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Forord 

Telemarksforsking og Mimir AS har inngått et samarbeid om å utføre 

forskningsprosjektet om reiselivets integrering, eller manglende integrering i 

den lokale samfunnsutviklingen i Norge. Det finnes et solid kunnskaps-

grunnlag både om lokalsamfunnsutvikling og om reiseliv – men lite 

kunnskap om dette i sammenheng. Hvordan kunnskap og erfaringer om et 

godt integrert reiseliv og en god lokal samfunnsutvikling kan foregå, krever 

derfor en kunnskapsjakt som må foregå både i teoretiske modeller og i den 

praktiske virkeligheten med en bred vifte av metodiske tilnærminger. 

Vi har satt sammen et team og en metodikk som ivaretar dette. Prosjektet er 

allikevel beheftet med usikkerhet – slik prosjektutvikling ofte er. Vi har 

derfor lagt inn en metodikk og en prosjektdesign som er spesielt ”rigget” for 

størst mulig robusthet med tanke på den usikkerhet som ofte/alltid knytter 

seg til de faglige/metodiske utfordringene som måtte dukke opp underveis.  

En ting er imidlertid verken Mimir eller Telemarksforsking usikre på. Vi vil 

løse prosjektet med høy motivasjon og høy samlet kompetanse. Vi drister 

oss derfor til også å tilføye; til stor tilfredshet for oppdragets bestillere.  

 

Bø, 07.06.2012 

 

Lars Ueland Kobro 

Prosjektleder 
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1. Oppgaveforståelse og 
kunnskapsplattform 

Det finnes bare én lokalsamfunnsutvikling hvert sted. Reiselivets aktiviteter og 

verdiskapning er en integrert del av det lokalsamfunnet der den foregår – alltid. Det 

er imidlertid ikke slik at dette alltid tas hensyn til eller finner sin rette form. I dette 

kapittelet vil vise hvordan vi forstår oppgavens to sentrale begreper, lokalsamfunns-

utvikling og reiseliv, og hvordan vi vil behandle dem i sammenheng. 

1.1 Vår røde tråd 

Reiselivet foregår ikke i en egen sektor. Mange steder opererer både reiselivsaktø-
rene selv og de offentlige myndigheter på stedet lokalt og regionalt, som om reiseli-
vet består av helt egne næringsaktører, separate markeder og særskilte etterspør-
selsmekanismer og behov. Flere og flere steder er det i ferd med å utvikle seg en 
erkjennelse av at terrenget ikke er slik. Konseptene Second Homes og fellesskapstu-
risme er uttrykk som på forskjellige vis uttrykker tilnærminger som i større grad 
bygger bro over den politikken og den virksomheten som foregår på reiselivsområ-
det, over til den øvrige lokalsamfunnsutviklingen.  

Den røde tråden i vår faglige tilnærming og i det prosjektet vi her legger opp til er 
det behovet som vi tror foreligge for å gå enda lenger enn å bygge bro. Vi tror at 
skillet mellom reiseliv på den ene siden og lokalsamfunnsutvikling som noe annet 
på den annen side, i størst mulig grad må bygges ned. Bare da vil det beste av det vi 
vet, eller som vi vil finne ut av i denne studien, om hva som fungere best for lokal-
samfunnsutviklingen, også komme reiselivet til gode og vice versa.  

1.1.1 Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

Alle som arbeider, eller har arbeidet systematisk med lokalsamfunnsutvikling, har 
kommet borti problemstillinger knyttet til reiselivet på stedet, i en eller annen form. 
Fra motsatt side, har alle som arbeider med stedlig reiseliv/reisemålsutvikling måtte 
forholde seg til lokalsamfunnets generelle forhold på siden av, eller utenfor selve 
reiselivets indre liv, på en eller annen måte – sannsynligvis på mange måter.  Det er 
derfor overraskende å finne et så umodent fagfelt med lav forskningsaktivitet og 
lite erfaringsbasert kunnskap tilgjengeliggjort for de to fagfeltene i fellesskap. Det 
er det vi nå oppfatter at Distriktssenteret inviterer til å gjøre noe med. 

Offentlig næringspolitikk i Norge er sterkt sammenvevd med distriktspolitiske mål-
settinger. Det er derfor spesielt viktig – distriktspolitisk sett, at de små kommunene 
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i distriktene lykkes med sin næringspolitikk. En mest mulig lik økonomisk utvik-
ling i hele landet har vært et sentralt politisk mål i norsk politikk, båret fram av 
skiftende stortingsflertall og regjeringer helt fra 50-tallet og fram til i dag 1. 

