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Innspill – Økt satsning på verdiskaping i Nord 
 

Det vises til invitasjonen om å komme med skriftlige innspill i forlengelsen av Innspillskonferansen i 

Svolvær 16. april. Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser (InnOpp) har også tidligere kommet med 

innspill til behovet for Kunnskapsinnhenting, datert 21.09.11. Dette innspillet er vedlagt. Siden 

arbeidet med kunnskapsinnhenting nå er delt mellom en prosess i regi av NHD/KRD/MD/FKD og en i 

regi av OED, ønsker InnOpp nå å presisere behovet for at det utarbeides en potensialanalyse for 

reiselivsvirksomheten i landsdelen, med et 20-års perspektiv.  

Hovedbegrunnelsen for dette er behovet for å få fram et kunnskapsgrunnlag som mer helthetlig viser 

potensialet i denne næringen, som fortiden er inne i en betydelig vekst (se vedlagte dokumentasjon, 

Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011). Målet med en slik potensialanalyse er slik vi ser det 3-delt. Det er 

viktig både for å sette fokus på potensialet i seg selv, for å få et mer helhetlig bilde av 

utviklingsmulighetene og for å få en mer nyansert og kunnskapsbasert framstilling av effekter, 

forutsetninger og verdiskaping. 

Det overordnede er en utredning som på en enkel måte kan beskrives som en; 

EN GOD LANGSIKTIG POTENSIALANALYSE med et 20-år perspektiv, 
som omhandler hvilke typer trafikk/produktkonsepter som vil være bærende for å  ta ut potensialet. 
 
Med en slik overordnet analyse kan man få belyst viktige effekter og forutsetninger med en felles 

referanse, slik at videre kunnskapsinnhenting kan knyttes opp mot et felles bilde av framtiden.  

InnOpp mener at følgende problemstillinger bør analyseres i en sammenheng med en slik overordnet 

potensialanalyse: 

1. Ressursmessige forutsetninger  
Hvilke natur- og kulturbaserte ressurser må være tilstede og tilgjengelige (i et 
høstingsperspektiv)for å kunne ta ut potensialet? Hvordan kan disse verdsettes? Hva vil bli 
de bærende, trafikkbyggende konseptene og hvilke destinasjoner, fenomener, aktiviteter og 
sesonger vil utgjøre tyngdepunktene og hvilke ressurser bygger disse på? (gudegitte 
naturkvaliteter, fenomener som nordlys og midnattsol, flora og fauna, kulturtradisjoner, 
unike destinasjoner, ++). Hvilke typer arealer må være tilgjengelig for nye virksomheter som 
skal etableres og hvordan bør ressursgrunnlaget utviklingen er avhengig av langsiktig sikres? 
 

2. Verdiskapningsmessige effekter i landsdelen 
Dersom det kan utledes et potensial som kan beskrives i noen hovedformer for trafikkvolum, 
målgrupper og reisemønster, vil det være mulig å beregne et verdiskapingspotensial i et  



 
 
20-års perspektiv. Dette er også viktig for å kunne diskutere reiselivets potensial som 
fremtidig verdiskaper for landsdelen, også i forhold til andre næringer og deres vekst. 
 

3. Sysselsettingsmessige effekter 
Reiseliv er både en sysselsettingsintensiv næring og en næring med mange utfordringer, 
både ift. helårssysselsetting, rekruttering og lønnsnivå. Samtidig ser man endringer innenfor 
det opplevelsesbaserte reiselivet, der nye typer fagbakgrunner og kompetanse kommer inn i 
næringen. Slik kompetanse1 kan ha positive effekter for landsdelens fremtidige 
kompetansebehov, fordi den også kan være relevant i andre sektorer og næringer i 
landsdelen. 
 

4. Regionale effekter  
Det spesielle med reiseliv er at man bringer konsumenten til produksjonsstedet, som igjen 
betyr at reiselivets kunder i betydelig grad legger igjen penger i andre næringer og sektorer. 
Dette kan gi slike virksomheter bedre lønnsomhet og gjøre lokalt næringsliv mer robust (lokal 
handel og tjenesteproduksjon, kulturarrangører, lokal landbruksproduksjon, etc.) Det er 
viktig å få et bilde av hvor stor verdiskaping i andre sektorer dette kan utgjøre. I forrige punkt 
ble kompetanseaspektet påpekt. I tillegg kommer at økt turisme ofte gir steder økt 
attraktivitet som bosted og grunnlag for såkalt livsstilstilflytting2. Turismen er også ofte med 
på å synliggjøre kulturverdier, lokal- og regional identitet og verdigrunnlag og bidrar til en 
bevisstgjøring om hvilke verdier som regionen er forankret i overfor egne innbyggere. 
 

