
Fakta- og kommunikasjonspakke
En oppsummering av prosjektet



INSITE – fakta- og kommunikasjonspakke

Denne presentasjonen er en overordnet og kortfattet presentasjon av 

INSITE-prosjektet. Målet med presentasjonen er å gi en oversiktlig 

fremstilling av prosjektets formål, samt fortelle om et utvalg av 

prosjektaktivitetene som har blitt gjennomført og resultatene og erfaringene 

knyttet til disse. En del av historiene er presentert som små artikler for å 

kunne leses uten behov for ekstra forklaringer. De ulike prosjektpartnerne 

har gjennomført mange aktiviteter og oppnådd resultater som ikke er 

beskrevet her.

I prosjektet har det blitt gjennomført en del forskning som har ført til ulike 

publiseringer. Disse er ikke beskrevet i dette dokumentet.

Alle prosjektpartnere kan bruke innholdet i denne presentasjonen til å 

fortelle om prosjektet.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder 

Ingeborg Tveit Paulsrud (inFuture)

ingeborg.tveit.paulsrud@infuture.no
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Et prosjekt i Forksningsrådets BIA-program

INSITE er et innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådet. 
Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet gjennom datadrevet utvikling og drift 

Om prosjektet – mål og mandat
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Overordnet mål og mandat

Bevegelses-

data

Heterogene 

data

Utforskende 

analyse

Visualisering 

INSITE skal bidra til å skape 

bedre kundeopplevelser

INSITE skal bidra til å utløse ny vekst og verdiskapning ved hjelp 

av datadrevet utvikling og drift i opplevelsesnæringen

INSITE skal skape databasert 

innsikt i hva som utløser gode 

opplevelser

Brukerstyrt innvoasjonsarena (BIA) …

… består av prosjekter der 

bedrifter og forskningsmiljøer 

samarbeider om resultatene

… skal fremme økt verdiskapning i 

norsk næringsliv gjennom støtte til 

forskningsbasert innovasjon

… er et av de største 

programmene til 

Forskningsrådet

… finansierer FoU-prosjekter 

med utgangspunkt i 

bedriftenes egne strategier



1. Bevegelsesdata i opplevelsesnæringen

Riktigere beslutninger

▪ Beslutningsstøtte i næringen er i hovedsak begrenset til erfaringsbasert

ledelse, enkel analyse av transaksjonsdata samt spørreundersøkelser

▪ INSITE skal kartlegge faktisk adferd

INSITE-prosjektets hovedarbeidsområder

Om prosjektet – mål og mandat

3. Utforskende analyse

Avdekke sammenhenger uten først å måtte ha hypotesene

▪ Databasert beslutningsstøtte gjøres tradisjonelt ved at hypotesene formuleres 

på forhånd og dataene gir svar på om hypotesen stemmer 

▪ INSITE skal gjøre det mulig å avdekke sammenhenger mellom data uten å 

vite hypotesene på forhånd

2. Heterogene data vha lavterskelteknologi

Utnytte veksten i tilgjengelige datakilder også for de små

▪ Bevegelsesdata kan kobles med bl.a. værdata, transaksjonsdata, nettkoblede 

gjenstander (Tingenes Internett)

▪ INSITE skal gjøre det mulig for virksomheter med lavere investeringskapasitet 

til å kunne koble ulike datakilder

4. Visualisering som beslutningsstøtte

Utvikle effektive visualiseringsmetoder

▪ Erfaringsbasert ledelse og beslutninger basert på magefølelse er svært 

utbredt. Databasert utvikling og drift avhenger av en pedagogisk fremstilling 

av analysene for at de skal komme til anvendelse

▪ INSITE skal utvikle visualiseringsformer som gir reell innsikt og utløser 

forretningskritiske beslutninger

1. Bevegelsesdata 2. Heterogene data 3. Utforskende analyse 4. Visualisering 



Eller enda kortere forklart…
Hvordan vi har jobbet i INSITE
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Oppstart pilotprosjekt

Formål: 

Validere beacons som 

plattform for mer 

datadrevet drift og utvikling 

av Dyreparken

Utgangspunktet for INSITE var et pilotprosjekt i 2015 som testet bruk av 
beacons i Dyreparken

Om prosjektet – Bakgrunn
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januar 2016april 2015

Etablering av 

forskningsprosjekt

Søknad om 

forskningsprosjekt

Basert på erfaringer fra 

pilotprosjektet, søkte 

Dyreparken og inFuture 

m.fl. om støtte fra 

Forksningsrådet til BIA-

prosjektet INSITE.

Søknaden ble innvilget.

Pilotprosjektet

Beacons ble testet som plattform for å:

▪ Gi gjestene tips som kan gjøre deres 

opplevelse bedre

▪ Samle data om gjestenes tilfredshet

▪ Samle data om hvordan gjestene bruker 

parken

Resultat: En suksess!