”Regjeringa vil at alle skal ha reell fridom til å busetje seg der dei vil. Vi vil sikre 
likeverdige levekår og ta ressursane i heile landet i bruk. Regjeringa vil oppretthal-
de hovudtrekka i busetnadsmønsteret for å vidareføre og vidareutvikle det mang-
faldet i historie, kultur og ressursar som ligg i dette” heter det i St.meld. nr. 25 
(2008–2009) Lokal vekstkraft og framtidstru.”( s.7)  

Reiseliv er i økende grad sett på som et naturlig næringspolitisk satsingsområde i 
distriktene, i den nye reiselivsmeldinga til regjeringa  blir for eksempel reiselivsnæ-
ringa omtalt som en av de viktigste distriktsnæringene i Norge. 2 

1.1.2 En ikke ubetydelig omskriving 

Mimir og Telemarksforsking er begeistret og motivert for å se nærmere på suksess-
faktorer hvor reiselivet er integrert i lokalsamfunnsutvikling. Vi tar derfor sjansen 
på å foreslå en grammatikalsk liten, men vitenskapsmetodisk ganske stor, endring i 
konkurranseutlysningens tittel. ”Reiseliv som lokalsamfunnsutvikling” antyder en 
årsaksretning. Vi ønsker å se kritisk og supplerende på den. Er det alltid slik at det 
– i beste fall – er reiselivet som bidrar til lokalsamfunnsutvikling? Eller kan det av 
og til være omvendt; lokalsamfunnsutviklingen som reiselivsressurs? Er det slik at 
den lokalsamfunnsutviklingen som vi ikke normalt tenker har noe bestemt med rei-
selivet å gjøre, likevel virker inn med å fremme eller hemme reiselivsutviklingen? – 
Hvis det nå er slik at det er to ulike størrelser? Resonnementet trenger å eksemplifi-
seres: 

I et bygdesamfunn arbeides det med bolyst. Prosjektet er rettet inn mot bedre inte-
grering av fremmedkulturell innvandring. Tiltakene er rettet inn mot økt velferd for 
innbyggere og tilflyttere, med andre ord et lokalt samfunnsutviklingsprosjekt. Men 
så viser det seg at flere av de ikke-vestlige innvandrerne som deltar i prosjektets til-
tak har ideer om reiselivsprodukter. Deres asiatiske spa-relaterte kompetanse kob-
les av en dyktig kommunal tiltakskonsulent, til stedets fjordhotell. Det viser seg at 
veien er kort mellom idé til handling i denne kommunen. Suksesskommuners små-
driftsfordeler, har vi kalt det et annet sted. 3  Plutselig har reiselivet fått et nytt til-
bud på stedet på grunn av lokalsamfunnsutviklingen, eller var det omvendt? Det 
samme ser vi når det gjelder sykkelveier og stier. Tiltakene kan være skapt av Sta-
tens vegvesen eller kommunens utmarkskontor for å gjøre lokalsamfunnet bedre 

                                                

1 Bukve i Kobro, Vareide og Hatling, 2012 
2 Destinasjon Norge, NHD april 2012 
3 Suksessrike distriktskommuner, Kobro, Vareide og Hatling 2012.  
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for kommunens innbyggere, men det skaper samtidig signifikant opplevelsesøkning 
for ferierende på plassen. 

Vi tar naturligvis ikke i innledningen til et tilbud om å se nærmere på reiseliv og 
lokalsamfunnsutvikling, til orde for konklusjoner av noe slag. Vi begrenser oss her 
til å uttrykke en oppgave- og problemforståelse hvor vi ønsker å se på reiseliv og 
lokalsamfunnsutvikling innvevd, påvirket og sannsynligvis avhengig av hverandre, 
på en noe mer retningsnøytral måte enn det bruken av subjunksjonen ”som”, anty-
der i prosjektutlysningen. Vi er forresten sikre på at vår vesle ”rettelse” av utlys-
ningstittelen faller sammen med Distriktssenterets egen forståelse av studiens for-
mål. Når vi leser Sogn avis’ intervju med Distriktssentrets kontaktperson for utlys-
ningen, leser vi at ”Studiet skal sjå nærare på symbiosen mellom reisemålsutvikling 
og lokal samfunnsutvikling”. 

