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\Background\Old Olsen  

C.H.G. Olsen Prize winning telegraph invention at the World Exposition in 1878
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A creative tool to break habits

Key terms identified at
Instrumech- facilitating a 
dynamic process:

• B-Breakdown of functions
• D-Disassociations
• C-Counter questions

Breaking 
Habits

B

D
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\Habits 

Sustainable consumption\ questions can change 
behaviour, (Grankvist & Biel,2007) 

Unfreezing (how to brake habits)
Three sub steps, activation, attending present 
behaviour, consider alternative solutions, (Dahlstrand 
& Biel,1997) 

Steps of behavioural change
unfreeze, change, freeze, (Lewin, 1951)
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probes for data-gathering due to cultural, language, and hierarchic situations, in addition to get 
information untainted by their own fore understandings and the possible expectations for giving 
correct answers by the respondents. The students ended up with a game-probe which is similar to an 
empty version of the game Snakes and Ladders (Picture 1). The idea behind this probe is for the 
asylum seekers to fill in the empty explanations for why you gain or lose your position in the game. 
Thus, the asylum seekers will fill in negative, emotional, relational, positive, happy etc. reasons for 
why the game proceeds as it does. This way the asylum seekers will possibly fill in the information 
while play, in discussion with others with a playful attitude and thus remote and partly liberated from 
an interview situation. 
 

 

Picture 1. Game-probe on a template similar to Snakes and Ladders, by Kristin Gudmundsen Hvalbye and 
Sandra Mailen Elvebakken Myrland 

Bicycle ramps 
The other project is a guerrilla design intervention by the establishing of small Rampete Ramps 
(rampete: which mean disobedient) for bicyclers in Oslo (Picture 2-5). The projects goals include 
bringing awareness about unsuitable bicycling conditions in Oslo, marketing of the particular students’ 
own bicycle shop- and repairs café but also bringing about some fun in the city by possible increased 
bicycling, in different and new places as well as comply with safety issues. The ramps are placed by 
the pavement edge so that they ease the climb from the street- to the pavement level. The concept 
comprises game elements by rules such as if you’ve seen them all (the ramps) you get a free coffee. In 
addition, the ramps can elicit playful attitude, mastery and acrobatic activity. The concept also invites 
users to make their own ramp as a DIY project. The user is solely involved thus out of own needs, 
desire, curiosity or playful behaviour. Accordingly, the data gathering in this project will be done by 
observing use of design probes.  
 
 

Picture 2. Rampete Ramps, concrete molded with a relief link to the web site that explains the function 

 

Game Dynamics in Design/Play probes
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Picture 3. Rampete Ramps in use 

Picture 4. APP which explains Rampete Ramps and give additional stimuli for use and further development. 
 

Picture 5. Priming and information posters for Rampete Ramps by James Duncan Lowley 
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co-creation of values in Oslo Prison

Designed by students, Made by prisoners::
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Context::

Oslo Prison (mail prison): 
•	inmates	make	products	for	rehabilitation	and	educational	purpose	
•	products	are	mainly	sold	in	the	Oslo	Prison	Shop	"Bennys	Butikk"
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Background::

• Theory: 
•	Participatory	design
•	Values,	theory	and	methods	in	social	work	(alliances,	(Tjersland,	
Engen,	Jansen	(2010))

•	SSB
•	Articles	emerged	from	research	at		the	Correctional	service	Nor-
way	Staff	Academy	(kriminalomsorgen)

• Practice (creative work in prison): 
Correctional	service	Norway	Staff	Academy,	Oslo	Prison:	
Punishment	vs.	Rehabilitation	(inmates	back	to	society)
•	Meaningful	everyday	life,	abilities	to	rehabilitate,	work	that	
promote	dialogue,	mastering,	crafts,	relational	networks,	
empowerment	through	variation,	feeling	of	being	needed
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Research question::

•	How	can	participatory	design	facilitate
		co	-	creation	of	values	in	prison?	

•	Monetary	value
•	Use/experience	value
•	Societal	value
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Methods::

Case study: participatory design project in Oslo Prison

•	Observation
•	Work	shop	practice
•	Rehabilitation	of	interior
•	Living	conditions	at	"pathfinder"	(with	made	interior	objects)

•	Interview
•	System
•	Network	

•	Archival	studies
•	Student	reports	from	participatory	observation/	projects

•	Physical	objects
•	Historical	production
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Theory::
Participatory design method - Co-creation of values in Oslo Prison:

Table	1.:	Comparison	of	Three	Types	of	Value	Co	-	creation,	Liz	Sanders
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Table	1.:	Comparison	of	Three	Types	of	Value	Co	-	creation,	Liz	Sanders
Family	network

Theory::
Participatory design method - Co-creation of values in Oslo Prison:
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Results; Co-creation of Monetary value::

• Preventing economic losses
•	Documentation
•	Prison	inspector:	"active	criminals	cost	the	society	1	million	NOK	
per	day"	Per	Stageberg	(Interview)

•	25%	of	all	released	Norwegian	prisoners	return	to	jail	within	3	
years.	If	the	inmate	gets	a	job	after	imprisonment	the	chances	of	
re-imprisonment	decrease	with	63%	(SSB)



Oslo Fengsel 9Arild Berg & Tore Gulden  NORDCODE 2010

Results; Co-creation of Use/Experience value::

Products and services that people need and want:
Low customer experience:

•	 Documentation:	
•	 low	turn	over	(Interview	+	observation)
•	 lack	of	skill	in	handicraft	(Interview	+	observation)
•	 "need	for	new	product	concepts"	shopkeeper:	Ironic	products:	Jailbird:	
Key	closet;	Angels	(Interview)

•	 The	Oslo	Prison	logo	is	(the	most)	important	part	of	the	product	
(Interview)

• Moderate experience of prison shop product production /inmates experience:
•	 Documentation

•	 importance	for	society:	Fence	for	world	championship	Holmenkollen	
(Interview	+	observation)

•	 rehabilitation	of	interior	(Interview	+	observation)
•	 criminal	culture:	threats	of	retaliation	if	squealing:	an	obstacle	for	
dialogue	(Interview)

•	 the	workshop:	too	demanding	handicraft	techniques	(Interview	+	
observation)
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•	 lack	of	skill	in	handicraft•	 symbols	of	violence	in	handicraft
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Results; Co-creation of Societal value::

Family network - dialogue a key factor for change
•	Documentation

•	"family	network	is	essential"		P.	Stageberg	(Interview	+	
observation)

•	visiting	situation	is	very	challenging:	ice	breaking	functions	
and	facilitating	dialogue	is	important	(Interview,	archival		 	
studies:	Student	reports)

•	prisoners	buy	prison	products	for	their	own	children	before	
the	visit	(Interview)
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Discussion::

How can participatory design  facilitate value 
co-creation in prison ? 
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Monetary value: 
•	the	income	related	to	the	shop	is	low	or	negative
•		The	concept	of	”prison	shop”	should	be	evaluated.	The	goal	is	to	
motivate,	but	the	products	don’t	sell.	

•		lack	of	skills	presented	in	the	prison	shop	can	in	worst	cases	confirm	
the	incompetence	of	the	inmates	

•	inmates	that	are	able	to	develop	a	skill	in	order	to	meet	the	needs	
from	an	external	client	-	preventive	/	correctional	functions
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Use/experience value: 
•	the	product	quality	is	experienced	as	low	by	the	customer,	and	
moderate	for	the	inmates.	Experienced	quality	is	strengthened	in	
situations	were	the	inmates	produce	products	relevant	to	actual	
needs,	example:	fence	for	Ski	world	championship	Holmenkollen.	

•	the	criminal	identity	is	boosted	through	creating	ironic/iconic	
(criminal)	products	cementing	the	negative	narratives	recognized	
by	the	prisoner	(Tjersland,	Engen,	Jansen	(2010))	p.	69).	New	
products	however	can	stimulate	the	build	up	of	alternative	
narratives

•	products	can	enable	dialogue	in	the	visiting	situation:	ice	
breaking	functions,	children	meets	daddy
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Societal value: 
•	Professional	network
•	Family	network
The	family	are	the	ones	that	have	the	strongest	interest	seeing	
the	inmate	succeeding:	Family	represents	the	most	important	
potential	for	social	change	(Tjersland,	Engen,	Jansen	(2010))

•	A	meaningful	activity	for	students
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Conclusion:: 
•	How	can	participatory	design	facilitate	co	-	creation	of	values	in	
prison?

Monetary value 
•	 of	co	-	creation	of	products	in	prison	is	potentially	high	in	the	perspective	of	society,	seen	from	a	

correctional/preventive	perspective	view
•	 network	-motivation	and	education

Use/experience values:
•	 experienced	value	for	the	inmates	can	be	enriched	by:
an	increase	of	projects	from	external	clients	

•	 the	example	in	this	case	was	the	inmates	emphasising		on	their	interest	in	the	making	of	
the	fence	for	Holmenkollen	world	championship	in	cross	country	skiing

Societal value
relational
•	 	is	at	its	most	effective	when	it	can	contribute	to	restoring	or	strengthening	family	relationships	

and	participatory	design	method	can	influence	this	relationship
the	feeling	of	mastering	decreases	when	inmates:
•	 	feel	incapable	of	creating	products
•	 the	criminal	identity	is	boosted	through	creating	ironic/iconic	(criminal)	products	cementing	the	

negative	narratives	recognized	by	the	prisoner

the monetary and the societal value are closely related in the prison context
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Design for product attachment

Design to facilitate activation     memories
Objects of transition, (Winnicott) DIY, DIWO
Objects as part of meaning
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Brukerundersøkelse
Fremgangsmåte - hvordan treffe bruker?

For å kartlegge hva som får målgruppen min 
til å smile i hverdagen, valgte jeg å gjøre en 
brukerundersøkelse. 
Fem kvinner og fem menn i alderen fra 
20 – 50år ble gitt en ”goodybag” med ett 
engangskamera, en pen og en notisblokk som 
de skulle benytte under dokumenteringen. 

Oppgaven de skulle løse var som følger: 

”Hva fanger ditt smil?

Prosjektet har bakgrunn i dagens 
samfunnsfokus på å prestere, og at stress tar 
over hverdagen til befolkningsgruppen 
20 – 50 år. 

Dette fører til stressrelaterte sykdommer og 
dårlig humør i Oslos gater. Jeg ønsker å snu 
denne trenden, og få brukergruppen til å få 
opp øynene på alt det som er verdt å smile 
for i hverdagen! 

Dine øyne blir mine øyne:
Du har fått utdelt et kamera, en notatblokk 
og en penn. Med disse redskapene skal du i 
løpet av de neste to dagene dokumentere de 
tingene/opplevelsene som får deg til å smile. 
Når du tar et bilde med kameraet, ønsker 
jeg at du skal notere ned i boken hvorfor du 
ønsket å dele dette øyeblikket.”
Tilbakemeldingen på brukerundersøkelsen 
var veldig positiv, og jeg fikk masse materiell 
å benytte videre.
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Brukerundersøkelse
Tilbakemeldinger

Brukerpanelet mitt ga meg mange fine 
tilbakemeldinger etter de var ferdig med under-
søkelsen.

Tilbakemeldinger på at de fikk ferdig utdelt tes-
tmateriell var syntes panelet var en fin detalj, 
og gjorde at de ble mer positivt innstilt til å 
løse oppgaven.

Jeg har fått tilbakemeldinger i ettertid også 
på at de som deltok har blitt mer observante 
på hva som gjør de glade i hverdagen, og at 
de lar seg glede hver gang de gjør/ser det de 
dokumenterte under testen.

Dette engasjementet ønsker jeg å oppnå også 
i sluttresultatet.