▪ Godt samspill mellom beacons og app

▪ Mer enn 2 av 3 varslinger åpnet og lest

▪ Kun 1 % meldte seg av varslingstjenesten

oktober 2015sommer 2015



Prosjektpartnerne i INSITE
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Lindesnes fyr



Kort om prosjektpartnerne i INSITE – bedriftene i prosjektstyret

Om prosjektpartnerne
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Dyreparken Utvikling AS
Kristiansand

Prosjektansvarlig

Opplevelsesdestinasjon med 

dyrepark, barnekulturpark og 

fornøyelsespark med 

overnatting og badeland

NSB Reiseliv 
Oslo

Et forretningsområde i NSB-

konsernet som utvikler 

destinasjoner og tilbyr 

reisepakker i samarbeid med 

lokale reiselivsaktører

inFuture AS
Oslo

Prosjektleder

Analyse- og rådgivnings-

selskap innenfor bl.a. 

innovasjon og konsept-

utvikling

fluxLoop
Oslo

Teknologileverandør

Leverandør av tjenester basert 

på lokasjonsdata om brukere

USUS AS
Kristiansand

Næringsklynge og fasiliterer en 

kompetanse-, innovasjons- og 

nettverksarena for reiseliv-, 

kultur- og opplevelses-

næringen i Agder

Forskerne

Norce (tidl. Agderforskning)

Kristiansand 

Universitetet i Agder

Agder

Center för Tjänsteforskning

Karlstad



Kort om prosjektpartnerne i INSITE – USUS-bedriftene 

Om prosjektpartnerne
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Agder Taxi

Taxiselskap med hovedkontor i 

Kristiansand og ca. 120 biler

Det lille hotel

Et hotell med 17 suiter i 

bygninger fra 1863 og et fredet 

hus fra 1750 beliggende i 

sentrum av Risør 

Rosfjord strandhotell

En 4. generasjons-familiebedrift 

grunnlagt i 1934 beliggende ved 

sjøen i Lyngdal

Color Line

Norsk fergeselskap som bl.a. 

driver passasjer- og bilferger fra 

Kristiansand til Hirtsals 

(Danmark)

Lindesnes fyr

Norges eldste fyrstasjon, 

grunnlagt i 1656 og beliggende 

på sydspissen av Norge 

SVAI-gruppen (Heimat)

Kafé og veikro på tre lokasjoner 

i Agder og Telemark som 

serverer tradisjonsrik 

husmannskost langs veien 

Hovden alpinssenter

Sørlandets største alpinsenter i 

skibygda Hovden som ligger 

øverst i Setesdalen

Mineralparken

En aktivitetspark bygget rundt 

en mineralutstilling omtalt som 

Europas flotteste inne i fjellet i 

Hornnes

Sørlandsbadet

Et feriesenter og badeland 

beliggende ved Rosfjorden i 

Lyngdal

Lindesnes fyr



Organisasjonskart

Dyreparken er prosjektansvarlig og inFuture er prosjektleder. I prosjektstyret 
sitter én representant fra hhv. NSB Reiseliv, USUS, fluxLoop og Norce i tillegg.

Om prosjektet - organisasjonskart
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Dyreparken Utvikling AS 

Prosjektansvarlig

Prosjektstyret (én representant per aktør)

Øvrige forskningspartnere Øvrige prosjektpartnere i USUS

Norwegian Research Centre AS

Forskningsansvarlig

Lindesnes fyr

inFuture AS

Prosjektleder

fluxLoop AS

Teknologileverandør
NSB Reiseliv 

Prosjektpartner

USUS AS

Prosjektpartner
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*) Inkluderer all egeninnsats (timebruk) som alle prosjektpartnerne har brukt på prosjektet

17 partnerbedrifter

> 985 
utplasserte 

beacons

1096 dager

> 90 000 
unike gjester registrert 

av beacons i 2018

5 priser
> 31 000 
prosjekttimer

i tall
> 130 GB 
generert data

> 34 mill. kr i 
prosjektkostnader*

> 10 forskerpubliseringer
155 har jobbet med 

prosjektet
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INSITE har fått mye oppmerksomhet i løpet av prosjektperioden

Publisitet
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Foredrag om INSITE

Noen eksempler…



INSITEs partnerbedrifter har mottatt flere priser for prosjektaktivitetene

Priser
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*) inma – interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon

– reiselivets «Oscarutdeling»

2018 GULL – Singelkanal

«Kaptein Sabletann og Klatremus når nye 

digitale høyder»

For bruk av lokasjonsdata i retargeting på Facebook

2017 GULL – Best bruk av data 

«Fra flaks til peiling – lokasjonsdata i Dyrepark»

2016 BRONSE – Mobile 

«Beacons i Dyreparken»

2017 GULL – Årets innovative produktutvikler 

2017 GULL – Årets digitale kundereise

For innovasjonsarbeid i Dyreparken som ble videreført i 

INSITE, med bl.a. måling av gjestestrømmer

Performance Marketing (av inma*)

Digital kreativitet, kommunikasjon og markedsføring (av inma*)
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1. Bevegelsesdata i opplevelsesnæringen

▪ Alle INSITE-partnerne fikk installert beacons for å fange bevegelsesdata på 

sin(e) lokasjon(er). I tillegg ble geofence-data testet ut som supplement til 

beaconsdataene

▪ Basert på strukturert og modellerte bevegelsesdata, har det blitt laget 

bevegelsesrapporter tilpasset de ulike partnerne som viser faktiske 

bevegelser og adferd hos gjestene

Overordnede eksempler på hva har vi oppnådd av målene for INSITE?