Telemarksforsking viser i den nylig publiserte rapporten om Suksessrike distrikts-
kommuner” at det i det utviklingspolitiske paradigmet som utvikler seg mange ste-
der, blir næringspolitikken opptatt i et bredere og mer helhetlig lokalsamfunnsut-
viklingsperspektiv hvor hensyn til attraktivitet, stedsutvikling og bolyst smeltes 
sammen i kommunale og regionale utviklingsstrategier. Det er ved innledningen til 
dette prosjektet et åpent spørsmål om reiselivet blir med over i dette lokale utvik-
lingsregimet, eller om de blir hengende utenfor som en egen sektor?  

 

 

 
 
Tilrettelegging av kyststier – et tiltak i symbiosen mellom reisemålsutvikling og lokal  
samfunnsutvikling. 
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1.2 Reiselivets avgrensning 

Det er nødvendig i et forskningsprosjekt hvor reiselivets integrasjon i den lokale 
samfunnsutviklingen skal studeres, å definere hva vi mener med reiseliv – hvordan 
avgrenser vi studieobjektet? Dette har vi arbeidet med i flere år, i en rekke prosjek-
ter på en rekke lokale steder og regioner. Vår konklusjon av dette arbeidet er at 
dess mer man anstrenger seg for å avgrense reiselivets gjester og aktiviteter fra all 
annen menneskelig aktivitet i lokalsamfunnet, jo dårligere blir analysene når vi 
kommer til praktisk anvendelse av dem. Den eneste indikatoren som med ganske 
stor sikkerhet skiller turister fra fastboende, er kommersielle overnattinger. Det er 
svært sjeldent at innbyggere i en kommune overnatter i hotell eller annet kommer-
sielt anlegg i egen kommune, men der stopper trolig skillet. Folk spiser på hoteller i 
egen kommune, mange har fritidsbolig i egen kommune, og dersom vi snur på det, 
er det mange som ferierer på reisemål hos slekt og venner utenfor statistiske regist-
reringer, mange handler til ferien sin på hytta på vei til hytta i en annen kommune 
enn der de ferierer, og det er i det hele tatt metodisk svært komplisert å skille turis-
ter fra fastboende med vitenskapelig statistisk sikkerhet. TØI og andre baserer seg 
derfor på spørreundersøkelser. Representative utvalg spørres om reisevaner, ferie-
vaner, boformer og aktivitetsatferd, osv. Slike undersøkelser gir verdifulle indika-
sjoner, men usikkerheten er stor. Den viktigste innvendingen mot alle forsøk på å 
foreta skarpe skiller mellom ferierende/turister og fastboende er imidlertid hvorfor 
vi i det hele tatt skal gjøre det? Og særlig i et prosjekt hvor vi nettopp skal se på 
samspillet eller integrasjonen mellom reiselivet og det andre livet, hvis det finnes to 
– for å uttrykke det slik.  

Vi vil i denne analysen ta til orde for å endre perspektivet fra reiselivsaktivitet til 
besøksattraktivitet. Vi vil legge opp et forskningsdesign som ikke forsterker det al-
lerede uheldige skillet som i mange sammenhenger opprettholdes mellom reiselivets 
kunder og lokalsamfunnets forbruk og atferd. Vi vil gjøre dette samtidig med at vi 
ivaretar det som er hele prosjektets formål; å se på hvordan reiselivet/besøks-
næringene kan bidra til å utvikle lokalsamfunn og vice versa. 

Et av konkurranseutlysningens kunnskapsgrunnlagsdokumenter viser med stor ty-
delighet dette. ØF-rapport nr 1/2011 om ”Second Homes” viser hvordan det vi i 
andre sammenhenger kaller hytter eller fritidsboliger i dag ikke lenger bare er fri-
tidsboliger. Boligene brukes og utformes som ”second homes” hvor det ikke lenger 
er hensiktsmessig å behandle ”hyttefolket” som en egen gruppe, atskilt fra lokal-
samfunnets innbyggere.  

