to felters måde at iagttage sig selv i forhold til omverdenen. 

Set i denne optik ligger værdiskabelsen i, at de to systemer får nye redskaber til at 

fremme deres autopoesis.  

 

En tilgang, der tilbyder en forklaringsramme for værdiskabelse, der ikke umiddelbart 

er økonomisk målelig, men over tid giver økonomisk afkast, er Pierre Bourdieus teori 

om Symbolsk Kapital.  Denne teori tager udgangspunkt i, hvordan forskellige former for 

kapital opnås og fordeles i samfundets forskellige sociale felter, på baggrund af disse 

felters forskellige rationaler og logikker (Bourdieu, 1993:29). I denne afhandling 

anvendes Bourdieus begreber om Kulturel og Symbolsk Kapital samt hans beskrivelse 

af de rationaler og logikker, der driver kunst som et felt, som teoretisk ramme for at 

anskue den værdiskabelse, der sker i samarbejder mellem kunstnere og virksomheder. 
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Bourdieus teorier har fokus på, hvordan forskellige former for kapital opnås og fordeles 

i samfundets forskellige felter, og ikke på den proces der finder sted, når forskellige 

former for kapital skal udveksles mellem forskellige felter. For at kunne belyse 

facilitatorens rolle i denne værdiskabelse inddrages Etienne Wengers broker begreb: 

Wengers teorier tager udgangspunkt i meningsforhandlingsprocesser som grund-

læggende udveksling af viden og læring. Denne meningsforhandlingsproces ligger tæt 

op ad Karl Weicks sensemaking begreb, hvor vores virkelighed er en individuel 

konstruktion, der bliver til i en konstant forhandling mellem os selv og omverdenen 

(Weick, 1995.20). Weicks teorier er fokuseret på den meningsskabelsesproces, der 

foregår på individuelt niveau, intersubjektivt niveau (mellem flere individer) og 

generisk subjektivt niveau (en fælles forståelse indlejret i organisationen, som ikke er 

bundet til bestemte individer). Wengers ”broker” begreb giver en teoretisk ramme til at 

anskue den rolle som meningsskaber og meningsforhandler på tværs af grænser 

mellem forskellige områder, som denne afhandling ser som faciliteringens rolle i 

samarbejder mellem kunstnere og virksomheder. 

 

4.1. Bourdieu: Udveksling af kapitaler i samarbejder mellem kunst 

og erhvervsliv 

Den franske sociolog Pierre Bourdieu har i sit arbejde iagttaget og beskrevet opnåelse 

og fordeling af magt i samfundets forskellige sociale rum. Ifølge Bourdieu består det 

moderne samfund af relativt autonome felter, der hver især har specifikke regelsæt, 

værdier og interesser (Andersen og Kaspersen, 2007:358). Et felt definerer han som et 

netværk af relationer mellem forskellige positioner (Bourdieu & Wacquant, 1996:84). 

Feltet består altså dels af en struktur af positioner, der er mulige at indtage, og dels af 

de relationer, der er mellem de forskellige positioner i et givent felt. Hvert felt er på 

denne måde et socialt rum med sine egne logikker og krav, der ikke kan sammenlignes 

med de regelsæt, som styrer andre felter (Bourdieu & Wacquant, 1996:85).Felterne er 

dynamiske størrelser, hvor ændringer i relationer, positioner og dermed hele feltets 

struktur, afspejler den konkurrence, der til stadighed foregår, for at få kontrollen over 

de ressourcer og egenskaber, der giver styrke og magt på det pågældende felt 

(Bourdieu, 1993:6). Disse ressourcer betegner Bourdieu som kapital, og et felts 

struktur er et mønster for fordelingen af den kapital, der styrer succes og profit inden 

for feltet (Bourdieu, 1993:29).  
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Kapital forbindes i almindelighed med økonomi, men hos Bourdieu dækker begrebet 

kapital over den indsats, individer eller grupper har at investere, til opnåelse og 

konsolidering af deres position i et givet felt. Ethvert felt har forskellige former for 

kapital, og kapital har varierende gyldighed afhængigt af, hvilket felt denne kapital 

investeres i. Kapital er i princippet alt, hvad der i et givent felt anses for at være vigtigt 

og efterstræbelsesværdigt, men ifølge Bourdieu præsenterer kapital sig grundlæggende 

i tre forklædninger (Bourdieu, 1986:243): 

• Økonomisk Kapital, som kan omsættes direkte til penge 

• Kulturel Kapital, som under visse omstændigheder kan omsættes til Økonomisk 

Kapital 

• Social Kapital, der består af sociale forbindelser, og som under visse 

omstændigheder kan omsættes til Økonomisk Kapital 

 

Når kapitalformer opfattes som legitime på et specifikt felt, kan de akkumuleres til 

prestige og anerkendelse og bliver dermed til Symbolsk Kapital (Bourdieu, 1993:10). 

Symbolsk Kapital kan ses som en form for metakapital, som de andre kapitaler kan 

blive ”løftet” til, da den over tid garanterer økonomisk profit, hvis den bliver forvaltet 

rigtigt (Bourdieu, 1980: 262). Symbolsk, Social og Kulturel Kapital er dermed en form 

for forklædninger for Økonomisk Kapital: de kan i sidste ende give individet eller 

gruppen Økonomisk Kapital, men de har hver deres særlige måde at kunne blive 

transformeret til dette. Samtidig er det en forudsætning for at få det optimale ud af 

Symbolsk, Social og Kulturel Kapital, at ønsket om at transformere dem til Økonomisk 

Kapital forbliver skjult (Bourdieu, 1986:252). 

 

Kulturel Kapital er den mest komplekse form for kapital, da den kan eksistere i tre 

former (Bourdieu, 1986:243): 

• Embodied – Indlejret i individets krop og sind som kulturel kompetence  

• Objectified – som kulturelle varer, såsom bøger, billeder, musik 

• Institutionalized – I form af akademiske kvalifikationer  

Samlet definerer Bourdieu begrebet Kulturel Kapital som kulturel viden og evne til at 

afkode og sætte pris på den kunst, der er legitim i samfundet: ”A work of art has 

meaning and interest only for someone who posseses the cultural competence, that is, the 

code, into which it is encoded” (Bourdieu, 1993:7). Kulturel Kapital er, fundamentalt set, 

en integreret del af den person, der har opnået den, hvad enten det er via uddannelse 
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og/eller opvækst. Da denne kapitalform er indlejret i personen, kan den ikke overføres 

øjeblikkeligt, som man kan med f.eks. penge eller ejendomsret. Derfor udgør det et 

særligt problem for sponsorer, arbejdsgivere og kulturpolitikere med Økonomisk 

Kapital at bruge eller udnytte Kulturel Kapital. Den er så stærkt knyttet til personen, at 

den er svær at købe, uden man også køber personen og dermed gør personen afhængig. 

Dermed risikerer man at miste den legitimerende effekt, man ønsker at få fra den 

kulturelle kapital, da selve forudsætningen for den ønskede effekt er, at denne 

afhængighed forbliver skjult (Bourdieu, 1986:245).  

 

Kulturel Kapital bliver som sagt akkumuleret af det enkelte individ over tid, gennem 

påvirkning fra det miljø, man vokser op i, og den uddannelse, man gennemgår. Fordi de 

sociale betingelser for at overføre og tilegne sig Kulturel Kapital er mere skjulte end 

overførsel af Økonomisk Kapital, ser Bourdieu Kulturel Kapital som prædestineret til at 

fungere som Symbolsk Kapital. Symbolsk Kapital defineres som ”Økonomisk eller 

Politisk kapital, der er benægtet, miskendt og derved anerkendt.” (Bourdieu, 1993: 75). 

Det er altså kapital, som ikke genkendes som kapital, men derimod anerkendes som 

legitim kompetence eller autoritet indenfor det pågældende felt (Bourdieu, 1986:245).  

 

For at en virksomhed kan tilegne sig den Symbolske Kapital, der eksempelvis ligger i at 

sponsere et kunstværk, kræver det ikke kun Økonomisk Kapital, men også at 

virksomheden har adgang til embodied Kulturel Kapital. Den kulturelle kompetence er 

nødvendig for, at virksomheden kan genkende og anerkende den Symbolske Kapital 

der ligger i værket, og dermed tilegne sig den. Denne kulturelle kompetence skal 

ydermere anerkendes af andre i erhvervsfeltet for, at den Kulturelle Kapital kan 

transformeres til Symbolsk Kapital og dermed i det lange løb indfries økonomisk. 

Denne transformation fra Kulturel til Symbolsk Kapital er den, der skaber værdi for 

virksomhederne i samarbejder mellem kunst og erhverv.  For at virksomheder i sidste 

ende kan opnå økonomisk vinding, når de udveksler Kulturel Kapital for Økonomisk 

Kapital, skal samarbejder med kunstfeltet arrangeres og faciliteres på en måde, der 

producerer en transformation fra Kulturel Kapital til Symbolsk Kapital.   

 

Symbolsk Kapital har størst betydning på de felter, hvor Økonomisk Kapital ikke er helt 

legitim og anerkendt, såsom kunstfeltet. Kunst har i det moderne samfunds 

differentiering mellem forskellige værdisfærer, været defineret som en sfære, hvor 

kunstens autonomi har været helt central (Svendsen, 2003:152). Autonomiæstetik – det 
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at kunsten skabes for sin egen skyld, uafhængig af økonomiske, religiøse eller politiske 

interesser – har været et vigtigt grundparameter i moderniteten, når kunst og 

kunstnere skulle vurderes som værende autentiske. Ole Thyssen beskriver det som et 

kunstsystem, der opererer lukket og selvreferentielt: kunst vurderes som kunst, med 

sine egne strukturer, elementer og positioner, uden mulighed for at legitimere sig med 

penge og magt (Thyssen, 1998:328). På samme måde mener Bourdieu, at kunst som felt 

definerer sig selv som en negation af det økonomiske felt (Bourdieu, 1980:262). Derfor 

ligger der implicit i økonomiske samarbejder med erhvervslivet en udfordring for 

kunsten og dens autonomiæstetik. 

 

Kunstfeltets forhold til Økonomisk og Symbolsk Kapital belyser Bourdieu i artiklen 

”The production of belief: contribution to an economy of symbolic goods” (Bourdieu, 

1980). Her udfolder han sin teori om, hvordan kunst og kulturelle produkter opnår 

økonomisk værdi. Som udgangspunkt ser Bourdieu kunst som en vare uden pris: 

værket har ingen værdi i sig selv, men skal akkumulere Symbolsk Kapital for at få værdi 

og dermed kunne konverteres til Økonomisk Kapital. En kunstner og hans værker får 

Symbolsk Kapital ved at blive anerkendt af sit felt, hvilket både indbefatter andre 

kunstnere, men især dem der udstiller, udgiver eller på anden måde sørger for at 

eksponere og sælge kunst. Disse mennesker giver værket og kunstneren værdi ved at 

investere deres egen Symbolske Kapital til at give anerkendelse (Bourdieu, 1980:263). 

Jo bedre position de har i feltet, jo mere Symbolsk Kapital har de at investere i at ophøje 

andres kunst til Symbolsk Kapital. På denne måde beskriver Bourdieu kunstfeltet som 

et felt, der skabes af relationer mellem agenter og institutioner, der kæmper om 

monopolet til at kunne ophøje kunst til Symbolsk Kapital (Bourdieu, 1980: 265).  

 

Men det princip, der ligger i selve feltets hjerte, og som dermed er styrende for feltets 

logik og funktion, er en fornægtelse af økonomiske interesser. Man kan derfor kun opnå 

prestige og autoritet – og dermed Symbolsk Kapital – i kunstfeltet ved at benægte, at 

man er styret af økonomiske interesser. Dette giver et avanceret spil, hvor kunstnerne 

og dem, der sælger og markedsfører kunst, ikke må vise, at de har personlige 

økonomiske interesser på spil. Hvis man viser en åben interesse i, at kunsten skal 

producere økonomisk vinding, taber man Symbolsk Kapital. Dermed bliver værket 

mindre værd: værker, der akkumulerer høj Symbolsk Kapital, giver i sidste ende det 

største økonomiske udbytte (Bourdieu, 1980:262). Modsætningen mellem ”kommerciel 

kunst” og ”ægte kunst” er i denne optik en modsætning mellem dem, som søger 
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øjeblikkelig økonomisk profit og dem, der kæmper for at akkumulere Kulturel og 

Symbolsk kapital, selvom det sker på bekostning af, at de midlertidigt må afstå fra 

økonomisk profit (Bourdieu, 1980:268). Ifølge Bourdieu er det altså essentielt at 

kunstnerne tilsyneladende benægter en interesse i økonomisk vinding for at få en 

position i kunstfeltet, der kan sikre dem nok Symbolsk Kapital til, at de kan klare sig 

økonomisk.  Dette rationale ses især hos kunstnere fra vækstlaget, der ønsker at 

tilkæmpe sig en plads i kunstfeltet, da de kan bruge deres egen manglende økonomiske 

indtjening til at sætte spørgsmålstegn ved gruppen af etablerede og mere velhavende 

kunstnere. Den kulturelle undergrunds mangel på penge og uafhængighed af 

kunstinstitutioner gør, at de med overbevisning kan sige, at de er antikommercielle og 

dermed følger det grundlæggende princip, der styrer kunstfeltet (Bourdieu, 1980:269). 

 

Den kulturelle undergrund kan på denne måde opnå endog meget Symbolsk og Kulturel 

Kapital. Adam Arvidsson beskriver i ”Creative Class or Administrative Class? On 

advertising and the ”Underground”” (2007), hvordan det, han kalder Den dybe 

undergrund, nyder den største respekt og legitimitet i kunstfeltet. Den dybe 

undergrund består af de kunstnere, der laver kunst, der er for ”smalt” til at nå et større 

publikum, og som der derfor ikke er nogen penge i. Aktører højere oppe i 

kunsthierarkiet anser disse kunstnere for at være fuldstændigt ukommercielle og 

kunstnerisk nyskabende. Det er her, resten af miljøet kigger efter inspiration og 

fornyelse (Arvidsson, 2007:16). Arvidsson beskriver den kulturelle undergrund som en 

”economy of respect”: en respekt man opnår ved, at andre i undergrunden anerkender 

ens kunstneriske virke, og ved, at ens aktiviteter ikke giver økonomisk overskud. Men 

denne ”economy of respect” giver samtidig en stor motivation for samarbejder med 

virksomheder, da samarbejder giver mulighed for eksponering samt ekstra ressourcer 

til ens kunst.  Det er en balance på en knivsæg, hvor man skal navigere på grænsen 

mellem at beholde sin kunstneriske respekt, samtidig med at man tjener penge på ens 

navn – helt i tråd med det spil om tilsyneladende fornægtelse af interesse for profit, 

som Bourdieu beskriver. Det er derfor essentielt, hvem man samarbejder med og 

hvordan. Hver kunstner er et brand, og samarbejder skal være motiverede og i 

overensstemmelse med ens personlige brand, ganske som enhver anden form for co-

branding (Arvidsson, 2007:18). 

 

De sidste tyve år har den kulturelle undergrund generelt bevæget sig mod at blive mere 

individualiseret, entreprenant og åben overfor samarbejder med virksomheder 
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(Arvidsson, 2007:16). Denne åbenhed i den yngre og mere søgende del af kunstfeltet 

afspejles i fremkomsten af nye kunstnerroller, som bryder med modernismens 

autonomiæstetik ved at udføre opgaver for aktører uden for kunstfeltet. Fremkomsten 

af disse nye kunstnerroller er samtidig udtryk for, at der kan stilles spørgsmålstegn 

ved, om dagens kunstfelt entydigt er drevet af den negation af det økonomiske som 

Bourdieu beskriver. Der findes dele af kunstfeltet, hvor det er legitimt at lave kunst for 

penge. Gran og De Paoli bruger begrebet Opgavekunstneren som samlet betegnelse for 

disse kunstner-roller, hvor kunstneren udfører opgaver for erhvervsfeltet og er 

indforstået med, at opgavens rammer kan begrænse den kunstneriske frihed (Gran & 

De Paoli, 2005:240). Disse kunstnerroller åbner muligheder for nye udtryksformer og 

nye funktioner for kunsten i forhold til erhvervsfeltet (Gran & De Paoli, 2005:226): 

• Entreprenører: Kunstnere der udforsker nye områder for kunstnerisk 

virksomhed og udvikler selve kunstnerrollen 

• Markedsførere: Kunstnere der arbejder med kunstneriske projekter, der indgår 

i virksomheders branding 

• Konsulenter: Overfører sin kompetence fra kunstfeltet til udvikling af 

kunstnerisk/innovativ kompetence i virksomheder 

Disse nye kunstnerroller er fremkommet i et krydsfelt mellem kunstfeltets stigende 

behov for at finde private midler og en stigende efterspørgsel efter kunstnerisk 

kompetence fra erhvervsfeltet (Gran & De Paoli, 2005:23).  

 

På trods af denne bevægelse inden for kunst og erhvervsfeltet indebærer samarbejder 

mellem kunstnere og virksomheder nogle udfordringer, der skal imødegås, for at 

samarbejdet kan skabe værdi for begge felter. Samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv er grundlæggende en udveksling af Økonomisk og Kulturel kapital. For at 

denne udveksling skal have størst mulig værdi for felterne skal det ske på en måde, 

hvorpå kapitalerne bliver til Symbolsk Kapital, da denne, over tid, garanterer det 

største økonomiske udbytte.  

  

For kunstnere er udfordringen at kunne bevare, eller øge, deres Symbolske Kapital i 

kunstfeltet, samtidig med de åbenlyst viser interesse i at tjene penge. Dette kræver, at 

samarbejdet til en vis grad respekterer den kunstneriske autonomi. På trods af opbrud i 

kunstnerrollerne og opblødning af kunstfeltets krav om negation af det økonomiske, er 

Symbolsk Kapital i kunstfeltet drevet af anerkendelse fra andre i feltet, og denne er 
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baseret på, at den kunstneriske proces foregår så uafhængigt som muligt af Økonomisk 

Kapital. For virksomheder er udfordringen at transformere den Kulturelle Kapital fra 

kunstfeltet til Symbolsk Kapital i erhvervsfeltet. Som udgangspunkt får virksomheden 

mest ud af den Kulturelle Kapitals legitimerende effekt, hvis der ikke er nogen åbenlys 

økonomisk afhængighed mellem kunstner og virksomhed. Men det er adgangen til 

kulturel kompetence – embodied Kulturel Kapital – der er den afgørende faktor for, at 

samarbejdet med kunstfeltet sikrer den anerkendelse og prestige, der transformerer 

den Kulturelle Kapital fra kunstfeltet til Symbolsk Kapital i erhvervsfeltet 

 

Med Bourdieus teori om kapitaler kan samarbejder mellem kunst og erhvervsliv 

anskues som en udveksling af Økonomisk Kapital fra virksomheder og Kulturel Kapital 

fra kunstnere. Hvis denne kapitaludveksling skaber prestige og anerkendelse, bliver 

den til Symbolsk Kapital, der over tid garanterer økonomisk profit, hvis den bliver 

forvaltet rigtig. Symbolsk Kapital bliver dermed et udtryk for den værdiskabelse, der 

kan ske i samarbejderne mellem kunstner og virksomhed. Denne udveksling giver 

Symbolsk Kapital – og skaber dermed den største værdi for felterne – på følgende 

måde: 

 

Symbolsk Kapital i kunstfeltet 

opnås ved: 

 

Transformation af Kulturel Kapital 

fra kunstfelt til Symbolsk kapital i 

erhvervsfelt kræver: 

Respekt for den kunstneriske 

autonomi 
Adgang til kulturel kompetence 

Anerkendelse fra andre i kunstfeltet 

 

Anerkendelse af Kulturel Kapital fra 

andre i erhvervsfeltet, som derved 

bliver til Symbolsk Kapital 

Fornægte interesse i egen økonomisk 

vinding/ uafhængighed af Økonomisk 

Kapital 

 

Kunne skjule kunstnerens 

økonomiske afhængighed for at få 

fuld effekt af den Kulturelle Kapitals 

legitimerende effekt 

Tabel 2. Egen tilvirkning 
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Ann-Britt Gran og Donatella De Paoli udfordrer denne opfattelse af kunst og erhvervsliv 

som to adskilte felter i samfundet. De argumenterer for, at den dedifferentierings-

proces, der er kendetegnende for det postmoderne samfund, opbløder grænserne 

mellem felterne, og dermed gør det muligt for kunst og erhverv at mødes i nogle nye 

krydsfelter (Gran & De Paoli, 2005). Denne bevægelse, hvor grænserne mellem to felter 

bliver tiltagende udviskede og flydende, kan, på et mere overordnet plan, ses som 

udtryk for det postmoderne samfund. Det, at anse kunst og erhvervsliv for 

grundlæggende at være forskellige felter, er en differentiering, der er konstituerende 

inden for de moderne samfundsteorier (Danielsen, De Paoli, Gran & Langdalen, 

2003:18). Differentiering – det at samfundet er opdelt i forskellige sfærer og sektorer, 

som hver især fungerer efter sine egne rationaliteter og regler – ses inden for 

sociologien som kendetegnende for det moderne samfund (Andersen & Kaspersen, 

2007:522). Men grænserne mellem modernismens adskilte institutioner og 

rationalitetsformer er i dagens postmoderne samfund i opbrud. Denne samfunds-

proces, kaldet dedifferentiering, åbner netop mulighed for samarbejder og hybrider 

mellem sfærer, der tidligere var skarpt adskilte (Danielsen, De Paoli, Gran & Langdalen, 

2003:107; Gran & De Paoli, 2005:242).  

 

Ifølge Gran og De Paoli giver denne postmodernitetens dedifferentiering mulighed for, 

at der i samarbejdet mellem kunst og erhvervsliv opstår en ny hybrid form for kapital: 

Æstetisk Kapital (Gran og De Paoli, 2005:243). Æstetisk Kapital knytter sig i høj grad til 

den merværdi æstetik tilfører et produkt, brand eller virksomhed. En merværdi, der er 

forankret i oplevelsesøkonomien, og forbrugerens villighed til at betale mere for den 

unikke oplevelse (Pine og Gilmore, 1999:22). Virksomheder skal i stigende grad tjene 

deres penge ved at kunne tilbyde produkter, services og brands, der giver forbrugeren 

en æstetisk oplevelse, hvilket Gran og De Paoli betegner som en æstetisering af 

økonomien. Kunst og æstetik har derfor betydning for den merværdi, der ikke er 

direkte knyttet til produktets kvaliteter og indhold: navn, symbol, design og aura. 

Erhvervslivets retorik ligger i dag tæt op ad kunstavantgarden – eller med andre ord 

det, Douglas Holt betegner som kulturelle epicentre. Det handler om at være først med 

det nye, hvor trendforskning og kreativitet bruges for at være i markedets fortrop.  

 

Æstetisk Kapital kan også opnås ved at koble sig på den etablerede kunst: finkultur og 

kunstinstitutioner tilbyder virksomhederne en historisk aura, der har symbolværdi for 

et nyrigt erhvervsliv, som måske i samfundets øjne mangler klassisk dannelse (Gran & 
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De Paoli, 2005:53). På denne måde kan kunst give virksomheder troværdighed og 

dermed legitimitet i kommunikationen med forbrugere og samfund. Gran og De Paolis 

bud på en Æstetisk Kapital kan ses som udtryk for, at en tiltagende oplevelsesorienteret 

økonomi har givet Kulturel Kapital en større og vigtigere rolle i erhvervsfeltet på et 

niveau, hvor den kan producere en særlig form for kapital for virksomhederne. På 

samme tid er der sket en bevægelse i kunstfeltet mod en legitimering af Økonomisk 

Kapital, hvilket har medført, at kunstnere ikke nødvendigvis mister position og 

Symbolsk Kapital ved at samarbejde med erhvervslivet for penge. 

 

Den gængse diskurs om kreative alliancer og oplevelsesøkonomi italesætter kunst og 

erhverv som to felter med hver deres logikker, rationaler og formål (eks. Bille & 

Lorenzen 2008; Thyssen 2003; Pine & Gilmore 1999; Den kreative alliance, 2000). 

Denne afhandling vælger som udgangspunkt at anskue de kreative alliancer som et 

samarbejde mellem to relativt adskilte og forskellige felter. Ved at vælge dette 

udgangspunkt bliver fokus i analysen lagt på at iagttage den udveksling, der sker 

mellem de to felter, i stedet for et fokus på, hvor grænserne mellem de to felter 

udviskes. Bourdieus teorier er rettet mod, hvordan forskellige former for kapital opnås 

og fordeles i samfundets forskellige felter, og ikke mod den proces, der finder sted, når 

forskellige kapitaler skal udveksles mellem felter.  For at kunne undersøge, hvilken 

rolle og funktioner facilitering af samarbejder mellem kunstnere og virksomheder har 

for denne udveksling af kapitaler, inddrages Etienne Wengers broker begreb. 

 

4.2. Wenger: Facilitering – ”Broker” mellem kunst og erhvervsfelt 

Læringsteoretikeren Etienne Wengers arbejde har fokus på læring og vidensdeling i 

organisationer, og i denne forbindelse har han udviklet sin teori om praksis-

fællesskaber. Han definerer praksisfælleskaber som: “Groups of people who share a 

concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact 

regularly.” (Wenger, 2007) Praksisfællesskaber er kendetegnet ved, at man deler en 

Praksis, som er en betegnelse for handling i en historisk og social kontekst, der giver 

det, vi gør, struktur og mening, og i den forstand altid er en social praksis (Wenger, 

2004:61). Praksis handler om mening som en hverdagserfaring og kan fungere som 

kilden til et fællesskabs sammenhængskraft. Dette sker via et gensidigt engagement, 

ansvarlighed over for fælles virksomhed og udviklingen af et fælles repertoire såsom 
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rutiner, historier, handlinger og begreber (Wenger, 2004:101). Derigennem kan der 

over tid skabes et Praksisfællesskab, hvor medlemmerne konstant forhandler en fælles 

mening og identitet. Praksisfællesskaber omfatter både en diskurs, hvormed 

medlemmer skaber meningsfulde udsagn om verden, og en stil, hvormed de udtrykker 

deres medlemsformer og deres identitet som medlemmer (Wenger, 2004:101). 

Praksisfælleskaber kan eksistere i alle kontekster og er karakteriseret ved at dele et 

domæne, et fællesskab og en praksis (Wenger, 2007).  

 

Wenger tager udgangspunkt i, at vi oplever verden og får vores engagement deri til at 

give mening gennem en konstant meningsforhandlingsproces (Wenger, 2004:67). 

Denne meningsforhandling er grundlag for vores evne til læring; meningsforhandling 

er en proces, der på en gang både er dynamisk og historisk, kontekstuel og unik, og som 

forhandles henover deltagelse og tingsliggørelse (Wenger, 2004:68).  

 

Deltagelse er vores aktive engagement som medlem af sociale fællesskaber, og det er en 

proces, der kombinerer handling, samtale, tænkning, følelse og tilhørsforhold. 

Deltagelse kræver gensidig evne til at forhandle mening og er grundlæggende social; 

deltagelse er karakteriseret ved muligheden for gensidig genkendelse, og det, der 

genkendes, hænger sammen med vores gensidige evne til at forhandle mening 

(Wenger, 2004:71). Vi genkender gensidigheden i vores deltagelse og genkender 

forskellige måder at deltage i fællesskabet.  

 

Tingsliggørelse er Wengers begreb for den proces og de produkter der opstår, når 

aspekter af menneskelig erfaring og praksis stivner i faste former og får objektstatus. 

Ethvert praksisfællesskab skaber abstraktioner, værktøjer, symboler, historier, udtryk 

og begreber, der tingsliggør en del af praksis, og dermed skabes fokuspunkter, som 

meningsforhandlingen kan organiseres omkring (Wenger, 2004:73). 

 

Wenger bruger i sin teori om praksisfællesskaber begrebet ”broker”1 om de personer, 

der skaber nye forbindelser mellem praksisfællesskaber, muliggør koordination og – 

hvis de er gode ”brokers” – åbner nye muligheder for mening (Wenger, 2004:131). 

”Broker” begrebet beskriver, hvordan visse medarbejdere og ledere har, eller tager som 

                                                             
1 Broker er i den danske udgave oversat til ordet mægler, der indbefatter at der er en uoverensstemmelse mellem 
parterne. Her er valgt at bibeholde det engelske udtryk, da det på engelsk også har betydningen at være mellemmand og 
formidle (Gyldendals røde ordbøger, 2003), hvilket i denne opgaves sammenhæng er et mere præcist udtryk for 
funktionen. 
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opgave, at skabe forbindelse på tværs af grænser mellem forskellige områder, samt 

hvilke kompetencer det kræver at være mellemmand og formidle mellem flere 

praksisser. Ifølge Wenger er ”broker” rollen komplekst arbejde, da den omfatter 

processer som omsætning af, koordination mellem og indordning af perspektiver.  

 

For at kunne gøre dette, kræver det som udgangspunkt, at de, der ”broker”, har en form 

for deltagelse i og medlemskab af de praksisfællesskaber de sammenkæder (Wenger, 

2004:131). Det er fællesskabet, der gennem praksis etablerer en mening om, hvad det 

vil sige at være fuldgyldigt medlem eller en perifer deltager (Bramming, 2001:82). 

Multipel deltagelse giver ”brokers” viden om de muligheder for meningsforhandling, 

der er forbundet med deltagelse i de praksisser, de skal forbinde – m.a.o. hvordan 

deltagelse i de pågældende praksisser kan genkendes som deltagelse. Derudover 

kræver det: 

• Tilstrækkelig legitimitet til at påvirke udviklingen af en praksis, skabe 

opmærksomhed og forholde sig til modstridende interesser 

• Evne til at sammenkæde praksisser ved at fremme indbyrdes transaktioner og 

afstedkomme læring ved at føre elementer fra en praksis ind i en anden 

 

”Brokere” skal både undgå at blive inddraget som fuldgyldige medlemmer og undgå at 

blive afvist som ubudne gæster, da deres bidrag netop ligger i hverken at være inde i 

kernen af eller uden for praksisfællesskaberne. ”Brokere” skal derfor kunne evne at 

balancere medlemskab og ikke-medlemskab, så det dels giver så meget distance, at det 

medfører et andet perspektiv, men også så meget legitimitet, at der bliver lyttet til dem 

(Wenger, 2004:132). 

 

Wengers praksisfællesskab begreb er væsensforskelligt fra Bourdieus feltbegreb: det 

udspringer af en iagttagelse og beskrivelse af læring og vidensdeling i interesse-

fællesskaber, hvor Bourdieus feltbegreb udspringer af en iagttagelse og beskrivelse af 

opnåelse og fordeling af magt i samfundets forskellige sociale rum. Wengers teorier er 

altså rettet mod et organisationsniveau, hvor Bourdieus teorier er rettet mod et 

samfundsniveau. Da samarbejder mellem kunstnere og virksomheder som regel er 

midlertidige koblinger i form af projektsamarbejder eller alliancer (Bille & Lorenzen, 

2008:105), kan de ikke umiddelbart karakteriseres som dannelsen af praksis-

fællesskaber, da praksisfællesskaber opstår over tid.  
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Der, hvor Wengers ”broker” begreb kan bidrage til Bourdieus teorier om felter og 

kapitaler, er ved at tilbyde en forståelsesramme for den proces, der finder sted, når der 

i samarbejder mellem kunstnere og virksomheder skal ske en udveksling af kapitaler. 

Da disse samarbejder foregår på mikroniveau, mellem forskellige individer og 

organisationer, er det på dette niveau, faciliteringen af dem kan iagttages og analyseres. 

Samarbejder mellem kunst og erhvervsliv kræver både en vis deltagelse af parterne og 

tingsliggørelse, da de som oftest har til formål at skabe en eller anden form for objekt, 

symbol eller fortælling, som virksomheden kan bruge. På samme vis som en ”broker” 

skaber forbindelser og opholder sig i grænselandet mellem flere praksisser frem for i 

kernen af en enkelt praksis (Wenger, 2004:131), kan de forskellige typer aktører, der 

arrangerer og faciliterer samarbejder mellem kunst og erhvervsliv, ses som ”brokere”. 

De skal skabe forbindelser fra en position i grænselandet mellem erhvervs- og 

kunstfeltet og sammenkæde felterne ved at fremme indbyrdes transaktioner og skabe 

værdi ved at overføre kapital fra et felt til et andet.  

 

Denne udveksling af forskellige kapitaler skaber mest værdi for felterne, hvis den 

resulterer i Symbolsk Kapital, da den Symbolske Kapital over tid garanterer økonomisk 

profit, hvis den bliver forvaltet rigtig (Bourdieu, 1980: 262). Den Økonomiske og 

Kulturelle kapital, der udveksles mellem erhvervs- og kunstfeltet, har ikke ubetinget 

gyldighed og legitimitet i felterne til at have værdi af Symbolsk kapital. Derfor kan 

facilitatorerne fremme værdiskabelse ved at transformere de to forskellige felters 

kapital til Symbolsk kapital. Udfordringen for de forskellige typer aktører, der 

arrangerer og faciliterer samarbejder mellem kunst og erhvervsliv, ligger dermed i at 

transformere kapitaler gennem en meningsforhandlingsproces, hvor felternes 

repertoire – diskurs, handlinger og logikker – oversættes, og man med dette 

udgangspunkt kan meningsforhandle kapital til at være legitimt fra et felt til et andet.  

 

Inspireret af Wengers Broker begreb kan facilitatorrollen som udgangspunkt forventes 

at kræve erfaring med deltagelse i både erhvervs og kunstfeltet for at kunne bidrage til 

at skabe værdi i samarbejder mellem kunstnere og virksomheder. Dette giver 

facilitatoren viden om de muligheder for meningsforhandling, der er forbundet med 

deltagelse i de felter, de skal forbinde, og viden om den gyldighed og legitimitet, de 

forskellige kapitalformer har i de to felter. Samtidig kræver det, at facilitatoren har en 

vis Symbolsk Kapital i begge felter, der giver legitimitet og position til at påvirke 

felterne med. Facilitatoren skal evne at bruge sin erfaring med multipel deltagelse og 
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viden om felternes logik og kapitalformer til at skabe en meningsforhandlingsproces 

mellem de to felter. På denne måde kan de via meningsforhandling og deres egen 

Symbolske Kapital øge gyldigheden og legitimiteten af den Kulturelle og Økonomiske 

Kapital, der udveksles mellem kunst og erhvervsfeltet. Dette kan føre til, at de 

udvekslede kapitalformer får værdi af Symbolsk Kapital, og dermed, over tid, bliver 

økonomisk værdiskabende for begge parter i samarbejder mellem kunst og erhvervsliv. 