“Jeg ble så gira at jeg 
kjøpte et kamera til!”
- Per Vidar Anfindsen (25år)

“Jeg kunne ikke 
stoppe å smile” 
- Eline Aaen (22år)

“Jeg la mer merke til hva som 
gjorde meg glad i hverdagen” - 
Toril Aaen (53år)

“Det er lett å glemme de hverdagslige
tingene, og man tar de for gitt”
- Lise - Kjersti Karlsen (47år)

“Jeg tror det er livsfasen 
som bestemmer 
stressnivået i hverdagen” 
- Tell Jakobsen (50år)



Emotional-, Experience-, and DIY Design

470 R. Mugge et al.

programmes (i.e., aerospace engineering, applied mathematics, architecture, civil engineering,
computer science, electrical engineering, industrial design engineering, marine technology,
mechanical engineering, systems engineering, policy analysis, and management). These students
were approached at the university and all owned a bicycle.

2.2. Product

In general, Dutch students own a bicycle, which they use on a daily basis to travel from their home
to university. When these students start university, they are likely to buy a second-hand bicycle or
to use an old one, because these are less expensive and because bicycles are often stolen. Bicycles
were chosen as the product category under study, because these students frequently personalise
the bicycles’ appearances by painting them in several (conspicuous) colours to make them more
personal. This results in a bicycle that is more distinctive and attracts attention, due to which it
is easier to locate in bicycle stands with large numbers of bicycles. Finally, painting a bicycle
reduces the risk of theft. In Figure 2, an example of a painted bicycle is shown. The students who
personalised their bicycle differ in the amount of time they spent on painting their bicycle. As a
result, investigating this particular product provided us with variation in the effort invested during
the personalisation process.

2.3. Questionnaire

Respondents indicated their age and gender, and responded to questions concerning their bicycle
regarding the manner of acquisition, the period of time the bicycle had been in possession, whether
they had personally altered the bicycle’s appearance, and the degree of usage of their bicycle. Based
on their response to the question whether they had altered their bicycle’s appearance, two groups
of respondents were distinguished: one in which the appearance of the bicycle was personalised
by the owner (n = 58) and one in which it was not personalised (n = 91). The multi-item scales to
measure the variables emotional bonding (four items: α = 0.79) and self-expression (five items:
α = 0.86) were taken from past research (Mugge et al. 2006). Effort invested was measured using
four items (α = 0.86) on a seven-point Likert scale (1 = ‘strongly disagree’, 7 = ‘strongly agree’).
Table 1 displays the items for these variables. We also included an eight-item scale to measure
individual differences in the desire for unique consumer products (Lynn and Harris 1997). During

Figure 2. A personalised bicycle.

Emotional bonding with personalised products
Ruth Mugge , Jan P.L. Schoormans & Hendrik N.J. Schifferstein
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Emotional bonding with personalised products
Ruth Mugge , Jan P.L. Schoormans & Hendrik N.J. Schifferstein
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We investigated product personalisation by the particular case of painting a bicycle’s
appearance. Nevertheless, our research shows that it is the effort invested during the person-
alisation process that strengthens the person–product relationship. This suggests that many other
personalisation options may be valuable as well. In order to stimulate emotional bonding with
products, designers should assess the totality of mental and physical effort that is required in
specific personalisation options. The more by consumers can act as co-designers of their product,
the more effort they will invest in the product, and the stronger the emotional bond is likely to
become. We believe that the investment of a person’s mental effort will often bring about stronger
emotional bonds than the investment of physical effort, because being creatively involved in the
personalisation process results in a unique product with a personal touch and self-expressive value
(Fox 2001). In contrast, products that demand only physical effort, such as IKEA products, may
result in products that lack a personal touch. Consequently, the emotional bonds experienced with
these products will generally be weaker.

A popular way for manufacturers to personalise durables is by offering mass customisation
services (Pine 1993). A mass customisation service allows people to create a personalised product
by selecting components, accessories, and colours from a predefined set of options. Norman
(2004) argued that these mass-customised products are better in satisfying consumers’ needs,
but they do not directly guarantee emotional bonding. Based on our findings, we can provide
arguments why product personalisation through mass customisation is less likely to result in
strong emotional bonds. We believe that the degree of effort invested in most mass customisation
services is relatively low. Mass-customised products require no physical effort to be invested. In
addition, the degree of mental effort is relatively low, because people are generally only allowed
to make choices among predetermined alternatives. For the formation of a strong emotional
bond with a product, the consumer should personalise the object through an effortful process.
An example of the latter is the NOKIA 3220 mobile phone (see Figure 3) that allows people to
personally design their cut-out cover using their own creativity.

Although more effortful product personalisation can result in stronger emotional bonds, this
might have a downside as well. As the effort invested increases, so will the perceived complexity
of the task and, consequently, the possibility that people become confused (Huffman and Kahn
1998, Dellaert and Stremersch 2005). People may feel that they lack the know-how, experience,
and practical skills to personalise a product in the way they want to. Furthermore, people may
spoil the product, because they are not sufficiently skilled to design their own products. It is

Figure 3. Nokia 3220 website.

Journal of Engineering Design 469

Figure 1. Conceptual model.

person needs to make (creative) choices (e.g., choosing the design and colours of the product’s
appearance), which requires mental effort. In addition, product personalisation can demand physi-
cal effort, when people alter the product themselves (e.g., when painting or assembling a product).
Cardozo (1965) already concluded that the effort (mental, physical, and financial) consumers
expend to obtain a product can contribute to the evaluation of the product: Consumers who had
invested a great deal of effort in the shopping experience evaluated the product as more favourable
and important. Moreover, several scholars argued that the experience of a strong emotional bond
with a product is positively related to the degree of ‘psychic energy’, that is the person’s mental
effort invested in a product (Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton 1981, Belk 1988). Based on
these arguments, we hypothesise that if the personalisation process requires the investment of a
great deal of effort, the person is occupied with the product for an extended period of time, which
may positively influence the strength of the emotional bond with the product.

We believe that this effect of the effort invested during the personalisation process on the
emotional bond with the product can be partly explained by the fact that personalised products are
more self-expressive of a person’s unique identity (Blom 2000, Blom and Monk 2003, Kiesler and
Kiesler 2005). The outcome of investing effort in a product during the personalisation process is a
product with a personal touch. Past research on product personalisation concluded that consumers
personalise products in such a way that they can distinguish themselves from others and can
communicate a personal identity. Furthermore, Dahl and Moreau (2007) argued that undertaking
a creative task may reinforce a person’s sense of identity. Depending on the extent to which the
personalisation process was performed successfully, the personalised product may represent a
personal accomplishment to the owner, because consumers created it themselves (Bendapudi and
Leone 2003, Franke and Piller 2004). In summary, a personalised product may gain the special
meaning of self-expression to the owner over and above the functional meaning. Past research
concluded that people become emotionally bonded with products that define and maintain a
person’s self (Wallendorf and Arnould 1988, Schultz et al. 1989, Ball and Tasaki 1992, Kleine
et al. 1995, Mugge et al. 2006). Moreover, self-expression is distinguished as a reason for people to
regard a possession as treasured or special (Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton 1981, Dittmar
1991, Richins 1994, Kamptner 1995, Dyl and Wapner 1996).

Accordingly, we hypothesise that the effort invested during the personalisation process has a
direct effect (as a result of the extended period of time spent with the product) and an indirect effect
(via the product’s self-expressive value) on the strength of the emotional bond with a product (see
Figure 1). Hence, self-expression is a pathway through which effort invested influences emotional
bonding. These hypotheses are summarised in a conceptual model (see Figure 1).

2. Method

2.1. Respondents

A convenience sample of 149 Dutch students at the Delft University of Technology (58% male
and 42% female; mean age = 21) was used for this study. The respondents studied at different

Emotional bonding with personalised products
Ruth Mugge , Jan P.L. Schoormans & Hendrik N.J. Schifferstein
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I have known this lamp since I 
was very little. It has been in my 
grandparents’ house for a long 
time. Their house has been empty 
for many years. When I visited 
the empty house the lamp gave me 
pleasant memories from the days 
when my grandparents lived. 
I brought the lamp to my 
apartment in Oslo. Today the same 
memories are elicited by the lamp 
when I bring it out for Christmas 
even though it is no longer in its 
original environment….
The lamp is in a way magic to me, 
especially when I was little. I was 
and I am very fascinated by the 
environment it creates; it brings me 
directly back to carefree childhood. 
It is not exactly a spectacular 
design object but it is beautiful to 
me :)
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Choice of 
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and factors
of influence

Creating contexts
of experience at 
different stages of 
ownership

Design strategies 
of product 
attachment

• Enjoyable products 
• Products that are 

used together with 
other people 

• Products that 
gracefully 
accumulate the 
signs of their usage 
history in their 
appearance 

• Self expression 
• Social proof, 

Authority, Contrast 
in experience

• Specific experiences
• Product 

personalization  
• Meaningful 

experiences 
• Group affiliation 
• Memories 
• Variability 
• Dynamic and 

flexible products 
• Reliability and 

robustness
• Repair and 

maintenance
• Mastering complex 

products designed 
to evoke pride

Psychological 
phenomenon

Behaviour
psychology

Habits
• Priming/activation 

of values
• Attending present 

behaviour 
• Consider alternative 

solution

Context change
• Staging of contrasts 

at contexts

Persuasion
Relational:
• Reciprocity
• Liking

Motivational
• Scarcity
• Inner consistency

Decisions
• Authority
• Social proof 
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Design 
Parameters

Task description 
to change 
behaviour and 
create specific 
experiences

POP - point of purchase

POP      

PRODUCT     

PLANNING OF 
REPLACEMENT

PRE PURCHASE  

USE       
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MAKING LONG LASTING PRODUCTS\case Spa-radiator

Samarbeidspartner

Tidlig i prosjektet kontaktet jeg bedrifter som jeg synes kunne være 
interessante å samarbeide med. Jeg kontaktet bedrifter som jobbet 
med lyst og varme. jeg fikk respons fra to. SG armatur svarte nei. 
De mente emnet var for kort, og emosjonell design mot kundene 
deres, elektrikere, var ikke så interessant for dem. De ba meg gjerne 
kontakte dem for hovedoppgave. Dette synes jeg var veldig profes-
jonelt av dem å vurdere det og at de undersøkte emnet nærmere. 

Jeg fikk også svar fra Wimpel AS som svarte ja og sa de hadde en 
varmelist, som tar kaldrs, jeg kunne jobbe med. Jeg skulle ta kontakt 
med de når jeg visste mer om hva jeg skulle gjøre sånn designmes-
sig. Jeg fikk også en bekreftende mail på dette.
Jeg begynte å jobbe med dette, og satte opp COE verktøyet for 
produktet, og diskuterte i grupper om prosjektet og gjorde mye 
research her. Da jeg kontaktet han igjen ble det trekt tilbake. Dette 
gjorde at jeg mistet litt tid og arbeid. 
Jeg har i dette prosjektet jobbet uten samarbeidspartner og valgte å 
jobbe videre med å varme opp rom i stedet for kaldras, varemeele-
mentet skal også gi mulighet for intereaksjon med brukeren for å 
skape tilknytning til produktet. 

Samarbeidspartner

Tidlig i prosjektet kontaktet jeg bedrifter som jeg synes kunne være 
interessante å samarbeide med. Jeg kontaktet bedrifter som jobbet 
med lyst og varme. jeg fikk respons fra to. SG armatur svarte nei. 
De mente emnet var for kort, og emosjonell design mot kundene 
deres, elektrikere, var ikke så interessant for dem. De ba meg gjerne 
kontakte dem for hovedoppgave. Dette synes jeg var veldig profes-
jonelt av dem å vurdere det og at de undersøkte emnet nærmere. 