5. Samspillseffekter med andre næringer 
Det er også behov for å tydeliggjøre samspillseffektene mellom reiseliv og andre viktige 
næringer i landsdelen. Som nevnt i punktet over skaper eksempelvis omfattende turisme et 
betydelig utviklingspotensial for kortreiset mat, både fra landbruks- og fiskerinæringen. Det 
kan gi grunnlag for en styrket transportnæring både internt i landsdelen og ift. utlandet og 
landet forøvrig. Dette vil også komme andre næringer (og lokalsamfunnene totalt sett) til 
gode, fordi det kan styrke frekvenser og redusere prisene. Det er behov for å fremskaffe et 
bedre bilde av de samspillseffektene som her er eksemplifisert og se de i sammenheng med 
en slik potensialanalyse. Dette omhandler både ringvirkninger og overrislingseffekter. 
 

6. Bærekraftsperspektivet  
Det er sannsynlig at potensialet for økt turisme til Nord-Norge er betydelig og at bærekraft 
både henger sammen med transport, struktur (lengde på opphold) og belastninger på 
enkeltsteder eller enkeltattraksjoner. Det handler også om måter å ta ut potensialer på, ift. 
økonomisk bærekraft og lokal verdiskaping, samt virkninger for lokal og regional identitet, 
kultur og sosiale forhold. Overordnet handler det også om å kunne forstå hvordan man 
langsiktig skal kunne høste og skape av de ressursene som gir landsdelen attraksjonskraft i 
det kommersielle markedet,  uten å forringe dette ressursgrunnlaget. Se også pkt. 1. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Eksempelvis kan sertifiserte klatrere, fjellguider og båtførere brukes til redningsoppdrag, opplæring, under-

visning, etc. Språkferdigheter og kompetanse på internasjonal forretningsvirksomhet, etc. er relevant for utvik-
lingen av fiskeri og oppdrett. Mesterkokker kan drive egen virksomhet, stimulere matkultur og undervise, etc. 
2
 Man ser at f.eks. ekstremsportmiljøene i Tromsø, Narvik og Lofoten tiltrekker seg leger, sykepleier, lærere, 

etc. som selv er aktive innenfor slike sportsgrener og at dette gir effekter på stedsnivå. 



 
 

7. Kompetansemessige behov og utfordringer 
Det er viktig å få fram et bilde av den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å 
kunne realisere det potensialet som en slik analyse vil identifisere på en lønnsom måte. Dette 
gjelder både den kompetansen de ulike virksomhetene og aktørene er avhengig av, og den 
kunnskapen som må utvikles av FoU-sektoren gjennom forskning, innovasjon og 
næringsrettet samarbeid. I dette ligger også næringens egne samarbeidsrelasjoner og evnen 
til å arbeide i nettverk, trippel helix-prosesser og med innovasjon i hele verdikjeden. 
Analysen bør avklare potensialet i innovasjonsmodeller som kobler forskningsbasert 
kunnskap, kommersiell kunnskap og erfaringsbasert kunnskap over tid, herunder avdekke 
mulighetene som ligger i å styrke lokale (permanente) kunnskapsinstitusjoner og 
utdanningstilbud. 
 

8. Tilgjengelighet/kommunikasjoner (behov og utfordringer) 
Det er lite tvil om at tilgjengelighet er en av de viktigtiste forutsetningene for å kunne 
realisere et identifisert potensial. Nord-Norge ligger langt unna sine viktigste markeder både 
nasjonalt og internasjonalt. Tilgjengelighet til landsdelen handler både om fly, vei, bane og 
sjøveis transport, og om rutestrukturer på den infrastrukturen som disse transportformene 
er avhengig av. I tillegg er det store avstander internt i landsdelen. Det er viktig å få fram et 
bilde av hvilke utfordringer og behov som kan knyttes til dette, og sette det inn i et 
perspektiv som kan kalles: strategisk betydning av infrastruktur for å forløse vekst i reiselivet. 
 

9. Markedsposisjonering, merkevarebygging og konkurransekraft 
Det er viktig å se sammenhengen mellom de produkt- og ressursmessige forutsetningene i 
landsdelen og den internasjonale markedssituasjonen man skal realisere potensialene i. Det 
vil være en premiss at man evner å utvikle en markedsposisjon i de viktigste markedene som 
gir både den riktige posisjonen ift. konkurrenter, verdier og attraksjonskraft («reason to go»). 
I dette også en vurdering av landsdelens relative konkurransefortrinn (gitt at vi aldri kan 
oppnå slike på pris og kostnadsnivå) må framstå for at potensialet skal kunne realiseres. 

 

Dersom man ser dette som en form for modell for kunnskapsinnhentingen, kan man også lettere 

sammenstille mange av delprosjektene i et helhetlig bilde, basert på at potensialanalysen blir en 

felles referanse for mange delutredninger, herunder de som er omtalt i dette innspillet. 
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