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Agenda 02.11 
Workshop• Kort presentasjon av deltagere -hvem, hvor og 

opptatt av?

• Kort presentasjon av Expology

• Hvordan engasjere i et samfunnsbudskap med 
utgangspunkt i et case

• Hvordan engasjere unge mennesker

• Designing engasjerende opplevelser med 
utgangspunkt i et forskningprosjekt

• Museumspersonale som medskapere av 
opplevelsene

• Workshop omkring det å engasjere jenter i mer 
maskuline emner – Det samme med femine
grupper 



Opplevelsesarkitektur siden 1998



Expology
Vi oversetter informasjon til fysiske og digitale opplevelser.
Utstillinger - besøkssentre - kontorbygg - butikk - museer og vitensentre



Opplevelsesarkitekter skaper fysiske og digitale opplevelser ved å kombinere 
kommunikasjon, design og teknologi

Fysiske og Digitale

OPPLEVELSER

TEKNOLOGI

KOMMUNIKASJON

DESIGN



Kommunikasjon
For å finne frem til kjerne i en kommunikasjonsutfordring må en god analyse og strategi
til. Fortellerteknikk til å formulere og formidle budskap som oppfordrer til refleksjon, 
engasjement og debatt.



Design
Design for å skape helhetlige, estetiske og sanselige opplevelser i fysiske 
rom, lage intuitive løsninger, styrke budskap og gjøre informasjon forståelig.



Tekniske løsninger
Teknologi og digitale virkemidler for å skape engasjerende og lærerike opplevelser, 
for å sikre stabil og trygg drift, for å muliggjøre oppdateringer av innhold og gi fleksibilitet 
mot ulike målgrupper.



Våre kunder



Telling your stories through physical and digital experience

INSPIRASJON MED UTGANGSPUNKT I ET CASE –
NYTT KLIMAHUS I OSLO



Expology 11

‘Vistor engagement and	The	
Engage	App’
Evaluation-Driven	Design - Et	forskningsbasert	

prosjekt



Our Project
Collaborators

evaluation driven design, Engage App 2017
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Client 
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evaluation driven design, Engage App 2017



evaluation driven design, Engage App 2017



For the assessment we used cameras, FaceReader by Noldus, valence 
tracker, PANAS, questionnaires, and technical data from the installation. The 
assessment is approved by the NSD (consent by parents or students).

●



We use FaceReader, a software that can assess the dominant emotion.



Manual methods for subjective and objective assessment are compared with 
the automatically retrieved assessment. Here are the valence tracker, the 
PANAS, and the questionnaire 



We performed an assessment with 87 individuals. There are small 
differences between winners and losers visible in questionnaires and 
PANAS. Winners are slightly more positive than losers.



We observe that participants smile more when answering wrong. Can we 
use smiling as an expression of happiness or engagement? 



evaluation driven design, Engage App 2017
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Visitor’s 
Experience

Designer’s
Ambitions

Client 
Expectations

evaluation driven design, Engage App 2017



The “engage app” bridges the gap between the client & designer’s 
vision

and the Visitor’s experience.

hello!

evaluation driven design, Engage App 2017



8 dimensions of Visitor Engagement

evaluation driven design, Engage App 2017





We developed a new design process for installations that is an iterative 
process. It includes the curator, the designer, and the visitor. 



Engineering Challenge - change diagram
left: lower secondary school, right: higher secondary school



We compared three installations – Motorway of the Ocean scores highest.



evaluation driven design, Engage App 2017



evaluation driven design, Engage App 2017



evaluation driven design, Engage App 2017



evaluation driven design, Engagement,  App 2017
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Nytt konsept
Produktifisering
Har fått første kommersielle 
kunde



evaluation driven design, Engage App 2017



Oppgaven





Nye måter å se målgrupper på
Leisure has increasingly become about
building and supporting identity-related

needs John H. Falk
I tillegg til å identitifisere målgrupper etter :

Alder
Utdannings nivå

Demografi, livsstil 
Er det nå endaviktigere å se målgruppens behov for å 

oppsøke et senter etter:
Relevans
Ønsker 
Behov

Engasjement
Utløsende motivasjon for å besøke senteret  - reason to go



Identitets motivert 
besøksadferd 
Types

Tema

Kultur	og	
mangfold Nysgjerrighet/ Toleranse Dialog

Explorers
– behov	for	å	
tilfredsstille	egen	
nysgjerrighet

Utfordring	
– gode	intuitive	
installasjoner	og	
utstillinger	

Utfordring	
– missliker	
overinformasjon	og	
tekst	som	er	for	
enkel	og	lite	
utfordrende.	

Fordypningsnivå	
– tilgjengelig	
ekstrainformasjoner	
og	dybde	

Oversikt	
– God	mulighet	til	å	
orientere	seg	i	
utstillingen	

Facilitators
– et	ønske	om	å	ta	
del	i	en	meningsfull	
sosial	opplevelse	
sammen	med	noen	
du	bryr	deg	om	

Meningsfylt	
– opplevelsene	gir	de	
de	følger	
(barna,gruppen oa)	
begeistrende,	
engasjerende	og	
stimulerende	
opplevelser.	