Jeg fikk også svar fra Wimpel AS som svarte ja og sa de hadde en 
varmelist, som tar kaldrs, jeg kunne jobbe med. Jeg skulle ta kontakt 
med de når jeg visste mer om hva jeg skulle gjøre sånn designmes-
sig. Jeg fikk også en bekreftende mail på dette.
Jeg begynte å jobbe med dette, og satte opp COE verktøyet for 
produktet, og diskuterte i grupper om prosjektet og gjorde mye 
research her. Da jeg kontaktet han igjen ble det trekt tilbake. Dette 
gjorde at jeg mistet litt tid og arbeid. 
Jeg har i dette prosjektet jobbet uten samarbeidspartner og valgte å 
jobbe videre med å varme opp rom i stedet for kaldras, varemeele-
mentet skal også gi mulighet for intereaksjon med brukeren for å 
skape tilknytning til produktet. 



Jeg spør dem om de ser for seg hva de kan brukes til. De blir stille lenge og er litt usikker. Nancy 
nevner massasje igjen.  Man kan også lage smykker av dem sier hun mens hun holder dem opp 
mot brystet.  
Jeg sier ”Se for dere en kald vinterdag dere er ute og fryser, så kommer dere hjem og har disse 
varme steinen lett tigjengelig” Jeg ser på blikket deres at de straks blir mer våken, får ideer i 
hodet og er svært positiv til denne tanken, som om de nå skjønte det. Heidi har tatt en ny, var-
mere stein, og lagtvden på brystet, og sier at hun ville lagt de varme steinene på brystet, fordi 
steiner er gode healere, og det er bra å legge steiner med god energi på brystet. Men hun måtte 
“renset” denne først, for det er en veldig fin stein. Heidi ser ut til og fått et mer personlig forhold 
til steinen. Hun sier hun bruker steiner til meditasjon, og plukker ofte med seg steiner hun liker, 
når hun er ute på tur. 
”Jeg ville lagt dem på kroppen, eller strødd de utover senga og lagt meg på dem”, sier Nancy 
mens hun lukker øynene litt. Nå har hun lagt en rekke med flere varme steiner oppover under-
armen og føler på det. Liliane ville lagt de i ansiktet. Alle var enige om at spa og massasje var 
formålet med disse. 

Konklusjon

Jeg spurte de ikke direkte ut om de ville hatt disse varme steinene, da spørsmålet kan bli ledende og usikkerhet rundt bruken. Jeg øn-
sket å finne assosiasjoner og følelser rundt denne opplevelse.
Det var usikkerhet rundt hva de ville brukt de varme steinene til hvis de hadde hatt dem tilgjengelig hjemme. Dette viser at før kjøp må 
man prime kunden med bruksområde og brukssituasjon. 
Da jeg nevnte kalde vinterdager var det klart at de skjønte greia, og de fikk alle assosiasjoner med varmespa og massasje. 
Alle valgte forskjellige steiner. Mannen valgte en av de store, jenta valgte en liten, men fortsatt av de store. De to damene valgte de 
flate, blanke.
Fargen ble også nevnt (alle steinene var svarte). De er mørkere enn steinene i Lofoten, de er også onde i motsetning til hvite steiner 
som er gode. De blanke er annerledes enn andre steiner. Formene gir også minner om barndomslek og å kaste flate steiner i vannet. 
 Kanskje kan man velge steiner selv under kjøp som gir deg den følelsen, minner, assosiasjoner og størrelsen du selv ønsker? Steiner 
er tydeligvis også viktig for personer som søker det mer åndelige. De har også egne steiner til meditasjon. Jeg kom også til å tenke på 
selv fra den samiske kulturen jeg vokste opp i at steiner er mer enn bare en stein. Det er noe mer åndelig ved de, og bruktes som ”of-
fersteiner” til guder før i tiden.
Nancy nevnte at man kan lage smykker av dem, for de var så fine og blanke, her er en direkte mulighet for late/post use. Kanskje har 
du skapt minner rundt steinene som du ønsker å ta med videre.

Nøkkelord: barndomsminner, mimring, natur, spa, massasje, healing, meditasjon, personlihet.

Case
Spa-radiator

use
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-opplevelse gjennom
produkter

Siri Beate Persen 
Høsten 2011
Høgskolen i Akershus, Produktdesign

Emosjonell konstruksjon

Siri Beate Person
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DISCLOSED LEVELS OF ACTIVATION ELICITED BY EXPERIENCES 
RELATED TO USE OF A SPA-RADIATOR : BRAND FACTORS

Perceptive activation
 
Motional activation

Cognitive activation

Relational activation

Imaginative activation

PRODUCT

Målet er å få tilknytning til produktet ved at der er en interaksjon 
mellom bruker og produkt. 
Produktet er en oljeradiator som hjelper deg å varme opp rommet. 
På radiatoren er det plass for å plassere steiner som du kan varme 
deg på eller brukes som du vil.

Variability

Produktet er varierende fra andre radiatorer i dag. Jeg ønsket at en 
radiator kunne oppleves som mer gøy, men der er hindringer da det 
er elektrisitet og olje med i bildet. Her får du radiatoren til å varme 
opp rom, og varme elementer, stener, du kan ta på og ta med deg. 

I tillegg kan man ha tilbehør som tøyposer man kan ha steinene i 
så det blir varmepose.
Man kan ha remse med lommer som man kan ha steiner i, da kan 
man ha den rundt nakken og legge de enklere på ryggen. 

Utseende gir også en mulighet for stetikk i hjemmet ditt, i stedet for 
noe som er støy for det estetiske i hjemmet.

Produktet har den formen den har, siden da kan du bruke radia-
toren både med og uten steinene. Jeg ønsket at produktet skulle 
kunne stå alene uten steinene hvis brukeren tar av steinene under 
bruk. Dette uten at det ser ut som noe mangler. 

Siri Beate Person
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Samarbeidspartner

Tidlig i prosjektet kontaktet jeg bedrifter som jeg synes kunne være 
interessante å samarbeide med. Jeg kontaktet bedrifter som jobbet 
med lyst og varme. jeg fikk respons fra to. SG armatur svarte nei. 
De mente emnet var for kort, og emosjonell design mot kundene 
deres, elektrikere, var ikke så interessant for dem. De ba meg gjerne 
kontakte dem for hovedoppgave. Dette synes jeg var veldig profes-
jonelt av dem å vurdere det og at de undersøkte emnet nærmere. 

Jeg fikk også svar fra Wimpel AS som svarte ja og sa de hadde en 
varmelist, som tar kaldrs, jeg kunne jobbe med. Jeg skulle ta kontakt 
med de når jeg visste mer om hva jeg skulle gjøre sånn designmes-
sig. Jeg fikk også en bekreftende mail på dette.
Jeg begynte å jobbe med dette, og satte opp COE verktøyet for 
produktet, og diskuterte i grupper om prosjektet og gjorde mye 
research her. Da jeg kontaktet han igjen ble det trekt tilbake. Dette 
gjorde at jeg mistet litt tid og arbeid. 
Jeg har i dette prosjektet jobbet uten samarbeidspartner og valgte å 
jobbe videre med å varme opp rom i stedet for kaldras, varemeele-
mentet skal også gi mulighet for intereaksjon med brukeren for å 
skape tilknytning til produktet. 



Emotional-, Experience-, and DIY Design

Engangsdoser

- Lett å ta med på tur

- Kan varmes opp med hendene

- Ferdig dosert

- Kan deles ut som vareprøve

- Kan kastes etter bruk

Margrete Ramstrøm Nielsen



Emotional-, Experience-, and DIY Design

• Sosialt treffpunkt / Delt eierskap - 
Kan byttes eller deles med andre

• Mestring - Mindre klissete å smøre ski

I bruk

Margrete Ramstrøm Nielsen

products and meaning



Emotional-, Experience-, and DIY Design

products and meaning



Emotional-, Experience-, and DIY Design

products and meaning

“THERE, NOW 
I CAN START 
PLAYING”



Emotional-, Experience-, and DIY Design

Gammel skilting

Rasteplass
Fine naturområder

Manglende info

Finne helleristninger

Helleristninger 
lite synligeLitt foreldet skilting. Ikke 

universell utforming. 

Kan være mulighet for unviersell 
utforming frem til første helleristning?

Både parkeringsplass og bussstopp like ved Strand og rasteplass
Flott naturlandskap langs Glomma

Skiltingen og synligheten av 
helleristninger

Følelsen av å finne helleristningene

Hvor er de? Er de her? Usikkerhet. Jeg fant den. Glede. Litt stolthet. 

- Parkeringsplass
- Buss like ved.
- Kultursti
- Fine omgivelser
- Strand
- Skal komme ny skilting
- Møteplass
- Helleristninger på to steder.
- Første sted kan muligens tilrettelegges med unieversell 
utforming?
- Spennende at helleristningene ikke er alt for synlige.
- Sannsynlig uoppdagede helleristninger der. 
- Variasjon i motiv

+

-- Helleristningene like ved vannet/ Flom?
- Utdatert skilting.
- ikke plass til så mange rundt helleristningene om gangen. 
- ikke strøm
- Helleristinger ikke så synlige.
- Vanskelig å finne helleristningene hvis en ikke vet hvor de er. 
- Ikke så store helleristningsfelt. 

+

-

- Mange elementer som passer inn i naturlandskapet.
- Tydelig merking.
- Flott natur
- Fin utsikt fra første felt. 
- Mange figurer.
- Skilt tatt ned nå, mulighet for ny skilting. 
- Interaktivitet, taktilitet på skilt. 
- Hindringer kan være spennende for noen. 
- Godt brukt natursti. 

- Dårlig materialvalg på skilting
- Dårlig håndtverksmessig kvalitet på skilting. 
- Ikke gjort tanke på baksiden av skiltingen. 
- Mange hindringer på veien. Vanskelig å komme frem for noen.
- Ikke tilgang til strøm  

Tilgang? 
Langt fra offentlig 
transport

Eksisterende oppmerket tursti

Flotte naturomgivelser Merket sti

Hindring
Tilrettelagt underlag,
men ikke så i takt med omgivelsene.

Trapper, passer inn i landskapet

Litt nedslitt bro. 

“Trolsk” stemning Naturlig trapp i stein
Flott utsikt. Helleristninger lett å finne. 

Skilting Dårlig materialvalg. ikke tenkt på baksiden. 

Mange figurer. Greit synlige. 
Litt skjermet av trær

Messingplate folk kan skra-
vere på med ark og blyant

Vanskelig fremkommelighet. 
Kan utelukke noen brukere

Kan være spennende for noen brukere 
at det er litt som en hinderløype

Skilting som viser at en er på rett vei. 

Uvelkommen?
Skilting kan forbedres

Lett å skjønne hvor 
helleristningene er. 

Skilting sett fra helleristninger. 

Ikke like synlige helleristninger. 
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-
- Andre kulturopplevelser i området. Kirke/ gods.
- Skal bli merket turløype og kommer skilting. 
- Tilgang til strøm

- Langt fra allfarvei/ ganske lang skogstur før man kommer dit. 
- Parkering inne på gården, kanskje ikke til folk flest. 
- Føles rart å gå inn i noens hage?

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt

Skal komme skilting
og merkes turløype der 
helleristningene er 
inkludert

Parkere i hagen.
Mulig ikke OK for besøkende å gjøre dette

Tilgang til strøm

Garasje tett opptil feltet

Hellerisningene i noens hage

Skip og skålgroper. 

Malt opp uten tillatelse

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt
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Bruke refleks for å vise vei/ gi hint på veien, markere områder og 
skape en unik opplevelse.
Hjorten kan også plasseres på parkeringsplassen for å tiltrekke 
seg biler fra veien.   

Raste i mørket. Henge opp lommelykt for å gi lys
Bruke drivved i området for å lage nye sitteredskap og bord.

Fast belysning av helleristninger.
- Et lys for å markere hvor de er:
 - Sensor
 - Tidsbegrenset
 - Overraskelse
- Et lys for å se de bedre
 - Sensor
 - Skru på selv

Helleristningene opplevd med lommelykt i mørket.
 - Lete / finne
 - Kan være et hint på hvilket område man 
   bør lete i. 
- Hint: refleks, kart, oppmerking langs stien
 

Opplevelse

1100 kjente bergkunstlokaliteter 

Minst 33000 figurer

To hovedtyper
Jordbruksristninger Veideristninger

Assosieres med 
jakt- og 
fangstbefolkninger 
fra steinalderen

Motiv: rein, elg, 
bjørn, hval, fisk o.l.