Historier og resultat fra INSITE

3. Utforskende analyse

▪ I INSITE har det blirr utført en rekke utforskende analyser, f.eks. har 

bevegelsesdata har blitt analysert for å finne sammenhenger i 

gjestebevegelser

▪ Dyreparkens segmenteringsanalyse og prediksjonsmodell er eksempler på 

analyser der ulike kilder har blitt koblet sammen for å finne en sammenheng

2. Heterogene data vha lavterskelteknologi

▪ I INSITE har det blitt satt opp en Microsoft Azure-plattform for samling av data 

fra ulike kilder og strukturering av denne dataen

▪ Hovedkilden til data har vært kontinuerlig tilføring av bevegelsdata fra Pinch

▪ Alle i prosjektet har hatt tilgang til plattformen

▪ F.eks. har data fra gjesteundersøkelsen blitt koblet sammen med 

bevegelsesdata i Dyreparkens segmenteringsanalyse

4. Visualisering som beslutningsstøtte

▪ I INSITE har hovedsakelig Microsoft Power BI blitt benyttet til å lage og 

analyser og visualiseringer av disse

▪ Power BI er et verktøy som relativt enkelt lager oversiktlige dashboards basert 

på store mengder strukturerte data

▪ Flere av INSITE-partnerne har brukt innsikt fra visualiseringene til 

beslutninger om endringer i drift.

1. Bevegelsesdata 2. Heterogene data 3. Utforskende analyse 4. Visualisering 



Historier og resultat fra INSITE
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Hvordan fungerer Beacons? Og hvordan samles dataene fra Beacons?

Beacons Pinch INSITEBeacons

4g/WifiBluetooth

▪ Sender ut noen ID-er som 

mobiltelefoner kan oppdage

▪ Signalfrekvens og styrke 

justeres manuelt
‒ Flere signaler per sekund 

standard

‒ Styrke opp til 50-70m

▪ Batteritid ~1-3 år

▪ Dataen samles på 

fluxLoop sin plattform 

Pinch

▪ Beacondata 

bearbeides og 

integreres med andre 

kilder (eks. salgsdata) 

av inFuture

▪ Signal registreres i mobil via 

bedriftsapp

▪ Anonym bevegelsedata bli 

også registrert hvis brukeren 

har gitt godkjennelse via 

annen app i fluxLoop-

universet (som «Mitt Telenor» 

og «Visit Norway»)

▪ Data sendes 

videre fra Mobil 

til fluxLoop sin 

plattform via 

3/4G eller Wifi

▪ Hvis dekning 

mangler, skjer 

ingen 

registrering

▪ Signal sendes 

via bluetooth

(Mobil må ha 

bluetooth

aktivert for å 

motta signal)

▪ Dataoverføring 

mellom 

plattformene 

skjer i realtime



Analyse av gjestebevegelser

Fra lokasjonsdata (rådata) til kundereisemodeller

fluxLoop har gjennom bl.a. utplassering av beacons på INSITE-partnernes lokasjoner samlet inn 

bevegelsesdata til prosjektet. Bevegelsesdataene har blitt sendt til INSITE sin egen skyplattform (Azure) for 

videre strukturering og bearbeiding av inFuture. 

For å kunne analysere og få vite mer enn hvor mange gjester som har blitt lokasjonsregistrert til en hver tid, har 

inFuture sammen INSITE-partnerne utviklet kundereisemodeller. Modellene har knyttet sammen lokasjonsdata 

per gjestebesøk til kundereiser, som beskriver bl.a. hvor lenge kundereisene varer, hvilke områder som er 

besøkt i en kundereise og hvor mange kundereiser en gitt gjest har. 

Tilpasning av kundereiser til den enkelte aktør

INSITE-partnerne har ulike typer virksomheter og kundereisemodellene har derfor blitt tilpasset de ulike 

aktørene. For eksempel er det hensiktsmessig for Dyreparken å analysere aktivitet per besøksdag, mens 

Hovden har mer interesse av å inkludere alle døgnene en gjest har vært sammenhengende i området i én 

kundereise. 

Det har derfor vært behov for å definere ulike betingelser for de ulike aktørene på hvilke kriterier som skal 

definere hva som skiller sammenhengende kundereiser (per gjest) fra hverandre.

Visualisering og dashboards til beslutningsstøtte

Ut fra kundereisemodellene er det laget visualiseringer, primært i verktøyet Power BI, for å tilgjengeliggjøre 

informasjonen om kundereisene. I dette visualiseringsfeltet er det enkelt å filtrere på tid, så man kan analysere 

bevegelsesdataene i ønsket tidsperiode. 

Basert på innsikten i visualiseringer av bevegelsesdata som beskriver bl.a. fysisk kjøpstrakt, oppholdstid på 

lokasjoner og områder som er lite benyttet, har INSITE-partnerne gjort endringer i f.eks. åpningstider, 

planlegging av nye aktiviteter og tilbudet til gjester og kunder.

I INSITE har det blitt utviklet kundereisemodeller ut fra bevegelsesdata som 
har gitt innsikt og blitt benyttet som beslutningsgrunnlag

Historier og resultat fra INSITE
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Eksempler på INSITE-dashboards med bevegelsesdata



Bruk av beacons til kommunikasjon med gjester og kunder i Dyreparken

I INSITE har det blitt testet og videreutviklet konsept for bruk av beacons til å gi 

og samle inn informasjon fra gjester og kunder underveis i kundereisen.

I Dyreparken har gjester som har lastet ned Dyreparken-appen og takket ja fått

▪ relevant informasjon (eks. om Hakkebakkeskogen Filmstudio)

▪ kampanjetilbud (eks. gratis spill på lykkehjulet)

▪ mulighet til å gi terningkast på ulike attraksjoner og opplevelser 

Beaconsregistrering har bestemt hvilken type informasjon, kampanjetilbud og 

terningkastforespørsler de ulike gjestene har mottatt i appen. Dette gjør 

informasjonen tilpasset og relevant for gjestene.

Bruk av beacons til digital kommunikasjon med gjester og kunder har gitt 
gode resultater – men fordrer at man har en app å kommunisere med

Historier og resultat fra INSITE
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Gode resultat og erfaringer

Dyreparken har hatt svært gode erfaringer med digital kommunikasjon 

med gjester gjennom appen basert på beaconsregistreringer

Hva skal til for å lykkes?