Lærerikt	
– opplevelsene	gir	de	
de	følger	 ny	
kunnskap	og	
erkjennelse	

Sosialt	
– opplevelsen	gis	
mening	og	styrkes	
gjennom	felles	
opplevelse

Støtteverktøy	
– informasjon	som	
gjør	facilitatoren i	
stand	til	å	formidle	
en	større	ide	til	
utstillingen	eller	
installasjonene.	
Gaming	eller	andre	
aktiviteter?

Experience	
seekers
– dragning	mot	de	
beste	opplevelsene	
eller	opplevelser	som	
oppfattes	som	viktige	

Unike	opplevelser	
– opplevelsen	er	lett	
å	formidle	

Mulighet	til	å	lagre	
minner	som	kan	
sendes	til	venner	
som	et	bevis	på	at	de	
har	vært	i	THINK.



Identitets motivert 
besøksadferd 
Types

Tema

Kultur	og	
mangfold Nysgjerrighet Toleranse Dialog

Professionals/Ho
bbyists
– jakt	etter	mer	
kunnskap	om	et	
spesielt	
kunnskapsområde	
for	å	vokse	videre	

Involvere	
– Legge	opp	til	
involvering	av	denne	
gruppen	i	utvikling	
av	senteret	fordi	de	
er	en	strategisk	
viktig	gruppe	å	ha	på	
laget	

Fordypningsnivå
– mulighet	til	å	
oppleve	utstillingen	i	
sammenheng	

Fordypningsnivå	
– tilgjengelig	
ekstrainformasjoner	
og	dybde	

Opplegg	for	spesielle	
arrangementer.	(ref.	
Skogmuseets	Jakt	og	
fiskedager)
Gode	programmer	
med	foredrag	og	
kurs.

Rechargers
– søken	om	å	la	seg	
omslutte	av	en	
kontemplativ	og	
oppbyggende	
opplevelse/	erfaring	

Estetikk	
– Skjermede	steder	i	
utstillingen	hvor	det	
går	an	å	sette	seg	
ned	å	oppleve	
estetikken	og	sanse	
en	meningsfull	
helhet	i	senteret.	

X-faktor	
installasjoner	
med	høy	grad	av	
estetisk	tilnærming.	



Teambyggeren
Fasilitatoren

Politikerene

Institusjonene

Studentene

Heyerdahl-
nerdene

Kultur-
oversetterne

Utforskern

Integrerings
arbeiderne

Estetikerne
Nysgjerrigper

Samfunnet:
Forskning/Akademia/ Faglighet 

Faglig perspektiv

Kulturelle møter
Utadvendt perspektiv

Sosialt, flokken og jeg
Innadvendt perspektiv

Individnivå:
Læringsopplevelse

Opplevelsesperspektiv

Motivasjons-
kompass

Attraksjons-
jegeren



Målrettede	
kunnskaps-
sankere

Fag-utøvere

Sosiale	
ståpels-
jegere

Utforskende	
kulturister

Forskning/Akademia/ Faglighet
Faglig perspektiv

Kulturelle møter
Utadvendt perspektiv

Målet, flokken min og jeg
Innadvendt perspektiv

Læringsopplevelse
Opplevelsesperspektiv

REASON	TO	GO
Motivasjons-
kompass



Museumspersonalet må være medskapende. Ta 
utgangspunkt i interessen til besøkende – vær 

relevant – skap engasjement



Nå tenåringer?- hvordan får vi de 
engasjert på en autensisk og

meningsfull måte? Identitet - følelsen
av seg selv, de trenger å knytte seg til en

gruppe eller bevegelse ... hvordan kommer
du inn på deres identitetsbehov?

Kommunisere relevans og fordeler
og ikke funksjoner .Hva oppnår de 

unge med å være eller tilhøre din 
institusjon? ?



Innspill til Workshop
Krigføring/militære operasjoner under andre verdenskrig, 

både i og rundt Narvik, men også andre steder. 
Særlig krevende ovenfor jenter i denne aldersgruppen, siden de ofte mangler all interesse 

for våpen etc.,
men kan være også vanskelig for andre grupper siden det blir mye tall, datoer, forflytninger 

og slikt.
Narvik Krigsmuseum forteller litt

Opplevelsesbaserte opplegg i utstillingene som gir inntekter og godt besøk –
for bedriftsgrupper og det generelle publikum:

Hvordan tilrettelegge/formidle flyhistoriske tema slik at det også fenger kvinner og ungdom?
Hva vil disse gruppene ha?

Norsk Luftfartsmuseum forteller litt om utfordringene



Personas:
1 gutteprofiler og 2 jente profiler. En gruppe 

profil/ personas
Hvilke historier er relevante for disse ?
Hvilke aktiviteter er viktig å tilrettelegge særlig 
for disse?
Hvordan utformer vi disse aktivitetene slik at de 
blir relevant?
Hva må eventuelt skje med vårt personalet og 
måten vi gjør jobben på?



Opplevelsesarkitekter siden 1998