Jordbruksristninger 
ble laget av 
bronsealderens 
bondebefolkning

Motiv: Skip, våpen, 
hester, stridsvåpen, 
sol/ hjulfigurer, trær, 
fotsåler, skålgroper.

- Arkeologer
- Historielag
- Skoleklasser.
- Turgåere
- Kommune
- Kulturetaten
- Grunneiere
- Riksantikvaren
- Dyr?

Hvem er i 
kontakt med 
helleristinger?

Forvaltning av 
kulturminner 

Riksantikvaren Fylkeskommunene/
Sametinget 

De arkeologiske 
landsdelsmuseene

Adgang til å søke etter og registrere automatiske fredete kulturminner

Skjøtselstiltak av slike kulturminner,  inngrep i kulturminnet. 
Det legges da vekt på at handlingens formål er å sikre, bevare 
og vedlikeholde kulturminnet/kulturmiljøet eller å synliggjøre 
disse for publikum.

Underretningsplikt overfor hverandre i saker som er av felles interesse.

Skal være samstemte angående prioriteringer og ambisjonsnivå før 
eventuelle skjøtselstiltak blir utført, og forholdet til aktuelle kommuner, 
distriktsmuseer og grunneiere må være avklart før tiltak settes i verk.

Rapport
BERGKUNST
En veiledning i dokumentasjon, 
skjøtsel,tilrettelegging og 
overvåking av norsk bergkunst

Tverrfaglig prosjekt som har foregått ved 
de fem landsdelsmuseene, NIKU og ved 
medvirkning fra enkeltpersoner.

NorskFaggruppe for 
Bergkunstkonservering – Konserverings-
gruppa – dannet mot slutten av
prosjektperioden.

”Manual for sikring av Bergkunst”.

“Å definere en målgruppe for tilretteleggingen av bergkunst vil sannsynligvis være 
umulig. Publikum vil utgjøre en mangfoldig gruppe, fra de som aldri har sett en 
helleristning før til de som har sett mange ulike bergkunsttyper i flere land. En 
viktig gruppe peker seg likevel spesielt ut, nemlig barn i grunnskolen. En av de 
viktigste funksjonene som bergkunsten kan ha, er formidlingen av kunnskap fra 
tidligere tider til dagens oppvoksende slekt. En bevisstgjøring om dette kan virke 
preventivt i forhold til skader og ødeleggelser av bergkunst.”

- Tilpasset det aktuelle området
- Mål for feltets tålegrense med hensyn til publikum
- Størrelsen på tilrettleggingen må stå i forhold til et anslått antall besøkende
- Estetiske hensyn ved at tilretteleggingen tilpasses og underordnes kulturlandska-
pet med hensyn til utforming og materialbruk.
- Ikke ha slike dimensjoner at det blir tilretteleggingen i seg selv som fremstår som 
det mest iøynefallende
- Formidling og vedlikehold bør stå sentralt
- Formidlingsmaterialet, skilttyper, tekst og brosjyremateriell skal har en høy stan-
dard, både holdbarhetsmessig og faglig. 
- Skilt bør ikke ha for overdimensjonert tekst, og de bør være lettfattelige. 
- Viktig at skilt enkelt kan la seg skifte ut
- Hvis de kan pirre fantasien og være holdningsskapende i tillegg, vil det være et 
stort pluss.
- Enkle løsninger kan ofte være vel så bra som store skilt med masse informasjon
- Formidling og vedlikehold vil ha betydning for hvordan turister og lokalbefolknin-
gen ivaretar området. 
- Velpleide kulturområder gir god reklame for den enkelte kommune, mens det 
motsatte sannsynligvis vil være tilfellet for områder hvor reklame og turistinformas-
jon ikke stemmer overens med de faktiske forhold.
- Sett bergkunsten og dens kontekst i fokus, hvor lite tilrettelegging kan en klare 
seg med? 
- Tilretteleggingen må tilpasses lokalitetens tilstand, dens attraksjonspotensial 
lokalt/ regionalt/ nasjonalt og antatt besøksmengde
- Mye besøk i store grupper (busser) krever helt andre tiltak enn en jevn strøm av 
en og to besøkende.
- Lag attraktive publikumsarealer (rasteplasser, utsiktsplasser etc.) et stykke 
fralokaliteten slik at publikum sprer seg og slitasjen og faren for skader på hellerist-
ningene reduseres. 
- Tilrettelegg i samsvar med omkringliggende naturmiljø/kulturlandskap og lokale 
tradisjoner. 
- Unngå at tilrettelegging skaper visuell forurensning ved opplevelsen av et kultur-
minne. Tenk deg hvordan en fotograf ønsker å fotografere lokaliteten uten sjener-
ende biler, skilt, gjerder etc.
- Ta hensyn til geografi, skiftende årstider og klima både med hensyn til tilretteleg-
ging og sikring. 

 

Materialbruk
- Velge den eller de løsninger og materialer som er minst skadelige for feltet.
- Riksantikvaren kan gi råd eller videreformidle kontakt med andre som kan gi veiledning 
om hvilke løsninger og materialer som bør brukes
- Bruk økologiske metoder og miljøvennlige materialer
- Etter hundre år skal det være mulig å fjerne alle menneskeskapte spor og tilbakeføre 
lokaliteten til naturen 
- Trykkimpregnerte materialer fører til avrenning som dreper lav og mose. 
- Ofte kan tilretteleggingstiltak best løses ved bruk av råvarer og ressurser som finnes på 
stedet.
- I stedet for å lede publikum på rett vei ved å lage gjerder og rekkverk av impregnerte
materialer eller nedborede jernstenger, kan en kanskje heller bruke "levende hegn". Da
bruker en stedegne arter som flyttes og plantes der det er behov for det. Er det steder
der publikum absolutt ikke skal gå, er for eksempel busker med torner (bjørnebær,
nyperose) mer effektive enn gjerder. 
- I stedet for å bare bruke maskinelt fremstilte gjerdepåler av trykkimpregnert og 
forurensende tre, bør en undersøke lokale og mer naturpregede alternativer. 

Skilting
- Når en planlegger elementene i en tilrettelegging, er det naturlig å begynne med veien
gjennom landskapet og frem til bergkunstfeltene. Denne kan være en vesentlig del av
opplevelsen. Opparbeidelsen bør kombineres med merking og skilting som oppfordrer
publikum til å følge traseen. Merkingen av stien bør være diskret. Det er et poeng at 
traseen er lagt opp slik at vi får inntrykk av å nærme oss et viktig sted.
- Det ideelle er at skiltingen legges opp i to trinn. Dersom det er naturlig at de
besøkende kommer med bil, kan første skilt settes opp ved parkeringsplassen  
- Det kan eventuelt overveies å sette opp små skilt underveis i likhet med det som er 
vanlig langs natur- og kulturstier. Men dette opplegget kan lett virke avsporende eller gi 
inntrykk av en overdreven informasjonsiver.
- Skilt nummer to settes opp på lokaliteten. Det bør plasseres diskret slik at det ikke
hindrer fritt utsyn over feltet/lokaliteten. 
- Skiltet skal heller ikke komme med ved fotografering. Det er best å plassere det litt ut til 
siden og i en viss avstand fra feltet, men samtidig slik at leseren har god oversikt når det 
studeres. 
- Hvis enkelte av figurene er vanskelige å oppfatte, er det viktig at skiltet inkludere en 
grafisk gjengivelse av feltet. 
- Skiltet bør ikke være så stort og iøynefallende at det virker som et fremmedelement på 
stedet.
- Skiltingen bør ofres atskillig omtanke ved en tilrettelegging. 
- Skiltene skal i utgangspunktet være informative på en måte som gir et positivt budskap 
fra forvaltningen. 
- Ved å spre kunnskap om lokalitetens kulturhistoriske sammenheng og inngi respekt for 
bergkunstens verdi, kan skiltene bidra til både å gi en meningsfylt opplevelse og formidle 
viktigheten av sensitiv atferd.
- Den overordnede funksjonen til et skilt er å gi de besøkende relevant informasjon i
form av tekst, tegninger, kart og bilder. 
- Det er fint om et klart budskap kan kombineres med god design, men det advares mot at 
ytre design og konstruksjon blir så dominerende at det tar oppmerksomheten bort fra 
innholdet.
- Det kan ikke gis noen entydig anbefaling om utforming og materialbruk. Dette må
vurderes ut fra forholdene og tradisjonene på stedet. Et flatt åpent terreng krever andre
skilt enn en bratt bergvegg inne i en skog. 
- Det anbefales å kopiere skiltutforming og materialvalg som en på andre steder har gode 
erfaringer med, og så tilpasse skiltingen til det systemet som brukes ved andre kulturmin-
ner i distriktet. 
- Ofte må en velge en middelvei mellom to ytterpunkter: Skilt som er meget holdbare og 
sterke mot hærverk, men dyre å produsere (støpt bronse, inngravert tekst i stein eller 
metall), og på den annen side skilt som er lite holdbare, svake for hærverk, men lette å 
produsere og billige og erstatte (eks. papir med lysekte farger innbakt i plast).

Tilrettelegging

- Økologiske metoder
- Miljøvennelige materialer

- Skal være mulig å fjerne uten spor
- Råvarer og ressurser på stedet

- Bruke planter
- Ikke trykkimpregnerte materialer

- Tenke på veien gjennom landskapet
- Diskret merking av sti

- Ikke forstyrre for foto
- Grafisk gjengivelse

- Ikke være et fremmedelement
- Spre kunnskap

- Positivt budskap
- Meningsfulle opplevelser

- Formidle sensitiv atferd
- Ikke dominerende design som tar fokus 

fra innholdet
- Ikke føles som et fremmedelement

- Tilpasse det aktuelle området
- Hvor mye publikum kan det være der?

- Antall besøkende
- Ikke dimensjoner slik at tilretteleggingen blir den 

mest iøenfallende. 
- Skal la seg skifte ut lett

- Pirre fantasien
- Være holdningsskapende

- Kan ha betydning for vedlikehold av området
- Kan vøre god reklame for kommunen

- Hvor lite tilrettelegging kan en klare seg med?
- Attraktive publikumsarealer (rasteplasser etc.)

- I samsvar med omkringlignende miljø
- Unngå visuell forurensning

- Hensyn til Geografi, skiftende årstider og klima

Kristine Sørensen

“Bergkunst er et samlenavn på fortidens bilder og figurer 
laget i ulike teknikker på løsblokker, berg og i huler. Dette 
er den eldste kunst vi kjenner i Skandinavia, og den 
omfatter helleristninger, hule- og hellemalerier.”

Helleristninger i Akershus

Om prosjektet
Det er ikke lenger lov å male opp helleristninger for å gjøre de mer synlige 
for publikum. Derfor ønsker Akershus Fylkeskommune, arkeologisk f
eltenhet, å se på mulighetene for å bruke lys til å gjøre dette. Jeg vil se på 
hvordan jeg som designer kan skape en unik opplevelse for de besøkende. 
Dette skal jeg se nærmere på i mitt masterprosjekt og dette kartet fungerer 
som et forarbeid til dette. I dette kartet har målet vært å tilegne meg 
kunnskap om tirettelegging av bergkunst, samt besøke de feltene som er 
aktuelle for tilrettelegging. Ut fra dette har jeg valgt meg ut Bingsfoss i 
Sørum som en lokasjon jeg ønsker å bruke som case i mitt masterprosjekt. 
Under disse besøkene har målet vært å kartlegge både helleristningene og 
turen dit. Hvordan er opplevelsen og hvor er det muligheter for innovasjon. 
Resultatet av dette kartet har blitt begynnelsen av et konsept som går ut på 
å oppleve lokasjonen og helleristningene i mørket. 
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- Oppleve noe sammen
- Være ute
- Lokalmiljø
- Oppdage helleristninger
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- Planelegging
- Pedagogisk
- Lære praktisk
- Låne utstyr/ kjøpe
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- Lete etter nye helleristnigner
- Historielag låne utstyr/ kjøpe
- Sosialt
- Folkehelse 

Grupper

Privatpersoner

KIT

Avis

Avis

15
SEPT

Pop-up bok

15
SEPT

Invitasjon
event

Måter å nå brukerne før de kommer til Bingsfoss Elementer 
bruker tar med ut

Elementer
bruker har 
fra før

Brosjyre

“Skattekart”

Event i skogen

Konsept: Opplev helleristninger i mørket.  