150 000 utsendte meldinger 

i 2018 (+ 30 % fra 2017)

20 000 unike mottakere 

i 2018 (+ 30 % fra 2017)

30 % svarrate på 

terningkast i 2017 og 2018

72 % av alle gjester opplever 

tilpasset informasjon som 

berikende

Egen app

For lokasjonsbasert kommunikasjon med 

gjestene må bedriften ha tilgang til en 

app som gjestene bruker (eks. egen app).

Dette gjør denne typen kommunikasjon 

mindre relevant for mindre aktører og 

bedrifter som gjestene bruker mindre tid i 

(mindre sannsynlig for at de vil laste ned 

egen app for det ene formålet).

Tydeliggjøre fordelene 

Det må være gode inenstiver for 

gjesten til å laste ned appen (eks. 

fordeler, nyttig informasjon)

Fordelene med å laste ned appen og 

samtykke til å få varsler må 

tydeliggjøres ovenfor gjestene.



Dyreparken har i INSITE-perioden opplevd endring i hvorfor gjester ikke vil gi Dyreparken-appen tilgang til sin posisjon

For å bli registrert på beacons som er plassert rundt i Dyreparken, må 

en gjest laste ned Dyreparkens app på sin mobiltelefon og gjennom den 

gi Dyreparken tilgang til lokasjonsdata. For å få et datagrunnlag av 

lokasjonsdata som representerer parkens gjester, er det nødvendig at 

så mange gjester som mulig laster ned appen og godtar lokasjonsdata.

Brukere er i økende grad opptatt av konsekvenser ved å dele 

personvernsensitive data. Trygghet samt opplevd relevans og nytteverdi 

blir viktigere for å kunne hente inn data og tilbakemeldinger fra 

brukerne.

Dyreparken integrerte beslutning om deling av data umiddelbart etter 

innlasting av app i form av en tvungen pop-up med en kort og informativ 

tekst. Videre innførte man en aktiv etterspørring av aktivering av 

bluetooth inntil dette ble tatt stilling til.

I løpet av prosjektperioden har Dyreparken opplevd gode 

nedlastningstall av app-en og økt bruk av bluetooth. Oppmerksomhet 

rundt personvern ifm innføring av GDPR sommer 2018 kan se ut til å ha 

påvirket gjestene og deres argumenter for hvorfor de ikke ønsker å gi 

appen tilgang til posisjon.1)

Hvordan få besøkende til å godta lokasjonsdata/varsling på mobil?

Historier og resultat fra INSITE
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1) Fra Agderforsknings (nå Norce) sin undersøkelse i 2018

Visualisering av godkjenning i app 

Bruk av app og tillattelse til lokasjonsdata1)
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NeiJa
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Har du lastet ned 

Dyreparken-appen?

25

74

43
5551 46

NeiJa

Har du bluetooth på 

telefonen din nå?

77

13

74

20

73

19

Ja Nei

Har du gitt 

Dyreparken-appen 

tilgang til din 

posisjon?

Hvorfor ikke?

29

56

13
14

51

23

2

Av personvern-

hensyn

Fordelene ikke 

tydelige nok

23

Batterikapasitet

52

Annet

31

15
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Innføring av GDPR sommeren 2018 og økt fokus på personvern

En stor del av INSITE-aktivitetene gjennom hele prosjektet var å samle inn lokasjonsdata 

fra gjester og kunder hos prosjektpartnerne. Personvern ifm innsamling av lokasjonsdata 

ble håndtert gjennom hele prosjektet, men ved innføring av GDPR sommeren 2018 ble 

det et økt fokus i samfunnet på personvern og bedriftene fikk nye regulativer å forholde 

seg til.

Det førte blant annet til at følgende aktiviteter ble gjennomført hos de prosjektpartnerne 

som samlet inn data gjennom sine applikasjoner/tjenester:

▪ Sikring av at innsamlingen av lokasjonsdata var i henhold til nye regulativer

▪ Sikring av at informasjonen til gjester og kunder i det de skal gi samtykke til å dele 

lokasjonsdata var tydelig og ihht regler

▪ Nøye gjennomgang av verdikjeden for dataene som samles inn for å sikre at 

persondata ikke kommer på avveie og at bevegelsesdataene som er benyttet i 

forskningen og analysene er personanonymisert data

På grunn av den økte oppmerksomheten på personvern i samfunnet, opplevde f.eks 

Dyreparken at flere gjester oppga «personvern» som årsak til at de ikke ønsket å dele 

lokasjonsdata. For NSB Reiseliv medførte GDPR-innføringen bl.a. til forsinkelse i 

prosjektaktivitene som følge av ekstra interne runder med jurister for å sikre at 

prosjekteksperimentene var ihht rugalativene. Samtidig lærte prosjektdeltakerne fra 

spesielt disse to prosjektpartnerne, samt fluxLoop som teknologileverandør, mye om 

personvern og GDPR i løpet av prosjektperioden. Ulike bedrifter har ulike 

omdømmehensyn å ta og har ulike risikoprofiler knyttet til dette. Spesielt for NSB har det 

vært viktig å ikke gjøre noe som kan skape tvil om personvernet er ivaretatt for sine 

kunder, selv om det er ihht til all regler og regulativer.

