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INNSPILL KUNNSKAPSINNHENTING ØKT SATSING PÅ VERDISKAPING I NORD  
Vi takker for muligheten til å komme med innspill om behovet for kunnskapsinnhenting og gir 

nedenfor en presisering av noen aktuelle problemstillinger:  

 

Skape varierte og attraktive arbeidsplasser i nord:  
Mye av fokuset på utvikling i nord er rettet mot mineraler, fiske, olje/gass, noe som tradisjonelt er 

mannsdominerte sektorer. Skal en lykkes med å skape attraktive arbeidsplasser og steder bør man 

få økt oppmerksomhet på sektorer som oppleves som attraktive også for kvinner og for menn som 

ønsker å jobbe i andre typer sektorer og yrker. Kvinner tiltrekkes i større grad av tjenestesektorer. 

Reiseliv er et typisk eksempel på en næring som gir mange arbeidsplasser for kvinner i 

distriktene.  

 

Utenom mineraler, fiske og olje/gass er også natur, kultur og mat eksempler på viktige ressurser 

som kan omskapes til verdifulle opplevelser både for beboere og for turister/reisende. Vi trenger 

økt kunnskap og forskning på hvordan verdsette, innovere, produsere og markedsføre slike 

attraktive opplevelser. I regjeringens nye reiselivsstrategi påpekes det at Norge særlig kan hevde 

seg i den svært globale og konkurranseutsatte sektoren ved å bli gode på opplevelsesbasert 

reiseliv. Fortsatt er mye ugjort i næringen og forskning innenfor opplevelsesbasert reiseliv. 

Oppsummert så trenges mer kunnskap om hvilken type variasjon i arbeidsplasstilbudet som kan 

oppleves som attraktive for å få kvinner, unge og familier til å bli eller slå seg ned på steder i nord 

og bidra til et bærekraftig næringsliv og samfunn.  

 

Forskning og utvikling innen opplevelsesbasert reiseliv:  
Regjeringen har gjort et viktig skritt i satsning på forskning innen opplevelsesbasert reiseliv 

gjennom forskningsprosjektet ’Opplevelser i nord’ (OiN), som er del av Forskningsløft i Nord, 

ledet av Handelshøgskolen i Bodø. Imidlertid bør det satses på forskning i et langsiktig perspektiv 

og på trippel helix utvikling dersom man skal klare å bygge opp en innovativ, kunnskapsbasert, 

bærekraftig opplevelsesbasert reiselivsnæring i nord og i Norge. Erfaringer fra andre sektorer (eks 

oppdrettsfisk) viser at slik langsiktig satsning gir resultater. Erfaringene fra klyngen Arena 

Innovative Opplevelser og OiN, kombinert med VRI, viser at det har skjedd en svært viktig 

utvikling særlig i Nordland, som nå ligger i front nasjonalt mht opplevelsesbasert reiseliv. Ny 

Arena-klynge er også etablert i Troms knyttet til vinterturisme. Dette er en begynnelse på en ny 

måte å dyrke fram nyskaping i næringen, men mye er ugjort både innen næringen og forskning. 

Gjennom samhandling med næringen og virkemiddelapparatet har forskere i landsdelen i 

samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer fått frem flere konkrete 

problemstillinger hvor vi mener det er behov for økt kunnskap og utviklingsarbeid. Vi vil særlig 

trekke frem:  

 

Profesjonalisering og kompetanseheving: Det slås fast i ulike rapporter, og påpekes også i 

regjeringens reiselivsstrategi, at reiselivsnæringen må profesjonaliseres og at 

kompetansenivået må heves og at det skal satses strategisk på kompetanseheving. Det er 

imidlertid behov for kunnskap om kompetansenivå, kompetansebehov og hvordan man kan 

skape relevante og gode faglige og økonomiske ordninger for å sikre et solid kompetanseløft i 

næringen. Et konkret eksempel i reiselivsstrategien er at det skal nedsettes egne råd (RSA) 

ved universitet/høgskoler som skal ivareta næringens EVU-behov, men det sies ikke noe om 

hvordan satsningen på EVU skal gjennomføres og finansieres. Et annet eksempel er knyttet til 

behovet for sertifiseringer og inngangsbarrierer i næringen. Næringsaktører særlig innen 



naturbaserte aktive opplevelser hevder at det er for lave inngangsbarrierer mht kompetanse og 

kvalitetssikring. Det er behov for økt kunnskap om hvor reel denne problemstillingen er. 

Hvilke konsekvenser får det sett fra ulike aktører, og for utviklingen av næringen? Hva kan 

gjøres?  