 

På denne baggrund vil de følgende cases blive analyseret med henblik på at undersøge, 

hvordan der i samarbejderne udveksles kapitaler mellem de implicerede virksomheder 

og kunstnere, og hvordan de to typer facilitatorers måde at arrangere og facilitere 

samarbejderne bidrager til at skabe værdi for kunstnere og virksomheder i form af 

Symbolsk Kapital. 
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5. Cases: ”Mørkemænd” og ”Byens Puls” 

For at se nærmere på, hvordan samarbejder mellem kunstnere og virksomheder 

arrangeres og faciliteres, og på hvilken måde denne facilitering bidrager til at skabe 

værdi i samarbejderne for virksomheder og kunstnere, er der som cases valgt to 

samarbejder, der tager udgangspunkt i hhv. kunstfeltet og erhvervsfeltet. 

Casebeskrivelserne præsenterer først samarbejdets fysiske resultat og derefter de 

implicerede facilitatorer, virksomheder og kunstnere, herunder deres egen beskrivelse 

af processen. Den efterfølgende analyse af de to cases tager udgangspunkt i den form 

for værdiskabelse, der teoretisk er beskrevet i det foregående afsnit. De to cases 

analyseres med henblik på, hvordan der i samarbejderne udveksles kapitaler mellem 

de implicerede virksomheder og kunstnere, samt på hvilken måde de to typer 

facilitatorer ved at arrangere og facilitere samarbejderne skaber værdi for kunstnere 

og virksomheder i form af Symbolsk Kapital.  

 

 

5.1. Samarbejde 1: ”Mørkemænd” 

Værket Mørkemænd er en del af Socle du Monde Biennalen 2008, som udspringer af en 

tænketank, der blev nedsat i juni 2000 af erhvervsrådet Herning & Ikast Brande. 

Formålet var at finde en måde, hvorpå en udveksling mellem kunst og erhvervsliv 

kunne føre til en kulturel og erhvervsmæssig udvikling af det midtjyske område.  

Diskussionerne involverede erhvervsfolk, politikere, museumsfolk fra Herning 

Kunstmuseum samt kunstnergruppen Eyegoblack: Christian Lemmerz, Michael Kvium, 

Erik A. Frandsen, Niels Bonde og Marco Evaristti (Herning Kunstmuseum, 2002). Dette 

udmøntede sig i den første Socle du Monde biennale i 2002. Udover at fungere for den 

enkelte virksomhed, skal udstillingen også fungere som place-branding for Herning, 

Ikast og Brande. Den skal sætte regionen på landkortet som et sted med 

iværksætterkultur og tiltrække borgere, virksomheder og medarbejdere (Herning 

Kunstmuseum, 2003: 3).  
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Værket Mørkemænd indgår i biennalen Socle du Monde 2008, der består af otte 

værker: 

• Penge III af Ingen Frygt i samarbejde med TEKO 

• Miss United af Lilibeth Cuenca i samarbejde med Montana Møbler A/S 

• Kortmageren af Nanna Debois Buhl i samarbejde med Egetæpper A/S 

• Fars Handske af Peter Land i samarbejde med Sanita A/S 

• Genbrugs-Amazone Kappe med slæb af Kirsten Justesen i samarbejde med Aage 

Damgaard Aps 

• The Weightless Museum af John Kørner i samarbejde med MCH A/S 

Messecenter Herning Kongrescenter 

• Nogle udsagn i forbindelse med en bank opstået fordi jeg gerne vil røre ved 

noget af Katya Sander i samarbejde med Nykredit  

• Mørkemænd af Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang i samarbejde med Sanita 

A/S 

 

Mørkemænd er otte dragter syet i tykt sort læder, et materiale som normalt bruges til 

at producere træsko af på skofabrikken Sanita. Dragterne hænger fra kødkroge i loftet, 

og de har alle ansigter med forskellige udtryk. Kunstnerne boede på fabrikken under 

processen med at udskære og sy dragterne og fik hjælp fra en syerske på Sanita til 

fremstillingen.  Billeder af værket er vedlagt i bilag 3 s. 141. 

 

Værkerne i Socle du Monde er udstillet som en ganske ”almindelig” kunstudstilling. Ved 

hvert værk findes der et lille skilt med værkets navn, en beskrivelse af kunstneren og 

navnet på den virksomhed værket er lavet i samarbejde med. På selve udstillingen er 

der ingen information om eller formidling af selve samarbejdsprocessen mellem 

kunstner og virksomhed, eller hvordan samarbejdet har formet værket. I kataloget for 

udstillingen er processen kort beskrevet: 

”Et parameter der har været af afgørende betydning for mange af kunstnerne er dog 

samspillet med virksomhederne. Den fysiske produktion har i nogle værker spillet en 

meget stor rolle, mens andre er gået i dialog med virksomheden på et mere abstrakt plan 

og måske udnyttet den menneskelige knowhow på stedet og viden som et instrument til at 

fortælle deres historier eller ligefrem til at fremstille værket – helt i tråd med 

konceptkunsten.” (Herning Kunstmuseum, 2008: 14) 
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5.1.1. Facilitator: Herning Kunstmuseum / Socle du Monde 

Samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er dybt indlejret i Herning Kunstmuseums 

historie og har lagt selve fundamentet for museet. 18. maj 1977 åbnede Herning 

Kunstmuseum i Angligården, som tidligere husede skjortefabrikken Angli. Angli-

fabrikkens ejer, Aage Damgaard, investerede igennem 1950’erne og 1960’erne i kunst, 

både ved at indkøbe værker, men også ved at invitere forskellige kunstnere til at 

arbejde på fabrikken. Kunstnerne fik fast løn og ophold samt fuld kunstnerisk frihed. 

Der blev samtidig stillet materialer til rådighed og ydet praktisk hjælp fra fabrikkens 

ansatte, omegnens håndværkere og fabrikker (www.herningkunstmuseum.dk). Det nye 

var ikke, at Damgaard var mæcen, men at han var det på en ny måde ved at have et tæt 

samarbejde mellem virksomhed og kunstnere. 

 

Socle du Monde har sit konceptuelle udgangspunkt i Damgaards tætte samarbejder 

med kunstnere, og derfor er biennalen opkaldt efter værket ”Socle du Monde”. Dette 

værk blev til, da Piero Manzoni, betegnet som konceptkunstens fader, i 1961 blev 

inviteret til Herning af Damgaard for at skabe kunst til virksomheden (Herning 

Kunstmuseum, 2008:10). Værket består af en sokkel, der står med skriften på hovedet 

og dermed skaber illusionen om at hele kloden hviler på denne lille stensokkel.  

 

Konceptet i Herning består grundlæggende i, at museet parrer interesserede 

virksomheder med en anerkendt kunstner og strukturerer samarbejdet med ”De 10 

dogmer” til en ”Indgåelse af samarbejde mod det ukendte”:  

1. Kunstner og virksomhed samarbejder om at skabe et kunstværk, som udstilles 

på et af Biennalens tilknyttede udstillingssteder. 

2. Kunstværkerne skabes med fuld kunstnerisk frihed. 

3. Kunstneren leverer oplæg, skitser og modeller. Virksomheden stiller materialer, 

ekspertise, arbejdskraft og evt. produktionsapparat til rådighed. 

4. Kunstværket tilhører altid kunstneren efter udstillingen, med mindre andet 

aftales. 

5. Virksomheden har altid forkøbsret til kunstværket skabt til Biennalen. 

6. Kunstneren skaber altid et mindre værk eller en edition med relation til 

samarbejdet. Dette tilfalder virksomheden. 

7. Virksomheden har ret til at anvende billeder af samarbejdsproces og kunstværk 

i intern og ekstern markedsføring uden vederlag. 
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8. Socle du Monde har retten til at anvende alle billeder af samarbejdsprocesserne 

og samtlige værker i forbindelse med markedsføring og anden kommunikation 

(dokumentation, kataloger med videre) uden vederlag. 

9. Socle du Monde Biennalen er baseret på udstillingen af de værker, som skabes 

gennem samarbejder. Derfor forpligter alle deltagere – kunstnere som 

virksomheder – sig til at lade værkerne indgå i Biennalens udstillinger og 

positivt medvirke til at skabe den bedst mulige udstilling under Socle du Monde 

organisationens vejledning. 

10. Socle du Monde betaler honorar til kunstneren og afholder udgifter for 

kunstnerens rejser og ophold i forbindelse med den første introduktion til 

virksomheden og igen i forbindelse med ferniseringen. Øvrige omkostninger til 

transport og ophold afholdes af de virksomheder, hvortil kunstneren er 

tilknyttet. 

(Herning Kunstmuseum, 2004) 

 

Kunstnerne leverer idéer og skitser til deres værk, virksomhederne stiller med 

produktionsfaciliteter og ekspertise samt sponserer 100.000 kroner, og biennalen 

består af de værker, der er resultatet af samarbejdet. Herning Kunstmuseums hensigt 

er ”At skabe et laboratorium, som undersøger forholdet mellem kunst og erhvervsliv, når 

den kunstneriske frihed er total” og mener, at ”Projektet sætter fokus på udvekslingen 

mellem kunst og erhvervsliv.” (www.socledumonde). Det, der adskiller dette møde 

mellem kunst og erhvervsliv fra andre i kunstmuseumsregi, er først og fremmest, at 

den har været en tilbagevendende begivenhed siden 2002. Det har akkumuleret en 

erfaring både hos de virksomheder, der har deltaget flere gange, og hos kunstmuseet. 

Socle du Monde er blevet en institution i institutionen, og kører non-profit. Ifølge 

museumsdirektør Holger Reenberg er Socle du Monde et udtryk for den tradition, der 

er i Herning for, at alle samarbejder på tværs, hvis det handler om noget, der kommer 

byen til gode. Samtidig ser man på Herning-egnen kunstmuseet som en udvidet del af 

byen, en måde hvorpå man brander Herning. Som brand er Herning Kunstmuseum 

altså lokalt forankret, hvilket afspejler sig i at Kunstmuseets nye bygning, der er 

designet af Steven Holl, er stærkt støttet økonomisk af erhvervslivet i Herning. 

 

Kunstmuseets rolle i selve samarbejdet mellem kunstnere og virksomheder beskrives 

af museet selv som bestående af forventningsafstemning. ”De ti dogmer” bliver brugt 

som udgangspunkt, fordi de gør det klart for både kunstnere og virksomheder, hvad 
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strukturen er i samarbejdet. Kunstmuseet gør meget ud af at holde fast i, at det er et 

møde der producerer et værk, og at virksomheden ikke kan få et bestillingsværk. Den 

kan ikke sætte noget krav om, at værket reflekterer virksomheden eller kan bruges 

direkte til at brande sig på. Socle du Mondes kurator Stinna Toft og dets 

kommunikationschef Lene Elsner understreger, at Socle du Monde ikke er 

konsulentarbejde, men meget kunstinstitutionelt funderet – men der er store forskelle 

på de forskellige samarbejder. Et eksempel er Herning Messecenter, der forventede at 

få et brand, første gang de mødte de første kunstnere. Et samarbejde, som 

Messecenteret endte med at takke nej til, da det var for udfordrende for dem. I den 

anden ende ligger samarbejder med virksomheder, hvor man kan se, at virksomheden 

hver gang får et særligt forhold til deres kunstnere.   

 

For at samarbejderne skal lykkes, er det, ifølge museumsdirektør Holger Reenberg, 

vigtigt, at virksomhederne har kultiveret virksomhedskultur, nysgerrighed og 

gavmildhed. Dette gør, at virksomhederne tør den kunst, der udfordrer, i stedet for at 

fokusere på, om kunstværket kan sætte virksomheden i et positivt eller negativt lys. 

Der er stor forskel på, hvordan virksomhederne griber det an internt, om 

medarbejderen bliver inddraget i projektet, eller det kun lever på ledelsesplan. Jo mere 

erfaring virksomheden har med tidligere samarbejder, og jo mere direktøren for 

virksomheden brænder for kunst, jo smidigere går samarbejdet.  

 

Samtidig er kunstnerne i stigende grad begyndt at efterspørge, at virksomhederne og 

kunstnerne kan bruge hinanden til noget mere end de gør nu. Erfaringen viser, at jo 

tættere samarbejdet er med virksomheden, jo mere værdi har det for kunstnerne. 

Kurator Stinna Toft mener, der er sket et holdningsskred i forhold til kunstnernes 

indstilling til at samarbejde med virksomheder. Det er meget mere legitimt i dag, end 

da biennalen startede i 2002. Myten om, at man ikke kan være kunstner og tjene penge 

samtidig, er ved at dø ud, og det mærkes især på de nye generationer af kunstnere. De 

sætter pris på de muligheder, der opstår i samarbejderne, for at lave noget, der er lidt 

anderledes end det, de plejer at lave, hvilket også gør det sjovt og tillokkende for de 

mere garvede og kendte kunstnere at være med i biennalen. For de mindre kendte 

kunstnere er det samtidig tiltrækkende at blive eksponeret på Herning Kunstmuseum. 

Samlet mener kuratoren, at det er eksponeringen og de nye muligheder, der trækker, 

og at det generelt ikke er attraktivt for kunstnerne at blive associeret med en 

virksomhed.  
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Kunstmuseets rolle med forventningsafstemning gælder også i forhold til kunstnerne. 

På trods af, at den kunstneriske frihed er en beskrevet i ”De 10 dogmer”, indtræder 

nogle kunstnere med en vis skepsis og distance, indtil de har oplevet, at de selv kan 

bestemme hvad de laver. Andre gange har kunstnerne en forventning om, at der er 

uanede midler til værket, når det er en stor virksomhed, de samarbejder med. Generelt 

er virksomhederne dog meget smidige, selv om de har lagt et internt budget for 

projektet. For kuratoren Stinna Toft adskiller Socle du Monde sig fra andre udstillinger, 

hun har kurateret pga. spørgsmålene: ”Kunstnerne spørger: Hvad kan jeg bruge denne 

virksomhed til? Jeg kommer til at sætte mig ind i kunstnerens tanker på en anden måde, i 

produktionsfasen i virksomhedens tanker, i at få afklaret hvad er det vi skal sammen i det 

hele taget.” Udstillingen formidler ikke den proces, der ligger bag værkerne. Dette 

forklarer kunstmuseet med, at de mangler økonomiske ressourcer til PR assistenter, 

der kunne formidle og dokumentere processen i Socle du Monde. 

 

5.1.2. Virksomhed: Sanita 

Skofabrikken Sanitas hovedsæde ligger midt i Ikast industrikvarter. Direktøren Knud 

Jeppesen har været med til at udvikle Socle du Monde fra starten og er formand for 

dens bestyrelse. Det er Knuds kunstengagement, der er drivkraften bag Sanitas 

medvirken i Socle du Monde. Interessen blev grundlagt i hans barndom, hvor Aage 

Damgaard og Angli-fabrikken kunstmæssigt satte et stort præg på Herning. Knuds 

kunstinteresse afspejles i virksomhedens domicil, som er arkitekttegnet, meget 

æstetisk og udsmykket med kunst på væggene.    

 

Selve Socle du Monde samarbejdet forgår ved, at Herning Kunstmuseum finder de 

kunstnere, Sanita skal samarbejde med. Samarbejdet med Hesselholdt & Mejlvang har 

foregået på selve virksomheden, hvor kunstnerne har boet i gæsteboligen og 

samarbejdet med syersken Tina Fonnesbæk Sørensen om at tilskære og sy Mørkemænd.  

Tilvirkningen af kunstværket er foregået midt i virksomheden, hvor alle medarbejdere 

har kunnet følge med i processen. For Knud er samarbejderne med kunstnerne en 

måde at få en 3. dimension ind i det, virksomheden laver, både i forhold til 

medarbejderne og kunderne. Samarbejder med kunstnere bryder medarbejdernes 

hektiske hverdag og giver dem en oplevelse. Knud mener, at det er vigtigt, at der 

foregår noget uden for det forholdsvis lille arbejdsområde, hver enkelt har, noget der 
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kan give et frisk pust og inspirere til at tænke lidt alternativt. ”Oplevelser og temposkift 

er meget vigtige faktorer for at give plads og tid til smil på læben.”  

 

Syersken Tina er den eneste medarbejder, der har været direkte involveret, men hun 

oplever, at projektet har involveret hele virksomheden. Der bliver talt meget om 

projektet medarbejderne imellem, hvordan det ser ud, og om de synes det er godt. Da 

det samtidig er en stor proces, som der skal skabes tid til, kræver det, at alle 

medarbejdere er fleksible, så man ikke kommer bagud med arbejdet. For Tina 

personligt har samarbejdet været fagligt udfordrende og spændende, da de har 

arbejdet med nogle meget store stykker tykt læder, som det har været en udfordring at 

sy sammen. Tina har været ansat i Sanita i 16 år og er glad for at være der, fordi hun 

hele tiden får nye arbejdsopgaver og udfordringer.  

 

I forhold til kunderne giver Sanitas kunstengagement både status og god 

kommunikation. Sanita sælger meget til udlandet, primært USA, og når udlændinge 

kommer til Sanitas hovedsæde bliver de, ifølge Knud, duperede og tænker: ”Det er ikke 

sådan en lille baggårdsgesjæft vi kommer til, de her har en mening med tilværelsen, der er 

en mening med deres produkter… Så snakker man ikke så meget pris, for man får en 

anden dialog, når man har andet at snakke om end lige nøjagtig produktet og prisen.” Det 

har været med til at opbygge nogle lange relationer både til kundekredsen og 

leverandørerne. I Sanitas eksterne kommunikation – på deres hjemmeside og i deres 

salgs- og markedsførings-materiale – er der intet spor af virksomhedens kunstinteresse 

og medvirken i Socle du Monde. Dette er et helt bevidst valg fra Knud Jeppesens side, da 

han mener, det giver for meget støj: ”Det er jo varer der skal sælges og ikke kunst.” 

 

5.1.3. Kunstnere: Hesselholdt & Mejlvang 

Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang har arbejdet sammen som kunstnerduo siden 

1999. De er henholdsvis 35 og 33 år og tog afgangseksamen i 2006 fra det Kongelige 

Danske Kunstakademi.  Deres værker er fast repræsenteret på og sælges gennem V1 

Gallery i den hvide Kødby og Charlotte Fogh Contempory i Århus. Derudover laver de 

projekter, som de søger penge til gennem bl.a. Statens Kunstfond samt en del 

bestillingsarbejde. 

 



 46 

Socle du Monde har været et godt projekt for dem, da de har haft fuldstændigt frie tøjler 

og ikke behøvet gå på kompromis nogen steder. Samarbejdet med Sanita har givet dem 

en stor frihed, da de normalt ikke ville have råd til at lave så stort et projekt i et dyrt 

materiale, endda med en syerske til hjælp. Det, at alt blev betalt for dem, og de ikke 

skulle ud og søge penge, gjorde, at de slap for de økonomiske overvejelser, som tit er en 

hindring, når de laver kunst. Selve det at arbejde inden for en ramme i forhold til 

materiale og produktionsapparatet oplevede de som befriende, og de blev inspirerede 

af de muligheder, de fik vist på fabrikken mht. syninger og applikationer. Samarbejdet 

med Sanita har på denne måde været udslagsgivende for både værkets materiale, 

udformning og størrelse.  

 

Selve samarbejdet startede med, at Herning Kunstmuseum kontaktede dem om 

projektet og derefter parrede dem med Sanita. Museet var med til det første møde og 

var med Sofie og Vibekes ord ”fødselshjælpere”, der bragte dem sammen med 

virksomheden og derefter slap taget, således at samarbejdet foregik direkte mellem 

dem og Sanita. Deres oplevelse har været at samarbejdet har været nemt, fordi Sanita 

har været meget indstillet på deres del af opgaven. De boede på virksomhedens 

gæsteværelser og spiste i kantinen, mens de producerede de otte dragter sammen med 

syersken Tina. Det var en intens tid, fordi de lå og lavede deres ting nede i den hal, hvor 

alle medarbejdere kom forbi morgen og aften. Sofie og Vibeke har en oplevelse af, at 

Sanita er en gammeldags virksomhed med en gammeldags stil, og at det må være 

forklaringen på, at Sanita ikke har brugt samarbejdet med dem til branding: ”Men det 

har undret os, for jeg ville jo som virksomhed tænke på hvordan jeg kunne få det på 

bundlinjen.”  

 

Generelt er deres oplevelse, at indstillingen til samarbejder med virksomheder har 

ændret sig meget i kunstverdenen, siden de startede på Kunst Akademiet i 2000. Da de 

startede var sponsorpenge meget omdiskuteret, men i dag er det meget mere legitimt 

at søge fonde og midler til at gennemføre projekter. En del af dette holdningsskift 

mener de, er influeret af den nuværende regerings kulturpolitik, hvor man fokuserer på 

at inddrage private midler i finansieringen af det offentlige kunst og kulturliv.  

 

De er meget interesserede i samarbejder med virksomheder, da det udvider deres 

kunstneriske horisont, når de bliver parret med noget, de ikke vidste eksisterede – 

såsom en træskofabrik. De mener samtidigt, at det er en øjenåbner for virksomheden, 
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da de putter deres baggrundsviden som kunstnere ind i projektet og laver ting med 

virksomhedens produktionsapparat, som virksomheden aldrig havde forestillet sig. De 

er helt klare på, at et samarbejde kan være med til at legitimere virksomheden, og ser 

det som en byttehandel, hvor de som kunstnere til gengæld får penge og 

produktionsmuligheder. Socle du Monde ser de som et fint formuleret samarbejde, 

fordi den har indfanget, at de skal have den kunstneriske frihed og ikke lave et produkt 

til firmaet. Selve udstillingen synes de dog er underformidlet: ” Der står intet om det 

særlige ved processen når man kommer ind og heller ikke i kataloget … Jeg synes det er 

ærgerligt, de ikke er lidt mere pædagogiske omkring det. Man må godt give lidt mere ved 

dørene.” 

 

5.1.4. Analyse af casen ”Mørkemænd” 

Herning Kunstmuseum arrangerer med deres Socle du Monde koncept samarbejder 

mellem kunstnere og virksomheder, der tager udgangspunkt i en kunstinstitutionel 

ramme. Herning Kunstmuseum har behov for at inddrage private midler i 

finansieringen af deres udstillingsvirksomhed, og Socle du Monde er en måde, hvorpå 

dette behov for sponsering er udviklet til at være selve udstillingens grundlæggende 

koncept. Der, hvor denne kunstudstilling adskiller sig fra andre sponserede 

kunstudstillinger, er ved, at virksomhederne som modydelse for pengene får en 

oplevelse af at medproducere værket. Hovedformålet med at arrangere samarbejdet er 

derfor at sammenkoble virksomheder og kunstnere og facilitere, at de i fællesskab kan 

producere et værk af høj kunstnerisk kvalitet. Succeskriteriet for samarbejderne er, at 

de resulterer i værker, der har samme høje kunstneriske kvalitet som de værker, der 

normalt udstilles på Herning Kunstmuseum.  

 

Den kapitaludveksling og værdiskabelse, Socle du Monde lægger op til med dette 

samarbejde, er, at kunstnerne får Økonomisk Kapital til at producere værket og får 

Symbolsk Kapital ved at værket udstilles på en anerkendt kunstinstitution. 

Virksomhederne tilbydes Kulturel Kapital i form af sponsering og medproduktion af 

værket som udveksling for deres 100.000 kroner. Denne Kulturelle Kapital, mener 

kunstmuseet, virksomheder kan bruge som Symbolsk Kapital i deres branding: 

”Stigende kompleksitet og en verden, hvor der ikke længere skelnes mellem privatsfære, 

familie og arbejdsliv stiller nye krav til virksomheden - blandt andet om en klar identitet.” 
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”Interessen for tættere samarbejde mellem kunst og erhvervsliv stiger og 

virksomhedernes branding gennem kunst er allerede et væsentlig parameter.” (www. 

socledumonde.dk)  

 

Socle du Monde placerer sig med sin udformning som en blanding af den traditionelle 

og interaktive Arts and Business tilgang (se afsnit 3.). Traditionelt, fordi virksom-

hederne som udgangspunkt bliver bedt om at støtte kunsten uden krav til den 

kunstneriske udformning, og derigennem tilbydes legitimitet og samfundsrespekt. 

Samarbejdets form og formål indplacerer sig i den nutidige interaktive tilgang, da den 

lægger op til en gensidig påvirkende relation i form af et reelt samarbejde mellem 

kunstnere og virksomheder. Et samarbejde, som Socle du Monde mener, kan styrke 

virksomhedens identitet og bruges til at brande virksomheden. 

 

Herning Kunstmuseum faciliterer disse samarbejder mellem kunstnere og 

virksomheder ud fra en position i kunstfeltet. Kunstfeltets princip om kunstens 

autonomi er udgangspunkt for samarbejderne, og et parameter Herning Kunstmuseum 

på ingen måde vil slække på i Biennalen. Museets insisteren på den kunstneriske 

autonomi, og det faktum at de som institution er grundlagt i samarbejde med Herning 

erhvervsliv, forklarer måske, hvorfor Socle du Monde ikke er blevet en del af den 

diskussion, der løbende foregår i medierne om kunstinstitutionerne rolle som 

samarbejdspartnere for virksomheders branding (eks. ”Samsung på Charlottenborg”, 

Hjerl Hansen, 2008).  

 

Dette understreges af, at Socle du Monde udstillingen i Børsen bliver beskrevet som 

”Når erhvervslivet laver kunst for kunstens skyld” (Lykkeberg, 2008). Herning 

Kunstmuseum har bevidst valgt at nedtone samarbejdet i selve udstillingen af 

værkerne, hvilket afspejles i anmeldelserne af udstillingen: ”For fjerde gang lader 

Herning Kunstmuseum udvalgte kunstnere gå i direkte samarbejde med virksomheder, 

hvilket dog ikke ses særligt tydeligt. Til gengæld er værkerne glimrende.” (Ross, 2008) ” 

Når den første begejstring for værkerne har lagt sig, indfinder sig en undren over, hvilken 

rolle erhvervslivet har spillet i det samarbejde biennalen lægger op til … Jeg har svært ved 

at se, hvordan biennalen adskiller sig fra enhver anden sponsoreret udstilling” (Pedersen, 

2008). Den fælles deltagelse af virksomheder og kunstnere skal åbenbart ikke udmønte 

sig i en særlig tingsliggørelse i værkerne eller i den måde, hvorpå de bliver formidlet. 
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Værkerne bedømmes ud fra, og skal leve op til, de forventninger og krav kunstfeltet har 

til en kunstudstilling.   

Facilitatorernes funktion i Socle du Monde er at være initiativtagere. De finder og 

sammenkobler virksomheder og kunstnere og initierer en meningsforhandlingsproces 

mellem parterne, der kan føre til en tingsliggørelse i form af et værk af høj kunstnerisk 

kvalitet. Denne facilitering sker ud fra ”De ti dogmer” og grundpræmissen om, at den 

kunstneriske autonomi skal respekteres. Kunstnerne er dermed i sidste ende dem, der 

bestemmer, hvordan samarbejdet tingsliggøres. Facilitatorerne udstikker reglerne for 

samarbejdet, sætter deltagere sammen fra de to felter, samt sørger for at deltagerne 

har forstået og overholder reglerne for samarbejdet.  

 

De to facilitatorer bruger deres erfaring fra hver deres felt til at finde deltagere og til at 

lave det de kalder forventningsafstemning mellem parterne. Kommunikationschef Lene 

Elsner har en baggrund i det private erhvervsliv, og det er denne erfaring med de 

meningsforhandlingsprocesser, der foregår i virksomhederne, hun bruger til at lave 

”Godt gammeldags salgsarbejde”. Projektets præmisser og Kulturelle Kapital skal sælges 

til virksomhederne, og det skal formidles til virksomhederne, at det eneste, de kan 

forvente af selve kunstværket, er, at det har høj kunstnerisk kvalitet. Det er op til 

virksomheden selv, hvad de internt og eksternt får skabt af værdi ud af deltagelsen i 

projektet, da dette ikke faciliteres af kunstmuseet. Derfor får virksomhederne, ifølge 

kunstmuseets erfaring, mest ud af samarbejdet, hvis de har ”en kultiveret 

virksomhedskultur” og dermed kan genkende og anerkende den Kulturelle Kapitals 

symbolske værdi. 

 

Denne kultiverede virksomhedskultur er meget kendetegnende for Skofabrikken 

Sanita. Sanitas æstetiske hovedsæde, der er udsmykket med kunst, som direktøren 

Knud Jeppesen har indkøbt til virksomheden, er udtryk for, at Sanita ledes af en mand 

med stor Kulturel Kapital. Knud Jeppesen bruger primært deltagelsen i Socle du Monde 

som en del af virksomhedens medarbejderpleje. Derudover er det en del af det 

kunstengagement, der bruges til at skabe langvarige relationer, der omhandler andet 

end salg og priser, til deres erhvervskunder. Når deres kunder fra udlandet besøger 

hovedsædet, oplever Knud Jeppesen, at deres kunstengagement giver status og 

anerkendelse. Deres kunst-engagement bliver ikke brugt strategisk til at brande sig 

med i deres markedsføring, men er i stedet en del af Sanitas virksomhedskultur og 

identitet. Det er på denne måde, Kulturel Kapital har stor værdi for virksomheden, og 
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på denne måde Sanita formår at transformere den Kulturelle Kapital fra Socle du 

Monde til Symbolsk Kapital for virksomheden. Den værdiskabelse virksomheden får ud 

af Socle du Monde i form af Symbolsk Kapital, er dermed en værdi, virksomheden selv 

genererer i kraft af deres egen Kulturelle Kapital. 

 

Kurator Stinna Toft, som er cand. mag. i Kunsthistorie og Æstetik & Kultur, er den, der 

udvælger og har dialogen med den gruppe af kunstnere, der skal skabe værkerne. 

Hendes uddannelse og stilling som kurator kan næsten ses som Bourdieus definition af 

Kulturel Kapital: kulturel viden og evne til at afkode og sætte pris på den kunst, der er 

legitim i samfundet (Bourdieu, 1986:243). Som kurator er hun derfor et fuldgyldigt 

medlem af kunstfeltet, hvor hendes position og store Kulturelle Kapital giver megen 

Symbolsk Kapital. Denne Symbolske Kapital investerer hun i de kunstnere, der bliver 

udvalgt til og eksponeret på Socle du Monde. På denne måde giver hun værket og 

kunstnerne værdi, og skaber dermed Symbolsk Kapital ved at give sin anerkendelse 

(Bourdieu, 1980:263). Kunstnernes honorarer bliver udbetalt af kunstmuseet, hvilket 

er med til at skabe et armslængdeprincip, der transformerer den Økonomiske Kapital 

fra virksomhederne til Symbolsk Kapital for kunstnerne. Kuratorens facilitering af 

samarbejdet fungerer dermed værdiskabende for kunstnerne, hvilket ydermere 

hjælpes på vej af den bevægelse, der er sket i kunstfeltet hen imod at sponsering er 

blevet mere legitim. 

 

For kunstnerne Hesselholdt & Mejlvang sker denne værdiskabelse i høj grad ved, at 

Socle du Monde giver dem mulighed for at få finansieret et værk, de ellers ikke ville 

have fået mulighed for at producere. De to kunstnere tilhører en yngre generation, hvor 

det at samarbejde med virksomheder bruges som kunstnerisk inspiration og 

økonomisk resurse til at udforske nye rammer og materialer. De kan betegnes som en 

slags kunstneriske entreprenører, der udforsker nye områder for kunstnerisk 

virksomhed og udvikler selve kunstnerrollen (Gran & De Paoli, 2005:240). Hesselholdt 

& Mejlvang oplever dermed ikke, at deres position og legitimitet i kunstfeltet bliver 

udfordret af at udveksle deres Kulturelle Kapital med Økonomisk Kapital fra en 

virksomhed, især ikke da de i samarbejdet med Sanita er sikret fuld kunstnerisk frihed.  

 

Socle du Mondes koncept med at tingsliggøre værket i samarbejde med virksomheden 

bruger de til at få realiseret et værk, hvor Sanitas produktionsapparatet fungerer som 

kunstnerisk inspiration. Socle du Monde udstillingen har ydermere fået gode 
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anmeldelser, så udvekslingen i samarbejdet har øget deres Symbolske Kapital i 

kunstfeltet.  

Udvekslingen af den Kulturelle og Økonomiske Kapital bliver i Socle du Monde 

samarbejdet faciliteret via strukturen i ”De 10 dogmer” samt kuratoren og kommunika-

tionschefen. Disse faciliterer ikke udvekslingen ud fra en position i grænselandet 

mellem de to felter, men i højere grad ved meningsskabelse og brug af den Symbolske 

Kapital, de har indenfor hver deres felt. Herfra initierer facilitatorerne en 

meningsforhandlingsproces mellem kunstnere og virksomhed, der fortsætter i et 

direkte samarbejde mellem parterne. Sanita og Hesselholdt/Mejlvang har sammen 

produceret værket ”Mørkemænd”, og der er dermed sket en form for deltagelse i den 

anden parts felt, der har udmøntet sig i at blive tingsliggjort i et værk. Facilitatorrollens 

funktion i dette samarbejde er at sammenkoble de to felter til en deltagelse om en 

fælles tingsliggørelse.  

 

Facilitatorernes funktion ligger dermed tæt op ad Wengers ”broker” begreb, men den 

position, hvorfra de faciliterer denne funktion, er ikke en position i grænselandet 

mellem de to felter, men nærmere en position hvor de hver har ekspertviden inden for 

deres felt. Da samarbejdet er skabt med udgangspunkt i kunstinstitutionen, er det 

arrangeret på en måde, hvorpå det følger kunstfeltets rationaler og logikker og dermed 

skaber værdi for kunstnerne. Socle du Mondes struktur og facilitering, hvor 

kunstmuseet udbetaler kunstnernes honorar, sikrer den kunstneriske frihed og 

udstiller værkerne, transformerer virksomhedernes Økonomiske Kapital til Symbolsk 

Kapital for kunstnerne. For virksomheden giver strukturen og faciliteringen af 

samarbejdet dem adgang til kunstnernes Kulturelle Kapital. For at denne kan 

transformeres til Symbolsk Kapital, kræver det, at virksomheden selv har en kulturel 

kompetence til at anerkende den og formår at bruge den på en måde, der legitimerer 

den i erhvervsfeltet.   