Telemarksforsking har utarbeidet en samfunnsanalysemodell som nettopp er utvik-
let for og ”få tak på” samfunnets ulike utviklingsområder, uten at vi gir slipp på 
helheten. Modellen vil stå sentralt i deler av vår analyse av reiselivet og lokalsam-
funnsutviklingen i sammenheng. Vi presenterer derfor modellen, til tross for at den 
tør være kjent for Distriktssenteret fra før. 
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1.3 Attraktivitetspyramiden 

Steder skapes av folk – enten de opptrer som tilreisende eller fastboende. Mennes-
ker må derfor, etter vår vurdering, stå i sentrum for enhver studie av lokalsam-
funnsutvikling. Mange fokuserer på lønnsomhet, innovasjon, konkurranseevne og 
økonomisk vekst i studier av stedlig næringsutvikling, også når det gjelder reiseli-
vet. Det er imidlertid kun én faktor som skaper en direkte sammenheng mellom 
næringsutvikling og regional/lokal utvikling, og det er sysselsetting. Det er natur-
ligvis viktig for at en bedrift skal kunne opprettholde eller utvide sin sysselsetting at 
de bedriftsøkonomiske faktorene er på plass og at kundene oppfatter høy tilfreds-
het med service og tilbud, etc. Men det er ingen direkte kobling. Bedrifter kan for 
eksempel innføre effektivitetstiltak som både skaper økt tilfredshet hos kundene og 
økt lønnsomhet – samtidig med at behovet for ansatte reduseres. Vi ser naturligvis 
at steder vokser og lykkes av en hel rekke ulike årsaker – men at mennesker står 
sentralt. Vi har derfor utviklet en modell hvor vi sorterer den stedlige utviklingen i 
tre attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet som bosted, som besøkssted og som be-
driftssted. Vi vil utvikle modellen ytterligere, særlig i det nedre høyre triangelet, i 
denne studien. Se nærmere om dette nedenfor. 

 

Figur 1. Attraktivitetspyramiden 
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Modellen tar i sin anvendelse, slik vi har erfart det i tidligere studier, hensyn til at 
steder vokser og lykkes av ulike årsaker men at disse årsakene henger sammen. Det 
tror vi er et godt utgangspunkt for å studere reiseliv og øvrig lokalsamfunnsutvik-
ling i sammenheng.  

1.3.1 Bedriftsattraktivitet 

Hvis vi begynner nederst til venstre i figuren så har steder med høy bedriftsattrakti-
vitet, en høy andel sysselsetting knyttet til næringsvirksomhet som handler om pro-
duksjon av varer og tjenester som selges ut av regionen. Dette er typisk varer fra 
landbruk, fiske, all form for industri og teknologiske tjenester. Felles for disse pro-
duktene, er at de som regel selges i et nasjonalt eller internasjonalt marked. De 
produseres med andre ord på stedet, men selges i all hovedsak utenfor stedet. I 
fortsettelsen kaller vi disse næringene basisnæringer, de har sjeldent svært mye med 
stedets reiseliv og gjøre. 

1.3.2 Besøksattraktivitet 

Besøksattraktivitet, nederst til på sin side, handler om alle former for besøks-
næringer og her slår naturligvis reiselivets relevans inn for fullt. Det er dette triang-
elet i modellen som vi ønsker å utvikle og studere nærmere i denne studien.  

Felles for alle besøksnæringene er at de krever at kunden må oppfatte noe som så 
attraktivt at de personlig møter opp på stedet. En slik avgrensning passer vår ”røde 
tråd” innledningsvis (avsnitt 1.1), hvor vi er opptatt av å finne analyseinnganger og 
tilnærminger som ikke forsterker skillet reiseliv/annet liv. En by eller bygds innbyg-
gere representerer omtrent den samme omsettingen og dermed sysselsettingen knyt-
tet til slike frammøtebaserte næringer som andre byer og bygder. Folk som bor i 
Sandefjord handler ikke systematisk mer per hode enn folk som bor i Sandnessjøen. 
Variasjonen i besøksnæringer mellom steder har derfor hovedsakelig sin årsak i 

stedets evne til å tiltrekke seg ”import” av kjøpekraft. I dette henseende spiller det 
altså ikke noen rolle om for eksempel fritidsboliger blir brukt for ferieformål eller 
til å gjøre ”hjemmearbeid” fra. Steder som trekker til seg mange besøkende får et 
”overskudd” i arbeidsplasser i besøksnæringene. Dette omfatter sysselsetting i bu-
tikker, overnattingsvirksomheter, serveringssteder, kulturvirksomheter, annen un-
derholdning og aktivitetsbedrifter. Vi ser på mange reisemål en ”flytting” av næ-
ringsvirksomheter fra basisbedriftsgruppen til besøksnæring. Bonden som tidligere 
produserte melkekvote for Tine (basisnæring), går over til å tilby overnatting og 
lokal mat på gården – det er populært for både tilreisende turister og i den lokale 
befolkningen. Det kan styrke hans muligheter til å overleve (befolkning, øverst i 
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pyramidemodellen) i bondeyrket (basisnæring) fordi han har reiseliv som tilleggs-
næring. 4 