Innføringen av GDPR sommeren 2018 økte oppmerksomheten på 
personvern både hos prosjektpartnerne og deres gjester og kunder

Historier og resultat fra INSITE
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Chatbot – lavterskel digital kommunikasjon med kunder og digital innsikt i kundebehov

Erfaringer fra første del av prosjektet var at det var vanskelig for aktørene uten egen app å 

kommunisere enkelt digitalt med sine gjester. Høsten 2017 hadde få i Norge hørt om chatbot og 

inFuture og Heimat begynte å teste dette sammen gjennom en selvlaget chatbot. 

I løpet av 2018 blir chatbot mer kjent og brukt, og ulike chatbot-programmer gjør det enklerere 

for bedrifter å sette opp sin egen uten å måtte programmere alt selv.

I samarbeid med USUS og inFuture satte NSB Reiseliv høsten 2018 opp en chatbot, Landbot, 

som ble tilgjengliggjort fra deres app for reisende til Kristiansand. Gjennom denne digitale 

kommunikasjonskanalen fikk reisende mulighet til å få tips og anbefalinger til opplevelser i 

Kristiansand.

USUS videreførte sin kompetanse gjennom å bistå Hovden Alpinsenter med å sette opp sin 

regelbaserte chatbot, som tilgjengeliggjøres for gjestene via Messenger. Ut fra rapportene som 

tilgjengeliggjøres fra chatbotleverandøren, har Hovden Alpinsenter muligheter til å bl.a. 

segmentere kunder ut fra hva de spør om. Videre ønsker Hovden Alpinsenter å se på muligheten 

for å koble chatboten til lokasjonsdata, for å gi stedsrelevant informasjon til gjestene.

I løpet av 2018 hadde flere av de andre INSITE-partnerne også satt opp egne chatbot-løsninger, 

primært tilgjengeliggjort via Messenger, for å kunne tilby en enkel lavterskel 

kommunikasjonskanal mot sine kunder og gjester. Chatbotene avlaster kundeservice-ressurser 

ved å svare ut de mest stilte spørsmålene, i tillegg opplever kundene å få raske og 

persontilpassede svar. Basert på henvendelser i chatboten kan også bedriftene få digital innsikt i 

hvilken type informasjon kunder faktisk etterspør av informasjon.

Flere av INSITE-partnerne har bl.a. med bistand fra USUS testet bruk av 
chatbot - lavterskel digital kommunikasjon og digital innsikt i kundebehov

Historier og resultat fra INSITE
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NSB Reiseliv Hovden Alpinsenter



Segmenteringsanalyse i Dyreparken

Gjester og potensielle gjester som besøker Dyreparken har vidt forskjellige 

preferanser og behov, og det er vanskelig å skreddersy informasjon, tilbud 

og pakker slik at alle er fornøyde.  

Basert på bevegelsesdata i parken ble maskinlæring benyttet til analyse for 

å identifisere ni grupper som hadde sammenfallende bevegelsesmøntster i 

parken. Resultatet fra analysen ble satt sammen med svar på 

gjesteundersøkelsen for å identifisere gruppene som ni ulike 

kundesegmenter, eks. «Små pirater», «Løvene», «Skuespillgjestene» og 

«Badenymfene». 

Basert på aggregert og anonymisert innsikt om hvert enkelt kundesegment, 

har Dyreparken testet ut retargeting på facebook med tilpassede 

salgsbudskap til ulike segmenter. De nye segmentene ble brukt som 

utgangspunkt i uttrekk av målgruppe for markedsføring på facebook 

sommeren 2018. Resultatene er gode og i Kaptein-Sabeltann-caset var 

kostnaden per konvertering med beaconsgruppene 70 % av 

konverteringskostnadene for tradisjonelle grupper.

Nye segmenter basert på faktisk adferd og tilbakemeldinger gir Dyreparken 

en ny innsikt i sine gjester. I videre markedsføringsarbeid kan Dyreparken 

ta utgangspunkt i disse segmentene fremfor tradisjonelle segmenter basert 

på bosted, kjønn og alder. Segmentene kan også være relevante å bruke i 

utviklingen av nye konsept og attraksjoner i Dyreparken. Det er også 

relevant å utvikle analysen videre til å få enda mer treffende segmenter.

I Dyreparken har bevegelsesdata, gjesteundersøkelse og maskinlæring blitt 
brukt til gjestesegmentering og retargeting
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Resultat og videre utvikling av prediksjon i Dyreparken

Figuren under viser modellens prognoser (blå og grønn) sammenlignet med 

faktiske gjestetall (rød). Erfaringen fra sommeren 2018, var at modellen ga minst 

like gode prognoser som estimat basert på tidligere gjestetall alene. Modellen blir 

bedre og bedre, jo flere datapunkter som tas inn – altså etter hvert som man får 

flere historiske år og estimere utfra. 

Dyreparken skal etter INSITE jobbe videre med å utvikle og forbedre modellen, 

samt utarbeide prosesser for hvordan denne kan brukes som direkte 

beslutningsstøtte i bemanningen.

Å bruke prediksjon som beslutningsunderlag har vist seg gjennom dette å være 

relevant, og kan utvides til andre områder enn gjestetall og bemanning, som 

f.eks. mer detaljert rundt gjestestrømmer og bruk av parken.

Prediksjon av gjestetall i Dyreparken

Bakgrunn

Antall gjester som kommer til 

Dyreparken varierer fra dag til dag i 

løpet av året og høysesongen. Behovet 

for bemanning i parken varierer i stor 

grad med antall besøkende gjester, og 

en mer gjesteantalltilpasset bemanning 

vil være fordelaktig for både gjestene 

og Dyreparkens lønnsomhet; 

▪ Flere ansatte vil være på jobb på 

dager med mange gjester, noe som 

vil bidra til bedre service og mindre 

kø

▪ Færre ansatte på dager med færre 

gjester gir lavere lønnsutgifter for 

Dyreparken

I prosjektet ønsket Dyreparken å teste 

om en prediksjonsmodell basert på 

ulike heterogene data kunne predikere 

kommende gjestetall med en 

treffsikkerhet som gjorde det mulig å 

planlegge kortsiktig bemanning ut fra.