 

Set ud fra Bourdieus kapitalbegreb skaber samarbejdet i casen ”Mørkemænd” følgende 

kapital udveksling og opnåelse af Symbolsk Kapital: 
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Mejlvang/Hesselholdt opnår 

Symbolsk kapital i kunstfeltet 

ved: 

 

Transformation af Kulturel 

Kapital fra Mejlvang/ 

Hesselholdt til Symbolsk Kapital 

for Sanita sker ved: 

Deltagelse i Socle du Monde, da 

projektet er baseret på respekt for 

den kunstneriske autonomi 

 

Virksomhedens egen Kulturelle 

Kapital der transformerer 

deltagelsen i projektet til Symbolsk 

Kapital 

Anerkendelse fra kurator samt 

Herning Kunstmuseum 

 

Anerkendelse af kunstengagement 

fra medarbejdere samt kunder i 

erhvervsfeltet 

Socle du Mondes transformering 

af virksomhedens Økonomiske 

Kapital 

At de støtter kunst uden krav til den 

kunstneriske udformning 

Tabel 3 
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5.2. Samarbejde 2: ”Byens Puls” 
Byens Puls er et gratis månedsmagasin, der udgives af DSB S-tog. Det distribueres i 

25.000 eksemplarer og ligger i holdere i hovedstadens S-tog. Konceptet er en ”fræk 

lillebror” til DSB magasinet ”Ud og Se”. Målgruppen er primært unge i hovedstaden, og 

forsiderne er hver gang lavet af en upcoming illustrator fra København. Magasinet er 

lavet i tykt papir af lækker kvalitet i et handy format. Forsidens illustration står rent, 

uden nogen form for tekst til at bryde det. I magasinets kolofon er der en notits om 

kunstneren og en henvisning til deres website. Derudover består magasinets indhold af 

skæve historier om S-tog og ”reasons to travel” – dvs. en kalenderdel med forslag til 

koncerter, udstillinger, film og forestillinger. Magasinets forsider for februar og april 

2009 er vedlagt i bilag 4 s. 142. 

 

Tre måneder efter magasinet blev lanceret, vandt Byens Puls ”Youth Project Young 

Managers, in the European Union” prisen i den europæiske finale af International 

Association of Public Transportation, Youth Project Awards i Milano i 2008. Byens Puls 

fik prisen for at turde sprænge rammerne for design og for at kommunikere direkte til 

de unge. 

 

5.2.1. Facilitator: WeMadeThis 

WeMadeThis er et kreativt bureau, der har specialiseret sig i kommunikations-

koncepter, der kobler virksomheder med kunstnere og kreative miljøer2. WeMadeThis 

er en del af CPHQ, der desuden består af Online udviklingsfirmaet Limestone, det 

internationale Mens Fashion Magazine He samt det skandinaviske musikmagasin 

Soundvenue. WeMadeThis arbejder ”holistisk og tværmedialt med koncept, design og 

lancering af brands indenfor mode, livsstil, oplevelser, teknologi og Fast Moving Consumer 

Goods til målgruppen ”urban youth culture”. Dette gøres gennem kampagner, events, 

print, online, film og magasin kommunikation (www.wemadethis.dk). Der arbejdes 

strategisk med relationel markedsføring og branding, der har som formål at skabe 

relationer til kunderne, der på langt sigt vil være udbytterige for begge parter (De 

Pelsmaker, Geuens & Van den Bergh, 2007:402). Begrebet urban youth culture dækker 

                                                             
2 WeMadeThis blev erklæret konkurs af medarbejderne 30.05.09. Byens Puls produceres nu af søsterselskabet 
Soundvenue, der bibeholdt konceptet med illustrationer på forsiden til og med september 2009. Oktober 2009 
blev bladet relanceret med et nyt forsidekoncept, samt i en digital udgave (www.dsb.dk/s-tog/Bladet-Byens-Puls ) 
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over en målgruppe af unge mellem 14 og 30 år, der primært består af såkaldte 

firstmovers, som er den gruppe af innovative forbrugere, som skaber morgendagens 

trends. WeMadeThis definerer disse Urbane Firstmovers som opsøgende og by-

orienterede forbrugere, der tænker kunst, mode og musik sammen til et hele, og som er 

styret mere af identitet end af vaner.  

 

Emil Spangenberg er Project manager på WeMadeThis og har en baggrund som 

professionel musiker og en uddannelse i ”Music Management” fra Rytmisk Musik-

konservatorie. Hans arbejde som Project manager består i at lave nye projekter, hvor 

han kickstarter de kreative processer mod de mål, han sætter sammen med 

virksomheden og den kreative afdeling. Kernen i hans arbejde er at få virksomheder og 

kunstnere til at forstå, hvorfor de skal arbejde sammen, og hvad de får ud af det. Han 

rådgiver og forventningsafstemmer, indtil det rigtige format og det rigtige koncept er 

fundet. Når alt er på plads, og det skal produceres, træder han fra og springer videre til 

næste projekt. Emil beskriver sin rolle i projekterne som oversætter mellem to 

forskellige verdener: ”Jeg arbejder med det spændingsfelt der ligger mellem de kreative 

industrier og erhvervslivet. De mere Corporate mål og tanker om at tjene mange penge, 

men gøre det via noget kreativt materiale. Den rolle som jeg ser som en oversætter, der er 

der i midten… helt markedsmæssigt er der et behov for, at der er nogen, der forstår begge 

lejre og som interesserer sig for begge lejre. Nogle der kan mægle derimellem og få 

optimeret nogle resultater.”  WeMadeThis ser det som sin opgave at bygge broer og få 

skabt relationer på tværs mellem de virksomheder, der ønsker at bruge kunst til 

branding og markedsføring, og de kunstneriske miljøer, der i virkeligheden lever lidt i 

sig selv. 

  

På WeMadeThis er kunden ikke det allervigtigste. Det vigtigste er, at være i tæt kontakt 

med forbrugerne uden at have et produkt til dem, men ved at have en identitet, som de 

kan spejle sig i. Ifølge Emil Spangenberg fordrer det en form for markedsføring og 

branding, der er underspillet og ægte. Det handler om at få sat gang i nogle netværk og 

få skabt troværdige relationer til det urbane ungdomsmiljø virksomheden vil i dialog 

med, og på den måde plante ejerskab til produktet, budskabet eller mærket ude i 

miljøerne. En strategi, som WeMadeThis mener, i sidste ende fører til et salg. Når 

virksomheder kontakter bureauet, er det sjældent for at lave et kunstnerisk setup, men 

fordi virksomhedens marketingsafdeling vil i kontakt med de 14 til 30-årige urbane 

firstmovers. Her tager WeMadeThis en dialog med kunden, hvor de gør det klart, at 
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strategien for at brande sig overfor denne målgruppe er at opbygge langvarige 

relationer, samt at kommunikationskonceptet skal ramme rigtigt første gang, for ellers 

brænder man sine broer. Det er meget projektafhængigt, hvilke kunstnere der bliver 

koblet på, da det skal give mening at bruge netop de kunstnere i forhold til 

virksomheden. WeMadeThis’ fokus er på kunstnere, der er på vej op og ved at skabe sig 

et navn – så er kunstnerne mere interesserede i at indgå i et samarbejde, hvor de bliver 

eksponeret. Emil understreger, at det er vigtigt at give kunstnerne frie hænder, når man 

entrerer med dem til en opgave. Det er en kamp, der om nødvendigt er vigtig at tage 

med virksomhederne, for hvis den kunstneriske frihed ryger, så mister både output og 

WeMadeThis’ troværdighed. 

 

Byens Puls udsprang af, at DSB ønskede at lave et magasin, der var målrettet til deres 

unge urbane kunder på 18-30 år. WeMadeThis vandt udbuddet om projektet, og 

Caroline Ørsted, Head of Agency, varetager Byens Puls i WeMadeThis. Hendes 

arbejdsområde har som fokus at højne det kreative i bureauet og varetage 

kundekontakter. Hun betegner sig selv som en, der skaber bro, både mellem 

virksomheder og de kreative på bureauet, og til de kunstnere bureauet samarbejder 

med. Hun har en baggrund som multimediedesigner og en kandidatgrad fra IT-

universitetet i Design, Kommunikation og Medier. Caroline udviklede sammen med den 

kreative på bureauet et koncept, hvor Byens Puls fysiske format er 20 % mindre end 

formatet på DSB magasinet ”Ud og Se”. Dette var en måde at visualisere DSB’s ønske 

om, at Byens Puls skulle fremstå som en fræk lillebror til ”Ud og Se”. For at få magasinet 

til at skille sig markant ud fra de blade, som det skulle stå ved siden af, samt 

differentiere sig fra ”Ud og Se” og dets prisbelønnede fotoforsider, valgte de illustra-

tionen som formidlingsform. Forsiderne skulle udføres af unge illustratorer fra 

København for at underbygge at magasinet handler om S-toge, der er et københavnsk 

fænomen. Som Caroline formulerer det, handler det om at komme ind under huden på 

kunden, forstå det, de siger, og oversætte det til nogle visuelle behov. DSB har fra 

starten været ekstremt positive, og konceptets succes blev cementeret, da Byens Puls 

efter tre måneder vandt en international pris. Magasinets sidetal er vokset fra gang til 

gang, med ambitioner fra DSB’s side om, at det skal vokse endnu mere. 

 

Når et nyt issue skal produceres, holder Caroline et redaktionsmøde med DSB, hvor de 

diskuterer månedens tema og forslag til forsideillustratorer. Efter mødet med DSB 

tager Caroline kontakt med kunstneren. DSB har ingen direkte kontakt til kunstnerne, 
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al kommunikation med dem foregår gennem WeMadeThis. Caroline forklarer 

kunstnerne, hvad der fungerer i DSB regi, og hvad der ikke gør – eksempelvis vil DSB 

ikke have graffiti som tema på deres forside.  Samarbejdet med kunstnerne er nemt og 

velfungerende, hvilket skyldes flere faktorer. For det første har kunstnerne meget frie 

hænder, da de blot får et åbent brief. For det andet elsker kunstnerne, at deres 

illustrationer står rent uden at være plastret til med forsidenyheder, hvilket er helt 

unikt. Den sidste faktor er, at deres værk bliver distribueret i et oplag på 25.000 og at 

der er en notits om dem i kolofonen og en reference til deres website, hvilket giver dem 

en god eksponering.  

 

Resultatet er, at WeMadeThis synes forsiderne har en utrolig høj kunstnerisk kvalitet, 

både set i forhold til den løn, de betaler, til det tidspres kunstnerne er under og til at 

opgaven trods alt er guidet. Caroline mener, at WeMadeThis står som garanter, når 

kunstnerne skal samarbejde med DSB: ”Kunstnerne er nogen vi har en god tilknytning til 

i forvejen, så de er trygge ved vores ord. Jeg tror egentligt det betyder noget de ikke taler 

direkte med DSB. De føler, de er blandt ligesindede og at de bliver godt forstået, så vi står 

som en slags garant for kunstneren. De siger det er drømmeopgaven som illustrator, fordi 

de har den fulde kontrol over det kunstneriske udtryk.” 

 

5.2.2. Virksomhed: DSB S-tog 

DSB S-tog har det seneste år udviklet nye produkter til deres kunder, f.eks. har man 

lanceret sms-billetten og S-More – et fordelsprogram til S-togs kunder (DSB Årsrapport, 

2008:57). Samtidig har man arbejdet på at blive samarbejdspartner med andre 

virksomheder, eks. med gratis S-togs billetter i forbindelse med filmpremierer. De 

målrettede produkter, nærvær og direkte dialog, er ifølge Årsrapporten kodeordene for 

udviklingen af DSB S-tog. Det er denne udvikling, Byens Puls er en del af som en 

målrettet kommunikation til Københavns unge mellem 18 og 30 år. 

 

Byens Puls blev startet op for to år siden af Carina Liesk fra DSB S-togs 

markedskommunikationsafdeling. I starten blev Byens Puls lavet af DSB’s interne 

tegnestue, men Carina fik lov til at gå eksternt med opgaven. Hun valgte WeMadeThis’ 

koncept, dels fordi hendes fokusgrupper foretrak det, dels fordi hun ser WeMadeThis 

som eksperter indenfor ”Youth Culture”, og de derfor hele tiden kan sørge for, at Byens 
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Puls rammer målgruppen: ”Det jeg forventer af dem, er at de hele tiden sørger for at det 

her blad er med på beatet, har de rigtige farver, de rigtige illustratorer og de rigtige 

skribenter.”  

 

Der er endnu ikke lavet nogen effektmålinger af Byens Puls, da distributionssystemet 

med standere i S-togene mangler at blive sat op i alle togsæt. Indtil videre har DSB 

noteret sig, at bladet bliver revet væk, og at man får mange positive tilbagemeldinger. 

Der laves løbende fokusgrupper med unge, som gerne vil have flere sider og mere 

indhold i bladet, både om forsidekunstneren og flere skæve historier om S-tog. Især det 

sidste har overrasket DSB, men de unge mener, at hvis det ikke er DSB, der kan fortælle 

de historier, hvem skulle det så være? Konceptet med forsidekunstneren falder også i 

god jord: ”De diskuterer meget i fokusgrupperne hvilke forsider de kan lide. De er ok, selv 

om de ikke kan lide dem, for det er jo et navn der har lavet dem. Fordi det er historien og 

de kan læse lidt om kunstneren i bladet, så synes de, det er en, der kan noget”.   

 

Det har været en kamp for Carina at lave noget, der er så anderledes, for Byens Puls 

bryder med alt, hvad der er af designmanualer, regler og marketingstrategier i DSB. 

DSB har de sidste syv år kørt ”Harry og Bahnsen” som reklamekoncept med meget stor 

succes. ”Harry og Bahnsen” er et af Danmarks stærkeste reklamekoncepter med en 

meget høj erindrings- og Ad Liking faktor (DSB, 2008). Byens Puls rykker ved 

virksomhedens Corporate Identity, dels ved at skubbe grænser for den visuelle 

identitet, dels ved at sende noget ud, der ikke er en del af ”Harry og Bahnsen” universet. 

”Vi går ind og presser lidt ved at sige, at der ikke er én stor Corporate Identity – der er en 

kommunikation til alle de forskellige målgrupper vi har. Det er måske ikke alle, der skal 

spises af med en Harry reklame … Alt hvad der bliver lavet af reklameting og Harry stiger 

de unge helt af på. Det er svært at lave en ægte troværdig kommunikationsløsning til 

dem.”   

 

Byens Puls udfordrer ifølge Carina en lidt konservativ forestilling i DSB om en 

Corporate Identity, som er, at ”bare du har et logo, så har du hele historien, og du kan 

bare smide budskaber ud, og så bliver de ædt”. Byens Puls, hvor mennesker udefra 

fortæller om toget på deres – ikke altid lige positive – måde, er en udfordring til DSB om 

at prøve at åbne for deres brand. Visse steder i organisationen trives den holdning, at 

stationerne og S-togene er kommercielle rum, som der ikke bliver tjent penge på, hvis 

de bliver fyldt med sådan noget som Byens Puls.  Dermed er der internt to forskellige 
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opfattelser og måder at vurdere kommunikation, image, indtjening, kunder og 

kundeflow, hvilket er en udfordring for markedskommunikationsafdelingen, når de 

internt skal legitimere valget af ”Byens Puls” som kommunikationsløsning. 

 

5.2.3. Kunstnere: Simon Væth & Naja Conrad-Hansen 

Simon Væth er 25 år og på fjerde år af illustratoruddannelsen på Designskolen 

Kolding. Han er i øjeblikket tilknyttet ArtRebels, hvor han bl.a. administrerer 

kunstafdelingen, og hvor man også kan købe hans billeder. Han har lige registreret sig 

som virksomhed og har desuden VJ-duoen Ankar & Væth med Naja Ankarfeldt, hvor der 

fokuseres på liveperformance visuals og scenografi. 

 

Simons samarbejde med WeMadeThis startede med, at de spurgte, om han ville lave en 

illustration til musikmagasinet Soundvenue; derefter bad de ham om at lave en forside 

til Byens Puls. Han har været meget begejstret for samarbejdet: ”Det har både været 

superfede opgaver og lønnet og det hele … Positivt og god reklame for mig selv!” Han har 

ikke haft en oplevelse af at arbejde sammen med DSB, men kun med WeMadeThis, som 

han synes har givet ham meget frie rammer til opgaven. Der er kommet en kraftig 

stigning af hits på hans hjemmeside efter hans forside til Byens Puls, så eksponeringen 

har givet en god reaktion. Simon er meget positiv overfor samarbejder mellem 

virksomheder og kunstnere. Han ser det som en god ting for begge parter, hvor han får 

sine ting ud, og virksomhederne forhåbentligt får et produkt, de kan lide. Han synes 

generelt virksomheder er blevet mere bevidste om, at en god grafisk identitet hjælper 

salget, og der derfor bliver brugt flere penge på et godt logo og det, han kalder ”en hel 

identitetspakke”.  

 

Ifølge Simon er der som oftest en sammenhæng mellem løn og kunstnerisk frihed – jo 

mere løn, jo mere kommerciel og bunden er opgaven. Det er sjovest at lave opgaver 

med stor kunstnerisk frihed, men dem er der så til gengæld sjældent meget løn i. Når 

Simon arbejder gratis, er det, fordi der er kunstnerisk status i et projekt: ”Jeg vil hellere 

arbejde gratis som VJ for Fagget Fairyes, hvor man kommer ud til en interessant flade af 

mennesker, end til et halbal i Hammel, selv om det helt sikkert ville give flere penge.” 

Simon påpeger, at undergrund og graffiti efterhånden bliver brugt meget i reklame og 

medier, hvilket viser, at større firmaer er blevet bevidst om guldgruberne i 
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subkulturers kunst. Han nævner som eksempel Sonys reklame for fjernsynet Bravia, 

hvor der bliver skudt maling op i luften, med tydelige referencer til malerbomber. Når 

subkulturer bliver kommercialiseret, skaber det et spændingsfelt og en bevægelse, hvor 

subkulturerne hele tiden finder på noget nyt for at bevare deres position.  

 

Naja Conrad-Hansen er 38, uddannet i Visuel Kommunikation fra Danmarks Design 

Skole, og har siden 2003 arbejdet som freelance designer og kunstner i hele Europa. 

Hendes arbejde omfatter bl.a. illustrationer, grafisk design, arbejde som Art Director, 

samt hendes brand ”Meannorth”. Naja er tilknyttet et agentbureau med kontorer i 

London, Milano og Berlin, som laver PR for hende og hjælper hende til at få større 

opgaver i udlandet. 

 

Naja havde tidligere samarbejdet med WeMadeThis, da hun blev tilbudt opgaven med 

forsiden til Byens Puls. Normalt undersøger hun, hvad en opgave drejer sig om, og hvad 

virksomheden vil med den, men i dette tilfælde havde hun i forvejen tillid til 

WeMadeThis, hvilket var nok til, at hun accepterede opgaven. ”Jeg føler, det er 

WeMadeThis jeg har samarbejdet med og slet ikke DSB, for dem har jeg ikke haft nogen 

kontakt til. Så jeg har fået opgaven af dem, er blevet briefet af dem, hvem målgruppen er. 

De er nemme at arbejde sammen med, for Art Directoren har jo den samme uddannelse 

som jeg, så vi har det samme sprog.”  Ifølge Naja er det ikke altid en fordel at have et 

mellemled mellem kunstneren og virksomheden: det kræver, at de, der faciliterer 

samarbejdet, kender meget til, hvad kunstneren kan, og hvordan kunstneren kan løse 

en opgave. På den anden side efterlyser hun bindeled til at få samarbejder mellem 

virksomheder og kunstnere op at stå, da virksomheder kunne gøre meget bedre brug af 

kunstnere og kreative, ved at tage dem ind tidligere i processen, i stedet for at tænke 

dem ind som sidste led.  

 

Hun oplever forventningerne er meget høje i forhold til, hvad virksomhederne tror, de 

kan få lavet på to uger. Naja påpeger, at mange virksomheder tilbyder eksponering i 

stedet for løn som betaling, når de vil have kreative til løse opgaver for virksomheden:   

”Der er en eller anden blufærdighed om det – også hos mig selv – med at sige, at det her 

har jeg lavet for næsten ingen penge. Det er noget, der har undret mig. De kreative er ikke 

gode nok til at gennemskue det her, og til at overskue økonomi. Og dem der kan, er også 

dem der overlever.” 
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5.2.3. Analyse af casen ”Byens Puls” 

Det kreative bureau WeMadeThis arrangerer med deres kommunikationskoncepter 

samarbejder mellem kunstnere og virksomheder, der tager udgangspunkt i at løse 

virksomhedernes behov for at kunne markedsføre og brande sig til de unge urbane 

firstmovers. WeMadeThis har specialiseret sig i at skabe kommunikationsløsninger, der 

kobler kunst og erhvervsliv, og er således professionelle arrangører og facilitatorer af 

samarbejder mellem de to felter. De fungerer på denne måde som et koblingspunkt på 

tværs af kunst og erhvervsfeltet, der har som formål at facilitere det, Bille & Lorentzen 

kalder ”bred værdiskabelse i kobling til oplevelsesområderne” (Bille & Lorentzen, 

2008:105). Hovedformålet med at arrangere samarbejder mellem kunstnere og 

virksomheder er at skabe troværdig markedskommunikation til en postmoderne 

forbrugerkultur.  

 

WeMadeThis lægger med disse samarbejder op til en kapitaludveksling og 

værdiskabelse, der transformerer Kulturel Kapital fra de kulturelle epicentre til 

Symbolsk Kapital for virksomheden. Dette sker ved, at WeMadeThis kobler 

virksomhedernes kommunikation sammen med kulturelle epicentre inden for kunst, 

musik, mode og subkulturer som målgruppen – de unge firstmovers – ser sig som en 

del af. Kunstnerne modtager Økonomisk Kapital i form af honorar for deres arbejde og 

en forventet Symbolsk Kapital i form af eksponering og anerkendelse fra et anset 

kreativt bureau med gode forbindelser til vækstlaget i kunstfeltet. 

 

WeMadeThis kommunikationskoncepter placerer sig med deres udformning som en 

blanding af den rationelle og interaktive Arts and Business tilgang (se afsnit 3.). 

Rationelt, fordi kunsten som udgangspunkt bliver brugt instrumentelt til at 

markedsføre virksomheder som del af en forretningsaftale med et forventet udbytte. 

Samarbejdet er på samme tid interaktivt, da det har form af en længerevarende relation 

med kunstfeltet rettet mod at styrke virksomhedernes brand og image. Relationen er 

gensidigt påvirkende, da kommunikationskoncepterne på samme tid fungerer som 

branding og eksponering af kunstnerne. 

 

WeMadeThis faciliterer dette samarbejde mellem kunst og virksomheder ud fra en 

position, der er i grænselandet mellem kunst og erhvervsfeltet. Virksomhedernes 

behov for markedskommunikation er udgangspunkt for samarbejderne, men 
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kunstfeltets princip om kunstnerisk autonomi bliver respekteret, da brandingstrategien 

med at hægte virksomheder på kulturelle epicentre ellers mister sin autencitet og 

dermed værdi. WeMadeThis er meget bevidste om, at deres evne til at skabe værdi er 

afhængig af, at de befinder sig i en grænseposition og derfra kan skabe relationer på 

tværs af de logikker og rationaler, der ligger i de to felter. Facilitatorernes funktion i 

samarbejderne er en kreativ rolle: de samler behov, viden og kompetencer fra begge 

felter og sammensætter dem på en ny måde i et kommunikationskoncept. 

 

Første skridt i processen er en meningsforhandlingsproces med virksomhederne, hvor 

det handler om at få virksomhederne til at se værdien i at brande sig, ved at bruge 

kulturelle epicentre til at skabe langvarige relationer til forbrugerne. I denne 

opstartsfase bruger Project manager Emil Spangenberg sin erfaring med de rationaler 

og logikker, der er i erhvervsfeltet: ”De mere Corporate mål og tanker om at tjene mange 

penge, men gøre det via noget kreativt materiale.” Når konceptet skal produceres, 

starter en menings-forhandlingsproces, hvor Head of Agency Caroline Ørsted omsætter 

kundens behov til et kunstnerisk udtryk: ”Det handler om at komme ind under huden på 

kunden, forstå det de siger og oversætte det til nogle visuelle behov”.  

 

Denne proces udmønter sig i, at facilitatorerne i samarbejde med de kreative og 

kunstnerne tingsliggør virksomhedens behov i en kommunikationsløsning. 

WeMadeThis skaber via denne proces et produkt, hvor virksomhederne kan købe sig 

adgang til at få transformeret Kulturel Kapital fra kunstfeltet til Symbolsk Kapital for 

deres virksomhed. Denne værdiskabelse faciliterer Emil Spangenberg og Caroline 

Ørsted for virksomhederne ved at bruge den Embodied Kulturelle Kapital, de har fra 

deres kunstneriske baggrund. Deres kulturelle kompetence er udgangspunkt for, at de 

kan transformere den Kulturelle Kapital fra kunstfeltet til Symbolsk Kapital i erhvervs-

feltet, og det er denne evne til transformation, der giver WeMadeThis en position og 

Symbolsk Kapital i erhvervsfeltet.  

 

For DSB S-tog har denne transformation været succesfuld. Virksomheden oplever, at 

den har opnået at få både Kulturel og Symbolsk Kapital hos den unge målgruppe med 

Byens Puls, samt inden for deres eget felt, hvor de har vundet en international pris for 

magasinet. Deres arbejde med fokusgrupper viser, at de unge tillægger magasinet så 

meget Kulturel Kapital, at de kunstneriske forsider har værdi, selv om de unge ikke 

nødvendigvis kan lide værket. På denne måde har DSB S-tog via kunstnerne fået skabt 
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en autentisk og troværdig relation til målgruppen, hægtet på de unge grafikere som 

kulturelt epicenter. Denne transformation var virksomheden ikke selv i stand til at 

foretage, men valgte at gå eksternt med opgaven til WeMadeThis. I DSB S-tog er der 

ikke nok kulturel kompetence til at virksomheden selv kunne skabe denne 

transformation, hvilket afspejles i, at der internt er uenighed om det værdiskabende i at 

producere et magasin som Byens Puls. Det eksternt faciliterede samarbejde med 

kunstnere har udfordret virksomhedens egen opfattelse af, at en Corporate Identity 

skal kommunikeres i et konsistent kommunikationskoncept.  

 

Facilitatorerne udvælger og aflønner de kunstnere, der skal skabe forsider til Byens 

Puls. De har dialogen med kunstnerne omkring virksomhedens behov, og 

facilitatorernes store erfaring med deltagelse i kunstfeltet betyder, at kunstnerne har 

en oplevelse af at samarbejde med nogen i deres eget felt. Dette giver en stor gensidig 

genkendelse i meningsforhandlingsprocessen, da facilitatorerne spejler kunstnernes 

repertoire, diskurs og logikker i kommunikationen (Wenger, 2004:71). Da kunstnerne 

oplever facilitatorerne som en del af deres eget felt, muliggør det, at en 

meningsskabelse, der bliver styret af WeMadeThis, bliver tingsliggjort af kunstnerne i 

form af et visuelt udtryk, uden at fratage kunstnerne deres kunstneriske frihed. 

Facilitatorernes position som del af et strategisk netværk mellem upcoming kunstnere 

og kreative bureauer giver dem samtidig stor Symbolsk Kapital at investere i 

kunstnerne. Den eksponering og anerkendelse bureauet giver de kunstnere, de vælger 

at samarbejde med, legitimerer kunstnerne i deres eget felt og giver dem dermed 

Symbolsk Kapital. 

 

Kunstnerne Simon Væth og Naja Conrad-Hansen er begge fra en mere kommerciel del 

af kunstfeltet, som ifølge Bourdieu er kendetegnet af at søge øjeblikkelig økonomisk 

profit (Bourdieu, 1980:268). Med deres uddannelser fra designskoler, der er rettet mod 

at udføre opgaver for aktører uden for kunstfeltet, kan de betegnes som værende 

opgavekunstnere, der har en rolle som markedsførere: kunstnere der arbejder med 

kunstneriske projekter, der indgår i virksomheders branding (Gran & De Paoli, 

2005:226). Begge kunstnere ser det som naturligt at arbejde for virksomheder og 

accepterer, at der er en udveksling mellem løn og kunstnerisk frihed. Denne del af 

kunstfeltet ligger ikke under for den negation af økonomiske interesser, der ifølge 

Bourdieu er det grundlæggende princip, der normalt styrer kunstfeltet (Bourdieu, 
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1980:269).  Udfordringen for dette vækstlag i kunstfeltet er i større grad at få løn for 

deres arbejde end at sikre deres kunstneriske autonomi.  

 

Kunstfeltets definition af sig selv som en negation af det økonomiske felt gør denne del 

af kunstfeltet sårbart over for at blive udnyttet økonomisk af virksomheder, der 

tilbyder eksponering i stedet for betaling. Denne balance mellem eksponering og 

kommerciel udnyttelse af unge upcoming kunstnere er en problematik, der er belyst af 

Adam Arvidsson (Arvidsson, 2007). Arvidsson påpeger, at branding og markedsføring i 

stigende grad bruger subkulturer til inspiration og produktion af det kreative input til 

reklamer og events. Virksomheder og reklamebureauer kan ofte slippe med at betale 

meget lidt til kunstnere, da de har behov for eksponering. Arvidsson går så langt som til 

at kalde det et ”kreativt proletariat”. Kunstfeltets negation af det økonomiske kan 

dermed også virke som en barriere for kunstnerne i forhold til reelt at få løn for deres 

arbejde. Som Simon Væth påpeger, skaber virksomhedernes udnyttelse af 

subkulturerne en bevægelse, hvor subkulturerne hele tiden skal finde på noget nyt for 

at bevare deres position som anti-kommercielle. Subkulturernes bevægelse for at 

konstant et redefinere deres felt som uafhængigt af det kommercielle bliver dermed et 

spin-off af virksomheders og kreative bureauers strategi med at hægte sig på kulturelle 

epicentre.   

 

WeMadeThis undgår denne problematik, da kunstnerne på ingen måde føler sig 

udnyttede i samarbejdet. Tværtimod fremhæver de, at samarbejdet med WeMadeThis 

både giver god eksponering, kunstnerisk frihed og løn. Kunstnerne får dermed både 

Økonomisk og Symbolsk Kapital ud af samarbejdet, hvilket gør, at WeMadeThis’ 

facilitering af samarbejdet er meget værdiskabende for kunstnerne. WeMadeThis’ 

position som en del af et strategisk netværk mellem kreative bureauer og kunstnere 

betyder, at kunstnerne reelt oplever at samarbejde med nogen fra den samme del af 

kunstfeltet, som de selv tilhører. Dette gør, at kunstnerne ikke har nogen oplevelse af at 

samarbejde med en virksomhed, men med WeMadeThis, der står som garant for 

virksomheden og sikrer kunstnerne den fulde kunstneriske kontrol. 

 

Udvekslingen af den Kulturelle og Økonomiske Kapital bliver i WeMadeThis faciliteret 

via det produkt, som de udvikler og udformer i samarbejde med kunstnere og kreative. 

Facilitatorerne bruger ord som mægler, brobygger og oversætter til at beskrive deres 

rolle, hvilket er de samme ord som Wenger bruger til at beskrive ”brokerens” rolle. 
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WeMadeThis’ måde at arrangere og facilitere samarbejderne via en kreativ rolle giver 

dem reelt en dobbeltfunktion, der går ud over at være brobygger. Ved at WeMadeThis 

er dem, der former samarbejdets tingsliggørelse i en kommunikationsløsning efter en 

menings-forhandlingsproces i begge felter, så fungerer de på samme tid som en slags 

buffer mellem de to felter.  

 

Positionen som facilitator mellem de to felter giver dermed ikke kun mulighed at skabe 

forbindelser og skabe relationer på tværs, hvilket er det fokus, Wenger har i sit 

”broker” begreb. Denne position i grænselandet mellem to felter har i dette tilfælde 

samtidig den effekt, at den fungerer som en slags grænsevagt, der sørger for, at de to 

felter holdes adskilt. Dermed kan kunstnere og virksomheder i samarbejdet – med Ole 

Thyssens formulering – ”give køb uden at miste præcis det, som er umagen værd” 

(Thyssen, 1999:115). Al kommunikation mellem de to felter foregår gennem 

WeMadeThis, der på denne måde har kontrollen over måden, hvorpå samarbejdet skal 

tingsliggøres. På denne måde bliver de to felters rationaler og logikker respekteret, 

men det medfører, at kunstnere og virksomheder hverken har en reel deltagelse i 

hinandens felter eller i et fællesskab, der tingsliggør samarbejdet. Facilitatorernes 

funktion som kreativ rolle indebærer dermed at være dem, der vælger, hvilken form for 

meningsskabelse der skal foregå i samarbejdet mellem de to felter, samt hvordan denne 

meningsskabelse skal tingsliggøres. 

 

Da samarbejderne i WeMadeThis er skabt med udgangspunkt i virksomhedernes behov 

for at markedsføre sig til den postmoderne forbruger, er de arrangeret på en måde, 

hvorpå de skaber værdi for virksomheden i den postmoderne forbrugerkultur. 

WeMadeThis faciliterer denne værdiskabelse for virksomheden gennem en 

tingsliggørelse, hvor de bruger deres kulturelle kompetence til at skabe 

kommunikationskoncepter, der henter legitimitet og Kulturel Kapital fra kreative og 

kunstneriske kontekster til virksomheden. På denne måde får virksomheden en 

troværdig markedskommunikation til den unge målgruppe og skaber dermed 

Symbolsk Kapital for virksomheden i form af et stærkere brand. Denne tingsliggørelse 

faciliterer på samme tid værdiskabelse i form af Symbolsk Kapital for kunstnerne, idet 

de udover Økonomisk Kapital sikres kunstnerisk frihed og eksponering og 

anerkendelse for deres værker.   
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Set ud fra Bourdieus kapitalbegreb skaber samarbejdet i casen ”Byens Puls” følgende 

kapitaludveksling og opnåelse af Symbolsk Kapital:  

 

Naja Conrad-Hansen og Simon 

Væth opnår Symbolsk Kapital 

kunstfeltet ved: 

 

Transformation af Kulturel Kapital 

fra Naja Conrad-Hansen og Simon 

Væth til Symbolsk Kapital for DSB 

S-tog sker ved: 

Arbejde for WeMadeThis, der 

respekterer den kunstneriske 

autonomi samt er garant for 

virksomheden 

 

WeMadeThis Kulturelle Kapital der 

via et kommunikationskoncept 

transformerer kapital fra kulturelle 

epicentre til Symbolsk Kapital for 

virksomheden  

Anerkendelse fra WeMadeThis 

samt eksponering 

 

Anerkendelse fra målgruppen samt 

fra erhvervsfelt i form af international 

pris 

At få betaling for deres arbejde 

At bruge kunst til markedsføring, men 

gøre det med respekt for den 

kunstneriske autonomi 

 
Tabel 4 
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5.3. Komparativ analyse 
De to cases er udtryk for forskellige måder at arrangere og facilitere samarbejder 

mellem kunstnere og virksomheder. De to samarbejder har udgangspunkt i et behov i 

hvert sit felt, og dette afspejles i den måde, hvorpå de arrangeres og faciliteres af de 

forskellige typer aktører. Der er et forskelligt fokus på, hvem samarbejdet skal skabe 

værdi for, og på hvilken måde denne værdiskabelse faciliteres.  