Bruker kommer til området enten i bil eller buss. 
Opplever helleristnignene og skogen i mørket. 

I etterkant

“ Ikke så stor barriere for å komme seg dit” “ Hvor er de helleristingene” Morsomt å finne helleristninger. Deilig å være ute i skogen og få 
frisk luft. 

Her kan man fiske eller 
spise nisten sin. 

Områder med helleristinger som er aktuelle for tilrettelegging Elementer og tanker til områdene, hva fungerer bra og hva kan bli bedre.

Helleristinger

- Brosjyre i posten som kan forklare hvor helleristningene ligger. Forklare hvordan og når man best kan oppleve 
helleristningene. 
- Avisartikkel om noen som er å ser på helleristningene om kvelden. Informere om at det er noe som skjer i 
området. Her kan det også utlyses en fotokonkurranse om å ta bilder av helleristningene i mørket. 
- Informasjon på nettet. Mulighet til å printe ut et eget kart. Informasjon om event på stedet, her kan det også utly-
ses fotokonkurranse. 
- Kart. Kan være utformet litt som et skattekart for å øke spenningen om å lete etter helleristningene. 
- En event der alle kan komme. Kan fungere som et startskudd for når det er tilrettelagt for å oppleve helleristnin-
gene i mørket. 

- Kit. Kan lånes eller kjøpes av barneskoler der materiale for å oppleve og lære om helleristninger står sentralt. 
- Pop- up bok for å enkelt og gøy visualisere hvordan en best kan oppleve helleristningene.

- Historielag kan være interressert i å lete etter nye helleristninger i området. De kan også kjøpe eller låne et kit 
som kan inneholde informasjon om hvordan en leter etter helleristningene og eventuelt lommelykter og kart over 
området

Elementer som 
brukeren bør ha med 
seg, men som de 
gjerne har fra før. Det 
bør informeres om at 
disse elementene bør 
være med på turen på 
forhånd. 

Ute i skogen: Her kan det være et event som setter startskuddet for når det er tilrettelagt for å oppleve helleristningene i mørket. Brukerene kan ta med seg brosjyre, kart lommelykt 
og kamera. De besøkende opplever skogen med lommelykt. Refleksene viser vei og fungerer som veivisere frem til helleristningene. 

I ettekant er en fotokonkurranse der resultatene og de 
beste bildene får oppmerksomhet. På denne måten kan 
de som ikke har vært der få 
vite om helleristningene og det kan fungere som en 
motivator på underveis for å dra ut og besøke 
helleristningene og området.  

Produkter

Vedlikehold. 

Magi. 

Aktivering

Naturlig lys

tid

farge

styrke

kunstig lys

Bingsfoss

under

Før

Smak

Syn

vårvinterhøstsommer

etter

Helleristninger

Bronsealder

Morgen

Natt

Kveld

Dag

Sesong

Døgn

Motiv

Hjort

Sko

Skip

Lys

Beskytte

Oppmerking

farge

styrke

tid

Mot
 mennekser

Mot
Natur

Frost 

Vann

Røtter

Tid

Bruker

Taktilitet

Fysisk 

Mentalt

Hørsel

Lukt

Sanser

Barn

Voksne

Skole

Lærere
Arkeologer

SluttbrukerUfrivillig bruker

Fagfolk

Eldre

Famile

Turgåere

Fiskere

Gym

Historie

Naturfag

Kjærester/
ekteparRelasjoner Venner

Fisk

Rev

Hjort

Dyr
Tilfeldig 
forbipasser-
ende

Badere

Superbruker
Ekstrembruker

Lokal

Historie
interressert

Har barn

Elsker tur
Rullestol-
bruker

Blind

Noen eldre

Lokale

Turister

Historielag

Fantasi

Læring

Lete

Hindringer

Finne noe

Utilgjengelig-
het

Holdnings
skapende

Gå

Løpe

Fiske

Internett

Bade

Leke Stand

Informasjon

Skilt

Event

Bli fortalt

Brosjyre

Bok

Hjemmesider

Sosiale medier

Mobil

Foto

Elementer
Naturlige

Menneske
skapte

Foss

Vegetasjon

Jord

Vann

Glomma

Skog

Stein

Snø Skilt
Vær

regn

Gjørme

Sol

Sti

Helleristinger

Rasteplass

Bord og 
benker

Parkering

Strand
Trær

Gress

Busker

Lyng

Blomster

Sand

Drivved

Bygninger

Natur

Vann

Helleristninger

Niste

Himmel

Termos

Grille

Skog

Natur

Underlag

Trær
Vann

Stein

Fugler

Elv
Foss

Når jeg ser for meg at flest bruker områdene

Tiden mitt konsept er aktuelt. Høsten og våren om 
kvelden, mens det fortsatt er mørkt, men ikke snø.  

Klasser

Gjelder alle konseptideeer  

Bingsfoss nå



Emotional-, Experience-, and DIY Design

Gammel skilting

Rasteplass
Fine naturområder

Manglende info

Finne helleristninger

Helleristninger 
lite synligeLitt foreldet skilting. Ikke 

universell utforming. 

Kan være mulighet for unviersell 
utforming frem til første helleristning?

Både parkeringsplass og bussstopp like ved Strand og rasteplass
Flott naturlandskap langs Glomma

Skiltingen og synligheten av 
helleristninger

Følelsen av å finne helleristningene

Hvor er de? Er de her? Usikkerhet. Jeg fant den. Glede. Litt stolthet. 

- Parkeringsplass
- Buss like ved.
- Kultursti
- Fine omgivelser
- Strand
- Skal komme ny skilting
- Møteplass
- Helleristninger på to steder.
- Første sted kan muligens tilrettelegges med unieversell 
utforming?
- Spennende at helleristningene ikke er alt for synlige.
- Sannsynlig uoppdagede helleristninger der. 
- Variasjon i motiv

+

-- Helleristningene like ved vannet/ Flom?
- Utdatert skilting.
- ikke plass til så mange rundt helleristningene om gangen. 
- ikke strøm
- Helleristinger ikke så synlige.
- Vanskelig å finne helleristningene hvis en ikke vet hvor de er. 
- Ikke så store helleristningsfelt. 

+

-

- Mange elementer som passer inn i naturlandskapet.
- Tydelig merking.
- Flott natur
- Fin utsikt fra første felt. 
- Mange figurer.
- Skilt tatt ned nå, mulighet for ny skilting. 
- Interaktivitet, taktilitet på skilt. 
- Hindringer kan være spennende for noen. 
- Godt brukt natursti. 

- Dårlig materialvalg på skilting
- Dårlig håndtverksmessig kvalitet på skilting. 
- Ikke gjort tanke på baksiden av skiltingen. 
- Mange hindringer på veien. Vanskelig å komme frem for noen.
- Ikke tilgang til strøm  

Tilgang? 
Langt fra offentlig 
transport

Eksisterende oppmerket tursti

Flotte naturomgivelser Merket sti

Hindring
Tilrettelagt underlag,
men ikke så i takt med omgivelsene.

Trapper, passer inn i landskapet

Litt nedslitt bro. 

“Trolsk” stemning Naturlig trapp i stein
Flott utsikt. Helleristninger lett å finne. 

Skilting Dårlig materialvalg. ikke tenkt på baksiden. 

Mange figurer. Greit synlige. 
Litt skjermet av trær

Messingplate folk kan skra-
vere på med ark og blyant

Vanskelig fremkommelighet. 
Kan utelukke noen brukere

Kan være spennende for noen brukere 
at det er litt som en hinderløype

Skilting som viser at en er på rett vei. 

Uvelkommen?
Skilting kan forbedres

Lett å skjønne hvor 
helleristningene er. 

Skilting sett fra helleristninger. 

Ikke like synlige helleristninger. 
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-
- Andre kulturopplevelser i området. Kirke/ gods.
- Skal bli merket turløype og kommer skilting. 
- Tilgang til strøm

- Langt fra allfarvei/ ganske lang skogstur før man kommer dit. 
- Parkering inne på gården, kanskje ikke til folk flest. 
- Føles rart å gå inn i noens hage?

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt

Skal komme skilting
og merkes turløype der 
helleristningene er 
inkludert

Parkere i hagen.
Mulig ikke OK for besøkende å gjøre dette

Tilgang til strøm

Garasje tett opptil feltet

Hellerisningene i noens hage

Skip og skålgroper. 

Malt opp uten tillatelse

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt
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Bruke refleks for å vise vei/ gi hint på veien, markere områder og 
skape en unik opplevelse.
Hjorten kan også plasseres på parkeringsplassen for å tiltrekke 
seg biler fra veien.   

Raste i mørket. Henge opp lommelykt for å gi lys
Bruke drivved i området for å lage nye sitteredskap og bord.

Fast belysning av helleristninger.
- Et lys for å markere hvor de er:
 - Sensor
 - Tidsbegrenset
 - Overraskelse
- Et lys for å se de bedre
 - Sensor
 - Skru på selv

Helleristningene opplevd med lommelykt i mørket.
 - Lete / finne
 - Kan være et hint på hvilket område man 
   bør lete i. 
- Hint: refleks, kart, oppmerking langs stien
 

Opplevelse

1100 kjente bergkunstlokaliteter 

Minst 33000 figurer

To hovedtyper
Jordbruksristninger Veideristninger

Assosieres med 
jakt- og 
fangstbefolkninger 
fra steinalderen

Motiv: rein, elg, 
bjørn, hval, fisk o.l.

Jordbruksristninger 
ble laget av 
bronsealderens 
bondebefolkning

Motiv: Skip, våpen, 
hester, stridsvåpen, 
sol/ hjulfigurer, trær, 
fotsåler, skålgroper.

- Arkeologer
- Historielag
- Skoleklasser.
- Turgåere
- Kommune
- Kulturetaten
- Grunneiere
- Riksantikvaren
- Dyr?

Hvem er i 
kontakt med 
helleristinger?

Forvaltning av 
kulturminner 

Riksantikvaren Fylkeskommunene/
Sametinget 

De arkeologiske 
landsdelsmuseene

Adgang til å søke etter og registrere automatiske fredete kulturminner

Skjøtselstiltak av slike kulturminner,  inngrep i kulturminnet. 
Det legges da vekt på at handlingens formål er å sikre, bevare 
og vedlikeholde kulturminnet/kulturmiljøet eller å synliggjøre 
disse for publikum.

Underretningsplikt overfor hverandre i saker som er av felles interesse.

Skal være samstemte angående prioriteringer og ambisjonsnivå før 
eventuelle skjøtselstiltak blir utført, og forholdet til aktuelle kommuner, 
distriktsmuseer og grunneiere må være avklart før tiltak settes i verk.

Rapport
BERGKUNST
En veiledning i dokumentasjon, 
skjøtsel,tilrettelegging og 
overvåking av norsk bergkunst

Tverrfaglig prosjekt som har foregått ved 
de fem landsdelsmuseene, NIKU og ved 
medvirkning fra enkeltpersoner.

NorskFaggruppe for 
Bergkunstkonservering – Konserverings-
gruppa – dannet mot slutten av
prosjektperioden.

