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Hvad er oplevelser? 

• ’Oplevelse’ er blevet et kulturpolitisk  buzzword med 
oplevelsesøkonomien 

• Men oplevelser har altid været der  

• Uden oplevelser mister vores liv værdi og mening! 

 

-  Men hvad er en oplevelse? 
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Hvad er oplevelser? 

 
• De flygtige, men mindeværdige situationer, som 

bryder med rutinens flow  ved at berøre, pirre, 
involvere, overraske, udfordre og forundre 

• ’Et vertikalt snit i livets tidslinje’ 

• ’Experience’ =  
oplevelse (momentet) +  
erfaring (mindet / refleksionen)  
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Hvad er oplevelser? 

 • Oplevelser er ikke (kun) brugsværdi! 

• Funktionelle ting kan sagtens rumme oplevelser - og ofte en 
betingelse for at vi gider bruge tid på tingene  

• Men oplevelsen er samtidig en værdi, som  
ligger ud over brugs – og nytteværdien 

 

• Når vi oplever, træder målet med vores  
handlinger i baggrunden til fordel for selve  
handlingens og situationens kvaliteter 
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Hvad er oplevelser? 
• Oplevelser er ikke (kun) underholdning! 

• Oplevelser rummer ofte sjov og underholdning – men det er langt 
fra hele historien: 

• Oplevelse handler ikke  primært om  
adspredelse, men gennem indlevelse, engage- 
ment, deltagelse: via direkte eller indirekte  
interaktion med andre eller omverden  

• Oplevelser stimulerer også til læring, nye indsigter, erfaringer, 
personlig udvikling 

• Ligesom det gode digt har den gode oplevelse ’hjerne, hjerte og 
nosser’: den berører sanserne, følelserne og tankerne 



www.maerkk.aau.dk MÆRKK -   Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition    6 

 
Hvad er oplevelser? 

  • 4E – Modellen 
(Pine & Gilmore (1999): 

• Underholdning (at sanse): 
optaget tilskuer 

• Læring (at lære): engageret 
modtager  

• Eskapisme (at handle): aktiv 
opslugthed og påvirkning 

• Æstetik (at være): fordybelse 
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Oplevelsens værdi – facetter 

Oplevelsen 

Æstetik og 
Sanselighed 

Det uventede: 
den skæve 

vinkel/sammen-
sætning  

Refleksion 
Forundring 
forandring 

Mening 

Personligt 
engagement 

Aktiv 
deltagelse & 
interaktion 

Det 
nye/unikke/ 

originale 

Læring 

Intensitet 
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    Hvad er oplevelsesdesign (OD)? 

 OD handler om at: 
• Skabe rammer, aktiviteter og situationer  
• der kan bidrage til, at mennesker får oplevelser 
• på et fysisk, følelsesmæssigt og kognitivt plan 
 
• Men sker aldrig automatisk:   
• Oplevelsen er ikke en ting, eller en egenskab ved en ting, men en 

tilstand, som opstår gennem en flygtig relation mellem et jeg og dets 
omverden 

• Derfor en psykisk begivenhed, som er betinget af individets 
indstilling: vi kan få en oplevelse, hvis vi ’tager det som en oplevelse’ 

• Man kan ikke skabe oplevelser – kun potentiale for oplevelser 

 
 
 



www.maerkk.aau.dk MÆRKK -   Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition    9 

Oplevelser på biblioteket? 
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Oplevelser på biblioteket 

• Biblioteket som scene: kulturelle arrangementer og events 

 

• Biblioteket som oplevelsesrum: arkitektur og indretning  

 

• Biblioteket som sted for oplevelser: løbende aktiviteter og 
installationer  
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Oplevelser på biblioteket 

• Oplevelsesaktiviteter kreative benspænd 

• Beriger biblioteksbesøget ved at  

• bryde rutineadfærd og skabe interaktion 
mellem rum og (mellem) brugere 

• Styrker værdien og relevansen af det  
fysiske (selv-/ubetjente) bibliotek   
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Oplevelser på biblioteket 
 

Potentialer (bl.a.): 
• Inspiration: forundring; pirring af brugernes  

nysgerrighed, opfordrer bl.a. til udforskning af  
rummets brugspotentialer 

• Læring: Ny viden og erfaringer gennem fysisk –  
sanselig deltagelse. Information bliver meningsfuld, og  
dermed relevant for brugeren  

• Socialisering: Engagement og  
kommunikation mellem brugere; udvikler  
biblioteket som mødested 
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Oplevelser på biblioteket 

• Udfordringer: 
Hverdagsrum: oplevelsen svækkes med  

rutine & gentagelse 

Funktionelt rum: oplevelsernes benspænd 
skal afbalanceres med rummets  
funktionalitet   

Økonomiske og menneskelige ressourcer: 
behov for vidensdeling og kreative løsninger 
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SLUT 