 

Socle du Monde samarbejdets udgangspunkt i kunstfeltet giver et fokus på at skabe 

værdi for Herning Kunstmuseum og de involverede kunstnere. Denne værdiskabelse 

under-støttes af den måde, hvorpå samarbejdet er struktureret og faciliteret, hvilket 

sikrer, at den Økonomiske Kapital transformeres til Symbolsk Kapital for kunstnerne, 

og samtidig giver kunstinstitutionen Symbolsk Kapital i form af en velomtalt og 

velbesøgt udstilling. Den værdiskabelse, som Socle du Monde lægger op til at give 

virksomhederne, er i meget højere grad afhængig af, at virksomheden selv har kulturel 

kompetence til at transformere deltagelsen i projektet til Symbolsk Kapital for 

virksomheden. Virksomhedens kulturelle kompetence afgør, hvor meget de deltager og 

bidrager til tingsliggørelsen, og hvilket udbytte de får af samarbejdet. På samme vis er 

den kulturelle kompetence afgørende for, hvordan virksomheden bruger samarbejdet 

både internt og eksternt.  

 

Herning Messecenter er et eksempel på en virksomhed, som ikke selv har disse 

kulturelle kompetencer, hvilket har resulteret i, at deres samarbejde med John Kørner i 

Socle du Monde 2008 er blevet til ved en sponsering uden et egentligt samarbejde. 

Facilitatorerne ser det ikke som deres opgave, eller har ikke kompetencer til, at 

transformere den Symbolske Kapital for virksomhederne.  

 

Herning Kunstmuseum kunne sikre virksomhederne en vis værdiskabelse ved at 

formidle og eksponere samarbejdet på selve udstillingen. Her vælger kunstmuseet at 

nedtone samarbejdet med erhvervslivet i en grad, så virksomhederne blot står nederst 

på værkernes skilte. På trods af at de fleste kunstinstitutioner i Danmark er forpligtet til 

selv at finde private midler til en del af deres aktiviteter, må denne økonomiske 

afhængighed ikke være synlig overfor de besøgende. Her råder det princip om 

tilsyneladende fornægtelse af interesse for økonomisk vinding, som ifølge Bourdieu er 

styrende for hele kunstfeltet.  Dette giver en fare for, at samarbejderne i Socle du 
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Monde ikke bliver til andet end klassisk sponsering, på trods af Hernings 

Kunstmuseums hensigtserklæring om at skabe et laboratorium, som undersøger 

forholdet mellem kunst og erhvervsliv, samt at disse samarbejder kan fungere som 

positiv branding for virksomhederne. 

 

WeMadeThis samarbejdets udgangspunkt i erhvervsfeltet giver et fokus på at skabe 

værdi for den virksomhed, de har som kunde. Denne værdiskabelse understøttes af den 

måde, hvorpå samarbejdet faciliteres via en tingsliggørelse, hvor WeMadeThis bruger 

sin kulturelle kompetence til at transformere Kulturel Kapital fra kulturelle epicentre 

til Symbolsk Kapital for virksomheden. Virksomheden selv behøver dermed ingen 

kulturel kompetence for at kunne få udbytte af samarbejdet med kunstnere. 

WeMadeThis’ specialisering i at koble kunstnere og virksomheder i et 

kommunikationskoncept, der skaber Symbolsk Kapital for virksomheden, giver på 

samme tid WeMadeThis Symbolsk Kapital i erhvervsfeltet i form af et godt brand.  

 

Den værdi, WeMadeThis skaber for virksomhederne, er afhængig af, at de på samme tid 

formår at skabe Symbolsk Kapital for de kunstnere, de bruger. Strategien med at 

brande virksomheder ved at hægte dem på kulturelle epicentre kræver, at WeMadeThis 

samarbejder med de kulturelle epicentre på en måde, der respekterer og anerkender 

den kunstneriske autonomi. Dette sikrer, at det kunstneriske udtryk bevarer den 

autencitet og legitimitet, som virksomhederne grundlæggende ønsker at få del i via 

denne branding strategi. 

 

En stor forskel i de to cases ligger i, hvem der kontrollerer den kreative proces, som 

fører til en tingsliggørelse af samarbejderne mellem kunst og erhvervsliv. I Socle du 

Monde er det kunstneren, der har kontrollen over den kunstneriske proces og værkets 

endelige udformning. Facilitatorernes funktion i samarbejdet er at tage initiativ til 

samarbejdet og trække sig tilbage, når deres rolle som ”fødselshjælpere” er udspillet. 

Socle du Mondes facilitering er rettet mod at skabe en proces mellem kunstner og 

virksomhed, hvor denne proces skal resultere i et værk, der kan genkendes og 

anerkendes indenfor kunstfeltets præmisser. De to felter kobles derfor sammen i et 

samarbejde, der foregår ensidigt på kunstfeltets præmisser, og det følger dermed 

kunstfeltets rationaler og logikker for opnåelse af Symbolsk Kapital. Denne måde at 

facilitere samarbejder mellem kunst og erhvervsliv respekterer den differentiering, der 

er mellem de to felter, hvilket er kendetegnende for en moderne samfundsopfattelse. 
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I WeMadeThis er det facilitatorerne, der kontrollerer den kunstneriske proces, som 

skal udmøntes i et kommunikationskoncept, der skal udfylde nogle ganske bestemte 

rammer og behov i forhold til virksomheden. Facilitatorernes funktion i samarbejdet er 

en kreativ rolle, der samler viden og kompetencer fra begge felter og sammensætter 

dem på en ny måde i et kommunikationskoncept. WeMadeThis’ facilitering er rettet 

mod at skabe et produkt, der kan genkendes og anerkendes både i erhvervs- og 

kunstfeltet, da dette er grundpræmissen for, at den er værdiskabende. Samarbejdet 

respekterer og følger derfor begge felters rationaler og logikker for opnåelse af 

Symbolsk Kapital. Selve facilitatorrollen bliver her et nyt krydsfelt, hvor grænserne 

mellem de to felter opblødes og skaber en dedifferentiering mellem kunst og 

erhvervsfelt. Denne dedifferentiering er kendetegnende for dagens postmoderne 

samfund, hvilket samtidig afspejles i at virksomheders markedskommunikation til den 

postmoderne forbruger henter legitimitet fra andre felter og kontekster.  

 

Ifølge Bourdieu udgør et åbenlyst ønske om opnåelse af Økonomisk Kapital en 

forhindring for at akkumulere Symbolsk Kapital i kunstfeltet. I de to cases udgør ønsket 

om og modtagelse af Økonomisk Kapital ikke nogen forhindring for de implicerede 

kunstnere i at opnå Symbolsk Kapital i samarbejdet. De implicerede kunstnere tilhører 

alle en yngre generation af kunstfeltet, hvor det anses for legitimt at udføre opgaver for 

erhvervsfeltet. De accepterer, at opgavernes rammer kan begrænse den kunstneriske 

frihed, men ser dem samtidig som inspiration og muligheder for nye udtryksformer og 

nye funktioner for kunsten i forhold til erhvervsfeltet (Gran & De Paoli, 2005:226).  

 

Facilitatorerne i de to cases lægger alle vægt på, at respekten for den kunstneriske 

autonomi er essentiel for, at samarbejderne mellem kunst- og erhvervsfelt overhovedet 

kan skabe værdi. For kunstnerne i samarbejderne virker det ikke, som om det er en 

udfordring for dem at bevare deres kunstneriske frihed. Det er i højere grad en 

udfordring for kunstnerne at få Økonomisk Kapital for de opgaver, de udfører, og at få 

finansieret deres kunstneriske virke. Den instrumentelle drejning i den danske 

kulturpolitik har på sin vis været med til at rykke ved nogle logikker og rationaler i 

kunstfeltet. Det at kunne tjene penge på sin kunst har dermed fået meget større 

symbolsk værdi, både som overlevelsesfaktor og som tegn på succes. 

Kapitaludvekslingen med erhvervslivet er derfor værdiskabende for kunstnerne i 

begge cases, da samarbejderne bliver faciliteret på en måde, hvorpå den kunstneriske 

proces sikres frihed indenfor samarbejdets rammer. 



 69 

Det at facilitere værdiskabelse for virksomhederne udgør en anderledes udfordring i 

samarbejderne. Som Bourdieu påpeger, kræver det adgang til kulturel kompetence for 

at virksomhederne kan transformere den Kulturelle Kapital fra kunstfeltet til Symbolsk 

Kapital i deres eget felt, hvilket kan aflæses i de to cases. Der er stor forskel på, hvilken 

form for Symbolsk Kapital virksomhederne får ud af samarbejderne, og i hvor høj grad 

facilitatorerne er en del af den værdiskabelse. Når virksomheden selv har den 

kulturelle kompetence, bliver den Kulturelle Kapital transformeret på en måde, der 

organisk bliver en del af virksomhedskulturen og identiteten.  

 

Der kan ligge en svaghed i, at virksomheden ikke nødvendigvis er opmærksom på at 

bruge denne Kulturelle Kapital strategisk i deres eksterne kommunikation, hvis 

udgangspunktet for deres kunstengagement er den traditionelle sponsortilgang. Når 

virksomheden benytter sig af en ekstern kulturel kompetence til at transformere den 

Kulturelle Kapital, ligger der en udfordring i at indlejre den Kulturelle Kapital internt i 

organisationen. Fordelen ved at bruge en ekstern kulturel kompetence er, at 

transformationen af Kulturel Kapital kan målrettes mod at kunne bruges strategisk i 

virksomhedens kommunikation, hvis facilitatorerne for samarbejderne har 

kompetence til det.  Facilitatorernes erfaring med strategisk brug af kunst i erhvervs-

feltet kan dermed øge værdiskabelsen på afgørende vis, både for virksomheder med 

megen og lidt kulturel kompetence.  

 

De to typer aktører i casene, der arrangerer og faciliterer samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv, bidrager til at skabe værdi ud fra følgende udgangspunkter, rationaler og 

funktion: 
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Facilitator 

 

     Socle du Monde WeMadeThis 

Udgangspunkt for 

samarbejdet 
Kunstfelt Erhvervsfelt 

Samfundsopfattelse Moderne Postmoderne 

Følger rationaler 

for opnåelse af 

Symbolsk Kapital i 

Kunstfelt 
Kunst og 

erhvervsfelt 

Faciliteringens 

funktion 
Initiativtager Kreativ rolle 

Faciliteringens 

værdiskabelse  

Transformerer 

Økonomisk Kapital 

til Symbolsk Kapital 

for kunstnere 

Transformerer 

Kulturel Kapital til 

Symbolsk Kapital for 

virksomheder samt 

Økonomisk Kapital til 

Symbolsk Kapital for 

kunstnere 

Tabel 5 

 

De forskellige typer aktørers måde at arrangere og facilitere samarbejder mellem kunst 

og erhvervsliv resulterer i Symbolsk Kapital for alle implicerede kunstnere og 

virksomheder.  Forskellen ligger i, om det er faciliteringen, der fører til den Symbolske 

Kapital, hvilket ikke gør sig gældende for virksomheden i casen ”Mørkemænd”. I denne 

sammenhæng bliver kapital et udtryk for kvaliteten af faciliteringen af samarbejderne 

mellem kunst og erhvervsliv, hvor den gode facilitering skaber Symbolsk Kapital for 

begge felter.  

 

Set ud fra dette parameter, er faciliteringen, der fungerer som en kreativ rolle i 

samarbejdet, den der har skabt den bedste facilitering. Facilitatorrollen bliver her et 

nyt krydsfelt, der dedifferentierer kunst- og erhvervsfelt. Værdiskabelsen i samarbejdet 

sker ikke ved, at grænserne mellem de to felters rationaler og logikker udviskes, men 
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ved at facilitatoren, med en viden om disse, kan skabe en meningsforhandlingsproces 

og tingsliggørelse, der skaber værdi for begge felter.  

 

Med udgangspunkt i en postmoderne tilgang til samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv, kan facilitatoren være den, der dedifferentierer mellem felterne, hvilket 

gør det muligt, at samarbejderne sker med respekt for de rationaler og logikker, der 

leder felterne. Ved at kende og respektere de forskellige felters logikker for opnåelse af 

Symbolsk Kapital, samt bruge denne viden til skabe et nyt krydsfelt mellem de to felter, 

kan facilitatoren bidrage til at skabe værdi i samarbejder mellem kunst og erhvervsliv. 

På denne måde kan kunstnere og virksomheder imødegå den udfordring, der ifølge Ole 

Thyssen ligger i samarbejder mellem kunst og erhvervsliv, og ”give køb uden at miste 

præcis det, som er umagen værd.” (Thyssen, 1999:115). 
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6. Konklusion 

Et øget politisk fokus på at udvikle samarbejder mellem kultur og erhvervssektorerne 

for at styrke erhvervslivet og de kreative industrier har medført, at nye aktører og 

samarbejdsformer er vokset frem sideløbende med den politiske satsning. Disse 

samarbejder mellem kunstnere og virksomheder sker på tværs af meget forskellige 

brancher og virksomheder, hvilket kan medføre, at samarbejderne ikke ubetinget 

fungerer optimalt og dermed ikke når deres fulde potentiale for at være 

værdiskabende. Dette betyder, at måden, hvorpå samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv arrangeres og faciliteres, kan blive en afgørende faktor for en optimal 

værdiskabelse. Denne afhandling har ønsket at belyse, hvordan samarbejder mellem 

kunstnere og virksomheder arrangeres og faciliteres, og på hvilken måde facilitering 

kan bidrage til at skabe værdi i samarbejderne for virksomheder og kunstnere.  

 

Samarbejder mellem kunst og erhvervsliv har udviklet sig fra traditionel sponsering til i 

dag at inkludere både en instrumentel og relationel tilgang. Denne udvikling, hvor 

virksomheder og kunstnere i stigende grad indgår i samarbejder, er motiveret af tre 

faktorer:  

1. Der er sket en vækst i kreative økonomier, da kunst, kultur og oplevelser er 

blevet en større del af samfundsøkonomien. Dette har medført, at erhvervslivet 

i stigende grad benytter sig af de kreative brancher, da oplevelsesøkonomien er 

blevet en samfundstendens, hvor oplevelser optræder i flere og flere 

sammenhænge og bliver afgørende for virksomheders salg af produkter og 

serviceydelser.  

 

2. Der er sket et skift i Danmark hen imod et økonomisk rationale på det 

kulturpolitiske område. Dette har medført, at offentlige kulturinstitutioner via 

resultatkontrakter er blevet styret mod at indgå partnerskaber med private 

sponsorer og fonde, og at der er sket nedskæringer i kulturens værkstlag. 

Samarbejder med erhvervslivet er dermed blevet både en økonomisk mulighed 

og tvungen nødvendighed for kunstnere og kunstinstitutioner. 

 

3. Virksomheder møder nye udfordringer i en postmoderne forbrugerkultur, hvor 

forbrug er identitetsskabende, og virksomheders brand og produkter derfor 
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skal opleves som værdifuld i den enkelte forbrugers identitetsprojekt. 

Markedsførings-strategier, der henter legitimitet fra andre kontekster, såsom 

kunst og kulturelle epicentre, bliver dermed i stigende grad interessante for at 

styrke virksomheders brand overfor forbrugere. 

 

Den værdiskabelse, der sker i samarbejder mellem kunst og erhvervsliv er svær at måle 

markedsøkonomisk, da der i mange tilfælde vil være tale om, at samarbejderne har en 

indirekte effekt på virksomhedernes økonomiske udvikling. Mekanismerne bag 

værdiskabelse kan forklares med Pierre Bourdieus teori om opnåelse af Symbolsk 

Kapital, der over tid kan indfries til en økonomisk gevinst. Set ud fra Bourdieus teorier 

om felter og kapitaler, skaber samarbejder mellem kunst og erhvervsliv værdi gennem 

en udveksling af Økonomisk Kapital fra virksomheden og Kulturel Kapital fra 

kunstneren. Hvis denne kapital udveksling skaber prestige og anerkendelse, bliver den 

til Symbolsk Kapital, der over tid garanterer økonomisk profit, hvis den bliver forvaltet 

rigtig.  

 

Symbolsk Kapital bliver dermed et udtryk for den værdiskabelse, der kan ske i 

samarbejderne mellem kunstner og virksomhed. Den Økonomiske Kapital skaber 

Symbolsk Kapital for kunstneren, hvis samarbejdet sker i respekt for den kunstneriske 

autonomi og sikrer anerkendelse fra kunstfeltet. For virksomheden kræver det adgang 

til kulturel kompetence for at kunne transformere Kulturel Kapital i kunstfeltet til 

Symbolsk Kapital i erhvervsfeltet, samt at denne Kulturelle Kapital anerkendes i 

erhvervsfeltet. For at skabe optimal værdi, skal samarbejderne mellem virksomheder 

og kunstnere arrangeres og faciliteres på en måde, hvorpå de skaber Symbolsk Kapital 

for begge felter. 

 

De to typer aktører, der er blevet analyseret i afhandlingen, har arrangeret og faciliteret 

samarbejder, der på forskellig vis fører til en udveksling af kapitaler mellem de 

implicerede virksomheder og kunstnere: 

  

Aktøren med udgangspunkt i kunstfeltet har arrangeret et samarbejde i en 

kunstinstitutionel ramme. Formålet med denne aktørs facilitering af samarbejdet er at 

initiere en proces mellem kunstnere og virksomhed, der i fællesskab skal producere et 

værk, der kan genkendes og anerkendes inden for kunstfeltets præmisser. Samarbejdet 

er derfor arrangeret og faciliteret på en måde, hvorpå det følger kunstfeltets rationaler 
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og logikker for opnåelse af Symbolsk Kapital. Denne måde at facilitere samarbejder 

mellem kunst og erhvervsliv respekterer den differentiering, der er mellem de to felter, 

hvilket er kendetegnende for en moderne samfundsopfattelse.  

 

Facilitatorens funktion i samarbejdet er at være initiativtager, der starter en 

produktionsproces, der kobler de to felter sammen. Samarbejdet er arrangeret og 

faciliteret på en måde, hvorpå den sikrer, at virksomhedens Økonomiske Kapital 

transformeres til Symbolsk Kapital for kunstnere og kunstinstitution. Denne 

værdiskabelse sker ved, at samarbejdet respekterer den kunstneriske autonomi og 

giver anerkendelse i kunstfeltet, og ved, at virksomhedens involvering i samarbejdet er 

nedtonet ved offentliggørelsen af samarbejdets produkt. Virksomhedens egen 

kulturelle kompetence er udslagsgivende for, om samarbejdet skaber værdi for 

virksomheden i form af Symbolsk Kapital.  

 

Aktøren med udgangspunkt i erhvervsfeltet har arrangeret et samarbejde i en 

markeds-kommunikationsramme. Formålet med denne aktørs facilitering af 

samarbejdet er at hægte virksomhedens markedskommunikation på kulturelle 

epicentre ved at skabe et produkt i form af et kommunikationskoncept, der kan 

genkendes og anerkendes både i erhvervs- og kunstfeltet, da dette er grundpræmissen 

for, at den er værdiskabende. Samarbejdet er derfor arrangeret og faciliteret på en 

måde, hvorpå det følger begge felters rationaler og logikker for opnåelse af Symbolsk 

Kapital.  

 

Facilitatorens funktion i samarbejdet er en kreativ rolle, der samler viden og 

kompetencer fra begge felter og sammensætter dem på en ny måde i et 

kommunikationsprodukt. Selve facilitatorrollen bliver her et nyt krydsfelt mellem 

kunst og erhvervsliv, hvor grænserne mellem de to felter dedifferentieres, hvilket er 

kendetegnende for det postmoderne samfund. Samarbejdet er arrangeret og faciliteret 

på en måde, hvorpå den sikrer at kunstnernes Kulturelle Kapital transformeres til 

Symbolsk Kapital for virksomheden. Denne værdiskabelse sker ved, at facilitatorerne 

bruger deres kulturelle kompetence til at opfylde virksomhedens behov for at hente 

legitimitet og autencitet hos kulturelle epicentre, samtidig med at den kunstneriske 

autonomi anerkendes og respekteres. Dermed sikres, at samarbejdet på samme tid 

skaber Symbolsk Kapital for kunstneren.  
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De forskellige typer aktørers måde at arrangere og facilitere samarbejder mellem kunst 

og erhvervsliv resulterer i Symbolsk Kapital for alle implicerede kunstnere og 

virksomheder. Forskellen ligger i, om det er selve faciliteringen, der fører til den 

Symbolske Kapital. I denne sammenhæng bliver kapital et udtryk for kvaliteten af 

faciliteringen af samarbejderne mellem kunst og erhvervsliv, hvor den gode facilitering 

skaber Symbolsk Kapital for begge felter.  

 

Set ud fra dette parameter, er en facilitering, som fungerer som en kreativ rolle i 

samarbejdet, den, der skaber størst værdi. Facilitatorrollen kan på denne måde blive et 

nyt krydsfelt, der med en viden om de to felters rationaler og logikker kan skabe en 

meningsforhandlingsproces og tingsliggørelse, der bidrager til at skabe værdi for begge 

felter. Med udgangspunkt i en postmoderne tilgang til samarbejder mellem kunst og 

erhvervsliv, kan facilitatoren være den, der dedifferentierer mellem felterne, hvilket 

gør det muligt, at samarbejderne sker med respekt for de rationaler og logikker, der 

leder felterne. Ved at kende og respektere de forskellige felters logikker for opnåelse af 

Symbolsk Kapital, samt bruge denne viden til skabe et nyt krydsfelt mellem de to felter, 

kan facilitatoren bidrage til at skabe større værdi i samarbejder mellem kunstnere og 

virksomheder. 
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7. Perspektivering 

Der er stor politisk og forskningsmæssig enighed om potentialet i samarbejder mellem 

kunst og erhvervsliv, men der ligger stadig en udfordring i at få mere viden om, 

hvordan disse samarbejder kan faciliteres, så de indfrier potentialet om en bred 

værdiskabelse. Denne afhandlings bidrag er at belyse måder at facilitere samarbejder 

mellem kunst og erhvervsfelt, samt hvordan facilitering som faktor har betydning for at 

samarbejdernes værdiskabende potentiale indfries. Set i perspektiv til oplevelses-

økonomien og det potentiale, der er for virksomhederne i en bred værdiskabelse i 

kobling til kunst, giver afhandlingens konklusioner et billede af, at denne værdiskabelse 

i høj grad er afhængig af virksomhedernes og facilitatorernes Kulturelle Kapital, og 

hvordan de formår at transformere den til Symbolsk Kapital. Dette betyder, at der er 

nogle strategiske overvejelser, virksomheder og facilitatorer med fordel kan gøre sig 

for at optimere den værdiskabelse, der potentielt er i at indgå samarbejder med kunst 

og kultur.  

 

Afklare virksomhedens egen Kulturelle Kapital 

Som udgangspunkt kan virksomheder overveje, hvor meget Kulturel Kapital de 

besidder. Den Kulturelle Kapital kan være i form af eks. et allerede eksisterende 

kunstengagement, eller at virksomhedens brand og produkter er knyttet til oplevelser 

og æstetik. Virksomhedens Kulturelle Kapital vil være den kulturelle kompetence, 

virksomheden selv har at investere i at transformere Kulturel Kapital fra kunstfeltet til 

Symbolsk Kapital. Dette er afgørende for, hvilke former for samarbejder med kunst, der 

kan være værdiskabende for virksomheden. Virksomheder med stor Kulturel Kapital 

har en mulighed for selv at styre værdiskabelsen af samarbejderne, da de har en egen 

kompetence til at transformere udvekslingen til Symbolsk Kapital. Dette gør det muligt 

for dem at bruge mange forskellige former for samarbejder med kunst strategisk, både 

internt som medarbejderpleje og styrkelse af virksomhedskulturen, samt eksternt i 

deres kommunikation. For virksomheder uden Kulturel Kapital er det afgørende for, at 

samarbejder med kunst kan være værdiskabende, at disse arrangeres og faciliteres på 

en måde, hvorpå virksomheden får adgang til en kulturel kompetence, der kan 

transformere den Kulturelle Kapital fra kunstfeltet til Symbolsk Kapital for 

virksomheden. Virksomheder uden Kulturel Kapital vil derfor få størst værdi af at indgå 
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i samarbejder, som faciliteres af aktører, der både har en kulturel kompetence og en 

erfaring med, hvordan denne skaber værdi i erhvervsfeltet. 

 

Faciliteringens funktion og fremme af værdiskabelse 

Virksomhedens egen Kulturelle Kapital er udslagsgivende for, i hvor høj grad den har 

brug for, at en aktør faciliterer værdiskabelsen i et samarbejde mellem virksomhed og 

kunstnere. Der findes i dagens oplevelsesøkonomi mange typer aktører, der arrangerer 

og faciliterer samarbejder mellem kunst og erhvervsliv. Virksomheder skal derfor 

overveje, hvilken funktion aktøren har i samarbejdet, og hvilken form for værdi-

skabelse denne aktør kan tilføre samarbejdet. Dette kan især være vigtigt at afklare i 

samarbejder arrangeret og faciliteret af aktører fra kunstfeltet, da disse samarbejder 

som udgangspunkt er arrangeret på en måde, der skaber værdi for kunstnere, hvilket 

ikke nødvendigvis skaber værdi for virksomheder. 

 

Samarbejdernes formål 

Samarbejder mellem kunst og erhvervsliv kan tage udgangspunkt i forskellige 

overordnede formål. Virksomheder kan indgå samarbejder, der grundlæggende har til 

formål at støtte kunsten gennem traditionel sponsering, at bruge kunsten til 

markedsføring, eller at styrke virksomhedens brand og image via et partnerskab. Dette 

afspejler sig i forskellige former for samarbejde, hvoraf visse kan have en blanding af de 

forskellige formål og deraf følgende tilgange til området. Set i forhold til oplevelses-

økonomien kan alle tre tilgange tilføre virksomheden en kobling til oplevelser, men 

kræver forskellige former for interaktion mellem kunstner og virksomhed. 

Virksomheder kan derfor overveje, hvilket overordnede formål de har med at indgå i 

samarbejder med kunstfeltet, og hvor stor en interaktion de ønsker at have med 

kunstfeltet. 

   

Samarbejder mellem kunst og erhvervsliv som branding 

Den traditionelle marketing mangler autoritet og autencitet i den postmoderne 

forbrugerkultur, og virksomheder finder derfor markedsføringsstrategier, der henter 

legitimitet fra andre kontekster. Dette har betydet, at samarbejder mellem kunst og 

virksomheder i stigende grad er blevet interessante som del af en strategi til at styrke 

og udvikle virksomheders brand over for den postmoderne forbruger. For at denne 

brandingstrategi kan skabe værdi for virksomheden, ligger der en udfordring i, at kunst 

ikke blot bliver brugt og opfattet som et ”add-on” til brandet. Koblinger til kulturelle 
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epicentre skal være reelle og have en vis legitimitet, da strategien ellers ikke skaber den 

ønskede værdi for virksomheden, og i værste fald får virksomheden til at fremstå som 

utroværdig overfor forbrugeren. Dette er en udfordring, der genkendes fra Corporate 

Social Responsability området, hvor virksomheders brug af deres CSR engagement i 

markedskommunikation kan have en uønsket boomerang effekt. For at virksomheder 

kan bruge samarbejder med kunst til strategisk kommunikation med forbrugerne, skal 

samarbejdet grundlæggende respektere og anerkende den kunstneriske autonomi. 

Dette er nødvendigt for, at kunstnerne bevarer den autencitet og legitimitet, som 

virksomhederne ønsker at få del i via denne branding strategi. Virksomheder med stor 

Kulturel Kapital har som udgangspunkt større legitimitet til at bruge branding-

strategien med at hægte sig på kulturelle epicentre og har derfor mulighed for at bruge 

mange former for samarbejder med kunst til en meget autentisk branding. 

Virksomheder med mindre Kulturel Kapital kan opbygge denne legitimitet ved at indgå 

i interaktive samarbejder, hvor virksomheden har en langvarig relation til kunstfeltet.   

 

Kunsten at samarbejde med virksomheder 

Der er opstået en lang række aktører i kunstfeltet, der søger at arrangere og facilitere 

samarbejder med virksomheder. Dette sker med udgangspunkt i en viden om de 

kunstneriske processer og et netværk inden for kunstfeltet. Som afhandlingens 

konklusioner belyser, er denne viden om kunstfeltet og dets rationaler udgangspunkt 

for, at samarbejderne kan skabe værdi for virksomheder. For disse aktører ligger der 

en udfordring i at kunne bidrage til at skabe værdi for virksomhederne og dermed også 

kunne lave udbytterige samarbejder med virksomheder, der har mindre Kulturel 

Kapital. For de aktører, der ønsker at arrangere og facilitere samarbejder mellem 

kunstnere og virksomheder, ligger der en udfordring i at kunne koble deres Kulturelle 

Kapital og kulturelle kompetence sammen med en viden om erhvervsfeltets logikker og 

rationaler, så facilitatorerne kan være medskabere af en værdi for de virksomheder, 

der indgår i samarbejder.  

 

Fremadrettet ligger der en udfordring i at forske yderligere i de processer, der skaber 

værdi for samarbejder mellem kunst og erhvervsliv. De to cases, der er brugt i denne 

afhandling, er begge overordnet set meget velfungerende samarbejder. Til en 

yderligere belysning af forskningsområdet kunne der inddrages analyser af 

problematiske samarbejder og observationer af hele processen fra initiering af 

samarbejdet til dets afslutning. 
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Bilag 1. ”Mørkemænd” – Interviewguides og 

interviewtransskriptioner  

1.1. Herning Kunstmuseum/Socle du Monde 

1.1.1. Interviewguide 

1. Beskriv samarbejdsprocessen i Socle du Monde 

2. Hvordan udvælger i kunstnere og virksomheder? 

3. Hvordan opfatter i jeres egen rolle i samarbejdet? 

4. Hvad opstår der ud af denne form for samarbejde for kunstnerne og 

virksomhederne? 

5. Er den kunst der bliver skabt i Socle du Monde forskellig fra kunst skabt af 

kunstneren alene? 

6. Hvilke udfordringer ligger der i samarbejdet? 

7. Hvad er jeres erfaringer med disse samarbejder? 

8. Hvilken feedback har i fået fra virksomheder/kunstnere/publikum/anmeldere? 

 

 

1.1.2. Interviewtransskription 

Interviewpersoner: Lene Elsner (LE), kommunikationschef på Herning 

Kunstmuseum 

 Stinna Toft (ST), kurator på Herning Kunstmuseum 

Interview foretaget:  26.09.08 

Sted:   Herning Kunstmuseum 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: Hvad har din rolle været i samarbejdet mellem Sanita og Hesselholdt 

/Mejlvang? 

ST: Ved første møde introducere kunstnere og virksomhed for hinanden, formidle 

grundpræmisserne og de 10 dogmer, se og opleve sammen med kunstnerne. 

 

UDB: Hvad ser du som de særlige faglige udfordringer ift.  samarbejder mellem 

kunst og erhvervsliv? 
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ST: Man får andre spørgsmål og møder andre forventninger til hvad kunst er. Et 

klasseeksempel er Herning messecenter, der forventede at få et brand første gang de 

mødte de første kunstnere, som de faktisk takkede nej til, fordi det var for udfordrende 

for dem. Der følte jeg, at det er altså en anden verden de her kunstnere skal ud og 

fungere i. Det er jo meget vigtigt for biennalen, at det er helt frit for kunstneren, hvad det 

er de laver af kunst. Man kan ikke gå ind og sige: Vi skal lige ind og lave en 

forandringsproces her, kan i lige gå ind og hjælpe os her. Det er jo ikke det der er på spil 

her, det er virksomhederne der går ind og støtter op omkring at der bliver skabt kunst. 

Det er meget værkorienteret. De er at sige, at det er interessant at denne her kunstner 

laver det her værk, men vi kan ikke sætte nogen krav overhovedet om det skal reflektere 

vores virksomhed, eller det skal give os noget vi kan brande os på. Og det kræver måske 

nogen samtaler at nå derhen, hvor virksomhederne forstår det. Det handler også om den 

direktør, der sidder de forskellige steder, jeg tror det betyder utroligt meget, hvem der 

er direktør i firmaet – om den person brænder for kunst. 

LE: Det har også noget at gøre med den erfaring, virksomhederne har. For har de ikke 

prøvet det før, så famler de. Og det er der ikke noget at sige til de gør. 

ST: Det er lidt mødet med det ukendte som der også står (i materialet om Socle du 

Monde) 

LE: Nogen gange ser vi jo også kunstnere, der kommer med en forventning om, at det er 

en stor virksomhed, så har de bare uanet med penge, at give til mit værk. Men det er jo 

ikke nødvendigvis sådan, at holdningen er på den virksomhed. Man har selvfølgelig lagt 

et eller andet internt budget for, hvor det her skal lande. Der er også en 

forventningsafstemning. Og nogen kunstnere er bedre til at få snakket fanden et øre af 

og få det de vil have end andre. Men der er som regel meget stor smidighed fra 

virksomheden side. Når den ikke er der, får vi den der – nå, den kemi passer ikke lige, vi 

skal vist have fundet på noget andet. 

 

UDB: I talte om inde på udstillingen, at man kunne se at Sanita hver gang fik et 

særligt forhold til deres kunstnere. Er der andre virksomheder hvor i har haft den 

oplevelse, hvor der har været et særligt møde? 

LE: Nanna (Dubois Buhl) og Egetæpper og TEKO. Og det er jo altid sjovt med TEKO, for 

det er jo elever, der bliver koblet på. 

ST: Jeg tror da også Peter Lassen og Lilibeth (Cuenca) kommer til at lave noget sammen 

igen. Jeg tror han har lovet hende ind til af dem der (en hvid lædersokkel, hendes video 

performance bliver projiceret op på), som hun kan rejse rundt med. 
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LE: Det er det der med at have sine evner i orden… 

 

UDB: Har denne udstilling adskilt sig fra andre, du har været kurator for? 

ST: Jeg har aldrig kurateret en udstilling som denne her før – det har været med værker 

der var i museets samling. Men det er helt klart anderledes, pga. spørgsmålene. 

Kunstnerne spørger: Hvad kan jeg bruge denne virksomhed til? Jeg kommer til at sætte 

mig ind i kunstnerens tanker på en anden måde, i produktionsfasen i virksomhedens 

tanker, i at få afklaret hvad er det vi skal sammen i det hele taget. Omkring mødet er der 

også meget stor forskel på hvordan virksomheden griber det an internt. Om de 

orienterer nedad eller om det foregår på et ledelsesplan, og så det bare bliver dikteret, 

du skal lige gøre sådan og sådan. Det er jo et felt for sig, hvordan det bliver grebet an. 