Sammenkobling av ulike heterogene datakilder har blitt benyttet til å lage 
en prediksjonsmodell for kommende gjestetall i Dyreparken
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Utvikling og testing av modell

En prediksjonsmodell for gjestetall ble i 

prosjektet utviklet sammen med 

inFuture. 

Modellen tok inn og testet betydningen 

av ulike datatyper:

▪ statiske data (kalenderdata, 

historiske værdata og historiske 

besøkstall) 

▪ dynamiske data (forhåndskjøpte 

billetter, værprognoser og nylige 

besøkstall). 

Sommeren 2018 ble modellen testet og 

den predikerte daglig kommende 

gjestetall for de neste seks dagene. 

Prediksjonen ble tilgjengeliggjort for 

Dyreparkens mellomledere i form av 

visualiserte datapanel. Prediksjonen ble 

ikke benyttet direkte i bemanningen, 

men var en del av beslutnings-

grunnlaget i den daglige driften.
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Reisepakke NSB/Dyreparken med «digital assistanse»

I forkant av INSITE-prosjektet hadde NSB og Dyreparken testet konseptet med 

reiselivpakker bestående av togtur, overnatting og Dyreparkenopplevelser. 

Gjennom kundeundersøkelser fikk de tilbakemelding på at dette var et konsept 

NSB og Dyreparken burde utvikle videre.

I INSITE-regi laget NSB Reiseliv første versjon av reiselivpakke for barnefamilier 

og testet den ut med tre barnefamilier, samt en observatør (som lekte digital 

assistent). Følgende pakkereise ble pilotert:  

Underveis på reisen og under Dyreparken-oppholdet fikk familiene informasjon 

om reisen, transportbyttene og mulighet til å gi tilbakemelding på opplevelsene 

fra en digital reiseassistent. Generell tilbakemelding var at kommunikasjonen 

fungerte godt og ga merverdi. NSB fikk mye innsikt i hvordan slike pakker kan 

fungere og hva som skal til for å lage vellykkede pakker til småbarnsfamilier.

NSB Reiseliv utviklet og testet felles reiselivskonsept sammen med 
Dyreparken som tilbød «digital assistanse» til kundene underveis
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«Det beste med pakken 

var vintersafarien. 

Pakken blir mer fristende 

hvis man får show i 

tillegg

«Gjerne 

en dag 

til»

«Det var supert å 

få meldinger 

underveis. Hadde 

kunnet tenke meg 

mer hotell-

informasjon som 

frokosttider og 

slikt»

«Kommunik-

asjonen var fin 

som den var, men 

jeg hadde gjerne 

fått mer 

informasjon på 

forhånd»

Velkommen om bord!

Da ønsker vi deg en 

behagelig reise hjem! 

Likte dere reisen fra 

Dyreparken til toget? 

Svar med terningkast 

1-6.

Togreise 

OsloS - Kr.sand

Bussreise til 

Dyreparken 

I Dyreparken / 

På hotellet

Bussreise fra 

Dyreparken

Togreise 

Kr.sand - OsloS

▪ Togbillett

▪ Underholdning 

med Dyre-

parken TV og 

velkomstpakke 

til barna

▪ Bussbillett fra 

Kr.sand stasjon 

til Dyreparken 

med AKT

▪ Inngangsbilletter 

til Dyreparken

▪ Overnatting på 

Dyreparken 

hotell

▪ Vintersafari

▪ Bussbillett fra 

Dyreparken til 

Kr.sand stasjon 

med AKT

▪ Togbillett

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5Velkomsmelding

Terningkast tog og 

info om buss

Terningkast buss og 

info om Dyreparken

Info om hjemreise

Terningkast buss



Digital reiseassistent som kanal for mersalg og kundetilfredshet gjennom kommunikasjon av attraktive tilbud til togreisende

I denne piloten ble det bygget en kundereise og underliggende infrastruktur for å 

kunne kommunisere med kundene underveis på reisen med relevant 

informasjon. 

Reisende med billett til Kristiansand som samtykket til kommunikasjon og 

sporing av posisjoneringsdata mottok tilbud om aktiviteter, opplevelser, mat og 

transport via chatbot i NSB App. 

NSB Reiseliv testet og verifiserte teknisk infrastruktur for å kunne 
kommunisere med og følge kunder underveis på sin reise 
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Før Reisen På toget I Kristiansand

Billettkjøp Samtykke Fysisk 

kundereise 

begynner

Pushmelding/

Bot aktivert

Gjennomfører 

aktivitet

Fysisk 

konvertering 

bekreftet

NSB Reiseliv har i prosjektet etablert og verifisert en infrastruktur som gjør det 

mulig å kommunisere relevant og spesifik informasjon gjennom NSBs app til 

kunder underveis på reisen til en bestemt destinasjon på et gitt tidspunkt, samt å 

analysere bevegelsene til kunden under reisen hos NSB og samarbeidende 

aktører. 

I prosjektet ble dette testet mot reisende med billett til Kristansand. Gjennom en 

digital reiseassistent (etablert i samarbeid med USUS) fikk kunder som 

samtykket til det muligheten til å få informasjon om opplevelser og tilbud i 

Kristiansand. Og gjennom beacons kunne NSB se hvilke kunder som faktisk 

oppsøkte opplevelser de hadde fått informasjon om. 