”Manual for sikring av Bergkunst”.

“Å definere en målgruppe for tilretteleggingen av bergkunst vil sannsynligvis være 
umulig. Publikum vil utgjøre en mangfoldig gruppe, fra de som aldri har sett en 
helleristning før til de som har sett mange ulike bergkunsttyper i flere land. En 
viktig gruppe peker seg likevel spesielt ut, nemlig barn i grunnskolen. En av de 
viktigste funksjonene som bergkunsten kan ha, er formidlingen av kunnskap fra 
tidligere tider til dagens oppvoksende slekt. En bevisstgjøring om dette kan virke 
preventivt i forhold til skader og ødeleggelser av bergkunst.”

- Tilpasset det aktuelle området
- Mål for feltets tålegrense med hensyn til publikum
- Størrelsen på tilrettleggingen må stå i forhold til et anslått antall besøkende
- Estetiske hensyn ved at tilretteleggingen tilpasses og underordnes kulturlandska-
pet med hensyn til utforming og materialbruk.
- Ikke ha slike dimensjoner at det blir tilretteleggingen i seg selv som fremstår som 
det mest iøynefallende
- Formidling og vedlikehold bør stå sentralt
- Formidlingsmaterialet, skilttyper, tekst og brosjyremateriell skal har en høy stan-
dard, både holdbarhetsmessig og faglig. 
- Skilt bør ikke ha for overdimensjonert tekst, og de bør være lettfattelige. 
- Viktig at skilt enkelt kan la seg skifte ut
- Hvis de kan pirre fantasien og være holdningsskapende i tillegg, vil det være et 
stort pluss.
- Enkle løsninger kan ofte være vel så bra som store skilt med masse informasjon
- Formidling og vedlikehold vil ha betydning for hvordan turister og lokalbefolknin-
gen ivaretar området. 
- Velpleide kulturområder gir god reklame for den enkelte kommune, mens det 
motsatte sannsynligvis vil være tilfellet for områder hvor reklame og turistinformas-
jon ikke stemmer overens med de faktiske forhold.
- Sett bergkunsten og dens kontekst i fokus, hvor lite tilrettelegging kan en klare 
seg med? 
- Tilretteleggingen må tilpasses lokalitetens tilstand, dens attraksjonspotensial 
lokalt/ regionalt/ nasjonalt og antatt besøksmengde
- Mye besøk i store grupper (busser) krever helt andre tiltak enn en jevn strøm av 
en og to besøkende.
- Lag attraktive publikumsarealer (rasteplasser, utsiktsplasser etc.) et stykke 
fralokaliteten slik at publikum sprer seg og slitasjen og faren for skader på hellerist-
ningene reduseres. 
- Tilrettelegg i samsvar med omkringliggende naturmiljø/kulturlandskap og lokale 
tradisjoner. 
- Unngå at tilrettelegging skaper visuell forurensning ved opplevelsen av et kultur-
minne. Tenk deg hvordan en fotograf ønsker å fotografere lokaliteten uten sjener-
ende biler, skilt, gjerder etc.
- Ta hensyn til geografi, skiftende årstider og klima både med hensyn til tilretteleg-
ging og sikring. 

 

Materialbruk
- Velge den eller de løsninger og materialer som er minst skadelige for feltet.
- Riksantikvaren kan gi råd eller videreformidle kontakt med andre som kan gi veiledning 
om hvilke løsninger og materialer som bør brukes
- Bruk økologiske metoder og miljøvennlige materialer
- Etter hundre år skal det være mulig å fjerne alle menneskeskapte spor og tilbakeføre 
lokaliteten til naturen 
- Trykkimpregnerte materialer fører til avrenning som dreper lav og mose. 
- Ofte kan tilretteleggingstiltak best løses ved bruk av råvarer og ressurser som finnes på 
stedet.
- I stedet for å lede publikum på rett vei ved å lage gjerder og rekkverk av impregnerte
materialer eller nedborede jernstenger, kan en kanskje heller bruke "levende hegn". Da
bruker en stedegne arter som flyttes og plantes der det er behov for det. Er det steder
der publikum absolutt ikke skal gå, er for eksempel busker med torner (bjørnebær,
nyperose) mer effektive enn gjerder. 
- I stedet for å bare bruke maskinelt fremstilte gjerdepåler av trykkimpregnert og 
forurensende tre, bør en undersøke lokale og mer naturpregede alternativer. 

Skilting
- Når en planlegger elementene i en tilrettelegging, er det naturlig å begynne med veien
gjennom landskapet og frem til bergkunstfeltene. Denne kan være en vesentlig del av
opplevelsen. Opparbeidelsen bør kombineres med merking og skilting som oppfordrer
publikum til å følge traseen. Merkingen av stien bør være diskret. Det er et poeng at 
traseen er lagt opp slik at vi får inntrykk av å nærme oss et viktig sted.
- Det ideelle er at skiltingen legges opp i to trinn. Dersom det er naturlig at de
besøkende kommer med bil, kan første skilt settes opp ved parkeringsplassen  
- Det kan eventuelt overveies å sette opp små skilt underveis i likhet med det som er 
vanlig langs natur- og kulturstier. Men dette opplegget kan lett virke avsporende eller gi 
inntrykk av en overdreven informasjonsiver.
- Skilt nummer to settes opp på lokaliteten. Det bør plasseres diskret slik at det ikke
hindrer fritt utsyn over feltet/lokaliteten. 
- Skiltet skal heller ikke komme med ved fotografering. Det er best å plassere det litt ut til 
siden og i en viss avstand fra feltet, men samtidig slik at leseren har god oversikt når det 
studeres. 
- Hvis enkelte av figurene er vanskelige å oppfatte, er det viktig at skiltet inkludere en 
grafisk gjengivelse av feltet. 
- Skiltet bør ikke være så stort og iøynefallende at det virker som et fremmedelement på 
stedet.
- Skiltingen bør ofres atskillig omtanke ved en tilrettelegging. 
- Skiltene skal i utgangspunktet være informative på en måte som gir et positivt budskap 
fra forvaltningen. 
- Ved å spre kunnskap om lokalitetens kulturhistoriske sammenheng og inngi respekt for 
bergkunstens verdi, kan skiltene bidra til både å gi en meningsfylt opplevelse og formidle 
viktigheten av sensitiv atferd.
- Den overordnede funksjonen til et skilt er å gi de besøkende relevant informasjon i
form av tekst, tegninger, kart og bilder. 
- Det er fint om et klart budskap kan kombineres med god design, men det advares mot at 
ytre design og konstruksjon blir så dominerende at det tar oppmerksomheten bort fra 
innholdet.
- Det kan ikke gis noen entydig anbefaling om utforming og materialbruk. Dette må
vurderes ut fra forholdene og tradisjonene på stedet. Et flatt åpent terreng krever andre
skilt enn en bratt bergvegg inne i en skog. 
- Det anbefales å kopiere skiltutforming og materialvalg som en på andre steder har gode 
erfaringer med, og så tilpasse skiltingen til det systemet som brukes ved andre kulturmin-
ner i distriktet. 
- Ofte må en velge en middelvei mellom to ytterpunkter: Skilt som er meget holdbare og 
sterke mot hærverk, men dyre å produsere (støpt bronse, inngravert tekst i stein eller 
metall), og på den annen side skilt som er lite holdbare, svake for hærverk, men lette å 
produsere og billige og erstatte (eks. papir med lysekte farger innbakt i plast).

Tilrettelegging

- Økologiske metoder
- Miljøvennelige materialer

- Skal være mulig å fjerne uten spor
- Råvarer og ressurser på stedet

- Bruke planter
- Ikke trykkimpregnerte materialer

- Tenke på veien gjennom landskapet
- Diskret merking av sti

- Ikke forstyrre for foto
- Grafisk gjengivelse

- Ikke være et fremmedelement
- Spre kunnskap

- Positivt budskap
- Meningsfulle opplevelser

- Formidle sensitiv atferd
- Ikke dominerende design som tar fokus 

fra innholdet
- Ikke føles som et fremmedelement

- Tilpasse det aktuelle området
- Hvor mye publikum kan det være der?

- Antall besøkende
- Ikke dimensjoner slik at tilretteleggingen blir den 

mest iøenfallende. 
- Skal la seg skifte ut lett

- Pirre fantasien
- Være holdningsskapende

- Kan ha betydning for vedlikehold av området
- Kan vøre god reklame for kommunen

- Hvor lite tilrettelegging kan en klare seg med?
- Attraktive publikumsarealer (rasteplasser etc.)

- I samsvar med omkringlignende miljø
- Unngå visuell forurensning

- Hensyn til Geografi, skiftende årstider og klima

Kristine Sørensen

“Bergkunst er et samlenavn på fortidens bilder og figurer 
laget i ulike teknikker på løsblokker, berg og i huler. Dette 
er den eldste kunst vi kjenner i Skandinavia, og den 
omfatter helleristninger, hule- og hellemalerier.”

Helleristninger i Akershus

Om prosjektet
Det er ikke lenger lov å male opp helleristninger for å gjøre de mer synlige 
for publikum. Derfor ønsker Akershus Fylkeskommune, arkeologisk f
eltenhet, å se på mulighetene for å bruke lys til å gjøre dette. Jeg vil se på 
hvordan jeg som designer kan skape en unik opplevelse for de besøkende. 
Dette skal jeg se nærmere på i mitt masterprosjekt og dette kartet fungerer 
som et forarbeid til dette. I dette kartet har målet vært å tilegne meg 
kunnskap om tirettelegging av bergkunst, samt besøke de feltene som er 
aktuelle for tilrettelegging. Ut fra dette har jeg valgt meg ut Bingsfoss i 
Sørum som en lokasjon jeg ønsker å bruke som case i mitt masterprosjekt. 
Under disse besøkene har målet vært å kartlegge både helleristningene og 
turen dit. Hvordan er opplevelsen og hvor er det muligheter for innovasjon. 
Resultatet av dette kartet har blitt begynnelsen av et konsept som går ut på 
å oppleve lokasjonen og helleristningene i mørket. 
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- Oppleve noe sammen
- Være ute
- Lokalmiljø
- Oppdage helleristninger

Sk
ol

ek
la

ss
er

- Planelegging
- Pedagogisk
- Lære praktisk
- Låne utstyr/ kjøpe
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- Lete etter nye helleristnigner
- Historielag låne utstyr/ kjøpe
- Sosialt
- Folkehelse 

Grupper

Privatpersoner

KIT

Avis

Avis

15
SEPT

Pop-up bok

15
SEPT

Invitasjon
event

Måter å nå brukerne før de kommer til Bingsfoss Elementer 
bruker tar med ut

Elementer
bruker har 
fra før

Brosjyre

“Skattekart”

Event i skogen

Konsept: Opplev helleristninger i mørket.  

Bruker kommer til området enten i bil eller buss. 
Opplever helleristnignene og skogen i mørket. 

I etterkant

“ Ikke så stor barriere for å komme seg dit” “ Hvor er de helleristingene” Morsomt å finne helleristninger. Deilig å være ute i skogen og få 
frisk luft. 

Her kan man fiske eller 
spise nisten sin. 

Områder med helleristinger som er aktuelle for tilrettelegging Elementer og tanker til områdene, hva fungerer bra og hva kan bli bedre.

Helleristinger

- Brosjyre i posten som kan forklare hvor helleristningene ligger. Forklare hvordan og når man best kan oppleve 
helleristningene. 
- Avisartikkel om noen som er å ser på helleristningene om kvelden. Informere om at det er noe som skjer i 
området. Her kan det også utlyses en fotokonkurranse om å ta bilder av helleristningene i mørket. 
- Informasjon på nettet. Mulighet til å printe ut et eget kart. Informasjon om event på stedet, her kan det også utly-
ses fotokonkurranse. 
- Kart. Kan være utformet litt som et skattekart for å øke spenningen om å lete etter helleristningene. 
- En event der alle kan komme. Kan fungere som et startskudd for når det er tilrettelagt for å oppleve helleristnin-
gene i mørket. 