Fordi det er klart, hvis virksomheden bruger det aktivt, så kræver det inddragelse af 

medarbejderne. Hvis de vil noget den vej med det, det er ikke sikkert de vil det. Det kan 

godt være det kun er PR – markedsføring, og at de siger jamen det her vil vi gerne støtte, 

fordi vi synes det er godt at Herning har det her projekt og så pøser de penge i det. At 

det, der betyder noget for dem, er at det er Herning egnen der har det her. 

 

UDB: Du siger du både skal sætte dig ind i hvordan virksomhederne tænker og 

hvordan kunstnerne tænker – på hvilken måde gør du det? 

ST: Det er jo ikke andet end man får et spørgsmål, og så svarer man på det efter bedste 

evne. 

LE: Vi gør et stort nummer ud af at gennemgå de ti dogmer med virksomheden mens 

kunstnerne er der på introduktionsmødet. Det er meget afgørende for det videre forløb, 

for der bliver der ligesom ridset op: Det her, det er samarbejdsvilkårene. 

Virksomhederne, de kender dem jo godt, kunstnerne kender dem også. Men når vi nu går 

dem igennem sammen, så kommer de der spørgsmål, hvor de begynder at finde 

hinanden. Kunne jeg så… nå jamen det kunne du vel egentligt godt, siger virksomheden 

så. Så kommer alle de afklarende ting ind. 

ST: Men vi har da også snakket om, om de ti dogmer skal omformuleres på et tidspunkt, 

for de blev jo lavet en gang i 2002. Det kan jo også være at vi skal være lidt fleksible der. 

Og på den måde er det en proces for os at finde ud af, der opstår noget i disse møder. Der 

er måske noget her vi ikke vidste, måske skulle vi have formuleret os tydeligere – så vi 

skal også være omstillingsvillige. 
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UDB: Har samarbejderne forandret sig? Har i måttet forandre eller udvikle 

konceptet? 

LE: Fordi den første (Socle du Monde) gik vanvittigt hurtigt – fra vi blev enige om det og 

til udstillingen skulle åbne var der et halvt år – så var det trial and error første gang. Og 

på baggrund af det skrev vi de ti dogmer, og fik lavet en struktur for hvordan det her skal 

være, så vi ikke går skævt af hinanden. Dem har vi så kørt med, og de er jo meget 

praktiske kan man sige. De klarer alt omkring rettigheder til billeder, produktion osv. Så 

folk ikke står og føler sig usikre – hverken som virksomhed eller kunstner. Det duer jo 

ikke. Der skal ligesom være en struktur, det er indenfor det her vi arbejder. Også at vi gør 

det helt klart at virksomheden ikke kan lave et bestillingsværk. Der er vi hardcore på 

kunstnerens side. Ligesom vi til gengæld er hardcore på virksomhedens side med at de 

må dokumentere alting om processen og bruge det til deres markedsføring. Så det er en 

give and take. Men alligevel skåret til på en sådan måde, så vi er sikre på, vi kan lave 

noget der er i orden. For vi har jo altid et kvalitetskrav med. 

 

UDB: Føler i at i skal legitimere det i laver overfor kunstverdenen? 

ST: Nej det gør jeg ikke, for de første biennaler, de har banet vejen. Man kan godt stadig 

møde nogen der siger: Hvad er det for noget med kunst og erhvervsliv, men jeg synes 

egentligt mere reaktionen i dag er at det er et spændende område. Der har været et 

holdningsskred fra den startede, og til i dag. Det er meget mere legitimt i dag. 

 

UDB: Er det holdningsskred også sket blandt kunstnerne? 

ST. Ja. Sådan en kunstner som Katya Sander (der har lavet et værk for Nykredit på denne 

biennale) var der en kollega i København der var overrasket over var med – hun sagde 

Katya havde kritiseret det helt vildt da det startede. Så jeg tror helt klart der er sket 

noget. 

LE: Jeg tror, en af grundene til at den holdning måske også har ændret sig, det er vores 

ultimative krav om kvalitet. Vi går altså ikke på kompromis. Vi gør det ikke til et 

arbejdsmarkedsprojekt eller et tegnekursus eller sådan noget… Vi holder fast i at det er 

et møde der skaber et værk. 

ST: Det er jo ikke konsulent arbejde. Det er meget kunstinstitutionelt. 

 

UDB: Hvorfor formidler i så lidt om processen? 

ST: Det er noget af det vi kunne blive bedre til. Det handler om resurser og 

tidsperspektiv og hvor hurtigt vi skal realisere tingene med de kræfter vi har, for det er 
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klart at man kunne ligge meget mere i det. Jeg tror også det er derfor vi har snakket om 

der kunne være interessant der kom et Ph.d. studie på, for der er rigtig meget i den 

proces man kunne trække ud og gå i dialog omkring. 

LE: Der er ingen tvivl om det ville være et stort plus, hvis sådan noget var dokumenteret 

i de kataloger vi laver. At det ikke kun var selve værket til sidst, men at man lige fik et 

par billeder undervejs og at denne proces blev fulgt lidt nøjere. 

ST: Men det ville faktisk kræve dobbelt arbejde. Man skal være forud. Den fotograf skal 

være til stede når det møde finder sted, som kunstneren har besluttet sig for ift. Sin 

kalender, og det skal passe med virksomhedens kalender. Det er jo et puslespil af kaliber. 

LE: Vi vil gerne have udvidet PR afdelingen, så der er et par assistenter der kan piske 

med rundt. For det er jo det der skal til. Vi var for øvrigt gået i gang med Socle du Monde 

før de havde skrevet det ”kreative potentiale”. Det kan vi jo godt lide at sige på denne her 

egn. 

 

UDB: Stinna, hvordan ser du disse samarbejder mellem kunst og erhverv fra dit 

faglige synspunkt? 

ST: Jeg synes det har potentiale til langt mere. Man kan komme meget længere med det. 

Det er jo et barn der lige er født. Jeg tror helt klart vi kan meget mere, og det er da også 

håbet, at gøre mere til 2010 når vi skal realisere den til dato største. Have langt flere 

samarbejder kørende, gå ud i byrummet… man kan rigtig meget. Men tiden skal også 

være moden til det, publikum skal være moden til det, og man skal heller ikke glemme at 

vi ligger i Herning. Når man tænker kunstfagligt som mig, så er det jo Københavner 

publikummet, og på den måde skal man også vide hvor vi bor henne, med det vi gør og 

vælger at gøre. Vi har jo ikke råd til de helt store fejltagelser. 

 

UDB: Har i overvejet at udvide samarbejdet til andre virksomheder end dem, der 

ligger lige i lokalområdet? 

LE: Ja, vi overvejer om vi kan lave et decideret landeprogram ift. at der er visse lande vi 

kunne gå lidt tættere ind i, og prøve at profilere os på den måde. Men det kræver kræfter 

og nu skal vi jo åbne et lille hus på den anden side af vejen…  

ST: Men jeg mødte også fra kunstnerne – Peter Land og John Kørner – der spurgte til 

kunne man ikke bruge hinandens til noget mere. Kunstnerne er sådan set også indstillet 

på, man bruger samarbejdet til noget mere end deres opfattelse af det nu… Dem, der 

havde mindst samarbejde med virksomhederne følte det var en sponsoreret udstilling, 

mens dem, der så havde mest ud af det, de følte at der kom en merværdi. Så man har 
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spektret i de deltagere som du ser på udstillingen, at det egentligt er en udstilling der er 

sponsoreret af 8 virksomheder. Lidt mere avanceret fordi det er produceret med deres 

produktionsapparat. 

LE: Men der ligger altså også et eller andet omkring medarbejderne. Til den sidste 

biennale prøvede vi faktisk at få en medarbejderdag op og stå, med det katastrofale 

resultat, at ingen medarbejdere havde tid til at komme ud og se udstillingen. Vi ville have 

lavet en dag hvor der var gang i den, med kunstnere og alverdens ting og sager, men det 

lykkedes simpelthen ikke. Og det kan have noget at gøre med, at det kommer fra oven, 

fra ledelsen, og man skal bruge sin fritid på det. Der tror jeg der ligger en begrænsning, 

og hvis man så ikke er normal museumsgæst, ikke har det som en fast del af ens liv, så 

tror jeg det er vældig grænseoverskridende, stadigvæk. Også selvom ens virksomhed har 

været med i det, og man måske oven i købet selv har været involveret i at skabe det her 

værk. 

 

UDB: Så virksomheden har ikke fået skabt medejerskab omkring projektet? 

ST: Det handler også om økonomi at sende sine medarbejdere af sted i arbejdstiden til et 

kunstmuseum. Det handler om lønninger. 

 

UDB: Men man sender jo også sine medarbejdere af sted i deres fritid, f. eks til 

teatret, hvor man ikke bliver betalt for det, men hvor man giver dem mulighed for 

en oplevelse? 

ST: Men der er kunstmuseet jo ikke live – det er jo ikke som at sidde i en biograf, som 

folk er vant til. Men jeg synes det ville være skønt at skabe noget merværdi på den måde. 

 

UDB: Ser du nogen udfordringer for kunstens autonomi i samarbejder med 

erhvervslivet? 

ST: Jeg tror da bestemt de gør sig nogle overvejelser. Og jeg tror også de indtræder i 

samarbejdet med en vis skepsis og tænker ”jeg skal lige se det an”. Nogen tænker bare 

fedt nok, lad os prøve det, men nogen vil have en distance på, til de finder ud af at hvem 

det er de møder. At ”jeg kan faktisk selv bestemme hvad jeg laver”. Et er at det står der, 

noget andet er man skal finde ud af at det er sådan. 

 

UDB: Hvordan er holdningen til det at tjene penge? For der er jo en tese om at jo 

flere penge du tjener, jo mindre autoritet har du nogen gange indenfor 

kunstnerfeltet? 
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ST: Kunstnermyten er ved at dø ud, at man ikke kan tjene penge og være en god 

kunstner samtidig. Og de begynder også på Kunstakademiet at undervise i det, hvordan 

man skriver ansøgninger og bygger det op som en virksomhed. Men man vil ikke købes. 

Jeg tror det er der den ligger. Man vil ikke sælge sine ideer, sælge ud af sig selv. 

UDB: Hvor går grænsen med ikke at sælge ud af sine ideer? 

ST: Det er at realisere sine ideer som man selv vil det. Og så at blive mødt af nogle nye 

muligheder, og det er det der kan fange dem – Hov, det her kan faktisk blive lidt 

anderledes end alt det andet jeg går og laver. Jeg tror faktisk det er derfor de gider. 

Nogen af dem behøver jo ikke at være med i en biennale, men det her er lidt anderledes, 

og det er det der gør det sjovt og tillokkende. Jeg tror egentligt mere det handler om at 

komme på Herning Kunstmuseum, for dem der har brug for det, end at blive associeret 

med en virksomhed. Det tror jeg ikke betyder noget. For Lilibeth er det måske 

anderledes, Montana – det er måske fedt nok. Montana er så associeret med kunst i 

forvejen. Jeg tror mere det er en anekdote, hvis Peter Land sidder og fortæller om, at han 

lavede den her handske med Sanita – han synes det var et fantastisk møde og han taler 

meget varmt om det– så det giver en historie på den måde. Men at se sig associeret med 

virksomheden fremover, det gør de ikke. 

 

UDB: Giver det en særlig identitet at samarbejde med virksomhederne? 

ST: De vil helst ikke være for tæt på. Det handler mere om kunsten end om identiteterne 

der bliver blandede. 

LE: Vi er ikke derhenne hvor vi har en skuespiller og et læbestift produkt. 

ST: Jeg tror du må spørge kunstnerne selv. Der er meget forskel på om man er gammel 

skole eller ny skole. Der er et generationsskifte…   

 

UDB: Lene, har du noget at tilføje til samarbejdet mellem Sanita og 

Hesselholdt/Mejlvang? 

LE: Jeg synes jo samarbejderne med Knud Jeppesen har været fantastiske hele tiden. 

Men vi har jo også at gøre med formanden for Socle du Monde. Vi har bare god kemi 

sammen. Men det er svært ikke at have god kemi med en virksomhed og dens 

medarbejdere. Det er hjertelige og søde og ordentlige mennesker hele vejen igennem. Vi 

har altid en god fornemmelse når vi tager derud. Og vi bruger dem meget til at være 

øjenåbnere for hvad der kan lade sig gøre. De har den der naturlighed omkring det, som 

er fantastisk. 
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UDB: Så i bruger dem som en slags best case? 

LE: Det har jeg gjort i nogle forskellige sammenhænge, hvor vi har haft folk ude, der ville 

skrive om det. Jeg sender dem gerne derud, fordi jeg ved de brænder for det. 

 

UDB: Er Socle du Monde konceptet blevet ændret og udvidet? 

LE: Det var meget hæsblæsende første gang. Det hele startede jo med den tænketank, og 

dengang var jeg ansat ovre i erhvervsrådet og det var der jeg mødte Holger (Reenberg, 

direktør for Herning Kunstmuseum) og blev enige om at det her gør vi. Og det gik jo 

stærkt, første gang. Jeg var direktionssekretær med ansvar for Virksomheds Leder 

Forum, så jeg kendte mange erhvervsfolk og var med til at få dem samlet, og har været 

med til at løbe det her i gang. Så kommer jeg herover i forlængelse af det i 2005. 

 

UDB: Der står i jeres materiale at i vil offentliggøre en brand-identitet i 

forbindelse med åbningen af det nye HEART museum – kan du fortælle mere om 

det? 

LE: Vi har fået lavet et nyt alfabet af Bo Linnemann fra Kontrapunkt. De har været med til 

at give os et nyt navn og tegnet en ny logo-type til os, så vi har vores helt egen skrifttype. 

Vi har en guide for hvordan vi skal implementere det, og det er alt fra brevpapir til 

skiltning. Det vil sige at man med basis i huset – HEART (HErning Museum of 

Contemporary ART) – og Steven Holls arkitektur, har man prøvet på at få de to ting til at 

gå lidt op. Det vil du kunne se i den skrifttype vi har. Bygning, logotypes, skrift – man ser 

det hele vejen igennem, faktisk fra indhold til annoncen. I det her hus skal vi have tre 

hovedaktører: Museet, Ensemble Midt-Vest og Socle du Monde. Biennale lever jo på det 

her to års sigt, for det er non-profit det kører. Så den skal bare kunne overleve til næste 

gang og kunne gennemføres. Men igen det ultimative krav om kvalitet, det skal gå hele 

vejen igennem huset. Det er nok det ord, der kendetegner det meste af de vi prøver at 

lave. 

 

UDB: Tidsmæssigt hænger det sammen med at i startede biennalen og startede 

med at bygge nyt hus? 

LE: Ja, det var også en af grundene til at man fik Holger Reenberg herover – for at der 

skulle ske noget nyt. 
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UDB: Der er også private midler i jeres nye hus? 

LE: Lad os bare sige vi har en fornuftig indstilling til tingene. Herovre får man jo bare 

ikke en pose penge smidt i hovedet, så man er nødt til at gå med hatten i hånden også. 

Her ser man kunstmuseet som en udvidet del af byen, og en måde at brande Herning. Det 

kan man takke Damgaard familien for det pionerarbejdet de har lagt. De har jo lagt det 

ordentlige fundament for at vi gør det. Jeg synes nogle gange man ser folk prøve at skabe 

en tradition, som måske virker lidt kunstig. Fordi de reelt ikke har nogen tradition for 

det. Det her er reelt forankret i det lokale. 

 

UDB: Hvordan ser du kunstmuseets rolle i disse samarbejder? 

LE: Som professionel udstiller. Reelt er det et selvstændigt selskab, som står for de her 

ting, sætter en curator på – i starten var det Holger selv, så var det Jacob Fabricius, denne 

gang Stinne Toft – og næste gang håber vi det er med Jerome Sans fra Paris. Hvis man ser 

det på den måde, som et selskab der afvikler de her ting, så er museet det sted hvor vi 

udstiller. Men da det er så sammenkoblet, at vi både er ansat på museet og aflønnet 

delvist af Socle du Monde i biennale perioder, så er det jo de samme mennesker. På den 

måde er det jo fuldstændigt integreret i hinanden. Men strengt taget er det to forskellige 

ting. Vi glæder os både som biennale og som kunstmuseum til at komme i nogen andre 

rammer, for nu får vi denne internationale ramme, hvor vi kan se rigtigt godt ud. Der er 

hyggeligt her i den gamle bygning, men der er ikke ret højt til loftet, og den har en masse 

begrænsninger. 

 

UDB: Hvad betyder Socle du Monde for jeres identitet som museum? 

LE: Tingene er godt og grundigt blandet sammen, for Socle du Monde er hele den her 

historie fra Damgaard-familien med Piero Mansoni, der kommer og skaber det her værk 

til Herning - med glimt i øjet, for selvfølgelig ligger jordens sokkel i Herning, hvor skulle 

den ellers stå? – som så giver navnet til biennalen, som igen, er en fuldstændig naturlig 

fremskrivning af det. Så det ligger som en kerne i bunden af den identitet vi er. Det er 

måden vi er grundlagt på. Så det kan næsten ikke hænge mere sammen. 

 

UDB: Føler du nogensinde du skal legitimere de samarbejder som i laver med 

virksomheder? 

LE: Det synes jeg faktisk ikke. Den første hurdle er sådan set at få virksomhederne 

overbevist om at de ikke kan undvære det her. Der er jo godt gammeldags salgsarbejde. 

Så det er der jo ikke noget mærkeligt i. 
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UDB: Måske er det lidt anderledes for et kunstmuseum at tale om godt 

gammeldags salgsarbejde? 

LE: Det er nok der forskellen ligger, for sådan er jeg jo opdraget, det er min baggrund, og 

jeg synes det er helt naturligt. 

 

UDB: Er det specielt at have en som dig ansat indenfor museumsverden? 

LE: Der er ved at ske noget nyt. Selvfølgelig har man haft kommunikationschefer og 

nogen der har taget hånd om pressen, og man har også nogen steder nogen der er 

dygtige til at få sponsorater ind, men det ligger jo tit på chef niveau. Men jeg synes 

Holger Reenberg har været god til at finde andre kvaliteter hos folk og få sat nogle hold 

sammen, som kommer med hver deres input. Der kommer jeg jo mere fra en 

kommunikations/salgs baggrund. Det er ved at komme mere ind, for man skal jo have 

flere igennem butikken. Også fordi, hvis man vil lave noget der er sjovt, så skal man have 

tilført ekstra midler – sådan er det. 

 

1.2. Sanita 

1.2.2. Interviewguide til direktør Knud Jeppesen 

1. Hvad har fået jer til at være med i alle Socle du Monde biennaler? 

2. Er jeres kunstengagement begrænset til Socle du Monde? 

3. Har samarbejderne forandret sig gennem årene? 

4. Evaluerer i samarbejderne? 

5. Hvem beslutter hvad og hvordan i indgår i samarbejder med kunst? 

6. Bruger i Socle du Monde strategisk i jeres markedsføring? 

7. Hvordan oplever du medarbejdernes holdning til Socle du Monde? 

8. Hvad giver Socle du Monde samarbejderne jer som virksomhed? 

9. Bruger i kunst som inspiration til jeres produktion? 

10. Beskriv jeres samarbejde med Hesselholdt & Mejlvang 

11. Hvordan oplevede i Herning Kunstmuseums rolle i projektet? 
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1.2.2. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Knud Jeppesen (KJ), Sanitas direktør 

Interview foretaget:  25.09.08 

Sted:   Sanitas hovedsæde, Ikast 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: I har valgt at være med i Socle du Monde hver gang, så i må have haft nogle 

positive oplevelser med det? Kan du fortælle noget om hvad i får ud af at være 

med i Socle du Monde? 

KJ: Når man har en hektisk hverdag indenfor det vi giver os af med – sko i alle mulige 

afskygninger og et hjertebarn og rygrad, der hedder træsko – så skal du være med til at 

lave oplevelser for dine folk. Oplevelser og temposkift. Det er meget, meget vigtige 

faktorer for at få smil på læben. Det skal være sådan, at selv om hverdagen er stresset, så 

skal der være plads og tid til smil på læben. Det kan du gøre på mange måder. Kunst er 

for mange noget uforståeligt noget, men når du får sådan nogle bavianer ind i huset, du 

rammer ikke alle folk i en organisation, men du rammer nogle, sådan så de kommer til at 

tænke lidt alternativt. Deres hverdag bliver brudt og der foregår noget udenfor det 

forholdsvis lille arbejdsområde hver enkelt har. Og det er ligesom for at få de 

perspektiver ind. 

 

UDB: Jeg kan se i har kunst på væggene og et fantastisk lækkert hovedsæde, og jeg 

ved i også har korkoncerter herude. Er der andre ting i foretager jer med kunst? 

KJ: Jeg har været med til nogle seminarer rundt omkring om kunst, bl.a. et i Brande hvor 

halvdelen var kunstnere, den anden halvdel var dem der sad på bevillingerne til kunsten, 

og så var der en fra Bestseller og mig. Det var et spændende arrangement. Men 

baggrunden for koret og sådan noget, er at vi lå mutters alene lige da vi flyttede herud – 

motorvejen var ikke engang færdig! Vi kom fra Herning og skulle markere at vi altså var 

flyttet til Ikast. Der har været så meget i spil. Ikast har været en lille bitte by og Herning 

var den store. Ikast var domineret mere af markante pengemænd indenfor 

tekstilindustrien og de førte sig frem. Herning det var mere blandet – der var også en 

masse tekstil – men det var på en anden måde. Så der har været en gevaldig rivalisering 

gennem tiderne. Og nu da vi skulle have kommunesammenlægning gik der jo også kuk i 

det. Hvor det blev Ikast-Brande i stedet for det skulle have været Herning-Ikast-Brande. 

Men den skillelinje er der slet ikke. Borgmestrene er begge venstre folk og arbejder 

sammen og erhvervslivet samarbejder også. 
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UDB: Jeg kan høre at du bruger kunsten som medarbejderpleje, som en del af den 

kultur du har lavet her internt. Tænker du kunst eksternt i jeres markedsføring, 

branding osv.? Jeg kan ikke umiddelbart se det i jeres materiale. 

KJ: Det har vi mere gjort i USA. Men ellers bruger vi i vores brochurer bygningen til at 

profilere tingene, og den der ude foran (abstrakt jernskulptur af en sål og en læst) den 

bruger vi også til at profilere. Men ellers giver det for meget støj – det er jo varer du skal 

sælge, ikke kunst. Men når du kommer ind i relationen til samarbejdspartneren, så er det 

da med til at fortælle dem, at vi har en mening med tilværelsen, lige ud over det at snyde 

dem, og lokke nogle penge fra dem. Det gør også at vi, både på indkøbssiden og på 

salgssiden, har opbygget nogle lange relationer. Vi går ikke ud og skifter kundekreds og 

leverandører, det er nogle lange relationer. 

 

UDB: Så det er en måde at vise jeres værdier på, en måde i kommunikerer hvem i 

er? 

KJ: Ja, det er nok på den måde det har størst betydning. Vi sælger meget i udlandet og der 

har man jo ikke nogen jantelov. For da vi byggede det her, var der mange af vores danske 

kunder der sagde ” I tjener sku da vist for mange penge, vi skal da vist have nogle bedre 

priser”. Når udlændinge kommer hertil – og vi gør alt for at trække dem hertil – så bliver 

de sku duperet. Det er ikke sådan en lille baggårds gesjæft vi kommer til, de her de har 

en mening med tilværelsen, der er en mening med deres produkter. Så snakker man ikke 

så meget pris. 

 

UDB: Montana markedsfører sig meget på deres kunstinteresse og på at deres 

produkt er tæt på at være kunst? 

KJ: Montana har jo også kun en kasse de kan sælge. Så de skal jo have noget op omkring 

den kasse. At de gør det skidegodt, det er så en hel anden sag. 

 

UDB: Det engagement i har i Socle du Monde, har det sat sig spor? 

KJ: Jeg føler det er med til at give en varme i hverdagen. Direkte spor er nok svært at sige, 

men jeg tror at det at vi har den 3. dimension i det vi laver – også mht. kunder, kunderne 

siger i er nogle sjove nogen med al det kunst – så får de en anden dialog med kunderne 

og leverandørerne. Der er nogle ting der ikke bliver helt hårde merkantile. Man kommer 

meget hurtigt over i den fase, når der kommer nye i slusen, at man har andet at snakke 

om, end lige nøjagtigt produktet og prisen. 
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UDB: Men det har ikke nogen afsmitning på jeres produktion? 

KJ: Nej, det har det ikke. Vi kan ikke sige at vi kan bruge det til design og 

kvalitetsmæssigt. Men det at medarbejderne de føler sig godt tilpas, de kan lide at 

komme på arbejde og de yder noget, det omsætter sig så i 2. generation i mere 

akkuratesse. 

 

UDB: Hvordan foregår samarbejdet med Herning Kunstmuseum? Hvem finder 

kunstnerne? 

KJ: Det er noget de kommer med. 

 

UDB: Hvordan indgår de i processen, set fra din synsvinkel? 

KJ: De kommer bare og siger ” Nu vil vi have nogle penge af dig igen” (griner højt).  Og det 

gjorde jo også vi fik to denne gang. For Holger han kunne ikke rigtigt få Peter Land 

placeret nogen steder. Så ringede Holger og sagde ” Ved du hvad – ham får du sku til halv 

pris”. Så han kom jo og snakkede med Else. Han ville så lave en sko i to meters længde og 

det – det kan ikke lade sig gøre. Så fik jeg en snak med ham og sagde: ”Du må sku komme 

med noget andet, for en sko i de proportioner, det kan man ikke”. Så kom han op med det 

der med handsken, og det syntes jeg også var et meget spændende projekt. 

 

UDB: Når det kunstnere kommer herud og snakker med jer, hvordan oplever du 

dem – hvad giver det dig? 

KJ: På samme måde når du kommer, så er det altid spændende at snakke med et andet 

menneske udefra. 

 

UDB: Har du frie hænder til at lave disse beslutninger om kunst? 

KJ: Ja, det har jeg. 

 

UDB: Har du noget behov for at legitimere det nogen steder? 

KJ: Nej, det har jeg ikke. Folkene dernede har efterhånden lært mig at kende, og ved at 

jeg er lidt af en skør skid. 

 

UDB: Er det her noget du vil opfordre andre virksomheder til at gøre? Tror du det 

kan fungere som strategi eller tror du det kræver en ildsjæl der er kernen i det? 
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KJ: I alle livets forhold – hvis du er ildsjæl, så kommer du sjovere igennem tilværelsen, 

end hvis du bare er en kynisk planlægger. For der er også mange der er kyniske 

planlæggere, og det kan man også se med nogen, når der bliver bygget et nyt domicil. Så 

går de ud og køber en eller anden kunstner, dekoratør eller what ever, til at dekorere. 

Der er ikke nogen ildsjæl i det. 

 

UDB: Alt det snak om kreative alliancer og oplevelses økonomi fra politisk side – 

har du nogen oplevelse af at det rent faktisk kan få nogen møder til at ske? 

KJ: Kreative mennesker … Når du er impulsiv – og en leder han skal være impulsiv – så 

kan du selv få den mest grå bogholder til at smile og til at tænke i andet end i debet og 

kredit. Og det er det der er så vigtigt. At man selv hele tiden kigger ud over sin egen lille 

arbejds ø og tænker hvor kommer vinden fra, hvad sker der bom-bom-bom. Nu kunne du 

se hvordan Tina var, fordi du kom til at spørge til hvordan hun havde sat sit præg, og så 

kommer hun med de to sko. Og sådan er der jo mange her i virksomheden, som har 

været med til at sætte sit præg på en ting i virksomheden. Så er det ledelsens opgave at 

samle den kreativitet, og give de mennesker oplevelsen af, at de kan sku noget. De er 

specielle mennesker. De stempler ikke bare ind kl. 8 om morgenen og stempler ud kl.16. 

 

UDB: Hvor har du din kunstinteresse fra? 

KJ: Aage Damgaard og Angli fabrikken og den måde han fik fortalt byen om hvor skør 

han var, det gjorde at jeg altid som knægt kiggede på hvad der skete i byen, 

kunstmæssigt. Og på et tidspunkt begyndte jeg også at se på hvordan kunst og arkitektur 

hænger sammen. Rejste meget: Kina, Japan, Sydamerika og Sydeuropa – 

forretningsmæssigt, men har haft tid til og gå tur og se. Det kommer også fra et hjem 

hvor min far gik en del op i malerier. 

 

 

1.2.1. Interviewguide til medarbejder Tina Fonnesbæk Sørensen 

1. Beskriv projektet med Hesselholt & Mejlvang 

2. Hvilke udfordringer har der været i samarbejdet? 

3. Taler i medarbejdere med hinanden om projektet? 

4. Hvad får i som medarbejdere ud af samarbejdet? 

5. Hvad betyder projektet for dig ift. dit arbejde på Sanita? 

6. Kunne du tænke dig der var mere af den slags i virksomheden? 

7. Hvordan oplever du ledelsens og Herning Kunstmuseums rolle i samarbejdet? 
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1.2.2. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Tina Fonnesbæk Sørensen (TFS), syerske på Sanita 

Interview foretaget:  25.09.08 

Sted:   Sanitas hovedsæde, Ikast 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: Har du været med lige fra starten af Socle du Monde samarbejderne i 2002? 

TFS: Ja, der var jeg også med hvor vi lavede en træsko med jordkloden på, og så har jeg 

været med til at lave handsken (Peter Land) og så var jeg med til at sy alle de sorte 

mænd, der er derude (På Herning Kunstmuseum). 

 

UDB: Det må have været nogle gode erfaringer i har med dem, siden i vælger at 

blive ved med at være med? 

TSF: Det er spændende at give kunsten videre til et eller andet, det er en stor proces, det 

er spændende, det er hårdt. Det var hårdt denne gang, fordi det er store stykker skind 

man sidder med. Man skulle samarbejde, hjælpe hinanden med at få trukket dem 

igennem maskinen, for vi har jo ikke så store maskiner til sådan nogle ting. Så det var 

noget med at rulle det sammen og hive det igennem. 

 

UDB: Kommer kunstnerne her med nogle ideer eller kommer de først og ser hvad i 

kan? 

TSF: Kunstnerne kommer med nogle tegninger, de gerne vil lave noget ud fra. Så finder 

vi ud af om det er noget der kan lade sig gøre, og hvis ikke så må de jo tænke i andre 

baner. Vi har så sagt ja, og det kunne vi godt. Vi gik så i gang med at designe tingene, og 

fik de tegnet det op og skåret ud. Så hver gang de havde fået skåret noget ud, gik de ned 

og fik det syet nede hos mig. Det var flot, det vil jeg sige. Mine børn er imponeret over at 

jeg har lavet det. 

 

UDB: Det lyder som om det samarbejde er meget let. Er det fordi du har prøvet det 

før? 

TSF: De har selv kommet og skåret det hele ud og vist hvordan det skal være, hvordan de 

gerne vil have det. Så jeg har bare syet det for dem. 

 



 98 

UDB: Så de havde mere faglig viden at møde dig med, end du har prøvet i de andre 

samarbejder? 

TSF: Ja, vi fik næsten bare stukket det i hånden, og så skulle vi bare få det lavet. 

 

UDB: Hvad giver det samarbejde jer som medarbejdere? Er der kun dig det giver 

noget, eller har det også betydning for de andre der arbejder her? 

TSF: Alle er jo sådan set involveret i det, selv om det er mig der sidder og syer. De går da 

hen og siger: ”Det er da godt og flot det du har fået lavet”. Men man tænker også 

sommetider på at det altså er meget tid vi bruger på det. Vi skal jo have det til at fungere 

sammen med at vi ikke er flere, med det vi arbejder med, med prøver osv. Somme tider 

at det svært at finde ud af, hvornår kan man og hvornår kan man ikke. Selv om man har 

afsat noget tid, så synes man at man kommer bagefter med det andet. Men jeg synes det 

har været okay, og så har man givet den en skalle i den anden ende. 

 

UDB: Synes du det er det værd? 

TSF: Ja, det synes jeg. Jeg synes det er rigtigt godt, og jeg synes det er rigtigt spændende. 

Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg kan også rigtigt godt lide at sy, så det betyder også meget. 

Også at få lov til at sy noget helt andet. Selvom mit arbejde er meget spændende, og der 

hele tiden er nytænkning, nye støvler, nye modeller… 

 

Er der nogen af de kunstværker i har været med til at lave, der har haft en 

afsmitning på jeres produktion, hvor i har fået nogle ideer til noget i kunne lave? 

Det har været for anderledes, det har ikke rigtigt kunne bruges til noget i vores ting. Det 

er måske godt nok til kunsten, men ikke godt til at producere og sende ud. 

 

UDB: Hvordan oplever du ledelsens rolle i det her? 

TSF: Det er Knuds projekt. Det er ham der sætter det i gang. 

 

UDB: Hvordan oplever du det samarbejde med ledelsen? 

TSF: Knud han blander sig sådan set ikke. Når de er kommet ind, så er det bare ude ved 

os, og så kører vi sådan set løbet. Så det er hver sin afdeling. 

 

UDB: Hvad med Herning Kunstmuseum, har de nogen berøringsflade med jer? 

TSF: De var ude og se, da vi havde fået lavet de første stykker. 
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UDB: Når i laver de projekter er det så noget i taler om medarbejderne imellem, er 

det noget i taler om i kantinen? 

TSF: Ja, det er det meget. Hvordan de ser ud, er det sådan noget ubehageligt eller er det 

godt eller det dårligt. Ja, det synes jeg vi gør. I de fleste tilfælde synes folk det er godt. 

Selvom det er en stor proces at få gang i det. 

 

UDB: Tager i samlet ud og ser det, eller er det noget man gør individuelt? Har i en 

medarbejdertur? 

TSF: Det havde vi første gang. Men det har vi ikke haft anden gang. De der har været med 

i det, har fået en invitation til at komme og se det. 

 

UDB: Taler i om det bagefter – evaluerer i processen? 

TSF: Nej, vi har ikke evalueret det rigtigt. Jeg ved ikke om Knud evaluerer det med Else 

(der står for markedsføring), om de skal have det ind igen. Men det tænker jeg næsten – 

det kan Knud vist ikke lade være med. Han er for meget på kunst, jo. Han er rigtig meget 

indenfor kunsten. 

 

UDB: Hvad synes du det gør for jeres kultur på Sanita? 

TSF: Jeg synes det er dejligt. Det varmer. Man har lidt at se på, i stedet for bare hvide 

vægge hvor der ingenting er – det er dejligt der er noget på væggene.  

 

UDB: Hvor længe har i været i dette hovedsæde? 

TSF: Vi har været i vores nye hovedsæde i 7 år. Vi var jo to virksomheder der blev flyttet 

sammen. Man skulle lige vænne sig til at vi var store og blevet mange. Det var svært for 

mig i starten, for jeg syntes da vi var små snakkede man mere sammen. Det gør vi også i 

dag hvor vi ikke er så mange igen (Der er lige blevet downsized fra 125 � 54). 