NSB Reiseliv tilbyr pakker/rundturer bestående av flere transport-etapper (tog, 

buss, båt mm), hvor relevant informasjon om videre transport og tilbud er viktig 

for kundeopplevelsen, spesielt for utenlandske turister. Infrastrukturen er også 

interessant og relevant for andre deler av NSB, eks til pendlere for informasjon i 

avvikssituasjon. 

NSB Reiseliv hadde planlagt å teste hvilken type informasjon som faktisk 

påvirket kundens adferd og hvilke opplevelser den oppsøkte etter togturen. På 

grunn av tekniske utfordringer knyttet til etablering av infrastrukturen, samt at 

innføringen av GDPR ble testingen forsinket og ikke gjennomført i høysesong. 

Datagrunnlaget til analysene ble derfor for tynt for forksningsmessige resultater 

for dette konseptet.



Tone Dreyer Isaksen, Heimat

Heimat – «Fus i alt!»
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Analyse av bevegelsesmønstre

Heimat var en av de første INSITE-partnerne til 

å installere beacons i og utenfor sine lokaler. 

Analyse og visualisering av bevegelsesdataen 

ga Heimat innsikt i kundenes bevegelses-

mønstre i og utenfor lokalene. De viste bl.a. 

mange potensielle kunder utenfor lokalene som 

ikke var innom kassepunktene (fysisk 

kjøpstrakt).

Innsikten i kundenes bevegelsesmønstre har 

resultert i flere endringer og forbedringer av 

driften til Heimat, bl.a.:

Endrede åpningstider på hotellet. Analysen viste 

tider på døgnet det ikke var behov for bemanning

Endret informasjon på parkeringsplassene 

utenfor lokalene og endret inngangsparti, noe 

som har økt andel busspassasjerer som kommer 

til restauranten

Selvbetjent frokost med kodelås på døren til 

kunder som er utenfor restaurantene før 

åpningstiden

Kort om Heimat

▪ Kafé og veikro som serverer tradisjonsrik 

husmannskost langs veien 

▪ Tilbyr også kurs- og konferansefasiliteter, 

overnatting, catering og overtidsmat

▪ Lokasjoner: Vinje, Brokelandsheia, Lasses 

(Bamble)

Vi ble med i INSITE for å finne ut av 

bevegelsesmønsteret til kundene våre

I INSITE har vi lært å drive 

innovasjon gjennom testing av nye 

konsept og tjenester

Ting endrer seg hele tiden – ny teknologi og nye 

tjenester utvikler seg raskt. Man må hele tiden 

være åpen for nye måter å gjøre ting på i driften. 

Det man bestemte seg for for et halvt år siden er 

ikke nødvendigvis aktuelt i dag.

Vi skal bruke mye av 

lærdommen fra INSITE 

fremover



Bruk av lokasjonsdata til retargeting på Facebook

Heimat var INSITE-pilot i 2017 for å testing av 

retargeting på Facebook. Med utgangspunkt i 

innsamlet bevegelsesdata ble det markedsført 

en Facebook-annonse mot fire ulike segmenter, 

hvorav et av segmentene var personer som 

hadde vært registrert av beacons på Heimats 

lokasjoner. 

Testen viste at retargeting på Facebook med 

bruk av lokasjonsdata var lønnsomt, men det er 

vanskelig å si hvor mange av kundene som kom 

tilbake på grunn av annonsen alene.

Dyreparken tok testing av retargeting på 

Facebook videre og har oppnådd veldig gode 

resultater med dette. I tillegg mottok de gull i 

Performance Awards i 2018 for bruk av 

lokasjonsdata til retargeting.

Heimat har ikke fortsatt med bruk av 

lokasjonsdata til retargeting – mest på grunn av 

ressurskapasitet, men er veldig glade for at de 

har vært med å teste dette.

Heimat – «Fus i alt!»
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Utvikling av chatboten Anna Botfjord

Av INSITE-partnerne, var Heimat av de første 

som testet ut bruk av chatbot. Allerede høsten 

2017 ble chatboten Anna Botfjord utviklet fra 

scratch sammen med inFuture. Hun 

representerte Heimats visjoner og identitet og 

var tilgjengelig på Skype.

Vedlikeholdet av Anna Botfjord krevde en del 

manuelt arbeid. I løpet av 2018 ble chatbot en 

mer kjent tjeneste i samfunnet og det kom flere 

hyllevareløsninger på markedet. 

Anna Botfjord er ikke en tilgjengelig chatbot per 

januar 2019, men Heimat har gjennom 

prosjektet fått en plan for hvordan deres chatbot 

skal være når det blir aktuelt å gjenopprette en 

chatbot – da som hyllevareløsning.

I INSITE jobbet bl.a. USUS og NSB Reiseliv 

videre med bruk av chatbot, gjennom 

hyllevareløsningen Landbot, til digital 

kommunikasjon med kunder. Chatbot-

kunnskapen til USUS har kommet flere USUS-

partnere til nytte etter NSB-samarbeidet.

SEGMENTER

1) Heimat-besøkende

2) Heimat geofence

3) Heimat lookalikes

4) Partner-publikum 

(Hovden, Color Line)



Mineralparken – Gjestene er lengre i parken
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Bevegelsesdata og chatbot

I Mineralparken ble det satt ut beacons rundt 

om i parken for å kartlegge gjestenes bruk av 

parken. Etter hver sesong har Mineralparken 

analysert dataene fra dashboardene og 

sammenlignet.