- Kit. Kan lånes eller kjøpes av barneskoler der materiale for å oppleve og lære om helleristninger står sentralt. 
- Pop- up bok for å enkelt og gøy visualisere hvordan en best kan oppleve helleristningene.

- Historielag kan være interressert i å lete etter nye helleristninger i området. De kan også kjøpe eller låne et kit 
som kan inneholde informasjon om hvordan en leter etter helleristningene og eventuelt lommelykter og kart over 
området

Elementer som 
brukeren bør ha med 
seg, men som de 
gjerne har fra før. Det 
bør informeres om at 
disse elementene bør 
være med på turen på 
forhånd. 

Ute i skogen: Her kan det være et event som setter startskuddet for når det er tilrettelagt for å oppleve helleristningene i mørket. Brukerene kan ta med seg brosjyre, kart lommelykt 
og kamera. De besøkende opplever skogen med lommelykt. Refleksene viser vei og fungerer som veivisere frem til helleristningene. 

I ettekant er en fotokonkurranse der resultatene og de 
beste bildene får oppmerksomhet. På denne måten kan 
de som ikke har vært der få 
vite om helleristningene og det kan fungere som en 
motivator på underveis for å dra ut og besøke 
helleristningene og området.  

Produkter

Vedlikehold. 

Magi. 

Aktivering

Naturlig lys

tid

farge

styrke

kunstig lys

Bingsfoss

under

Før

Smak

Syn

vårvinterhøstsommer

etter

Helleristninger

Bronsealder

Morgen

Natt

Kveld

Dag

Sesong

Døgn

Motiv

Hjort

Sko

Skip

Lys

Beskytte

Oppmerking

farge

styrke

tid

Mot
 mennekser

Mot
Natur

Frost 

Vann

Røtter

Tid

Bruker

Taktilitet

Fysisk 

Mentalt

Hørsel

Lukt

Sanser

Barn

Voksne

Skole

Lærere
Arkeologer

SluttbrukerUfrivillig bruker

Fagfolk
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Turgåere
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Gym

Historie

Naturfag

Kjærester/
ekteparRelasjoner Venner
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Rev
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Dyr
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ende
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Superbruker
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interressert

Har barn
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bruker

Blind

Noen eldre
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Historielag

Fantasi
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Lete

Hindringer

Finne noe

Utilgjengelig-
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Holdnings
skapende

Gå

Løpe
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Internett
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Leke Stand

Informasjon

Skilt

Event
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Bok
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Skog

Stein
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Sol
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Helleristinger

Rasteplass
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benker

Parkering

Strand
Trær

Gress

Busker

Lyng

Blomster

Sand

Drivved

Bygninger

Natur

Vann

Helleristninger

Niste

Himmel

Termos

Grille

Skog

Natur

Underlag

Trær
Vann

Stein

Fugler

Elv
Foss

Når jeg ser for meg at flest bruker områdene

Tiden mitt konsept er aktuelt. Høsten og våren om 
kvelden, mens det fortsatt er mørkt, men ikke snø.  

Klasser

Gjelder alle konseptideeer  

Bingsfoss nå



Emotional-, Experience-, and DIY Design

Gammel skilting

Rasteplass
Fine naturområder

Manglende info

Finne helleristninger

Helleristninger 
lite synligeLitt foreldet skilting. Ikke 

universell utforming. 

Kan være mulighet for unviersell 
utforming frem til første helleristning?

Både parkeringsplass og bussstopp like ved Strand og rasteplass
Flott naturlandskap langs Glomma

Skiltingen og synligheten av 
helleristninger

Følelsen av å finne helleristningene

Hvor er de? Er de her? Usikkerhet. Jeg fant den. Glede. Litt stolthet. 

- Parkeringsplass
- Buss like ved.
- Kultursti
- Fine omgivelser
- Strand
- Skal komme ny skilting
- Møteplass
- Helleristninger på to steder.
- Første sted kan muligens tilrettelegges med unieversell 
utforming?
- Spennende at helleristningene ikke er alt for synlige.
- Sannsynlig uoppdagede helleristninger der. 
- Variasjon i motiv

+

-- Helleristningene like ved vannet/ Flom?
- Utdatert skilting.
- ikke plass til så mange rundt helleristningene om gangen. 
- ikke strøm
- Helleristinger ikke så synlige.
- Vanskelig å finne helleristningene hvis en ikke vet hvor de er. 
- Ikke så store helleristningsfelt. 

+

-

- Mange elementer som passer inn i naturlandskapet.
- Tydelig merking.
- Flott natur
- Fin utsikt fra første felt. 
- Mange figurer.
- Skilt tatt ned nå, mulighet for ny skilting. 
- Interaktivitet, taktilitet på skilt. 
- Hindringer kan være spennende for noen. 
- Godt brukt natursti. 

- Dårlig materialvalg på skilting
- Dårlig håndtverksmessig kvalitet på skilting. 
- Ikke gjort tanke på baksiden av skiltingen. 
- Mange hindringer på veien. Vanskelig å komme frem for noen.
- Ikke tilgang til strøm  

Tilgang? 
Langt fra offentlig 
transport

Eksisterende oppmerket tursti

Flotte naturomgivelser Merket sti

Hindring
Tilrettelagt underlag,
men ikke så i takt med omgivelsene.

Trapper, passer inn i landskapet

Litt nedslitt bro. 

“Trolsk” stemning Naturlig trapp i stein
Flott utsikt. Helleristninger lett å finne. 

Skilting Dårlig materialvalg. ikke tenkt på baksiden. 

Mange figurer. Greit synlige. 
Litt skjermet av trær

Messingplate folk kan skra-
vere på med ark og blyant

Vanskelig fremkommelighet. 
Kan utelukke noen brukere

Kan være spennende for noen brukere 
at det er litt som en hinderløype

Skilting som viser at en er på rett vei. 

Uvelkommen?
Skilting kan forbedres

Lett å skjønne hvor 
helleristningene er. 

Skilting sett fra helleristninger. 

Ikke like synlige helleristninger. 
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-
- Andre kulturopplevelser i området. Kirke/ gods.
- Skal bli merket turløype og kommer skilting. 
- Tilgang til strøm

- Langt fra allfarvei/ ganske lang skogstur før man kommer dit. 
- Parkering inne på gården, kanskje ikke til folk flest. 
- Føles rart å gå inn i noens hage?

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt

Skal komme skilting
og merkes turløype der 
helleristningene er 
inkludert

Parkere i hagen.
Mulig ikke OK for besøkende å gjøre dette

Tilgang til strøm

Garasje tett opptil feltet

Hellerisningene i noens hage

Skip og skålgroper. 

Malt opp uten tillatelse

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt

Elementer som kan oppfattes som positivt

Elementer som kan oppfattes som negativt
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Bruke refleks for å vise vei/ gi hint på veien, markere områder og 
skape en unik opplevelse.
Hjorten kan også plasseres på parkeringsplassen for å tiltrekke 
seg biler fra veien.   

Raste i mørket. Henge opp lommelykt for å gi lys
Bruke drivved i området for å lage nye sitteredskap og bord.

Fast belysning av helleristninger.
- Et lys for å markere hvor de er:
 - Sensor
 - Tidsbegrenset
 - Overraskelse
- Et lys for å se de bedre
 - Sensor
 - Skru på selv

Helleristningene opplevd med lommelykt i mørket.
 - Lete / finne
 - Kan være et hint på hvilket område man 
   bør lete i. 
- Hint: refleks, kart, oppmerking langs stien
 

Opplevelse

1100 kjente bergkunstlokaliteter 

Minst 33000 figurer

To hovedtyper
Jordbruksristninger Veideristninger

Assosieres med 
jakt- og 
fangstbefolkninger 
fra steinalderen

Motiv: rein, elg, 
bjørn, hval, fisk o.l.

Jordbruksristninger 
ble laget av 
bronsealderens 
bondebefolkning

Motiv: Skip, våpen, 
hester, stridsvåpen, 
sol/ hjulfigurer, trær, 
fotsåler, skålgroper.

- Arkeologer
- Historielag
- Skoleklasser.
- Turgåere
- Kommune
- Kulturetaten
- Grunneiere
- Riksantikvaren
- Dyr?

Hvem er i 
kontakt med 
helleristinger?

Forvaltning av 
kulturminner 

Riksantikvaren Fylkeskommunene/
Sametinget 

De arkeologiske 
landsdelsmuseene

Adgang til å søke etter og registrere automatiske fredete kulturminner

Skjøtselstiltak av slike kulturminner,  inngrep i kulturminnet. 
Det legges da vekt på at handlingens formål er å sikre, bevare 
og vedlikeholde kulturminnet/kulturmiljøet eller å synliggjøre 
disse for publikum.

Underretningsplikt overfor hverandre i saker som er av felles interesse.

Skal være samstemte angående prioriteringer og ambisjonsnivå før 
eventuelle skjøtselstiltak blir utført, og forholdet til aktuelle kommuner, 
distriktsmuseer og grunneiere må være avklart før tiltak settes i verk.

Rapport
BERGKUNST
En veiledning i dokumentasjon, 
skjøtsel,tilrettelegging og 
overvåking av norsk bergkunst

Tverrfaglig prosjekt som har foregått ved 
de fem landsdelsmuseene, NIKU og ved 
medvirkning fra enkeltpersoner.

NorskFaggruppe for 
Bergkunstkonservering – Konserverings-
gruppa – dannet mot slutten av
prosjektperioden.

”Manual for sikring av Bergkunst”.

“Å definere en målgruppe for tilretteleggingen av bergkunst vil sannsynligvis være 
umulig. Publikum vil utgjøre en mangfoldig gruppe, fra de som aldri har sett en 
helleristning før til de som har sett mange ulike bergkunsttyper i flere land. En 
viktig gruppe peker seg likevel spesielt ut, nemlig barn i grunnskolen. En av de 
viktigste funksjonene som bergkunsten kan ha, er formidlingen av kunnskap fra 
tidligere tider til dagens oppvoksende slekt. En bevisstgjøring om dette kan virke 
preventivt i forhold til skader og ødeleggelser av bergkunst.”

- Tilpasset det aktuelle området
- Mål for feltets tålegrense med hensyn til publikum
- Størrelsen på tilrettleggingen må stå i forhold til et anslått antall besøkende
- Estetiske hensyn ved at tilretteleggingen tilpasses og underordnes kulturlandska-
pet med hensyn til utforming og materialbruk.
- Ikke ha slike dimensjoner at det blir tilretteleggingen i seg selv som fremstår som 
det mest iøynefallende
- Formidling og vedlikehold bør stå sentralt
- Formidlingsmaterialet, skilttyper, tekst og brosjyremateriell skal har en høy stan-
dard, både holdbarhetsmessig og faglig. 
- Skilt bør ikke ha for overdimensjonert tekst, og de bør være lettfattelige. 
- Viktig at skilt enkelt kan la seg skifte ut
- Hvis de kan pirre fantasien og være holdningsskapende i tillegg, vil det være et 
stort pluss.
- Enkle løsninger kan ofte være vel så bra som store skilt med masse informasjon
- Formidling og vedlikehold vil ha betydning for hvordan turister og lokalbefolknin-
gen ivaretar området. 
- Velpleide kulturområder gir god reklame for den enkelte kommune, mens det 
motsatte sannsynligvis vil være tilfellet for områder hvor reklame og turistinformas-
jon ikke stemmer overens med de faktiske forhold.
- Sett bergkunsten og dens kontekst i fokus, hvor lite tilrettelegging kan en klare 
seg med? 
- Tilretteleggingen må tilpasses lokalitetens tilstand, dens attraksjonspotensial 
lokalt/ regionalt/ nasjonalt og antatt besøksmengde
- Mye besøk i store grupper (busser) krever helt andre tiltak enn en jevn strøm av 
en og to besøkende.
- Lag attraktive publikumsarealer (rasteplasser, utsiktsplasser etc.) et stykke 
fralokaliteten slik at publikum sprer seg og slitasjen og faren for skader på hellerist-
ningene reduseres. 
- Tilrettelegg i samsvar med omkringliggende naturmiljø/kulturlandskap og lokale 
tradisjoner. 
- Unngå at tilrettelegging skaper visuell forurensning ved opplevelsen av et kultur-
minne. Tenk deg hvordan en fotograf ønsker å fotografere lokaliteten uten sjener-
ende biler, skilt, gjerder etc.
- Ta hensyn til geografi, skiftende årstider og klima både med hensyn til tilretteleg-
ging og sikring. 