 

UDB: Det er mange mennesker der er forsvundet? 

TSF: Knud ville gerne have at det kunne have fortsat, men det gik ikke så hurtigt opad 

igen som han havde regnet med. Så må man jo tænke andre baner. 

 

UDB: Kommer du på Herning Kunstmuseum når i ikke laver noget der? 

TSF: Jeg har været der et par gange. Jeg har selv gået ude på TEKO engang. 
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UDB: Kunne du tænke dig, der var mere af den slags, hvis der blev afsat tid til det? 

TSF: Ja det kunne jeg godt tænke mig, for jeg synes det er spændende at arbejde med – 

med nytænkning. Det udvikler meget fagligt. 

 

UDB: Er der noget der er svært i samarbejderne, udover det med at få tid til det? 

TSF: Nej. Man får det jo bare til at fungere, og det har vi også gjort. Man er sommetider 

presset, og så giver man den en skalle i den anden ende. 

 

UDB: Du har været med fra den første gang. Kan du mærke at samarbejdet har 

forandret sig? 

TSF: Det er lettere, for første gang er man lidt nervøs for hvad det lige er man går i gang 

med. Anden gang så ved man lidt mere om det. Denne gang vidste kunstnerne selv 

hvordan de gerne vil have det, og fandt selv ud af hvordan det kunne lade sig gøre. De 

spurgte f.eks. om det kunne lade sig gøre at sy i fire lag læder. De så, at det var svært at få 

den første vi syede gennem maskinen, så de måtte halvere det lidt. 

 

UDB: Har der været nogen samarbejder hvor det ikke har gået så nemt? 

TSF: Nej, jeg er vant til at skulle få det til at fungere med designere og modellører, og det 

er jo præcis det samme med kunstnerne. Så må man jo snakke sammen, hvis det ikke 

fungerer. Og nu har jeg været her i så mange år, så samarbejdet bliver bedre og bedre. Da 

jeg kom hertil, troede jeg ikke jeg skulle blive så længe. Men der har hele tiden været nye 

arbejdsopgaver, og det har været fedt, at man har kunnet få lov til at prøve noget nyt. 

 

UDB: Er samarbejderne med kunstnerne en del af at prøve noget nyt? 

TSF: Ja, det er det – at prøve noget andet end det man sidder med. 

 

UDB: Det har været dig der har fået lov hver gang – det er ikke gået på omgang? 

TSF: Nej, det har det ikke. Men det er fordi jeg startede som model syerske, de andre har 

været nogle nye der er kommet ind hele tiden. 

 

UDB: Så du er den der har haft mest erfaring? 

TSF: Ja, jeg er den der har været der længst, af de syersker der var. 
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UDB: Hvad med de andre syersker – kunne de godt tænke sig at prøve at være 

med? 

TSF: Nu er der ikke flere (efter fyringsrunden). Men før snakkede de ikke så meget om 

det. De så jo hvad vi lavede. Dengang sad vi sammen i en gruppe.. men nu er der ikke så 

mange maskiner tilbage. Det er sådan lidt … Det var før jul de første fyringer startede og 

så kom den anden lige efter jul. 

 

UDB: Hvornår lavede i ”Mørkemænd”? 

TSF: Marts og april måned. De har været rigtigt søde de to piger der har været her. Den 

ene havde en lille baby, og den anden hun ventede sig jo (De to kunstnere boede i en 

lejlighed i hovedsædet, mens de lavede kunstværket.) Så det var lidt besværligt, så skulle 

den ene lige ned og amme og sådan var der hele tiden noget. Jeg sagde ”Det skal du ikke 

tænke på, vi skal nok få det til at fungere”. De var rigtigt dygtige og søde. Til 

ferniseringen ude på kunstmuseet, der var det lidt sjovt for jeg serverer jo også. Så jeg 

var faktisk hyret til at servere derude. Og så mødte jeg Knud og Else derude. Og så kom 

den ene kunstner, der var til ferniseringen og roste og takkede så mange gange for det 

stykke arbejde jeg havde lavet, og fortalte folk omkring at hende der serverede – det ar 

altså hende der har lavet det derovre. Så det var rigtigt hyggeligt. Og forældrene syntes 

det var lidt spændende at snakke med mig. Så jeg synes helt klart jeg har en del af det 

kunstværk – det er også mit. Da jeg stod og kiggede på det derude, og der kom nogle 

andre besøgende og kiggede på det, sagde min datter: ”Det er min mor, der har lavet det 

her.” Så de var lidt stolte på mine vegne. 

 

UDB: Jeg syntes man godt kunne vise noget mere om processen mellem 

virksomheder og kunstnere på udstillingen, for jeg synes jo det gør det ekstra 

interessant? 

TSF: Jeg kunne også godt tænke mig man måske havde vist hvordan det har været lavet. 

Også at de skriver lidt mere om hvem der er med til at lave det. Selv om det er 

kunstnernes kunst, så kunne man godt vise at der faktisk har været andre med i 

processen. Men det var der heller ikke første gang. Men kan kunne godt vise hvor stort et 

stykke arbejde, der ligger i den kunst der bliver fremvist, og hvor lang tid det tager. 
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1.3. Hesselholdt & Mejlvang 

1.3.1. Interviewguide 

1. Fortæl om jeres samarbejde med Sanita 

2. Hvordan oplevede i Herning Kunstmuseums rolle i samarbejdet? 

3. På hvilken måde er jeres kunstværk påvirket af samarbejdet? 

4. Hvad har samarbejdet givet jer? Har det gjort en forskel? 

5. Har i erfaringer med andre samarbejder med virksomheder? 

6. Hvad er jeres holdning til samarbejder mellem kunstnere og virksomheder? 

Hvilke udfordringer er der i det? 

7. Hvordan oplever i jer selv som brand? 

8. Hvordan markedsfører/sælger i jer selv? 

9. Føler i at resten af kunstverdenen tænker anderledes om jer pga. jeres deltagelse 

i ”Socle du Monde”?  

10. Har i måttet legitimere samarbejdet overfor nogen? 

11. Er der nogle virksomheder i synes kunne være spændende at samarbejde med? 

Nogle i slet ikke vil samarbejde med? 

 

 

1.3.2. Interviewtransskription 

Interviewpersoner:  Sofie Hesselholdt (SH) og Vibeke Mejlvang (VM) 

Interview foretaget:  21.10.08 

Sted:   Sofie Hesselholdts hjem på Østerbro 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: Hvilken holdning er der til samarbejder mellem kunst og erhvervsliv i 

kunstfeltet?  

SH: Det har været meget ildeset at gøre som kunstner de her ting igennem tiden. Da vi 

startede på akademiet var det helt klart ”uha, og så mister man sin integritet og uha, 

storkapital. 

VM: Og også ift. Sponsorpenge blev det diskuteret. Det var man ikke meget for, for ville 

de så overtage? 
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UDB: Men det har forandret sig? 

SH: Ja, siden vi startede på akademiet i 2000. Men det har det jo også rent 

samfundsmæssigt. Det er jo blevet meget mere comme il faut og søge fonde og private 

midler til at gennemføre statslige projekter. Privatiserings tanken er kommet mere frem 

med den regering vi har nu. 

 

UDB: Har i følt at i har skullet legitimere jeres deltagelse i ”Socle du Monde”? 

VM: Nej, det føler jeg overhovedet ikke. Ikke på de præmisser denne her udstilling har 

været sat op på. Jeg har slet ikke følt, at jeg skulle gå på kompromis nogen steder. Heller 

ikke overfor kollegaer. Jeg tror, at hvis vi skulle have været inde og designe træsko, eller 

der skulle være kommet et produkt ud af det, så ville jeg begynde at være sådan lidt… så, 

skulle det have været i en anden form end det er nu. Den har været enormt fri for os. Vi 

har kunnet gøre hvad vi har lyst til. 

SH: Men jeg tror også det er fordi vi har haft fuldstændigt frie tøjler. Der har ikke været 

noget med at vi ikke måtte lave noget politisk, for hvis man har den form for 

restriktioner, så tror folk kommer mere op af stolene i kunstverdenen. Vi har ikke mødt 

modstand på den måde. Jeg synes virkelig der er sket en holdningsændring, fra vi 

startede på akademiet. 

VM: Jeg har faktisk mødt to kollegaer, som har sagt ”nej, wauw, gid det var mig”. Fordi 

man også ved, ift. det med virksomheder, at der er nogen der betaler for produktionen. 

Vi fik en syerske til at hjælpe os med at sy dragterne. Nu er vi meget fascineret af læderet 

som materiale, og vi kom bare ind på lageret og kunne få hvad vi ville have. Og det er 

man ikke vant til. Man er vant til at man skal ud og søge enormt mange penge, for at 

kunne få noget realiseret. Så det med at have frie tøjler, til bare kaste sig ud i et eller 

andet. 

 

UDB: Så samarbejdet gav jer i virkeligheden en større frihed? 

SH: Netop fordi vi slap for alle de der økonomiske overvejelser, som tit er en ret stor 

hindring, når man laver kunst, eller en hurdle man skal over. Alt blev betalt for os, og vi 

skulle ikke ud og søge penge. På den måde synes jeg faktisk jeg følte ret stor frihed. Også 

det at der var en ramme vi arbejdede under, der var nogle materialer, og deres 

produktionsapparat vi skulle finde ud af at udnytte. Så derfor var der en ramme, og det 

var ret befriende. 

VM: Men det var ikke en ramme der sagde nu skal vi arbejde i læder, for vi vidste at 

Simon Starling, der har arbejdet med Sanita før, lavede en dekoration til en lastbil. Så det 
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handlede om ”hvad er det vi vil har?”. Ikke at vi skulle lave noget i træsko læder. Det var 

så bare det vi tændte på. 

 

UDB: Hvordan har forløbet været? 

SH: Museet ringede til os, og så gik der noget tid. Så havde de fundet Sanita til os, og vi 

var ovre og snakke med dem og se det. Det var egentligt meget nemt. Vi syntes det var 

spændende og de var åbne for hvilken kunstner de ville få. 

 

UDB: Hvordan oplevede i kunstmuseets rolle? 

VM: De var med ude til det første møde, for at sætte det i gang. Det syntes jeg var rigtigt 

fint fra museets side.   

SH: De var meget fødselshjælpere. De bragte os sammen og så slap de taget. De ville 

gerne følge processen lidt, mere for at undgå at det kører helt af sporet. Men de har ikke 

været inde og dominere på nogen måde. De har været meget sådan: ”Det kører i”. 

VM: Jeg tror også vores samarbejde med Sanita har været enormt nemt. Fordi de har 

været enormt indstillet på deres del i opgaven. Der er andre kunstnere der har stødt ind 

i nogle hindringer. 

 

UDB: Hvad er det for nogen hindringer? 

VM: Nogen hvor virksomheden ikke ville bruge økonomien på det, at virksomhederne 

syntes det var mange penge. 

SH: Sanita har jo været med til at starte hele Socle du Monde, så de er virkeligt de gode at 

få på den måde. Så de har jo bare været sådan ”vil i have 50 kvadratmeter læder til en 

formue, det skal i nok få”. Det har været virkeligt været dejligt. 

 

UDB: Hvordan er kunstværket blevet påvirket af samarbejdet? 

SH: Der har helt klart sket noget med materiale valget, fordi vi kom ud og kunne have 

valgt 117 andre ting end læder. Nu har vi været ret interesseret i læder tidligere, men vi 

har ikke haft mulighed for at bruge det. Så på den måde tror jeg meget det er materiale 

valget. Og så har det rent teknisk påvirket med hvad man kunne og hvad man ikke 

kunne. Vi ville ikke have lavet sådan et projekt hvis det ikke havde været for Sanita, for vi 

ville aldrig nogensinde have haft mod på at gå i gang med at sy i læder på den måde. Hele 

det apparat har betydet at vi har kunnet tænke større end vi ellers ville. 

VM: Det er jo et meget besværligt materiale, det er noget meget tykt læder vi har haft 

gang i. Der er jo nogle maskiner vi nærmest ikke kan tænke os til. Måske er der nogle ting 
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man kan på sigt, men der hvor vi er karrieremæssigt lige nu, så er det ikke sådan at man 

lige henvender sig til en læder fabrik, og får dem til at sy 8 store figurer. Det kan godt 

være man ville gøre det hvis man hed Oluffur Eliasson. 

SH: Vi fik jo en omvisning, til at starte med, og vi fik også lov til at lave vores egen træsko. 

Og så så vi jo hvad mulighederne var mht. sådan noget med applikationer og syteknikker 

og alt muligt. Der blev vi ret inspireret af hvordan vi kunne bruge syningerne til pynt, så 

jeg synes egentligt der var nogle formmæssige ting der voksede ud af deres produkter. Vi 

er nok også meget gode til at gribe chancen, så laver vi lige lidt om for det passer ind her. 

 

UDB: Det er en del af jeres almindelige arbejdsproces? 

VM: Nogen gange er den meget fastlås og nogen gange tager vi imod hvad der kommer. 

Det er lidt forskelligt. 

SH: Da vi var ude og lave noget for den kongelige porcelænsfabrik, var det jo også noget 

med at finde ud af, hvad er grænserne for porcelæn, og så måske lige træde et skridt 

længere ud. Sådan har det også været med det her læder. Jeg tror Tina syntes nok at vi 

pressede hende. Så vi har også presset deres maskineri. Hun syntes vist det var ret hårdt. 

 

UDB: Jeg ved jo der er blevet fyret ret mange folk derude på det sidste – var det 

noget der skete mens i var der?  

SH: Vi nåede at komme derud og starte op mens der var rigtig mange, men så blev hele 

projektet skubbet, og så var de faktisk blevet fyret i mellem tiden. 

VM: Vi var egentligt startet op med at lære mange af de der medarbejdere at kende, og så 

var de væk da vi kom næste gang. Hele hallen var ryddet. 

SH: Det var faktisk præcis det samme da vi var på Porcelænsfabrikken, da var der 

fyringsrunder midt i det hele. Det var lidt trist, det er jo sjovere når det går rigtigt godt 

for et sted. Men jeg synes ikke det påvirkede os, for vi egentligt lov til at gøre det vi ville 

stadigvæk. 

 

UDB: I boede der også? Hvordan var det? 

VM: Det var meget intenst, fordi vi lå nede i hallen hvor alle medarbejdere kom forbi 

morgen og aften. Der lå vi og lavede vores ting. 

SH: Det var helt absurd. Jeg var jo relativt godt gravid og Vibeke havde sin datter med, så 

jeg lå og kravlede rundt med stor mave og Vibeke lavede mælkepulveret i køkkenet. Men 

de var meget servicemindede, de har nogle gæsteværelser og så fik vi mad i kantinen vi 

bare kunne gå ned og tage. 
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UDB: Hvad er jeres baggrund? 

VM: Vi startede i 1999 på det Fynske akademi, hvor vi mødte hinanden. Og da havde 

Sofie læst kunsthistorie i tre år, og jeg kom fra noget Kunsthøjskole. Så startede vi der og 

så gik der tre måneder, så havde vi vores første udstilling. Så har vi samarbejdet siden. 

SH: Så vi har 10 års jubilæum om kort tid – det er ret sjovt. Så kom vi ind på Akademiet i 

København og afsluttede sammen i 2006. 

 

UDB: Hvordan oplever i jer selv som brand? 

SH: Der er jo både det med hvordan vi går ud og er som personer. F. eks det med børn er 

en ny situation. Hvordan sidder man til et møde med en baby, og der har vi valgt at der 

er vi jo to, så den ene kan gå lidt fra. Så det er okay for vores image – det ændrer sig jo 

hele tiden, lige nu er det børn det hele handler om. Men ellers ser vi os selv rent fagligt 

som i en politisk, samfundskritisk retning. 

VM: Det med brand, er ikke et ord vi normalt bruger, men det er meget sjovt at få lov til 

at reflektere over det. Ens brand bliver ligesom opbygget mens man er under 

uddannelse. Man er enormt aktiv på Akademiet, man er enormt udadvendt. Og vi var 

ekstremt udadvendte. Vi syntes det var sjovere at lave udstillinger alle mulige steder end 

at gå i skole og modtage undervisning. Så vi var dem der hellere ville arbejde på et sjovt 

projekt ude i byen end at sidde til forelæsninger. Vi fik lavet enormt mange udstillinger 

ret tidligt, og kom i gang. Så jeg tror det var vores brand på det tidspunkt, at vi var aktive, 

der skete hele tiden noget og det hænger stadigvæk ved. Selv nu hvor vi har fået børn, 

laver vi stadig lige så mange udstillinger som vi plejer. 

SH: Men det har også været på bekostning af, at vi ikke har et brand som super 

teoretiske, vi har aldrig været dem der har siddet og snakket filosofi og kunstteori i 

stride strømme. Vi har mere været det modsatte. Vi vil gerne prøve at kommunikere 

mere direkte og mere nede på jorden end alt for teoretisk. 

VM: Vi har måske også haft det svært med alt for intern kunst. Ikke at vi ikke synes det er 

spændende rent fagligt, men mere at vores kunst har ligget et sted hvor vi har 

kommunikeret med en meget bred beskuer, hvor vi også gerne ville møde Hr. og Fru 

Jensen på gaden. Det har i hvert fald været vores strategi på et tidspunkt, som en 

modreaktion på at gå på et kunstakademi, hvor man hurtigt kan falde i nogle båse, med 

at lave kunst for hinanden og de andre kunstneres skyld. 

SH: Jeg tror også vi rent brandmæssigt tænker på hvordan vi agerer ude i 

kunstverdenen. 
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UDB: I skal vel også markedsføre jer selv på en eller anden måde? 

SH: Det er jo noget særligt at være to kvinder der arbejder sammen, så det er jo også et 

brand er vi er veninder samtidig. Vi færdes – ikke bevidst, men af naturlige årsager – 

meget rundt sammen.  På et tidspunkt gik vi ret meget op i, at når vi skulle have 

fernisering, så gav vi den hele armen. Sådan lidt for sjov, fordi der var nogen der syntes 

det var lidt forbudt, fordi man hellere skulle komme i sit malerplettede atelier tøj og se 

meget kunstneragtig ud. 

VM: Der skulle også være noget bid i vores kunst – en stillingtagen til samfundet. Det 

ovre i Herning er egentligt det mest surreelle vi har lavet længe. Hvor der ikke er helt 

tydelige forankringer i virkeligheden, selvom man får mange billeder af det. Det er jo 

gamle Ku Klux Klan dragter fra 1800-tallet vi har kigget på. Men før har vi været mere 

direkte. Så har vi taget en Le Klint Lampe, for at sige noget om den pæne borgerlige stil, 

så det har været mere direkte kommenterende. 

SH: Vi bliver ofte opfattet som at vores kunst er ret maskulin. Folk bliver tit overrasket 

over at vi er kvinder, der har lavet de ting vi har lavet. Det er vi egentligt meget glade for. 

Vi kan godt det spil mellem, at vi kommer med vores meget kvindelige måde at være på 

og så laver drengerøvsagtig kunst. Vi synes det er sjovt at spille på de forventninger folk 

har. Det skal ikke være pussenusset det vi laver. Så det er det der meget sorte univers. 

 

UDB: Hvad lever i af? 

VM: Vi arbejder sammen med V1 Gallery i den hvide Kødby og Charlotte Fogh 

Contemporary i Århus. Der er vi fast repræsenteret og de sælger vores ting og tager os 

med på udstillinger og messer.  

SH: Og ellers søger vi om penge, og der søger vi også altid om løn til os selv. Vi har lige 

fået en præmiering fra Statens Kunstfond, for et værk vi lavede i foråret, samtidig med 

Herning. Det hedder ”Barrikade”, der var i en Slotspark i Jyderup. Så laver vi en smule 

undervisning, og så bliver det hele til noget – ikke en hel årsløn, men så er vi lidt på 

dagpenge. Vi er ikke nogen superbestsellere. 

 

UDB: Laver i bestillingsopgaver? 

VM: Meget gerne. Vi har lavet nogle stykker udsmykning. Og det vil vi gerne have mere 

af, for det er rigtigt sjovt. Det er rigtigt spændende at tænke sin kunstproduktion ind i en 

anden sfære, for hvis man laver en galleri udstilling, så henvender man sig til et 
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publikum. Men skal man udsmykke en folkeskole, som vi har gjort, så er det helt klart et 

andet publikum. Der er nogle børn og nogle lærere der skal se på det der. 

SH: Det er en super måde at tjene penge på. Og det er også de ting vi har tjent flest penge 

på. Og på en måde også den største loppetjans. Vi har f.eks. lavet en skulptur til nogle 

ældreboliger i Horsens. Og det tog ikke så lang tid at lave værket, men fordi de bestiller 

det, og der er hele den proces omkring tilblivelsen af værket, så bliver det dyrere. For vi 

skal rejse frem og tilbage til Horsens og de får et skræddersyet projekt. Men reelt er der 

mindre arbejde i det. Så det er vi ret interesseret i – også fordi det er sjovt at lave noget 

der er blivende. 

VM: Det er bare en spændende opgave, også fordi det er en dialog. Sjældent har vi haft et 

så talende publikum som netop dem i ældreboligen. De var virkeligt interesserede og på 

- analyserede og diskuterede. Man var bange for de ville smadre det med stokken, fordi 

de havde været så engagerede. Det er ret fedt at tænke sine værker ind på den måde. 

SH: Det har heller ikke været et kompromis, de gange vi har lavet det. Man har bare lige 

skulle tviste det. 

 

UDB: Er der nogen virksomheder i synes kunne være virkeligt spændende at 

arbejde med? 

SH: Mange. Det er rigtigt sjovt for os at få muligheden for at få lavet noget der ser tjekket 

ud. Netop at have det produktionsapparat indover. Det højner kvaliteten, og kan få det til 

at se mere smart ud. Vi havde bare aldrig have kunnet sy det der selv, og jeg er ikke 

sikker på at vi havde fundet på, at vi skulle have en syerske ansat. 

VM: Det er også noget med, at bliver man parret med noget man ikke lige vidste 

eksisterede – man går jo ikke og tænker på en træskofabrik til daglig – og så åbner der 

sig en ny verden. Men vi kommer selvfølgelig med vores baggrundsviden, som vi putter 

ind i det her nye projekt, så det er også en øjenåbner. Vi blev en gang parret med Svend 

Michelsen chokolade, hvor vi skulle lave skulptur af chokolade. Det var rigtigt lækkert – 

vi fik enormt meget belgisk råchokolade, 50 kilos kæmpeplader chokolade og marcipan. 

Det lavede vi eksplosioner af. 

SH: Det var netop det med hvordan vi kunne sætte en bombe under, at det kan blive 

meget sødt og kært i chokolade. Så vi ville gerne lave noget der var grimt og voldsomt. Vi 

er ret glade for det projekt. Det blev udstillet i Illum, i Svend Michelsens chokolade 

afdeling. Så det stod i en montre mellem deres produkter. Så pludseligt kom der noget 

virkeligt, terroragtigt ind i den der chokoladefabrik – det var sjovt at være med til. 
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UDB: Er der nogen virksomheder i slet ikke kunne tænke jer at arbejde sammen 

med? 

SH: Generelt vil vi nok tænke meget på, hvad de har af materialer vi kan bruge, fordi vi er 

så materiale glade. F. eks kunne jeg godt tænke mig at arbejde sammen med Egetæpper 

som Nanna Buhl samarbejdede med. Men alle der har et materiale der på en eller anden 

måde er sanseligt ville være interessant for os. Men jeg ved ikke om vi ville være sådan? 

V: Så skulle det være en politisk overbevisning, som gjorde at man ikke gik ind i et 

samarbejde. At man syntes, at det de stod for, det kunne man ikke arbejde med. 

S: Jeg tænker på sådan noget som en våbenfabrik, men på den anden side kunne det 

være ret sjovt at lave noget med en våbenfabrik. Jeg tror mere vi ville slå bak, hvis de 

satte nogle restriktioner op for os. 

 

UDB: Hvor meget føler i, at i bliver sat sammen med en virksomhed vi arbejder 

for? 

SH: Vi kommer jo til at give dem noget legitimering, og hvis det var en virksomhed, man 

decideret var uenig med, rent politisk, hvis vi virkeligt syntes de var uetiske… F.eks. hvis 

det var nogle nynazister der kom og bad os om at lave noget til dem, der tror jeg at jeg 

ville slå bak, for den overbevisning kan jeg ikke stå inde for. Jeg ville ikke være med til at 

gøre dem trendy, fordi de får noget smart kunst. Men et stort multinationalt selskab der 

tjener mange penge, det har jeg ikke så meget på. 

VM: Det er mere noget ideologisk. Hvis der nu var en folkekirke der spurgte om vi ville 

udsmykke, så skulle vi diskutere det, for Sofie er ikke troende og jeg er medlem af 

folkekirken. 

SH: Jeg ville gerne udsmykke en folkekirke. 

 

UDB: Så den trade der er, er at i giver legitimering til virksomheden, og de giver 

jer produktionsmuligheder og penge? 

SH: Ja 

 

UDB: Får i andet med?  

SH: Vi får også udvidet vores kunstneriske horisont, for vi bliver tvunget ud i nogle 

situationer, hvor vi skal passe ind et eller andet sted. Hvor vi har mulighed for at gøre 

hvad vi vil, men hvis det handler om at vi skal bruge læder, så er det det. 

VM: Det er meget hvordan opgaven er formuleret. Det der er så fint ovre i Herning, er at 

den er så åben. Vi får ikke trukket noget ned over hovedet, vi ikke kan leve med. Den har 
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de fanget meget godt: At vi skal have vores kunstneriske frihed, og firmaet skal ikke have 

et produkt af os.   

SH: Hvis nu det var McDonald’s, som jeg synes er en skodvirksomhed, som sagde vi 

skulle lave noget men det måtte ikke være kritisk overfor dem – det ville jeg ikke gå med 

til. For jeg ville synes det var sjovt at lave noget med McDonald’s, hvis jeg kunne give 

dem fingeren på en eller anden måde. Hvis jeg måtte lave noget der gik tilbage i hovedet 

på dem selv. På den anden side, ved jeg ikke om det ville være så smart. 

 

UDB: Så kan de jo komme til at virke meget seje, fordi de tør invitere nogle 

kunstnere ind der kritiserer dem? 

SH: Ja, jeg ved der har været projekter, der har lavet en bagvendt legitimering. 

 

Hvad er jeres indstilling til når kunst virkeligt bliver storsælgende og bliver til en 

virksomhed? Er der et sted hvor det skrider, og bliver mere vare end kunst? 

VM: Jeg har ikke noget mod dem der laver en virksomhed ud af det. Jeg er ikke sikker på 

jeg selv har lyst til at ligge så meget der. Jeg kunne godt se jeg havde nogle ansatte til at 

lave nogle forarbejder – vi gad godt have nogle assistenter. 

SH: Jeg synes godt man kan se på en kunstner, som det har været fremme med Olufur 

Eliason, at det bliver meget det samme han kører forskellige steder, og sådan lidt rystet 

ud af ærmet-agtigt, fordi han har sådan et stort produktionsapparat. Men hatten af for 

det, det er jo fedt for ham. Men jeg vil hellere selv have fingrene ned i tingene. Men jeg 

kan ikke se os på den måde, fordi vi bruger meget tid på hvert enkelt værk. Vi kan ikke få 

andre til at stå der for os, vi bliver nødt til at være der selv, fordi der sker meget i den 

situation hvor vi arrangerer en installation eks. Og så har vi glæden ved hele processen. 

VM: Det er jo noget med en mavefornemmelse, og det kan man ikke uddelegere. 

 

UDB: Det har undret mig, at Sanita kun bruger samarbejdet med jer internt, og 

ikke til branding? 

SH: Det har også undret mig, for jeg ville jo som virksomhed tænke på hvordan jeg kunne 

få det på bundlinjen. Men det har været meget rart for os, for vi har sluppet for at skulle 

tage stilling til om vores kunst skulle eks. udstilles i Illum, og så ville vi jo seriøst blive 

connected med virksomheden. Og så tænker jeg straks, at så skal vi have nogle flere 

penge for det. Men vi har tidligere lavet udstillinger i butiksvinduer for Levi’s 

forretninger, så det er ikke fordi det er os fremmed at være i et udstillingsvindue med 

vores kunst. 
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VM: Men renheden i Socle du Monde er helt fantastisk. Det er et museum, der kommer og 

spørger os, det er dem der giver honoraret, og så bliver det mere en legeplads end at vi 

arbejder for Sanita. 

SH: Det har helt klart været attraktivt for os, så man slipper udenom alle de der ting. 

 

UDB: Men ifølge de 10 dogmer, må de jo gerne bruge dokumentation af processen 

til deres markedsføring, så i princippet kunne de smække billeder af 

”Mørkemænd” i deres katalog? 

VM: Det ville være fint nok, men interessant at de ikke gør det. Men det må være fordi de 

er en gammeldags virksomhed, med en gammeldags stil. 

 

UDB: Jeg har undret mig over at der ikke stod noget om den proces der er bag 

værkerne, for jeg ser det som en del af det særlige ved udstillingen? 

SH: Jeg synes den er underformidlet. Også når jeg har set katalogerne fra de andre år, har 

jeg haft det sådan: ”Giv mig nogle oplysninger”. Jeg synes det er ærgerligt, de ikke er lidt 

mere pædagogiske om det. Jeg synes godt man må give lidt mere ved dørene. 

VM: Når man kommer ind står der heller ikke noget om det. 
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Bilag 2. ”Byens Puls” - Interviewguides og 
interviewtransskriptioner  

2.1. WeMadeThis 

2.1.1. Interviewguide til Project manager 

1. Hvad er din baggrund? 

2. Beskriv dit job som Project manager  

3. Hvad er filosofien bag WeMadeThis? 

4. Hvordan oplever du at firmaer går ind i samarbejde med kunstnere 

5. Oplever du der sker en udvikling/forskel gennem forløbet – hvad får de ud af 

det? 

6. Hvordan oplever du kunstnere går ind i samarbejder med virksomheder 

7. Oplever du der sker en udvikling/forskel gennem forløbet – hvad får de ud af 

det? 

8. Hvad skal der til for at det bliver et godt samarbejde? 

9. Hvor er der udfordringer? 

10. Beskriv processen i jeres projekter  

11. Hvor ser du udviklingsmulighederne indenfor dette felt? 

 

 

2.1.2. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Emil Spangenberg (ES) Project manager på WeMadeThis 

Interview foretaget:  12.11.08 

Sted:   WeMadeThis på Vimmelskaftet 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: Hvad er din baggrund? 

ES: Jeg har en baggrund som musiker, og har levet af det. Omkring år 2000 fik jeg en 

interesse for at have et almindeligt job, og fik arbejde i IT branchen som intern ufaglært 

projektleder i Cybercity. Mit job bestod af intern uddannelse og træning af de ansatte, og 

der fik jeg smag for forretningsdelen af mit liv Jeg havde min musiske og kreative ballast 

med, som hele tiden hev i mig og prægede mit arbejde på et ideplan. Da uddannelsen 

”music management” blev lavet på Rytmisk Musikkonservatorie i samarbejde med CBS, 
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søgte jeg ind der, efter et år som freelance manager i musikmiljøet. Mit fokus under de 

tre år på uddannelsen, var det spændingsfelt, der ligger mellem de kreative industrier og 

erhvervslivet. De mere Corporate mål og tanker om at tjene mange penge, men gøre det 

via noget kreativt materiale. Den rolle som jeg ser som en oversætter, der er der i 

midten, det kommunikationsmæssige fokus dykkede jeg rigtigt meget ned i. Selv om det 

var fokuseret på musikbranchen og de specifikke udfordringer der ligger der, sørgede 

jeg hele tiden for at perspektivere det ud til de andre kreative industrier, og de generelle 

problemstillinger der ligger der og hvordan man skal navigere i det felt. Det gjorde at jeg 

var hos Wonderfull Copenhagen et år, hvor vi lavede Copenhagen Music Week og MTV 

Music Awards. Det var event baseret, men var en stor kommunikations og pr opgave for 

København. Derfra blev jeg ansat i et konsulentbureau, hvor jeg var strategi og musik 

konsulent for Tuborg internationalt. Der lavede vi en masse eventbaserede projekter, 

som handlede om kampagnekommunikation og markedsføring via megaevents i 

Østeuropa, hvor Tuborg er lanceret 100 % som et musikbrand. Vi lavede koncerter i 

Serbien, Rusland og Kroatien med kæmpenavne som Metallica og Red Hot Chili Peppers i 

et enormt stort format, hvor der blev trykket på alle marketing knapper. Det var sjovt, 

men hårdt fordi man arbejdede rigtigt meget alene.  

 

Så fik jeg mulighed for at komme herind i WeMadeThis som projektleder. WeMadeThis 

er et kreativt bureau, der arbejder med hele marketings palleten, men med et fast fokus 

på unge mellem 14 og 30. Det er i kampagner, print, online, film og magasin 

kommunikation. Vi arbejder meget holistisk med kreativitet i forhold til Logo. Det jeg 

laver er nye projekter, og hele den kommunikation der er mellem vores kreative afdeling 

og vores kunder. Det er forventningsafstemning og levere det rigtige. Kickstarte de 

kreative processer mod de mål vi sætter os sammen. Så en lang del af vejen er mit job 

rådgivning indtil vi finder det rigtige format, finder det rigtige koncept. Hele den 

indledende fase med at få det formuleret, få det samlet og få tankerne på plads. Når alt er 

på plads og vi skal til at producere træder jeg mere eller mindre fra og springer videre til 

det næste. 

 

UDB: Hvad er det for nogle udfordringer du ser i feltet mellem erhvervslivet og de 

kreative industrier? 

ES: Der ligger nogle forskellige udfordringer internationalt og nationalt. Internationalt er 

det et interessant felt, for det er sjældent man oplever at man oplever at de kreative 

industrier er støttede på samme måde som de er i Danmark. Det giver nogle andre 
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desperate måder at arbejde på, for det er vind eller forsvind. Men det giver også en 

anden skarphed både kunstnerisk og kreativt. Da vi var på studietur i New York, mødte 

vi nogle Jazz musikere. Da vi forklarede dem at man i Danmark har mindsteløn, 

kontrakter og fagforeninger, så sagde de: ”Men så kan de musikere jo ikke være særligt 

gode. For hvordan sikrer man sig så at det er de bedste der spiller, når de ikke skal spille 

for at overleve?”  Den synes jeg er et meget interessant snit på den internationale 

fortolkning af det spil der ligger mellem de kreative og de kreative, for der er det meget 

enkelt. Der køber de kommercielle noget kreativitet, og det skal bare virke og virkeligt 

være godt. Og typisk er det kun kortsigtet. Herhjemme er det lige så meget en 

ledelsesmæssig ting, for når du snakker udlandet og kreativitet, så er de kreative bare 

tvunget til at komme ud og sælge, kommunikere og netværke, for ellers kommer der ikke 

nogen opgaver. Herhjemme er der en masse støttekroner, legater og puljer – der er 

muligheder for at få noget ro til at arbejde kunstnerisk med mange forskellige ting, der 

ikke behøver at have noget kommercielt afsæt. I det felt bemærker vi, at der opstår et hul 

imellem virksomhederne som gerne vil bruge kunsten på den ene eller anden måde, eks. 

branding eller markedsføring, og de miljøer der i virkeligheden lever lidt i sig selv. De 

har nogle udfordringer med at få bygget nogle broer og skabt nogle relationer på tværs. 