Vi vil raffinere vår analysemetodikk, våre indikatorsett og vårt fokus på nettopp 
besøksnæringer som uttrykk for et sted/kommunes besøksprofil. Vi vil i et bredde-
studie innledningsvis identifisere og rangere alle norske kommuner etter hvilken 
profil de har innenfor besøksfeltet. Det vil gi oss mulighet til å se hvilke kommuner 
som er særlig sterke på kommersiell overnatting, fritidsboliger (Second Homes), 
kommersielle opplevelser og aktiviteter og sammenholde dette med hvordan de er 
organisert i lokale eller regionale destinasjonsselskaper, for eksempel.  

1.3.3 Bostedsattraktivitet 

Når det gjelder det tredje triangelet i trekanten, er stedets bostedsattraktivitet defi-
nert som stedets evne til å tiltrekke seg ny befolkning – eller holde på sin eksiste-
rende befolkning – i større grad enn det variasjonene i de to sysselsettingstrianglene 
som vi nettopp har beskrevet, forklarer. Mens bedrifts- og besøksattraktivitet gir 
vekstimpulser gjennom arbeidsplassvekst, gir bostedsattraktivitet vekstimpulser 
gjennom økt netto flytting. Vekst i lokalbefolkningen gir på sin side grobunn for 
vekst i bostedsnæringer. Disse næringene befinner seg i sentrum av pyramiden, ikke 
i de ytre trianglene. Mange av de lokale næringene er positive for tilreisende; lege-
vakt, tannlege, banktjenester, bilverksteder m.v. Bostedsnæringer inkluderer også 
sysselsetting knyttet til andre offentlige tjenester med mindre relevans for reiselivet, 
slik som barnehager, grunnskoler, osv. Det er i vår modell også mange andre bran-
sjer som ikke defineres som spesifikke besøks- eller basisnæringer, f eks bygg og 
anlegg, finansnæringen, regnskap, grossistvirksomhet, m.v.. Dette er næringer som 
blir påvirket av alle de tre attraktivitetsdimensjonene. Byggenæringen blir for ek-
sempel direkte stimulert av bostedsattraktivitet, som igjen fører til økt boligbyg-
ging, som så i sin tur kan gi økt aktivitet i besøks- eller basisnæringene som for ek-
sempel er påvirket av feriehusmarkedet – ting henger sammen, og vi kan følge kop-
lingene.  

Utviklingen i bostedsbransjer som ikke er definert spesielt tilhørende de tre attrak-
tivitetsdimensjonene, er sterkt påvirket av stedets samlede attraktivitet.  Modellen 
kan derfor gi grunnlag for en helhetlig forståelse og forskningsmessig identifisering 
av sammenhenger mellom lokalsamfunnsutvikling og reiseliv, uten å tåkelegge 
ulikhetene innenfor helheten.  

                                                

4 Vi ser at hele konseptet rund den såkalte opplevelsesøkonomien også delvis lar seg kom-
mentere med vår modell. Se bl.a. ny bok av Ann Jorid Pedersen, partner og konsulent i 
Mimir, nylig utgitt (2012) Opplevelsesøkonomi - kunsten å designe opplevelser. Se også 
Bille (2009). 
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Folk hygger seg på Dyrsku’n i Seljord. Rekk opp hånda den som kan skille mellom lokalbefolkning 

og utenbygds tilreisende… 

 

1.3.4 Nærmere om besøksnæringene  

Besøksnæringene er, som kommentert ovenfor, kjennetegnet av at det er nødvendig 
at kundene møter opp i bedriften. Egen befolkning vil dermed være et viktig kun-
degrunnlag, delvis med unntak for deler av overnattingsnæringen. Kommuner med 
befolkningsvekst vil dermed også få vekst i besøksnæringene, uten at dette egentlig 
skyldes at stedet har blitt mer attraktivt av turisme. For å unngå denne doble effek-
ten av en befolkningsøkning (topp-triangelet i pyramiden), trekker vi fra arbeids-
plasser som vi beregner skyldes stedets egen befolkning. Vi gjør med andre ord et 
fratrekk i sysselsettingseffekt, tilsvarende gjennomsnittlig sysselsetting i disse 
næringene forhold til innbyggertallet. Gjennom vår måte å definere besøk på, får vi 
med effektene av fritidsbefolkningen – ”Second homes”-gruppen – på en naturlig 
måte. Vi mener selv at dette gir et godt supplement og utfyllende innsikt til det rela-
tivt uensartede men mangfoldige kunnskapskildene som finnes på dette området fra 
før av, blant annet synliggjort i ØFs rapport 1/2011.  