 

Materialbruk
- Velge den eller de løsninger og materialer som er minst skadelige for feltet.
- Riksantikvaren kan gi råd eller videreformidle kontakt med andre som kan gi veiledning 
om hvilke løsninger og materialer som bør brukes
- Bruk økologiske metoder og miljøvennlige materialer
- Etter hundre år skal det være mulig å fjerne alle menneskeskapte spor og tilbakeføre 
lokaliteten til naturen 
- Trykkimpregnerte materialer fører til avrenning som dreper lav og mose. 
- Ofte kan tilretteleggingstiltak best løses ved bruk av råvarer og ressurser som finnes på 
stedet.
- I stedet for å lede publikum på rett vei ved å lage gjerder og rekkverk av impregnerte
materialer eller nedborede jernstenger, kan en kanskje heller bruke "levende hegn". Da
bruker en stedegne arter som flyttes og plantes der det er behov for det. Er det steder
der publikum absolutt ikke skal gå, er for eksempel busker med torner (bjørnebær,
nyperose) mer effektive enn gjerder. 
- I stedet for å bare bruke maskinelt fremstilte gjerdepåler av trykkimpregnert og 
forurensende tre, bør en undersøke lokale og mer naturpregede alternativer. 

Skilting
- Når en planlegger elementene i en tilrettelegging, er det naturlig å begynne med veien
gjennom landskapet og frem til bergkunstfeltene. Denne kan være en vesentlig del av
opplevelsen. Opparbeidelsen bør kombineres med merking og skilting som oppfordrer
publikum til å følge traseen. Merkingen av stien bør være diskret. Det er et poeng at 
traseen er lagt opp slik at vi får inntrykk av å nærme oss et viktig sted.
- Det ideelle er at skiltingen legges opp i to trinn. Dersom det er naturlig at de
besøkende kommer med bil, kan første skilt settes opp ved parkeringsplassen  
- Det kan eventuelt overveies å sette opp små skilt underveis i likhet med det som er 
vanlig langs natur- og kulturstier. Men dette opplegget kan lett virke avsporende eller gi 
inntrykk av en overdreven informasjonsiver.
- Skilt nummer to settes opp på lokaliteten. Det bør plasseres diskret slik at det ikke
hindrer fritt utsyn over feltet/lokaliteten. 
- Skiltet skal heller ikke komme med ved fotografering. Det er best å plassere det litt ut til 
siden og i en viss avstand fra feltet, men samtidig slik at leseren har god oversikt når det 
studeres. 
- Hvis enkelte av figurene er vanskelige å oppfatte, er det viktig at skiltet inkludere en 
grafisk gjengivelse av feltet. 
- Skiltet bør ikke være så stort og iøynefallende at det virker som et fremmedelement på 
stedet.
- Skiltingen bør ofres atskillig omtanke ved en tilrettelegging. 
- Skiltene skal i utgangspunktet være informative på en måte som gir et positivt budskap 
fra forvaltningen. 
- Ved å spre kunnskap om lokalitetens kulturhistoriske sammenheng og inngi respekt for 
bergkunstens verdi, kan skiltene bidra til både å gi en meningsfylt opplevelse og formidle 
viktigheten av sensitiv atferd.
- Den overordnede funksjonen til et skilt er å gi de besøkende relevant informasjon i
form av tekst, tegninger, kart og bilder. 
- Det er fint om et klart budskap kan kombineres med god design, men det advares mot at 
ytre design og konstruksjon blir så dominerende at det tar oppmerksomheten bort fra 
innholdet.
- Det kan ikke gis noen entydig anbefaling om utforming og materialbruk. Dette må
vurderes ut fra forholdene og tradisjonene på stedet. Et flatt åpent terreng krever andre
skilt enn en bratt bergvegg inne i en skog. 
- Det anbefales å kopiere skiltutforming og materialvalg som en på andre steder har gode 
erfaringer med, og så tilpasse skiltingen til det systemet som brukes ved andre kulturmin-
ner i distriktet. 
- Ofte må en velge en middelvei mellom to ytterpunkter: Skilt som er meget holdbare og 
sterke mot hærverk, men dyre å produsere (støpt bronse, inngravert tekst i stein eller 
metall), og på den annen side skilt som er lite holdbare, svake for hærverk, men lette å 
produsere og billige og erstatte (eks. papir med lysekte farger innbakt i plast).

Tilrettelegging

- Økologiske metoder
- Miljøvennelige materialer

- Skal være mulig å fjerne uten spor
- Råvarer og ressurser på stedet

- Bruke planter
- Ikke trykkimpregnerte materialer

- Tenke på veien gjennom landskapet
- Diskret merking av sti

- Ikke forstyrre for foto
- Grafisk gjengivelse

- Ikke være et fremmedelement
- Spre kunnskap

- Positivt budskap
- Meningsfulle opplevelser

- Formidle sensitiv atferd
- Ikke dominerende design som tar fokus 

fra innholdet
- Ikke føles som et fremmedelement

- Tilpasse det aktuelle området
- Hvor mye publikum kan det være der?

- Antall besøkende
- Ikke dimensjoner slik at tilretteleggingen blir den 

mest iøenfallende. 
- Skal la seg skifte ut lett

- Pirre fantasien
- Være holdningsskapende

- Kan ha betydning for vedlikehold av området
- Kan vøre god reklame for kommunen

- Hvor lite tilrettelegging kan en klare seg med?
- Attraktive publikumsarealer (rasteplasser etc.)

- I samsvar med omkringlignende miljø
- Unngå visuell forurensning

- Hensyn til Geografi, skiftende årstider og klima

Kristine Sørensen

“Bergkunst er et samlenavn på fortidens bilder og figurer 
laget i ulike teknikker på løsblokker, berg og i huler. Dette 
er den eldste kunst vi kjenner i Skandinavia, og den 
omfatter helleristninger, hule- og hellemalerier.”

Helleristninger i Akershus

Om prosjektet
Det er ikke lenger lov å male opp helleristninger for å gjøre de mer synlige 
for publikum. Derfor ønsker Akershus Fylkeskommune, arkeologisk f
eltenhet, å se på mulighetene for å bruke lys til å gjøre dette. Jeg vil se på 
hvordan jeg som designer kan skape en unik opplevelse for de besøkende. 
Dette skal jeg se nærmere på i mitt masterprosjekt og dette kartet fungerer 
som et forarbeid til dette. I dette kartet har målet vært å tilegne meg 
kunnskap om tirettelegging av bergkunst, samt besøke de feltene som er 
aktuelle for tilrettelegging. Ut fra dette har jeg valgt meg ut Bingsfoss i 
Sørum som en lokasjon jeg ønsker å bruke som case i mitt masterprosjekt. 
Under disse besøkene har målet vært å kartlegge både helleristningene og 
turen dit. Hvordan er opplevelsen og hvor er det muligheter for innovasjon. 
Resultatet av dette kartet har blitt begynnelsen av et konsept som går ut på 
å oppleve lokasjonen og helleristningene i mørket. 
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- Oppleve noe sammen
- Være ute
- Lokalmiljø
- Oppdage helleristninger
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- Planelegging
- Pedagogisk
- Lære praktisk
- Låne utstyr/ kjøpe
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- Lete etter nye helleristnigner
- Historielag låne utstyr/ kjøpe
- Sosialt
- Folkehelse 
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Privatpersoner

KIT

Avis

Avis

15
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Pop-up bok

15
SEPT

Invitasjon
event

Måter å nå brukerne før de kommer til Bingsfoss Elementer 
bruker tar med ut

Elementer
bruker har 
fra før

Brosjyre

“Skattekart”

Event i skogen

Konsept: Opplev helleristninger i mørket.  

Bruker kommer til området enten i bil eller buss. 
Opplever helleristnignene og skogen i mørket. 

I etterkant

“ Ikke så stor barriere for å komme seg dit” “ Hvor er de helleristingene” Morsomt å finne helleristninger. Deilig å være ute i skogen og få 
frisk luft. 

Her kan man fiske eller 
spise nisten sin. 

Områder med helleristinger som er aktuelle for tilrettelegging Elementer og tanker til områdene, hva fungerer bra og hva kan bli bedre.

Helleristinger

- Brosjyre i posten som kan forklare hvor helleristningene ligger. Forklare hvordan og når man best kan oppleve 
helleristningene. 
- Avisartikkel om noen som er å ser på helleristningene om kvelden. Informere om at det er noe som skjer i 
området. Her kan det også utlyses en fotokonkurranse om å ta bilder av helleristningene i mørket. 
- Informasjon på nettet. Mulighet til å printe ut et eget kart. Informasjon om event på stedet, her kan det også utly-
ses fotokonkurranse. 
- Kart. Kan være utformet litt som et skattekart for å øke spenningen om å lete etter helleristningene. 
- En event der alle kan komme. Kan fungere som et startskudd for når det er tilrettelagt for å oppleve helleristnin-
gene i mørket. 

- Kit. Kan lånes eller kjøpes av barneskoler der materiale for å oppleve og lære om helleristninger står sentralt. 
- Pop- up bok for å enkelt og gøy visualisere hvordan en best kan oppleve helleristningene.

- Historielag kan være interressert i å lete etter nye helleristninger i området. De kan også kjøpe eller låne et kit 
som kan inneholde informasjon om hvordan en leter etter helleristningene og eventuelt lommelykter og kart over 
området

Elementer som 
brukeren bør ha med 
seg, men som de 
gjerne har fra før. Det 
bør informeres om at 
disse elementene bør 
være med på turen på 
forhånd. 

Ute i skogen: Her kan det være et event som setter startskuddet for når det er tilrettelagt for å oppleve helleristningene i mørket. Brukerene kan ta med seg brosjyre, kart lommelykt 
og kamera. De besøkende opplever skogen med lommelykt. Refleksene viser vei og fungerer som veivisere frem til helleristningene. 

I ettekant er en fotokonkurranse der resultatene og de 
beste bildene får oppmerksomhet. På denne måten kan 
de som ikke har vært der få 
vite om helleristningene og det kan fungere som en 
motivator på underveis for å dra ut og besøke 
helleristningene og området.  
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Når jeg ser for meg at flest bruker områdene

Tiden mitt konsept er aktuelt. Høsten og våren om 
kvelden, mens det fortsatt er mørkt, men ikke snø.  

Klasser

Gjelder alle konseptideeer  

Bingsfoss nå
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Meaning analysis of interval running (MAIR)

speed

intensity/ 
pulse

effect

kgJ
O2
fat
carbs

Norsk Form

Speed/intensity



Design Thinking

happiness 

effect

peaks of  feeling 
happy during 
interval running

Happiness influenced by intervals

the worst is over

dreading

Pleasure analysis



Design Thinking

sensing 1.

Contact with nature influenced by intervals

Perceiving 1.
• humid scent 
• snow in face
• colors
• squeaking sounds from snow

sensing 2.

Perceiving 2.
• Reference points for distance
• uphill
• Flat path

potential

Nature experience analysis



Design Thinking

sensing 1.

potentialContact with music influenced by intervals

Perceiving 1.
• listen
• sound vernacular

sensing 2.

Perceiving 2.
• rhythm
• tool

Music experience analysis