Der træder vi til, og jeg så allerede i min studietid at der helt markedsmæssigt var et 

behov for, at der kom nogen, som forstod begge lejre og som interesserede sig for begge 

lejre. Nogle der kunne mægle derimellem og få optimeret nogle resultater. Det er det der 

driver mig, jeg synes der ligger nogle rigtig spændende udfordringer der. 

 

UDB: Hvad er din oplevelse af hvad virksomhederne forventer af kunsten – hvad 

tror de det kan? 

ES: Det er meget forskelligt. Når vi dealer med store virksomheder, så er det typisk 

gennem en marketing afdeling, og en marketings chef eller koordinator, som på 

baggrund af masser af analyser og tonstunge rapporter fra dyre konsulent bureauer har 

fundet ud af at x produkt skal gå til x mål gruppe, der ligger mellem 14 og 30 og er en 

urban målgruppe. Så vi får typisk et brief der siger ”vi vil rigtig gerne i kontakt med den 

her målgruppe.” Det er sjældent vi får et, hvor de vil lave et kunstnerisk setup. Der har vi 

et fortolkningsrum, som er vores arbejde, det er der vi gør os gældende. Vores primære 

målgruppe er dem der er firstmovers, dvs. opsøgende og interesserede og by–

orienterede, der tænker kunst, mode og musik sammen til et hele, identitet mere end 

vaner. Den dialog vi tager med kunderne er, at siger vi til kunden, at man kan gøre to 

ting: Man kan knalde reklamer ud til offentligheden i en uendelighed, med et kækt 
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budskab og en rabatpris, og så kan vi drive forbrugeren ned og købe det i butikken, som 

er en kortvarig relation. Men når vi snakker branding og længerevarende relationer til 

forbrugerne, så er det typisk en helt anden strategi vi går efter. Den er meget mere 

underspillet og ægte, og handler om at få sat gang i nogle netværk og få skabt nogle 

relationer til nogle miljøer, og gerne få plantet noget ejerskab til produktet, budskabet 

eller mærket ude i miljøerne. Så vi kommer til at være fødselshjælpere på et setup der 

kan leve uden os, der kan leve uden en kampagneidentitet. I virkeligheden skaber man 

nogle relationer, der gør at miljøerne får noget drift, at de afspejler sig i virksomhederne 

og måske helt konkret til et produkt, og man den vej rundt får skabt nogle resultater. Vi 

er selv afhængige af at aflæse hvad vores læsere har lyst til på de produkter vi sender ud 

af døren, bl.a. de medier vi driver (bladene Soundvenue og He Magasine). Jo mere skarpt 

vi gør det, jo mere visuelt, jo mere seriøst, jo bedre respons får vi. Det er et fingerpeg om, 

at man ikke skal tale ned til folk i det her niveau og på det her felt. Folk er klar til at få 

nogle kvalitetsoplevelser som er platformsfleksible. Når jeg mener kvalitet mener jeg 

ikke kun dyrt papir. Men at der også er en dybde i det. At det har flere ting i sig end blot 

at drive kunden ned i butikken og købe produktet. Den tid er ikke slut, men den er i 

hvert fald under afvikling. 

 

UDB: Bruger i selv de mere klassiske marketings værktøjer som posttest og 

kunde-segmentering? 

ES: Vi bruger det i et vist omfang. Men vi kalder os jo et kreativt bureau og ikke et 

reklame bureau. Og vi mener ikke kunden er det allervigtigste. Det vigtigste for os, er at 

være i rigtig tæt kontakt med forbrugerne uden at have et produkt til dem, men ved at 

have en identitet, som de kan spejle sig i. Det betyder at vi som sælgere kan vi bruge det 

til vores kunder, men også at vi undervejs har valgt at videre uddanne os. For vi har valgt 

at fokusere på en målgruppe, vi som udgangspunkt ved er under konstant forandring. 

Der er ikke tid til at sætte sig ned og skrive en bog om deres vaner, før det har ændret 

sig. Man skal holde sig for øje at der er så meget knald på i forhold til forbrugeren. Hvis 

man ikke gør det, så får man nogle slag. Det har vi accepteret, også fordi vi synes det er 

fedt og superspændende at der er så meget fart på. Derfor har vi besluttet at vi vil sætte 

gang i et stort loyalitetsprojekt, hvor vi kommer til at arbejde meget tæt med en stor 

gruppe forbrugere. Vi forestiller os f. eks at holde en event, med 2000 mennesker, hvor 

der er en masse kunder og partnere med. Så skulle adgangen til at komme til denne fest 

– der har noget helt vildt godt indhold – det var at man skulle udfylde 25 spørgsmål om 

sine vaner. Når man kommer til festen er der 5 storskærme, hvor der står ”30 % til 
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denne fest har været på Facebook 10 gange i dag”. Så man mapper sine festdeltagere ud, 

og laver markeds undersøgelse på en anden, og lidt mere troværdig måde end det med at 

folk ringer en op, og fanger en på det mest irriterende tidspunkt. At man fanger folk i et 

forløb, hvor de har en interesse, er drevet ind af noget kærlighed og noget 

identitetsskabelse og på den måde får nogle resultater.  

Så vi bruger de klassiske marketings værktøjer på den måde at vores kunder tit har det 

med i hånden når de kommer. Og vi forholder os til det de har og fortolker på det. For vi 

er ikke altid enige. Vi ser også tingene fra to sider. En marketingschef har et budget, hvor 

han har regnet ud hvad det koster for hver person han vil ramme med en kampagne. Det 

er den evige kamp mellem os kreative og dem der sidder med produktet. Vi stiller heller 

ikke nogen garantier – det er der mange andre bureauer der arbejder med. Vi garanterer 

at de laver noget kvalitet, at de får noget de kan bruge i lang tid, og at de kan skabe nogle 

relationer. Uden relationerne hænger det ikke sammen, for de forbrugere der vokser op i 

dag er så sindssygt garvede, trænede og vidende om hvad der sker omkring dem. De kan 

få alle informationer på ingen tid, og hvis du ikke rammer rigtig første gang så har du 

brændt dine broer. Så den første relation skal være rigtig og skarp. Så det arbejder vi 

meget med i de data vi får ind. 

 

UDB: Er det svært at få virksomhederne til at forstå det? 

ES: Ja, det er det. Nogen virksomheder og kunder er jo klar over det. Vi har ikke kunnet 

holde et møde de sidste par år uden kunderne ville have communities eller viral 

kampagner på nettet. Det kan jeg da godt forstå, for når de virker er de fede. Men der er 

bare det, at jeg ikke har mødt en eneste professionel, der kan garantere effekten af en 

viral film, eller fortælle hvorfor en viral film får luft under vingerne.  Der bliver lagt 

35.000 nye ting på Youtube hver dag, så der skal mere til end bare lægge en film ud. Hvis 

du ikke kan skabe synlighed og troværdighed omkring det er det lige meget. Derfor har 

vi også skudt alle community tankerne ned, selv om det var dårlig forretning for os. Folk 

stod klar med en pose penge og ville f. eks have lavet et community omkring en bil. Så 

sagde vi: Hvor mange har egentligt den bil? Ikke ret mange. Hvor mange af dem har 

bredbånd? Måske kun 50 %. Hvor mange af dem har tid til at interessere sig for at skrive 

om den bil, de i øvrigt bare bruger til at komme fra A til B. Da de købte den, var det 

måske ud fra en eller anden identitets tanke, men nu har de den, den er deres hverdag 

med Netto poser og børn, så den har måske ikke den sex-appeal den havde i 

købssituationen. Så hvor relevant er et community, hvor folk skal udveksle tips og tricks 

til at køre off road med en bil som ikke er en offroader? Der kan vi tillade os at sige vi nej, 
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fordi vi ikke synes det er en god ide. Så vil vi hellere bruge pengene til at skabe nogle 

dybe relationer til nogle miljøer, der måske kan tage noget ejerskab omkring denne bil. 

Sådan at det valg der skal tages for at købe bilen, som jo er det det handler om, bliver 

anderledes. 

 

 

UDB: Men det er vel også en beskyttelse af jeres eget brand?  

ES: Meget. Og det tager vi meget alvorligt. Vi skal jo selv værne om vores brand, også 

fordi vi har nogle medier i huset som er break medier, hvor vi heller ikke kan sige ja til 

alle partnere, der vil være med. Der er mange der er interesserede i at komme ind på 

magasinerne, som vi må sige nej til. Vi kan ikke stå inde for, at vores læsere, som kender 

os, der får det her i hovedet lige nu. Så på magasin delen er vi ikke til salg. På bureau 

siden er det anderledes, for der er vi jo ikke afsendere, men alligevel lidt, for vi vil jo 

helst ikke lave opgaver vi ikke kan stå inde for. Heldigvis har vi en størrelse der gør at vi 

indimellem kan sige nej. Vi er jo ikke et bureau med 500 ansatte i 12 lande, der virkeligt 

bare har brug for at hive sindssygt mange penge hjem. Vi kan godt tage nogle måneder, 

hvor vi arbejder på nogle mindre sager. Til gengæld kommer de til at betyde rigtig meget 

for os. 

 

UDB: Hvad er din oplevelse af kunstnersiden i de samarbejder i har lavet? 

ES: Vi har nogle rigtig gode eksempler med at det er gået rigtigt godt. De har sagt ja, og at 

de kan se en pointe med at gøre det. Typisk er det ikke noget de får deres pension 

udbetalt for, og kan trække sig tilbage som 40-årige. Men vi prøver også at finde nogle 

kunstnere, hvor det giver mening at bruge dem, og hvor de måske er i en bevægelse, 

hvor de er på vej op og selv er ved at skabe sig et navn. Så er man mere interesseret i at 

indgå nogle synligheds nyheder end hvis man er en Per Kirkeby eller en Olafur. Men der 

er et kæmpe stort lag af fantastisk begavede kunstneriske sjæle i det her land som 

kæmper for at finde deres berettigelse kunstnerisk og kommercielt. Det er meget projekt 

afhængigt. Nogen gange ved vi godt, at denne her kan vi ikke tage ud til kunstnere – det 

er simpelthen bare for kommercielt. 

 

UDB: Kan du komme med nogen eksempler? 

ES: Vi arbejder eks. med DSB på en fast publikation der hedder Byens Puls, som er en 

lille pamflet, der er henvendt til unge, og skulle være en fræk lillebror til Ud og Se. Vi fik 

den opgave, og sagde at vi gerne ville udfordre mediet en smule. Det skal måske både 
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have et andet udtryk og et andet indhold end det har nu. For det er begrænset hvor 

mange funky historier du kan drive ud af S-tog hver måned.  Så vi valgte at gøre det 

meget visuelt og gøre det til en showcase for unge illustratorer. Så hver forside er lavet 

af en ny upcoming illustrator fra Danmark. Så ingen kendte ansigter på forsiden, kun 

ekstremt flotte illustrationer. DSB er så afsender. DSB er jo nogen alle har et forhold til, 

og som man ikke kan sætte en finger på. Man kan selvfølgelig brokke sig over togene 

ikke går til tiden, men nu cykler de fleste af os herinde, så det gad vi ikke spilde vores tid 

på. Men DSB har jo en fin sag, offentlig transport er noget alle gerne vil støtte og som er 

fint og rart. Den gik fint igennem, og så hjælper det jo også at man kan sige til kunstnerne 

at du får lidt penge for det og desuden bliver din forside trykt i 40.000 eksemplarer og 

står i alle S-toge. Det er klart, at hvis du går til en kunstner, der i forvejen er interesseret i 

at komme ud, så er det en rigtig fed ting. Sådan nogen partnerskaber er gode, og de er 

dejlige at lave, og de er nemme fordi du har en win-win. Du har en kunde, der får noget 

kvalitet og noget dybde allerede på forsiden, og de kan fortælle nogle andre historier, 

ved at have sådan nogen forsider, end de kunne hvis de havde et billede af et S-tog, eller 

en ung mand på skateboard med kasketten på sned, som det var før. Nu er det ret 

højpandede kunstforsider. Det vi kan mærke er, at udover de unge som synes det er vildt 

fedt og vi får rigtigt god respons, kunstnerne får god respons, DSB får god respons, så får 

vi også god respons fra ældre der synes det er enormt fedt der er noget man kan tage i 

sin transport situation, som giver noget mening, som er flot og har dybde. Det er jo et 

supermatch. Det er et projekt der vokser, for hvis man går kreativt til værks fra start, og 

lader nogle skodder være åbne til at et udtryk kan tages ud på andre platforme, så giver 

vi DSB mulighed for at komme tættere på miljøet, og det er jo branding. Derfor har denne 

lille publikation så også fået noget interesse fra de store herrer i DSB, for nu har man fået 

åbnet dørene til en målgruppe der er rigtig interessant og som kan påvirke deres brand – 

hvis man behandler dem rigtigt kan de blive ambassadører for deres brand. Ved bare at 

være ærlig og turde gøre det på nogle kunstneriske præmisser, har man på kort tid fået 

ret meget retur i likeability, og Byens Puls har lige vundet en international pris for årets 

projekt indenfor offentlig transport. Det er et eksempel på en case, der har været rigtig 

skøn at arbejde med, fordi alle omkring det har givet os carte blanche til at få ejerskabet 

ud i nogle kreative kredse, hvor de med det samme har sagt ” Den mulighed er god for 

mig”. De har frie hænder og kunstnerisk frihed og det skal man selvfølgelig respektere. 

Vi skal tage kampen hvis det er nødvendigt, for hvis vi skal entrere med kunstnere, så 

skal vi give dem kunstnerisk frihed. Ellers ryger troværdigheden fløjten med det samme. 

Så er det vores opgave at få forventningsafstemt, og det er det vi bruger allermest tid på 
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herinde. Hvis du skal have det troværdige output, så bliver du også nødt til at arbejde for 

de vilkår der er med kunstnere - hvis vi begynder at diktere til kunstnerne hvad de skal 

gøre, så mister vi troværdigheden. 

 

Vores mål er at bygge en relation for kunden med disse miljøer over længere sigt. Vores 

sekundære plan er at de skal rette noget af den opmærksomhed de traditionelt har mod 

sportsmiljøer – hvor de eks. sponsorerer at et jysk håndbold hold kan køre rundt i deres 

modeller – kanaliserer noget af det over i nogle skabende miljøer, hvor de er fremme i 

skoene. Det giver nogle helt andre muligheder, fordi det er netværksaktivering. Og det er 

meget vigtigt for os som bureau. Hele den virale tankegang – Facebook, events og 

communities – baserer sig jo på at man skaber noget indhold eller relevans for et 

netværk. Så har de en grund til at gå ind og tage ejerskab for det – så stort et ejerskab at 

de fortæller andre om det. Vi prøver at skabe rammer og synergier udenom nogle 

miljøer, hvor vi ved at hvis man først får dem til at tage ejerskab, så er det meget mere 

værd i meget længere tid. For hvis du er den første som et kunstnerkollektiv ringer til, 

når de gerne vil finde sponsorer til en event, så er vi langt. Det handler også om at vores 

kunder skal gøre sig synlige for de miljøer de gerne vil i dialog med. Og så skal det med at 

sælge bilen nok komme helt af sig selv – det ved vi jo. Det er derfor man har defineret en 

firstmover gruppe indenfor marketings teori. Det handler så om at være troværdige og 

lave den rigtige ramme for at det kan ske og det er det vi som virksomhed og som brand 

er specialiseret indenfor. 

 

UDB: Det lyder som om i har meget fokus på at dem i gerne vil lave en relation til, 

på en eller anden måde skal være medskabere på brandet? 

ES: Præcis. Det er så tydeligt at vaner og måder at tænke medier er ændret. Selv om jeg 

ikke er fyldt tredve endnu, er min vane med eks. at læse Berlingske om morgenen helt 

passe. Vi havde en 10. klasse inde på virksomhedsbesøg, og det rager dem en skid. De 

suser lige metro Express eller 24 timer igennem og læser overskrifterne og ”10 nyheder 

på 10 sekunder”. Resten kører på sms, Facebook, Youtube. Vi havde dem inde kl. 10 om 

morgenen, og de havde alle været på Youtube inden de kom. De havde været en time i 

skole, men de havde alle bærbare og frit internet, så de havde været inde. Du bliver nødt 

til at tage det seriøst at sådan er virkeligheden. Vi bliver nødt til at forstå det sprog de 

taler. Vi skal bruge meget krudt på at forstå og vide hvad der sker. Og vi kan sagtens 

blive overraskede over de fede ting der sker. 
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UDB: Hvor ser du udviklingsmulighederne – hvor kan man gå hen med det her? 

ES: Jeg har et personligt ønske om at kunsten bliver at turnaround for virksomheder, der 

har fucked up eller har brug for at få rusket op i sagerne. Der ser jeg kunsten og det at 

udtrykke sig kunstnerisk, som et helt ekstremt stærkt værktøj til at få vendt bøtten og 

starte forfra. F.eks. offentlige instanser som Post Danmark, som har tumlet rundt i jeg 

ved ikke hvor mange år. De fumler med deres kommunikation, folk hader dem, de får 

ikke deres post. De har bare så dårligt image og kæmper virkeligt for at ændre det, men 

der er bare så meget skidt i deres organisation. De kunne godt kaste sig over et område, 

der vender dagsordenen til deres egen fordel og visualiserer en ændring for dem. De kan 

godt prøve at spinde, PR og lave blogs – og det er fint nok. Hvis de kommer meget 

længere ud i deres kreativitet og prøver at kommunikere og udstråle nogle værdier, så 

har de nemmere ved at styre det. Det tror jeg vi kommer til at se – at kunsten bliver det 

store turnaround – store visuelle happenings med vilde events, hvor de virkeligt tager 

det seriøst. Men der går noget tid – især i denne økonomiske krise. Men kreativiteten 

lever – også på bureauerne rundt omkring. Jeg tror vi kommer til at se mange kunstnere 

ryge meget længere ind i processen, så det ikke kun er AD’er der kommer til at være på 

bureauerne. Jeg tror der kommer til at være et meget større samarbejde mellem kreative 

bureauer og kunstner kollektiver, strategiske netværk der kommer til at spille. Det er det 

vi er i. De strategiske netværk hvor de kreative industrier indgår, bliver større og 

stærkere – det er en helt klar tendens. 

 

For kunsten selv er der nogle udfordringer. De skal jo også den anden vej. Blive bedre til 

ikke bare at sidde og vente men selv komme ud af starthullerne. Jeg savner at 

kunstnerne selv tager fat. Nu har vi lige haft U-turn her i København – en fantastisk 

udstilling. Men samtidskunsten kunne godt mere opmærksomhed, slå mere i bolledejen, 

og skrabe nogle penge til sig for at brande byen og Danmark. For det hænger bare 

sammen. Hver gang man ser en konsulent rapport på hvad det er Danmark skal kunne 

om 10-20 år, vi skal tiltrække den kreative klasse osv., så kommer du ikke udenom, at 

hvis du ikke har et miljø der blomstrer, så kan det være lige meget hvor mange fancy 

glasbygninger, du knalder op på havnefronten. Hvis du ikke har den bund kørende der er 

synlig, pulserende, livlig og som har lov til at te sig åndsvagt og gøre fantastiske ting der 

kan støde og inspirere folk, så er det lige meget at de smider 550 millioner efter at 

brande Danmark. For det andet kan de andre også.  
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Min kæphest i denne verden er at Danmark skulle have et kreativt institut, som er en 

organisation, der kun er sat i verden for at varetage økonomi og kan spille på alle de 

genrer indenfor det vi kalder de kreative industrier. Som er en strategisk og 

ledelsesmæssig interesseorganisation, der kan trække synergier ud i de kreative 

industrier, få gjort dem synlige og kampklare. Den skal gøre det samme som vi gør som 

privat virksomhed. Sidde som mellemmænd, og trække alle styrkerne ud af det her, 

finansiere det og kommunikere det ud til resten af verden. For det der traditionelt har 

været problemet ude i de kreative miljøer, det er jo at kunstnerne ikke er 

administratorer, og det er tit det der slår benene væk under de her projekter. Hvis man 

skaber en organisation, der virkelig elsker kunst, men gerne vil hjælpe med at gøre det 

bedre og strammere ved at varetage administration og være fødselshjælpere på de store 

projekter hvor eks. mode musik og film skal tale sammen. For det er også et problem, når 

industrierne kommer til at kæmpe om pengene, der er også nogen der skal mægle 

imellem det stykke. 

 

Der er et stort behov for at tilføre strategiske resurser til området. Det at tænke 

strategisk både kommercielt og kunstnerisk, det synes jeg mangler at blive taget 

alvorligt. Det at sætte kreativiteten sammen med de helt rigtige mål. At kunne samle de 

fantastiske output der er ude omkring. Og gøre det muligt for kunstnere at arbejde uden 

at vide hvordan man administrerer – det skal ikke være det der knækker dem. Der bliver 

skrevet masser af rapporter om det her – om synergi i de kreative industrier. Imagine på 

CBS er lige kommet med fem glimrende rapporter. Men der er ingen der skriver hvordan 

vi skal facilitere samarbejderne. Og der bliver nødt til at være nogen der, med en rette 

forståelse for begge lejre faciliterer at drive denne her oplevelsesøkonomi, innovationen 

og brandingen af Danmark. Men hvis du ikke finder de rette mennesker som kan 

facilitere de her samarbejder, nytter det ikke noget. 

 

 

2.1.3. Interviewguide til Head of Agency 

1. Hvad er din baggrund? 

2. Beskriv dit job som Head of Agency 

3. Beskriv forløbet med Byens Puls 

4. Hvordan oplever du at DSB S-tog er gået ind i samarbejdet med jer? 

5. Hvordan oplever du kunstnerne er gået ind i samarbejdet med jer? 

6. Er der nogen direkte interaktion mellem kunstnerne og DSB S-tog? 
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7. Hvad skal der til for at det bliver et godt samarbejde? 

8. Hvor er der udfordringer? 

9. Hvor ser du udviklingsmulighederne indenfor dette felt? 

 

 

2.1.4. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Caroline Ørsted (CØ) Head of agency på WeMadeThis 

Interview foretaget:  12.03.09 

Sted:   WeMadeThis på Vimmelskaftet 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: Hvad er din baggrund? 

CØ: Jeg har en kandidat fra IT-universitetet i Design, Kommunikation og Medier. Forud 

har jeg en multimedie design uddannelse og har arbejdet som grafiker i andre 

virksomheder. Mit job som Head of Agency er med fokus på at højne det kreative og 

kundekontakter. 

 

UDB: Hvordan foregår samarbejdet med Byens Puls? 

CØ: Jeg har lige i dag haft møde med næste måneds illustrator af forsiden til Byens Puls 

(April 2009). Næste måneds issue handler om Hovedbanegården. For at få en 

fornemmelse af Hovedbanegården, har jeg booket en der ved rigtig meget om 

arkitekturen på Hovedbanegården, der giver kunstneren – Simon Væth – en rundtur, og 

udpeger fliser og figurer og ting der er specifikke for stedet. Ikke fordi han skal bruge 

dem, men som mulig inspiration, for vi tvinger dem aldrig til at lave noget specifikt. Vi 

laver er meget åbent opgavebrief, vi har sendt til dem alle sammen, og så kan du se hvor 

forskelligt det så bliver ud fra samme brief. Vi fortæller dem hvad hovedtemaet er for 

dette måneds issue, og så får de det her meget åbne brief, som lyder meget på de skal 

fange Byens Puls – dvs. det der sitrer. Nogen har valgt at lave noget så konkret som et 

hjerte der pumper blod ud, og andre fortolker det meget S-togs relateret. 

   

UDB: Beskriv forløbet med Byens Puls 

CØ: DSB havde opgaven i udbud hos tre bureauer, blandt andet hos os. Da sad jeg 

sammen med den kreative og gennemgik de behov og ønsker DSB havde udlagt for os. 

De ville gerne have en fræk lillesøster til ”Ud og Se”, og jeg ved ikke om der er andre end 
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os der har bemærket det, men vi har faktisk skrumpet den 20 % - det er ”Ud og Se”, bare 

lidt mindre. Så det var vores måde at visuelt gøre det som de sagde til os, der skulle 

gøres. ”Ud og Se” er enormt pris beæret. Deres forside fotos har vundet ekstremt mange 

priser, så vi havde ikke lyst til at lave en mindre publikation, der også var mindre i 

indhold, der også havde fotos på forsiden. Så der valgte vi at gå en anden vej, og syntes 

illustrationer var meget nærliggende at bruge. En helt anden formidlingsform, end de 

blade de skulle stå ved siden af, så de skilte sig ud. Så fik vi ideen at finde nogle 

illustratorer fra København, for at underbygge det med, at det er byens puls og det er S-

toge, og det er kun i København det foregår. Så det er alle unge københavner 

illustratorer. Det handler meget om at komme ind under huden på kunden, og forstå det 

de siger, og oversætte det til nogle visuelle behov. 

 

UDB: Så din rolle er at være oversætter mellem de kreative og de virksomheder i 

har som kunder? 

CØ: Ja, skabe bro – og ikke bare mellem de kreative vi har herinde, men jeg har også 

dialogen med forsideillustratorerne, hvor jeg prøver at forklare hvad der ikke går i DSB 

regi, og hvad der går rigtigt godt. For der er selvfølgelig noget de ikke kan have på deres 

forsider. Oplagt må der ikke være graffiti nogen som helst steder på det de sender ud. De 

kan ikke bruge millioner af skattekroner hvert år på at fjerne graffiti og så have det 

enten i reklamer eller på forsider. Hvis de skal have det skal det godkendes på 

allerhøjeste plan. Vi har snakket om et graffiti tema, og der skal vinklen være helt rigtig, 

for det skal ikke opfordre til det. Et andet eksempel er dette blad, hvor temaet er 

togkontrollører (Byens Puls, oktober 2008). Der var et af udkastene, som de synes så lidt 

ubehagelig og usoigneret ud. Det er igen noget med imaget – man kan ikke have folk 

synes en togkontrollør ser ubehagelig ud. 

  

UDB: Kommer DSB med et oplæg? 

CØ: Nogen gange kommer DSB med et oplæg om hvad de gerne vil have denne måneds 

issue skal handle om, andre gange kommer jeg med et forslag. I tilfældet med 

togkontrolløren, var det mit forslag at lave en forside med Karen Hemingsens univers, 

fordi hun illustrerer med en humor og en kærlighed til det hun tegner. Vi finder altid 

først temaet, og så finder vi illustratoren bagefter. 
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UDB: Hvordan finder i de illustratorer? Der skal jo bruges en del hvis det skal være 

en ny hver gang? 

CØ: Vi har ikke tænkt os at genbruge de første par år i hvert tilfælde. Jeg vælger også 

altid så der kommer kontraster mellem illustratorerne, så der ikke kommer to der ligner 

lige efter hinanden. Det er også vigtigt ude i togene af folk oplever der kommer noget 

nyt. Nu var den sidste meget sort, så mit eneste kriterie til Simon er at den ikke må være 

sort. Det er også vigtigt vi ikke slår os fast på en stil. Det er byen og det skal vise kolorit 

og mangfoldighed, så det skal ikke altid være kollage eller akvareller. 

UDB: Har det været nemt for DSB at forstå jeres koncept? 

CØ: Vi fik hurtigt meget medvind i sejlene. Det var en meget ung projektleder fra DSB, 

som var meget på konceptet og ideen vi kom med. Efter tre måneder vandt Byens Puls en 

pris, hvilket cementerede at det var en god ide. DSB har været ekstremt positive, og den 

er vækstet i sidetal fra gang til gang, og de har ambitioner om at den skal vækste endnu 

mere. 

 

UDB: Hvordan har samarbejderne med kunstnerne forløbet? 

CØ: Den allerførste, med Bottega, der havde jeg simpelthen så ondt i maven, for han ville 

ikke fortælle os hvad vi ville modtage og han ville ikke sende det til os før dagen inden 

tryk. Det var det allerførste issue og det var en ide, og da jeg modtog den tænkte jeg 

”hvad filan har det med Byens Puls at gøre”. Så hang jeg den op og gik lidt rundt om den, 

og så tænkte jeg ”jo, den holder sku”. Jeg har fået mere ro på at det, der kommer det må 

bare være godt nok. Den eneste DSB har været mindre begejstret for er den med Byg 

Studie (marts 2009). Jeg tror, det er fordi den er så anderledes end de andre. Det er en 

fotocollage. Men jeg ser det som en udfordring, og at vi skal prøve det igen, så det kan 

blive en del af det udtryk der er okay. Men ellers har det været sådan, at hver eneste 

gang der er kommet en ny, er vi blevet ringet op, og de har sagt, det er den bedste. Men 

der har overhovedet ikke været noget med kunstnerne, men vi går også ind og omfavner 

den stil de har i forvejen. Det er meget lidt en bestillingsopgave, for de får et meget åbent 

brief, men ellers har de frie hænder. Kunstnere elsker det faktum at de bliver 

repræsenteret på et medie hvor der ikke er forsidenyheder plastret ud over deres 

illustrationer. Det er helt rent – du ville kunne klippe dem af og sætte dem i en ramme. 

Det er vores tanke med det og det er unikt. De bliver distribueret i 25.000 eksemplarer, 

deres værk står rent og der er en notits om dem i kolofonen og en reference til deres 

website, så det er ekstremt god eksponering. Det er utrolig høj kvalitet vi får både i 

forhold til løn, det tidspres de er under og at de alligevel bliver guidede.  
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UDB: Så samarbejdet fungerer meget gennem jer? 

CØ: DSB har ikke nogen dialog med illustratorerne overhovedet. Vi holder et 

redaktionsmøde med DSB, og der har jeg forberedt et til to forslag til en forside 

illustrator, og præsenterer og forklarer hvorfor. Så sidder vi sammen med DSB og 

diskuterer om der er noget der skal tones ned eller gøres lidt anderledes. Så tager jeg 

derefter dialogen med kunstneren, hvor de kommer herind til et møde, og de ser de 

andre forsider og vi taler om papir, og alt efter deres teknik, hvordan vi kan gøre det 

bedst muligt, så det bliver gengivet rigtigt på forsiden. Noget er digital kunst, andet skal 

scannes. Kunstnerne er nogen vi har en god tilknytning til i forvejen, så de er trygge ved 

vores ord. Jeg tror egentligt det betyder noget de ikke taler direkte med DSB. De føler de 

er blandt ligesindede og at de bliver godt forstået, så vi står som en slags garant for 

kunstneren. De siger det er drømmeopgaven som illustrator, fordi de har den fulde 

kontrol over det kunstneriske udtryk. 

 

UDB: Hvor ser du udviklingen går hen i forhold til at bruge de kreative til at 

brande virksomheder med? 

CØ: Jeg tror det er en enorm klog ting at gøre. Noget vi snakker med DSB om, er at give 

værdi tilbage til forbrugeren. Vi har talt om at lave de her forsider som give-away 

plakater, og at man gratis kan downloade screen savere til ens computer og til baggrund 

på ens mobil. Vi har dem jo digitalt i forvejen, så det er gratis for dem at give, som måske 

kan give dem et mere positivt omdømme. Men før man kan gøre det mere kommercielt 

end det allerede er, skal man være meget opmærksom på at man har en god dialog med 

kunstnerne og de skal være klar over hvad deres ting bliver brugt til. Man bliver nødt til 

– også bagudrettet – at spørge kunstneren om de har lyst til og være med til at brande 

DSB. Når det er på forsiden, ved de godt hvad de er gået med til, men når det bliver en 

screen saver hvor der står Byens Puls nede i bunden, vil man være en DSB kunstner. Det 

er et spørgsmål om hvor langt kunstnerne vil gå. Præcis DSB har haft en tradition for at 

bruge kunstnere før, så de er måske en mere positiv virksomhed at gøre det for. Det er 

også godt for miljøet at tage toget så det er måske en virksomhed kunstnere godt vil 

være ambassadører for. Det er sværere hvis det var en bank eller forsikringsselskab. 

 

UDB: Hvor ser du udviklingsmulighederne på det her felt? 

Jeg synes det er fantastisk når man kobler det med en velgørenheds ting. Jeg kunne godt 

tænke mig at lave en coffee table bog med kunstnere, hvor virksomheder går ind og 
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sponserer trykket. Men det skal være nogle virksomheder, der har en Social 

Responsability, som man rent faktisk tror på. Det synes jeg er det helt store problem. 

Mange CSR projekter er man dybest set i tvivl om der bliver plantet det der træ i 

regnskoven. Det store skisma er hvor meget der egentligt er markedsføring for 

virksomheden. Vi havde også en ide med at videreudvikle Byens Puls marts 2009 hvori 

der er artiklen ”Charlottenborg til vægs”. Vi ville hænge et kæmpelærred op på 

hovedbanegården, hvor der så kom en ny kunstner fra Charlottenborg hver anden dag og 

malede det over med et nyt værk. Ideen var at DSB giver noget til dem der kommer hver 

dag på Hovedbanegården, og at der var gode muligheder for eksponering af både DSB, 

Charlottenborg og kunstnerne gennem ”Godmorgen Danmark” – man kan godt forestille 

de ville ned og hilse på. Men vi var lidt for sent ude til at få det arrangeret. 

 

2.2. DSB S-tog 

2.2.1. Interviewguide  

1. Hvad er din baggrund? 

2. Hvad var jeres tanker bag en relancering af Byens Puls?  

3. Hvorfor valgte i WeMadeThis? 

4. Fortæl om forløbet og samarbejdet med WeMadeThis? 

5. Har i nogen kontakt med kunstnerne? 

6. Hvad har der været af udfordringer? 

7. Hvad har i fået ud af det som virksomhed? 

8. Hvad har responsen været? 

9. Kunne du fremadrettet forestille dig samarbejder med kunstnere? 

 

 

2.1.2. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Carina Liesk (CL), Markedskommunikation, DSB S-tog 

Interview foretaget:  19.03.09 

Sted:   DSB S-togs Markedskommunikation, Flintholm Station 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 
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UDB: Hvad er din baggrund? 

CL: jeg er Bachelor i Filosofi Fra RUC og har en overbygning bestående af halv 

journalistik og halv kommunikation. Jeg blev færdig for 2 år siden og skrev mit speciale 

om ”Byens Puls”, samtidig med at jeg startede det op i markedskommunikation, og jeg 

har været her lige siden. 