Vi sorterer i SSBs bransjekoder (Nace) slik at vi definerer besøksnæringene i fire 
kategorier; handel, overnatting, servering og aktiviteter, se figur 2 på neste side. 
Overnattingsnæringen har hatt synkende antall arbeidsplasser i Norge de ti siste 
årene, til tross for at antall overnattinger har økt. Det viser at bransjen har gjen-
nomgått en rasjonalisering på samme måte som det har skjedd for primærnæringer 
og industri. Handel og servering er bransjer som er i noe vekst, sysselsettingsmes-
sig. Den siste kategorien, aktiviteter, som viser sterkest vekst, består av kultur, un-
derholdning, sport og aktiviteter. Dette er en næring som har hatt en betydelig 
vekst i Norge, i hele perioden. Besøksnæringene har samlet sett vokst mer enn den 
samlede økonomien i Norge mens handelsnæringen fortsatt er klart størst i antall 
arbeidsplasser.  

Vi vil supplerer våre sysselsettingstall med både overnattingsstatistikk, trafikktel-
linger og opplysninger fra norsk eiendomsregister (Gabb) for å kunne skape best 
mulig dekkende bilder av norske reisemålskommuners utvikling - vekst og ned-
gang. 
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Figur 2: Utviklingen i antall arbeidsplasser i Norge, indeksert slik at nivået i 2000=100. 

 
Den relativt omfattende modellforklaringen i dette kapittelet oppfatter vi som vik-
tig. Bare på den måten har vi kunnet gjøre rede for det vi oppfatter som en nød-
vendig ivaretakelse av reiselivets volum og ”spor” innenfor de lokale analyseobjek-
tene som etter konkurranseutlysningen er sagt å skulle være kommunene. Vi kom-
menterer den stedlige variabelen ytterligere i neste avsnitt. 

I tillegg til det kvantitative breddestudiet hvor vi vil bruke en raffinering av Attrak-
tivitetspyramiden – spesielt triangelet som identifiserer besøksvolum – vil vi bruke 
andre, mer kvalitative tilnærminger til andre deler av studiet. Se neste avsnitt.  

1.4 Reiselivs politikk og roller  

Vi vil i vår løsning av oppdraget i hovedsak forholde oss til Innovasjon Norges 
Hvitebok for Reisemålsutvikling, der et reisemål defineres som “det geografiske 
stedet en turist oppfatter som destinasjonen” 5. Utlysningens konkurransegrunnlag 
framhever ellers at studien som skal settes i gang bør fokusere på hvordan kommu-
nene arbeider med sin reiselivspolitikk. Denne kombinasjonen er ikke helt uprob-
lematisk fordi et ”naturlig opplevd reisemål” i noen sammenhenger kan være bare 
en del av en kommune; Rauland, Trollstigen eller Stavern, for å ta noen eksempler. 
Mens et naturlig reisemål (destinasjon) andre ganger kan være områder som favner 
om flere kommuner; Lofoten, Sørlandet eller Ryfylke, for å ta andre eksempler.  
                                                

5 Hvitebok for reisemålsutvikling. Innovasjon Norge. Rapport nr. 1: 2008 
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I den grad man – som vi altså er tilhengere av – skal anvende statistisk informasjon 
på bransje og stedsnivå, slik vår attraktivitetspyramide forutsetter, vil man vinne 
mye effektivitet og pålitelighet ved å foreta analyser på kommunenivå.  Kommune-
ne er dessuten beslutningsenheter og det er ikke uvesentlig når vi i analysen skal gå 
nærmere inn på holdninger, verdier og praksis. Også det rollesettet som både i Hvi-
teboka og i Mimirs rapport om kommunenes rolle i reisemålsutviklingen (Mimir 
2011), fokuserer på kommunene som politisk og administrativ enhet. Våre analyser 
vil derfor først og fremst forholde seg til kommunene som analyseenheter – så vil vi 
kunne ”sette sammen” kunnskap om ulike regionale reisemål ved å summere 
kommunevis informasjon.  