Bevegelsesrapporten bekreftet mye av 

Mineralparkens antakelser om bruken av 

parken og førte til at Mineralparken gjorde 

følgende endringer før 2018-sesongen:

▪ Endret bemanningsplan pga innsikt om 

tidspunkter det var behov for folk i 

resepsjonen

▪ Lagde dagsplan for aktiviteter for at gjestene 

skulle bli lengre i parken

I 2018 var 78 % av gjestene i parken > 4 timer, 

mot (25 % i 2017). Og parken opplevde flere 

gjenbesøkende gjester i 2018 enn i 2017.

I tillegg har Mineralparken gjennom INSITE fått 

inspirasjon til å sette opp egen chatbot i 

Messenger gjennom løsningen Chatfuel. Den 

ble lansert før 2018-sesongen og har gitt 

nødvendig informasjon raskt til mange gjester.

Kort om Mineralparken

▪ Aktivitetspark med bl.a mineralutstilling og 

klatrepark

▪ Har også restauranter og 

overnattingsmuligheter

▪ Lokalisert på Evje

Utvikling av parken og bedriften har 

alltid vært viktig for oss. Vi ble med i 

INSITE for å få innsikt i ny teknologi 

som kunne bidra til dette.
På felles workshops har vi fått 

hentet en del inspirasjon fra 

de andre prosjektpartnerne.

Rebecca Sortland, Mineralparken



Det lille hotel – Hvordan finne riktig løsning for mindre aktører?
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Bevegelsesdata og lokasjonsbasert kommunikasjon

I prosjektet ble beacons plassert i hotellets 

suiter rundt om i Risør by, samt noen ved 

andre attraksjoner i byen.

Analysen fra bevegelsesdataene viste 

gjestenes bruksmønster av hotelsuitene og 

andre attraksjoner i byen. I tillegg var det 

interessant å se gjestebevegelsene mellom 

opplevelsesaktørene i regionen.

På grunn av en lav andel gjester med app som 

støttet beaconsregistreringer ble 

datagrunnlaget til bevegelsesanalysen ikke 

tilstrekkelig for å kunne bruke i videre utvikling. 

I tillegg ønsket hotellet å kommunisere og 

presentere lokal informasjon til besøkende og 

fastboende i Risør. For å kunne gjøre dette 

uten at publikum måtte ha en egen «Det lille 

hotel»-app, testet hotellet i 2016 konseptet 

Google Nearby.

Konseptet ble presentert for de andre INSITE-

deltakerne i en prosjektworkshop. Løsningen 

var interessant å teste, men teknologien var 

ikke den riktige for Det lille hotel og deres 

formål.

Vi ble med i INSITE fordi det 

hørtes interessant ut å få 

være med å teste ny 

teknologi.  

På våre beacons har det vært 

begrenset antall registreringer, 

noe som har gjort det 

vanskelig å si noe konkret om 

bruken av hotellets suiter og 

opplevelser i byen.

David Arnesen, Det lille hotel

Kort om Det lille hotel

▪ Tilbyr overnatting i 17 komfortable suiter 

med maritim og romantisk atmosfære i flere 

historiske hus i Trehusbyen (Risør)

▪ En del av «De historiske» i Norge

▪ Tilbyr også mat, møtefasiliteter, 

selskapslokaler og arrangerer opplevelser

INSITE har gitt oss masse erfaring med 

lokasjonsdata og kommunikasjon med 

gjester som vi tar med videre når vi sammen 

med Risør By AS skal fortsette 

sentrumsutvikling med bl.a. digitalstøttede 

opplevelser og kommunikasjon.



Color Line – INSITE som inspirasjon til utbygging av ny båt
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En smakebit på bruk av bevegelsesdata

I prosjektet utformet Color Line flere 

brukerscenarier. For å teste en del av 

brukerscenariene, ble det plassert ut en 

rekke beacons på skipet Color Fantasy, som 

kjører ruten Oslo-Kiel. 

Rapportene som ble utarbeidet med 

utgangspunkt i beaconsdata viste 

kundeadferd om bord på skipet, bl.a. 

hvordan gjester i ulike lugarer brukte tilbudet 

om bord på ulike måter.

Color Line fikk ikke utviklet og gjennomført 

testene på Color Fantasy i like stor grad som 

planlagt, mye på grunn av priotiering av 

utbygging av nytt skip som skal være klar til 

sommeren 2019. 

Men idéene fra INSITE knyttet til bl.a. 

bevegelsesdata tar Color Line med seg i 

planleggingen av det nye skipet:

▪ Effektiv styring av gjestestrømmer

▪ Fysisk kjøpstrakt i butikk

▪ Kundeservice gjennom infomeldinger

Av andre initativ i INSITE skulle 

vi gjerne ha jobbet mer med 

prediksjon i prosjektet. Det er et 

kjempespennende område som 

hadde vært gøy å utforske mer. 

Dessverre har vi ikke hatt 

mulighet til å prioritere kapasitet 

til det i prosjektet.

Kort om Color Line

▪ Norsk ferjeselskap

▪ Driver kombinerte passasjer-/bilferger fra 

Norge til Sverige, Danmark og Tyskland

▪ Har bl.a. ferje på strekning Kristiansand-

Hirtsals

Janniche Engum Moe, Color Line

Gjennom INSITE har vi fått en del idéer til 

bruk av bevegelsesdata som vi har nøstet 

videre på når vi har planlagt utbygging og 

drift av vårt nye skip som skal være klar til 

høysesongen i 2019.