 

En mer helhetlig forståelse av verdier/verdiskaping og bærekraft: Innen økologisk økonomi 

og samfunnsansvar snakkes det ofte om en tredelte bunnlinje som fokuserer på økonomi, samfunn 

og natur. I samfunnssøylen framheves gjerne ringvirkninger, slik som arbeidsplasser, som er 

særlig viktig for distriktsnorge. Det er her interessant å peke på at det i dag jobber flere innen 

reiseliv i Lofoten enn innen fiske. Vi mener det er behov for å utvide forståelsen av verdiskaping 

og bærekraft til også en fjerde søyle, dvs verdifulle opplevelser for bosatte (lokalt, regionalt) og 

turister/reisende. Det trengs økt kunnskap og forskning på hvordan man kan utvikle og forvalte 

slike verdifulle opplevelser over tid og denne kunnskapen må i tillegg sees i samspill med de tre 

andre søylene. En kan her anta at verdifulle opplevelser kan ha betydning for å skape attraktive 

destinasjoner og steder, samt bidra til livskvalitet. Trolig kan mange, men ikke alle, verdifulle 

opplevelser skape økonomisk direkte verdi. Dette trenger vi økt kunnskap om  

 

Innovasjon og læring innad og mellom virksomheter og nettverk/klynger: Det er fortsatt et 

stort behov for økt kunnskap og forskning om innovasjon i tjenester generelt, og opplevelser 

spesielt. Hvordan kan innovasjon og læring fremmes gjennom interaksjoner, nettverk og klynger?  

 

Hva kjennetegner ulike typer reiselivs bedrifter og reiselivskunder?  
Det er store ulikheter mellom reiselivsbedrifter i for eksempel grad og form for samskaping 

mellom kunde-bedrift og realisering av opplevelser. Reiselivsbedrifter varierer betydelig ut fra 

fokus på henholdsvis basisfunksjoner, slik som transport og overnatting, og mer tematisk baserte 

opplevelser som spesielle naturbaserte, kulturbaserte og matbaserte opplevelser og attraksjoner. I 

tillegg er det forskjellige typer kommunikasjonsplattformer, inkludert elektroniske og telebaserte 

media. Det vil være viktig å få økt kunnskap om variasjoner og særegenheter baserte på slike 

forskjeller for å få en mer virkelignær anvendbar innsikt. Slik kunnskap antas å ha betydning for 

blant annet policy og virkemiddelapparatet.  

 

Mulige positive og negative ringvirkninger/konsekvenser av samspill med andre sektorer 

(eksisterende og nye) for reiselivssektorens utvikling i årene fremover:  
Hvilke konsekvenser kan samspill med andre sektorer, og særlig olje/gass virksomhet føre til for 

merkevare og omdømme for turismen i a) Lofoten; b) Vesterålen, c) Senja, d) Vega, og e)andre 

steder i nord? Det er, for eksempel, lagt ned betydelig arbeid med å sette Lofoten på kartet som 

reisemål, og destinasjonen er blant annet kåret av National Geographic som en av verdens 

toppsteder for øyferie. Kan olje/gass aktivitet eller andre næringer i nærområdet rokke ved 

merkevare og omdømme, og i så fall hvordan? Hvilke virkninger kan eventuelt en olje/gass 

ulykke medføre for merkevare og omdømme? Hvordan kan en eksempelvis skape et fond som 

ikke bare rydder opp fysisk ved eventuell ulykke, men også inkluderer merkevare og omdømme? 

På den andre siden, hvilke positive virkninger kan etablering av olje/gass virksomhet ha for 

reiselivsnæringen og hvordan kan eventuelt en slik virksomhet utnyttes på opplevelsessiden? En 

utvikling for reiseliv fremover er blant annet avhengig av infrastruktur som transport, hvordan kan 

utvikling innen olje/gass og andre sektorer i disse områder bidra positivt og/eller negativt mht 

infrastruktur?  

 

I en kunnskapsinnhenting og vurdering av næringens bidrag til verdiskaping bør en ikke bare ta 

utgangspunkt i hvordan reiselivsnæringen fungerer i dag, det vil si et statisk utviklingsperspektiv, 

man bør også ta hensyn til potensiell kontinuerlig positiv utvikling for næringen framover i tid, 

det vi si et dynamisk perspektiv. Eksempelvis kan en se tegn til økt profesjonalisering i næringen, 

og det er rimelig å anta at en tilsvarende positiv utvikling kan skje mht profesjonalisering, tilbud 



av betalingsbare opplevelser, samarbeid, innovasjon, læring, med mer i framtiden. I et scenario 

bør slike forutsetninger tas inn.  

 

Kunnskap om virkinger og forvaltning av verdensarv status:  
Erfaringene fra Vega viser at det særlig er Himmelblå og Verdensarv som har satt Vega på kartet 

som reisemål den senere tid. Det er her åpenbart behov for mer kunnskap om hvilke positive og 

negative ringvirkninger/konsekvenser som kan forårsakes dersom Lofoten og eventuelle andre 

områder i nord kan komme på Unescos verdensarv liste. Videre er det behov for kunnskap om 

hvordan lykkes med å forvalte og utvikle en slik status.  

 

På vegne av forskere fra forskningsgruppen MME (Management and Marketing in service and 

experience Economy), Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i Nordland.  
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