Vi vil imidlertid spille inn fylkesnivået som et egnet kunnskaps- og informasjonsni-
vå, i innledningen av studiet. Det vil delvis forhindre at studien fortaper seg i 
kommunekartet, og det vil samtidig spille på fylkeskommunenes rolle som regiona-
le utviklingsaktører. Se avsnitt 1.7. 

1.4.1 Nærmere om roller 

Hviteboka omhandler de fleste av berøringspunktene som finnes mellom kommu-
nen som administrativ enhet og det stedlige reiselivsproduktet/reisemålet/destina-
sjonen innenfor rammen av fire roller. Disse er: produkteier, rammesetter, utvik-
lingspartner og vertskap. Vi oppfatter, ikke minst på bakgrunn av våre nylige ut-
førte studier av suksessrike distriktskommuner 6, at rolletilnærmingen er svært in-
teressant og relevant. Vi ønsker å videreutvikle dette til en supplerende rolleforstå-
else til den som anføres i Hviteboka og i Mimir-rapporten om kommunenes rolle i 
reisemålsutviklingen 7. Vi vil peke på kulturdiagrammet som er anvendt i studiet av 
suksessrike kommuner, som går noe dypere under selve rollefunksjonen ved at vi 
der ser på verdiene som former roller, i dette tilfellet verdiaksene; regelorientering 
vs. fleksibilitet og indre vs. ytre orientering. Vi vil derfor arbeide videre med å byg-
ge videre på rollebegrepene som er nevnt ovenfor, med verdikonsepter som vil 
kunne forklare nærmere hvordan rollene utøves, hvert enkelt sted.   

1.4.2 Et brudd med sektorsamfunnets forståelse 

I sektorsamfunnet hadde vi et mentalt kartverk som ganske godt speilet det virkeli-
ge landskapet gjennom oppfatning av ”det segmenterte samfunnet” 8. Under en 
stabil velferdsstatsoppbygging på 50-, 60- og 70-tallet bygget vi segmenterte sekto-
                                                

6 Kobro, Vareide og Hatling 2012 
7 Distriktssentreret og Mimir, Kommunenes rolle i reisemålsutvikling – En kunnskapskart-
legging gjennom et case-studie, 2011 
8 Uttrykkene "den segmenterte stat” og ”sektorsamfunnet” oppstod i en rekke publikasjo-
ner fra den norske maktutredningen på 70-tallet. 
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rer med helsesektor, utdanningssektor, landbrukssektor og næringssektor, etc. i 
temmelig isolerte ”silostrukturer” ved siden av hverandre. 80-tallets ”bindestreks-
samfunn” kompenserte i noen grad for de vanskelighetene som silostrukturen skap-
te for løsninger i mellomrommene mellom sektorene. Kultur-næring, helse-kultur, 
landbruks-turisme, osv. dukket opp som begreper og fenomener. Mange orienterer 
seg likevel fortsatt etter det mentale kartverket av et samfunn inndelt i sektorer. I 
den forståelsen hører hovedsakelig reiselivet til som underordet faktor i den ellers 
betydningsfulle næringssektoren. Noen steder vokser oppmerksomheten om reiseliv 
som egen sektor. Slik vi kjenner terrenget, skjer det særlig der reiselivet er stort, for 
eksempel i Hallingdal som øker sitt innbyggertall med nær 300% i perioder av 
året.  Sektoren får egne organisatoriske strukturer, egne planer og naturligvis egne 
budsjetter. Det gjelder forresten ikke bare der hvor reiselivet er spesielt stort og ty-
delig. Det finnes knapt noe sted i Norge som ikke dekkes av et destinasjonsselskap 
eller som er underlagt en eller annen form for reiselivssektorisering. En gjennom-
gangstone, slik vi oppfatter det fra Mimir og TF, er at den nylig publiserte nasjona-
le reiselivsstrategien, nettopp tar til orde for å forsterke reiselivets sektoridentitet.  

Hva skjer så der reiselivet får egne planer og organisasjoner – blir det en prioritert 
sektor, eller snarere en isolert sektor? ”Nå har dere fått deres eget destinasjonssel-
skap med egne strategier og overføringer, nå må dere greie dere selv” – det kan bli 
en gjennomgangsmelodi. Problemstillingen peker mot kjernen av det vi oppfatter 
som utlysningens utfordring og som vi vil kartlegge: Fører den tiltakende selvsten-
diggjøringen av reiselivet som egen næringssektor til segmentering eller en integrert, 
helhetlig samfunnsutvikling?  