  

UDB: Hvad var jeres tanker bag en relancering af Byens Puls?  

CL: I starten skulle Byens Puls egentligt være et nyt MetroNyt. Men vi har ikke rigtig 

nogen kommunikation til vores unge målgruppe, som er det vi kalder ”De unge Urbane” 

på 18- 30 år, så jeg foreslog at vi lavede noget der var direkte målrette til dem. Vi har jo 

også ”Ud og Se”, som er et rigtigt godt blad, fine forsider, høj kreativ værdi og vinder en 

masse priser, så det skulle være noget helt andet der ikke spillede op mod dem. Men vi 

ville gerne have en pendant til den. Så jeg tænkte forsiden skulle være noget illustrativt 

hver gang og ikke et billede med kendte ansigter på (Som Ud og Se). I starten var det 

vores egen interne tegnestue der satte forsiden op hver gang, og så fik jeg på et tidspunkt 

lov til at gå eksternt. Jeg briefede tre forskellige bureauer, og de fik frie hænder. Jeg ville 

bare gerne have en grafisk forside, som kunne være lavet af en ny hver gang, samt at 

indholdet også gerne skulle komme fra de unge. Jeg fik tre ret forskellige bud, og dem tog 

jeg med til fokus grupper. De kunne bedst lide det koncept WeMadeThis havde lavet, så 

vi gik til dem og fik startet det her op. Det startede med tolv sider, og er så vokset siden. 

Det har været en ret stor kamp her at gøre noget der er så anderledes, for det bryder 

med alt hvad der er af design manual, regler – alt. Så hver måned, når bladet udkommer, 

så tænker man ”Hvad er det nu denne her måned – hvad har vi nu gjort?” Men meget af 

det, der bærer konceptet er at en ny ung kunstner hver måned illustrerer forsiden. Det 

har vi gjort med den forhåbning at man vil vende tilbage og spørge, hvem er det nu der 

har illustreret denne måned? Måske kan man finde på at klippe siderne ud, tage dem 

med hjem, og på dem måde for andre end DSB S-tog til at fortælle en historie om S-tog. 

 

UDB: Forløbet af samarbejdet med WeMadeThis, kan du beskrive hvordan det 

foregår set fra jeres side? 

CL: Det er egentligt ret loose, og begge parter synes det er en vildt fed opgave. For mig er 

det en sjov opgave her, for dem er det en god case at have, fordi den er lige i målgruppen 

og det er DSB, og der er en kæmpedistributions netværk, og det er helt unikt at have 

sådan et medie. Det foregår sådan at de har lavet en design manual og nogle kriterier til 

hvordan det her skal se ud. De kommer hver måned med nogle bud på hvad det kan være 
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for nogle forside illustratorer, og så taler vi om det og om det passer til temaet. Jeg har 

udvalgt dem, fordi jeg ser dem som eksperter indenfor ”Youth Culture”, så min 

forventning til dem, er at de hele tiden sørger for at vi rammer målgruppen. Jeg bliver 

også ældre og ældre hele tiden, og det er meget svært hele tiden at holde sig opdateret 

på hvad der nu sker. Det kan man gøre hvis det er det eneste man sidder og laver, men 

jeg laver også trafikinformation og alle mulige andre ting. Så det jeg forventer af dem, det 

er at de hele tiden sørger for at det her blad er med på beatet, det er de rigtige farver, de 

rigtige illustratorer og de rigtige skribenter. Så har vi ellers en dialog, hvor jeg leverer S-

togs delens indhold. For eks. er der noget om Hovedbanen, så kommer jeg med noget 

der, så er der nogle forskellige revisor temaer, så en del af bladet er rimeligt S-togsagtigt. 

Så prøver vi at finde nogle skæve vinkler på det, og så er resten mere ”reasons to travel” 

som vi kalder det, som er kalender delen. Men der er hele tiden fokus på at det har de 

rigtige visuelle koder og det rammer målgruppen. 

 

UDB: Har i selv nogen kontakt til de kunstnere der bliver brugt? 

CL: Soundvenue er jo en del af WeMadeThis og de har jo hele tiden kontakt til en masse 

forskellige illustratorer. Nogen gange skriver de selv til os og siger vi vil godt illustrere, 

og nogen gange har man noget der ser fedt ud, og så siger man det kunne vi godt tænke 

os. Så er der nogen der er mere etablerede og nogen der er mindre etablerede. Vi synes 

egentligt det er sjovest at tage fat i dem der er mindre etablerede. Det er Caroline fra 

WeMadeThis der har kontakten til kunstnerne og er dem der styrer det budgetmæssigt 

og med betaling. Så de laver et brief til kunstnerne, så vi får det rigtige udtryk på 

forsiden. 

 

UDB: Har i nogensinde været uenige om en forside har passet ind? 

CL: I oktober nummeret 2008 der var det første oplæg en meget sur S-togs revisor. Jeg 

kunne godt se han så supersej ud, men jeg er helt sikker på at mine kollegaer der render 

rundt med hatten på nede i toget, ville tænke ”Nej, det er altså ikke os det der”. Han 

havde skæg stubbe og onde øjne, og der er nogen ting vi bare ikke kan sige, temaer vi 

ikke må tale om. Vi rykker hele tiden grænser både med den visuelle identitet, hvor vi 

bruger en grundfarve, vi slet ikke må bruge, bruger logoerne på en forkert måde, men 

også på indholdet. Man må f.eks. ikke tale om graffiti. Men vi rykker det på nogen andre 

måder, ved f. eks ikke altid at sige det mest positive om produktet: Toget og tog miljøet. 

Der har vi jo en klumme på bagsiden, de laver grin med rigtig mange ting. Det er et blad 

der hele tiden skal skubbe ved grænser, det er en rolle det har. 
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UDB: Kunne du forestille dig om et par år, at det kunne rumme endnu flere ting 

end nu – er det en bevægelse hvor det hele tiden bliver rykket lidt? 

CL: Der hvor man håber hele dette univers kommer hen, er at det på et tidspunkt ligger 

på nettet, og så kan det forhåbentligt gå hen og involvere brugerne, et dialog forum med 

de unge. De er rigtig svære at få fat i og de er helt vildt kritiske. Alt hvad der bliver lavet 

af reklame ting og Harry stiger de helt af på. Det er svært at lave en ægte troværdig 

kommunikationsløsning til dem. 

 

UDB: Hvad har i fået ud af det som virksomhed? Er det noget i har været inde og 

måle på? 

CL: Vi har ikke målt på det endnu, og det er der en rigtig god grund til. Lige nu er der kun 

holdere ude i hver ende af S-toget, så hvis jeg lavede en måling på det nu, ville det slet 

ikke give det det skulle have. Snart kommer der holdere ind igennem toget, hvor det kan 

stå. Det vi har kunnet bruge det til som virksomhed indtil videre, det er at udfordre en 

lidt konservativ forestilling om en Corporate Identity, som er at ”bare du har et logo så 

har du hele historien, og du kan bare smide budskaber ud og så bliver de ædt.” Det her er 

en udfordring til, at vi nu prøver at åbne for vores brand og prøver at få nogle andre 

mennesker ind og fortælle om toget på deres måder – med artikler eller illustrationer. Så 

dette blad har været rigtigt godt til at rykke ved nogle grænser. 

 

UDB: DSB har jo en historie med at bruge kunst på alle mulige måder, så hvordan 

indlejrer det her sig i den historie? 

CL: Man har ikke gjort det så meget i en periode og det her er jo et kommercielt blad så 

det her ligger sig jo inden for markedsføringsverdenen, Og det univers der er der, det er 

jo et Harry-univers. Han skal på alt hvad vi laver, og her har vi valgt, at det kom han bare 

ikke. Det er der hvor det går ind og presser lidt. Ved at sige at der ikke er en stor 

Corporate Identity, der er en kommunikation til alle de forskellige målgrupper vi har. 

Det er måske ikke alle der skal spises af med en Harry reklame eller med en stor TV eller 

Bio ting. Der er en masse sjove platforme man kan lege med, men jeg tænkte, vi har jo 

også et tog, hvor der er nogle mennesker der sidder og skal bruge noget tid. Det er 

måske et meget traditionelt medie, men der er alligevel en rum tid, og gratisavisen har 

man hurtigt læst, og man skal også hjem igen. Vi har det her unikke rum hvor vi kan få 

folk til at læse dette medie. 
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UDB: Og i oplever at bladet bliver taget? 

CL: Ja, og vi får mange positive tilbagemeldinger. Vi laver fokus grupper med de unge og 

de er meget kritiske, men de siger samtidigt at der skal være flere sider for det er alt for 

kort og man kommer alt for hurtigt igennem. De vil have meget mere, men det kan vi jo 

ikke bare. De vil have mere indhold og mere til mig. 

 

UDB: Det er meget interessant fordi man taler om at man har folks 

opmærksomhed i meget kort tid – især de unges? 

CL: Ja, men det er fordi du har dem i det rum hvor de alligevel sidder, og de er jo vant til 

at få de lækre magasiner hvor man kan bladre. Men det har overrasket os at de bare vil 

have mere af de skæve vinkler på S-tog, for vi troede de måske bare synes det er 

kedeligt. Men de siger, at hvis det ikke er DSB, der kan fortælle de historier, hvem skulle 

det så være? Og der er jo noget ved stationsmiljø der er lidt spændende og tiltrækker 

nogen folk. De er også meget positive over at lade hver forside være helt for sig selv og 

ren og lidt et kunstværk i sig selv. De diskuterer meget at den forside kan de lide og den 

kan de ikke lide. Det er ok man ikke kan lide dem for det er et navn der har lavet dem. Så 

der er noget i det, selv om det ikke lige var mine farver eller for fimset. Men fordi der er 

historien og de kan læse lidt om kunstneren i bladet, så synes de det er en der kan noget. 

 

UDB: Siden Byens Puls er blevet en succes, kunne du så forestille dig at I 

fremadrettet kunne finde nye måder at bruge kunstnere på? 

CL: Det ville ikke være helt oplagt lige nu. Vi havde nogle ideer om under modeugen at 

lade nogle designere dekorere kupeer f. eks. med nogle puder. Så sådan nogle ideer er 

der og det kunne man også godt. 

Men det her blad deler lidt vandene. Vi er nogle der synes det er en succes, men der er 

internt lige så mange der tænker: Hvad er det der for noget og hvad er det for et univers? 

Det er ikke det rigtige og hvor er Harry henne i det her? Hvor er den røde tråd henne 

hvis vi alle begynder at lave forskellige produkter til vores forskellige målgrupper, hvor 

er vi så henne? Hvordan skal folk så genkende vores S-togs eller DSB identitet? Vi er 

meget forskellige internt i vores opfattelse af kommunikation. Det er nogle snitflader vi 

arbejder meget på. S-togene har jo ikke den samme tradition for at bruge kunst som DSB 

togene. Selv om vi også har stationerne som rum, så er de jo kommercielle rum, og hvis 

vi fylder dem med sådan noget her, så tjener vi jo ikke penge på de pladser. Der er vi igen 

oppe imod to forskellige måder at vurdere kommunikation, image, indtjening, kunder, 

kundeflow. Så der er det det kommercielle rum der tager over. 
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UDB: Så Byens Puls er udtryk for en ny kommunikationsform indenfor DSB S-tog? 

CL: Med et meget traditionelt medie prøver vi at bevæge os henimod at lade andre 

fortælle historien. Vi diskuterer meget hvad der er den gode S-togs-historie. Der er 

forskellige opfattelser. Skal man skrive en annonce i gratisaviserne hvor man skriver at 

nu har ringbanen kørt rigtigt godt – og det har jeg også siddet og lavet – eller om det er 

federe at få andre til at fortælle de gode historier. Det får det her blad lov til at prøve at 

arbejde med. Det har også genereret noget PR, en hittegods historie fra bladet, den røg 

også i Godmorgen Danmark. Det ligger meget i god tråd med at åbne for historien, for det 

er en rigtig god historie et ungt menneske kan fortælle – deres oplevelse af tog. Det er jo 

rigtigt sjovt at se hvad det er for nogle detaljer der i deres verden er interessante og 

bliver brugt i billederne på forsiden. Men jeg er nysgerrig på hvad kunstnerne siger når 

du interviewer dem. DSB er jo en kommerciel virksomhed, og vi er jo ikke interesseret i 

at de føler vi udnytter deres kompetence, så jeg er nysgerrig på hvad de synes når de ser 

tilbage på samarbejdet.  Hvis man ligger her (i bunken med Byens Puls Blade) så har man 

jo fået penge for noget. Men der er faktisk nogen af de unge – eks Emil her der nu bor i 

Barcelona – at han kommer fra København og det var da skidesjovt at det var S-tog. 

Manageren startede ellers med at sige at opgaven var en lille lorteopgave som han ikke 

skulle lave, og så synes kunstneren selv det var så supersejt, så det ville han godt gøre. Så 

samtidig med at DSB kan være en kommerciel-utroværdig ”åh der er ingenting der 

fungerer”, så er det alligevel sejt med S-togene, nettet og bevægelsen ud fra byen og ind 

igen, rejsen. 

 
 
 

2.3. Simon Væth og Naja Conrad-Hansen 

2.3.1. Interviewguide  

1. Fortæl om din baggrund og dit arbejde 

2. Kan du definere hvilken del af kunstmiljøet du føler dig som en del af? 

3. Fortæl om dit samarbejde med WeMadeThis og Byens Puls 

4. Hvordan oplevede du WeMadeThis rolle i samarbejdet? 

5. Har der været nogen reaktioner på din forside for Byens Puls? 

6. Har du måttet legitimere samarbejdet overfor nogen? 

7. Har du erfaringer med andre samarbejder med virksomheder? 
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8. Hvad er din holdning til samarbejder mellem kunstnere og virksomheder? 

9. Hvilke udfordringer ser du i det? 

10. Er der nogle virksomheder du synes kunne være spændende at samarbejde med? 

Nogle du slet ikke vil samarbejde med? 

11. Oplever du dig selv som brand og hvilket slags brand? 

12. Hvordan markedsfører/sælger du dig selv? 

 

 

2.1.2. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Simon Væth (SV) 

Interview foretaget:  07.04.09 

Sted:   Art Rebels Butik på Flæsketorvet i Kødbyen 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

UDB: Fortæl om din baggrund og dit arbejde 

SV: Jeg er på fjerde år af illustrator uddannelsen på Designskolen Kolding. Jeg er i 

øjeblikket tilknyttet ArtRebels, i det vi på skolen kalder et virksomhedssamarbejde hvor 

jeg bl.a. administrerer deres kunstafdeling, og hvor man også kan købe mine billeder.  

Jeg har lige registreret mig som virksomhed og så har jeg VJ-duoen Ankar & Væth med 

Naja Ankarfeldt, hvor vi fokuserer på liveperformances visuals og scenografi. 

 

UDB: Definerer du dig selv som kunstner eller illustrator? 

SV: Det er utroligt svært, og jeg ved det faktisk ikke selv. Der findes mere kommercielle 

tegnere og mere kunstfærdige tegnere og det er lidt en gråzone. Det der er forskellen på 

en kunstner og en illustrator er at det ikke behøver at have nogen større betydning som 

sådan. På den anden side er der også kunst der ikke har noget større betydning end at 

det bare er en oplevelse – så det er lidt en blanding. Lidt det hele. 

 

UDB: Er dit arbejde på ArtRebels udtryk for hvilken del af kunstmiljøet du føler 

dig som en del af? 

SV: Her har jeg fået opbygget netværk jeg ikke havde før. Det har hjulpet med til at jeg 

har fået nogle flere gode opgaver. 
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UDB: Fortæl om dit samarbejde med WeMadeThis og Byens Puls 

SV: WeMadeThis kontaktede mig fordi de havde set min hjemmeside. Så spurgte de mig 

om jeg ville lave en illustration til Soundvenue. Det sagde jeg selvfølgelig ja til - det var jo 

en superfed opgave og lønnet og det hele. Efter det gik der et par uger, så spurgte de mig 

om jeg ville lave forside illustrationen til Byens Puls, hvilket jeg selvfølgelig sagde ja til. 

På alle leder og kanter har det været en superpositiv oplevelse. Det har været nogle 

opgaver hvor jeg har fået noget ud til publikum, de har været sjove og de har været gode 

at arbejde sammen med. Positivt og god reklame for mig selv! Jeg fik en rundvisning på 

Hovedbanegården (bladets tema er hovedbanegården), men det var mest en sjov 

oplevelse. Det eneste der er med derfra er det røde gulv og duer.  

 

UDB: Hvordan oplevede du WeMadeThis og DSB i samarbejdet? 

SV: Det er WeMadeThis jeg har samarbejdet og haft kontakten med – jeg føler sådan set 

ikke jeg har samarbejdet med DSB. WeMadeThis havde skrevet til mig at der var en 

bestemt tegnestil de godt kunne lide på min hjemmeside, som jeg meget gerne måtte 

tage udgangspunkt i, men ellers havde jeg frie rammer. Hvilket igen er et lækkert 

arbejdsgrundlag – at de stoler på man laver noget godt. 

 

UDB: Hvor er dine grænser i forhold til hvor meget en virksomhed må gå ind og 

sætte nogle krav og rammer ift. Dit arbejde? 

SV: Det er et godt spørgsmål – hvorvidt man vil sælge ud… Det ved jeg ikke. Der er 

mange parametre der spiller ind. Hvis det er godt lønnet er man nok villig til at flytte 

sine egne grænser lidt, det er jo ikke en branche der er vildt gode penge i. Jeg har ikke 

været udsat for det endnu. 

 

UDB: Er der nogle virksomheder du synes kunne være spændende at samarbejde 

med? Nogle du slet ikke vil samarbejde med? 

SV: Jo mere frit og kunstfærdigt det er, jo sjovere er det som regel. Men så er der ofte 

også ringere løn i det. Jo mere kommerciel en virksomhed det er, jo flere penge har de 

som regel at gøre tingene for. Man må nok indfinde sig med at de opgaver som regel er 

lidt mere firkantede. Så længe man kan have begge slags opgaver, så vil det fungere fint 

for mig. 
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UDB: Har du fået nogen reaktioner på din forside for Byens Puls? 

SV: Jeg har ikke fået nogen direkte reaktioner udover venner og bekendte der synes det 

så fint ud. Men jeg kan se at antallet af besøgende på min hjemmeside er steget kraftigt, 

så det er jo en eller anden form for reaktion. 

 

UDB: Har du nogen erfaringer med andre samarbejder med virksomheder? 

SV: Jeg er meget rookie, så det her er nogle af mine første større opgaver. Jeg er begyndt 

at VJ’e en hel del, som er noget helt andet, hvor jeg levendegør mine tegninger. Men jeg 

ved ikke om man kan kalde det et virksomhedssamarbejde, for der arbejder man 

sammen med et band eller en klub arrangør. Med ingen eller meget lille løn! 

 

UDB: Hvad er din holdning til samarbejder mellem kunstnere og virksomheder? 

SV: Jeg ser det som en positiv ting. Det er godt for begge parter. Jeg får arbejde og får 

mine ting ud og firmaet får forhåbentligt et produkt de godt kan lide. Så absolut positivt 

– det er sådan det burde være. 

 

UDB: Ser du nogen udfordringer eller barrierer i det? 

SV: Det skulle være hvis virksomheden prøver at købe en for billigt, hvis de siger: ”Jamen 

du får reklame, derfor skal du kan have det og det”. Eller kravene bliver for indsnævrede. 

At de allerede har en ide om hvad de vil have og derfor ikke er åbne overfor tegneren 

eller kunstnerens egne ideer. Det er et generelt problem for tegnere er at de er 

underlønnede. 

 

UDB: Oplever du dig selv som brand og hvilket slags brand? 

SV: Hvordan skal det forstås? 

 

UDB: Er du bevidst om at du er ved at skabe dig et navn og en stil der skal kunne 

genkendes? 

SV: Jeg er bevidst om at jeg skal have mig et navn. Rent stilmæssigt er jeg stadig ikke klar 

over hvor jeg gerne vil hen af, men det er noget jeg forhåbentligt lige så stille kan 

udvikle. Men jeg er da bevidst om at jeg skal brande mig selv – ud og smide nogle 

visitkort og lave noget reklame for sig selv. 
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UDB: Men du bruger normalt ikke ordet branding om det? 

SV: Jeg tror bare vi kalder det hele networking. Få gjort opmærksom på sig selv og ikke 

være bange for det er godt nok. Det har jeg lært det seneste års tid.   

 

UDB: Er der nogen samarbejder mellem virksomheder og kunstnere hvor du synes 

at kunstneren er blevet brugt på en forkert måde eller blevet udnyttet? 

SV: Det er igen der hvor firmaer har sagt ”du får god reklame derfor får du ikke nogen 

løn”. 

Det har jeg set flere gange. På skole mailen får vi tit konkurrencer eller tilbud fra firmaer 

eller arrangementer der gerne vil have en plakat eller et styk design. Der er der nogle der 

har giver et fornærmende lille honorar, med begrundelsen at det er god reklame for dig. 

Så tror de, de har luret det. Når man er nyuddannet tegner eller designer så er man 

meget opsat på at få noget derud, og derfor er der mange der sælger sig selv lidt for 

billigt. På den måde risikerer de at undergrave branchen – det skal man passe på med. 

Der er en grænse. 

 

UDB: Er der en forskel hvilken løn man vil acceptere ift. hvilken kunstnerisk status 

der er i opgaverne? 

SV: Absolut. Jeg vil hellere lave visuals til Fagget Fairyes end et halbal i Hammel, selv om 

halballet ville give flere penge, for Fagget Fairyes har ingen penge. 

 

UDB: Men der er større status og netværk i det? 

SV: Absolut - Der kommer man ud til en mere interessant flade. Men generelt synes jeg 

der er kommet mere fokus på samarbejder mellem virksomheder og kunst. 

Virksomhederne er blevet mere bevidste om at en god grafisk identitet hjælper salget, og 

derfor bruger de flere penge på godt logo og en hel identitetspakke. Der er blevet en 

større bevidsthed om et godt look og et godt image det hjælper salget. En anden 

interessant bevægelse er at graffiti og undergrund bliver efterhånden virkeligt brugt 

meget i reklamer og medier.  Hvilket er lidt sjovt og dobbelt, for så snart det bliver 

kommercialiseret – når undergrundsikoner bliver brugt til bilreklamer – så opstår der et 

mærkeligt spændingsfelt. Eks Sonys Bravias tv reklame hvor der bliver skudt maling op i 

luften, den har tydelige referencer til malerbomber. Større firmaer er blevet bevidst 

omkring guldgruberne i subkulturs kunst. Subkulturen synes det er nederen for så 

mister de det der er deres, men virksomhederne synes det er fedt, for det giver dem 

mulighed for at finde interessante nye ideer eller stile. Det er blevet meget tydeligt de 
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sidste 5-10 år. Det afføder så også at subkulturerne hele tiden skal finde på noget nyt, for 

de gider ikke virke kommercielle. Det går hurtigere og hurtigere med at flytte det. Det er 

det samme med modebranchen – så snart provinsen begynder at gå i det, så skal man 

finde på noget andet. 

 

 

2.1.2. Interviewtransskription 

Interviewperson:  Naja Conrad-Hansen (NC) 

Interview foretaget:  17.04.09 

Sted:   Cafe på Frederiksberg 

Interviewer: Ursula Dortea Bendtzon (UDB) 

 

 

UDB: Beskriv din baggrund 

NC: Jeg har en uddannelse i Visuel Kommunikation fra Danmarks Design Skole, og har 

siden 2003 arbejdet som freelance designer og kunstner i hele Europa. Mit arbejde 

omfatter bl.a. illustrationer, grafisk design, arbejde som Art Director som design af print 

og mønstre for diverse tøjmærker. Og så har jeg mit eget brand ”Meannorth”. 

 

UDB: På hvilken måde definerer du dig selv? 

NC: Jeg definerer det helst ikke selv – jeg har mere lyst til andre gør det. Jeg føler jeg 

ligger lidt i mellemstadiet mellem kunst, grafik og design. Da jeg kom ud på skolen 

(Danmarks Design Skole) var der ikke nogen jeg kunne sammenligne mig med. Også 

fordi jeg prøvede at meget stærkt at komme ud af Danmark. 

 

UDB: Er der en del af kunstmiljøet du føler dig som en del af? 

NC: Ikke herhjemme. Hos min agent der mødes jeg med de folk der også er tilknyttet 

bureauet, og sparer med dem. 

 

UDB: Hvordan fungerer det med en agent og et bureau? 

NC: Det jeg ville fra starten var at arbejde udenfor Danmark, fordi markedet hurtigt er 

slidt op herhjemme. Jeg ville gerne have fat i nogen af de større opgaver, som jeg ikke er i 

stand til når jeg står der ene mand. De arbejder hele tiden med PR, så det sparer mig en 

hel masse tid med ikke at skulle rundt på messer. De tager mig med ud og der er de 
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virkelig pengene værd. De følger også hele tiden op på at opdatere min hjemmeside og 

sådan nogle ting. 

 

UDB: Fortæl om dit samarbejde med WeMadeThis og Byens Puls 

NC: Den opgave fik jeg faktisk ikke gennem bureauet, men fordi jeg kender Hanne der før 

sad i WeMadeThis som Art Director har jeg gået på samme årgang med ude på skolen. 

Jeg fik briefet og sagde selvfølgelig ja tak fordi det var fint at få lov til at lave det. Det var i 

modeugen, og jeg havde også lavet illustrationer til det Fashion Issue af Soundvenue der 

kom samtidig, så de to skulle spille sammen. 

 

UDB: Gjorde du dig nogen tanker om at skulle samarbejde med DSB? 

NC: Når WeMadeThis var inde over det, så havde jeg i forvejen en tillid til at det var fint 

nok. Ellers ville jeg normalt undersøge hvad det egentligt var for noget og hvad drejer 

det sig om. 

 

UDB: WeMadeThis er simpelthen garanter? 

NC: Sådan er det jo tit, når man har arbejdet sammen med nogen før, og set hvad de har 

lavet. Jeg har ikke gået i dybden med hvad DSB har villet med det. Jeg har set på hvad 

WeMadeThis står for  

 

UDB: Hvad synes du de står for? 

NC: På en eller anden måde nyt samtidig med de er traditionelle. Jeg synes det er en 

meget fed måde de arbejder på, med blandingen af kunst og penge. I sidste ende er det jo 

penge det kommer til at dreje sig om for alle, selv om man ikke vil sige det. Også for mig 

– nogen gange er der ikke så mange penge i en opgave i forhold til mere kommercielle 

opgaver, så er det noget jeg overvejer, hvis jeg har to opgaver ved siden af hinanden hvor 

jeg skal vælge. 

 

UDB: Hvor ligger opgaven fra WeMadeThis? 

NC: Den ligger midt imellem. Der er både lidt penge men det er ikke Hurra – nu er den 

pension hjemme. Sådan er det med rigtig meget af det. Men nu var det også lidt sjovt for 

mig selv, fordi jeg bliver præsenteret i bladet og det derfor også er lidt reklame for mig 

selv. Det kræver så til gengæld at jeg synes det skal være ekstra godt. 
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UDB: Hvordan oplevede du WeMadeThis rolle i samarbejdet? 

NC: Jeg føler, det er dem jeg samarbejdet med og slet ikke DSB, for dem har jeg ikke haft 

nogen kontakt til. Så jeg har fået opgaven af dem, er blevet briefet af dem, hvem 

målgruppen er. De er nemme at arbejde sammen med, for Art Directoren har jo den 

samme uddannelse som jeg, så vi har det samme sprog. 

 

UDB: Har du fået nogen reaktioner på forsiden? 

NC: Ja, jeg har fået mails fra folk der godt kan lide den. 

 

UDB: Har du måttet legitimere overfor nogen at du har lavet den forside for DSB? 

NC: Nej det har jeg ikke – den passer meget godt ind i det andet jeg laver. Og desuden er 

det noget jeg er ligeglad med. 

 

UDB: Hvad er dine erfaringer med samarbejder med virksomheder? 

NC: Hvis det er nogen der er vant til at arbejde med kreative, så er det nemt, for så ved de 

hvad det er de søger. Det der nogen gange kan være svært er hvis de ikke kreative 

kommer ind og siger hvordan tingene skal være på forhånd. Og de har allerede en 

forestilling inde i hovedet som man skal visualisere for dem først og så skal du lave 

tingene bagefter, så du skal faktisk lave to opgaver. Det kan være rigtig svært, at man 

skal visualisere for dem hvad det er de gerne vil have for først – ”her er din ide, den er 

faktisk rigtig dårlig.” 

 

UDB: Er der nogle virksomheder du synes kunne være spændende at samarbejde 

med? Nogle du slet ikke vil samarbejde med? 

NC: Der er nogen jeg etisk ville have svært ved. Nogen der ville sælge nogle produkter jeg 

ikke kunne stå inde for. Og der er det ikke nok at få kassen for det. Jeg har her på det 

sidste tænkt over, at når du for eksempel samarbejder med Hennes og Mauritz, så er det 

på den ene side vildt fedt fordi du bliver meget eksponeret, på den anden side bliver du 

tygget igennem, når du har været igennem deres mølle, og er kommet ud på den anden 

side. Det kan godt være du får et ok beløb for det, men er det det værd for dig, på din vej?  

 

UDB: Oplever du dig selv som brand og hvilket slags brand? 

NC: Jeg prøver kvalitetsmæssigt hele tiden at optimere ting, så de bliver bedre, jeg vil 

gerne stå for noget der holder på sigt. Netop med virksomheder er det meget sådan 

noget hurtigt noget. Man skal lave nogle klare aftaler med dem man arbejder med, så 
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man ved hvad man har gang i. Især i starten var det svært for mig at overskue, hvad det 

er man siger ja til. Pludselig ser du dine ting på noget, som du ikke synes er den fedeste 

måde. Men så lærer du at du kommer til at lave ting, der ikke er 100 % som du vil have 

det, og det bliver man nødt til at acceptere. Og så lære at skære de opgaver mere fra. 

 

UDB: Hvordan synes du virksomheder kunne blive bedre til at arbejde med 

kunstnere? 

NC: Stole mere på kunstnerne, og på at de rent faktisk ved hvad de har gang i. som 

designer synes man tit man blive undermineret af en, der også synes de ved hvad farven 

grøn skal se ud. Det er fint nok at folk kommer med deres meninger men de kunne godt 

blive bedre til også at lytte. Stole på at dem der beskæftiger sig med det hele tiden har en 

mening – også selv om de nogle gange kan have svært ved at udtrykke den! 

 

UDB: Er det en fordel at have nogen mennesker der faciliterer det samarbejde? 

NC: Nogen gange og nogen gange ikke. Økonomisk er det ikke en fordel, for så er der 

flere om at dele kagen. På den anden side – og her taler jeg om mine agenter – hvis de 

ved hvad du står for og hvad du kan, og måske oven i købet kan formidle det bedre end 

jeg selv kan formidle det – så er det supergodt. Men det kræver rigtigt meget af dem, der 

sidder og tager imod opgaver. De skal kende nok til hvad man egentligt kan og hvordan 

man kan løse en opgave. Tit har folk jo set noget af en før og vil gerne have mere af det 

samme. Der kan en god agent gå ind og forklare, at jeg kan lave noget der er endnu 

federe end forrige gang. Samtidig er det svært, fordi de måske ikke kender 100 % til alt 

man kan. Så nogen gange er det nemmere at arbejde direkte med en kunde end med en 

agent imellem. Et konkret eksempel på hvordan det fungerer med agenter, er i London, 

hvor jeg skulle lave noget mønster til en inderside af en mode bog. Det agentbureau der 

står for den store virksomhed Westfield, kontakter min agent der kontakter mig for at 

stable et samarbejde på benene. Så taler jeg med kundens bureau, så jeg har i 

virkeligheden aldrig noget med kunden at gøre. Der er ret mange led og nogen der tjener 

ret mange penge. For at være en god agent, skal du smigre de kreative så de gider blive 

ved! Virksomheder kunne i højere grad gøre brug af de kreative, men hvordan får man 

stablet de her samarbejder på banen? Der mangler det der bindeled til, hvordan ting skal 

blive realiseret i virkeligheden. 
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UDB: Har du nogen ideer til hvordan man kunne gøre det? 

NC: Man kunne tage designerne med ind tidligere i processen og komme på ideer til 

hvordan denne her problemstilling skal løses. Have dem med allerede fra starten i stedet 

for altid at tænke dem ind som et sidste led. Designere kan måske gøre en kæmpe forskel 

hvis de får lov til at være med fra starten. Oven i købet spare penge og gøre det bedre. 

Men det er svært at finde ud af, hvor man kan sætte bedst ind. Forventningerne er meget 

høje i forhold til hvad virksomhederne tror de kan få lavet på to uger. Gode ting tager jo 

bare tid at lave! 

 

UDB: Er der nogen samarbejder du har sagt nej til? 

NC: Ja – men det er mere sådan nogle tilbud om at være med til at starte ting op, og så vil 

jeg på sigt få noget ud af det. Tilbud fra f. eks hjemmesider: Du får lov til at få dine 

illustrationer her og så er det rigtig godt for dig. Hvor det i virkeligheden er rigtig godt 

for virksomheden at de får det. De henvendelser får jeg rigtig mange af. I starten var det 

godt at blive synlig, men på sigt kan det blive udvandet at man er alle vegne, uden at det 

har noget substans. Man begynder at spørge hvad virksomhederne kan give en. Jeg er 

begyndt at sige nej til de ting hvor de vil ha en masse gratis uden selv at skulle yde nogen 

ting. Ligesom alle de konkurrencer der er. Et godt eksempel, hvor jeg også selv deltog, er 

det eksempel med Lees fotokonkurrence. Jeg kan godt lide deres bukser og alt det de står 

for. Men samtidig bruger de jo alle de indsendte fotos til deres kampagner. Det tænker 

man måske ikke lige over når man sender noget ind. Så er der en vinder, så det er jo 

billigt sluppet. Og der er en eller anden blufærdighed om det – også hos mig selv – med 

at sige, at det her har jeg lavet for næsten ingen penge. Det er noget der har undret mig. 

Det er ikke bare noget der sker for nybegyndere, men også for folk der har været i gang 

et stykke tid og laver fede ting. Er vi heller ikke gode nok til at sætte pris på os selv? De 

kreative er ikke gode nok til at gennemskue det her, og til at overskue økonomi. Og dem 

der kan, er også dem der overlever. 
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Bilag 3. ”Mørkemænd” af  Hesselholdt/Mejlvang 
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Bilag 4. ”Byens Puls” forsider februar og april 2009 

   
Byens Puls Februar 2009. Kunstner: Naja Conrad-Hansen  
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Byens Puls April 2009. Kunstner: Simon Væth 
 
 

 