1.5 Lokal samfunnsutvikling i kommunene 

Lokalsamfunnsutvikling er anbudsinvitasjonens andre sentrale begrep – reiseliv el-
ler besøk, som vi har redefinert det til og som er det første begrepet, er fyldig 
kommentert ovenfor. Vilkår for vellykket lokalsamfunnsutvikling er det Tele-
marksforsking bruker mesteparten av sin arbeidskapasitet på å utvikle forståelse 
for, og strategier til å utvikle.  

Den nasjonale LUK-satsinga, Lokalsamfunnsutvikling i kommunene, er utviklet 
med Telemarksforsking som følgeevaluatorer og prosessveiledere. 9 Distriktssente-
ret er godt kjent med satsinga, derfor kun en knapp referanse til den her, men med 
noe nærmere kommentarer til relevansen for dette til reiseliv.  

LUK-satsinga skal styrke kommunene sitt arbeid med å bygge attraktive lokalsam-
funn. Hvordan vi kan identifisere enkeltdeler og sammenhenger i attraktivitet har 
vi kommentert overfor. Satsinga skal være med på og gjøre kommunene bedre rus-
                                                

9 www.krd.no/luk 
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tet til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre ulike utviklingsprosjek-
ter. Besøksrelaterte utviklingsprosjekter er naturligvis ikke unntatt fra dette fokuset 
– tvert om. Utviklingsverktøyene i LUK-loop verktøykassa, arenasamlingene og den 
utviklingskompetansen som ellers er lagt inn i programmet så langt, er godt tilpas-
set lokale utviklingsprosjekter hvor reiseliv inngår.  

Vi er trygge på at den forståelsen som vi har av både utviklingsteori og metodikk, 
innovasjonforståelse på stedsnivå 10 og reiseliv spesifikt, vil skape gode forutset-
ninger for datainnsamling, fortolkning og tillitsfullt samspill med aktuelle informa-
sjonskilder både fra privat og offentlig sektor, i denne studien.  

1.6 Med fokus på bærekraft 

Den nylig publiserte norske reiselivsstrategien Destinasjon Norge, legges stor vekt 
på konseptet bærekraftig turisme. Dokumentet operasjonaliserer (forsøksvis) dette i 
ti prinsipper for bærekraft. Vi vil i vår studie bake de hensynene som det der tas til 
orde for, inn i våre analyser av casekommunene som vi plukker ut.  

Et annet element, som dessuten er referert i konkurransegrunnlaget, vil vi bruke 
energi på å identifisere i studien, det er konseptet som kalles fellesskapsturisme.   
Poenget med felleskapsturisme dreier seg i stor grad om hva som skjer i en reise-
livsutvikling om en større deler av ressursgrunnlaget privatiseres. Konseptet imøte-
ser også situasjoner der offentlige virksomheter kan fungere som monopolister, for 
eksempel ved å legge krav eller sterke føringer på formidlingen av en bestemt histo-
rie, som Tungtvannsaksjonen på Rjukan. Om Industrimuseet på Rjukan operere 
som en slags ”eier” av historien, og den eneste som foredler den til ulike produkt-
tilbud, vil i så fall stenge andre aktører ute som også har interesser og fortolkninger 
av historien som de ønsker å bygge inn i sin produktportefølje. I slike tilfeller ope-
rerer det offentlige, eller halvoffentlige, etter samme eksklusive prinsipp som mange 
private eiere – det er i praksis ingen forskjell. Dette er med på skape grenser for hva 
andre kan og ikke kan gjøre i forhold til reiselivets – og dermed lokalsamfunnets 
felles ressursgrunnlag. I den såkalte ”fellesskapsturismen” er ressursgrunnlaget mer 
åpent og tilgjengelig, slik at flere får slippe til (Lønning og Evans 2010). 

Uten sterke normative føringer, vil vi i denne fasen se nærmere på ”fellesskapstu-
risme” som fenomen, spesielt hvordan man kan skape et samspill mellom felles in-
teresser og private interesser i en reiselivsutvikling som også kommer et bredest 
mulig aktørfeltet i lokalsamfunnet til gode. Vi vil gjøre dette ved å gå inn i noen 
caseområder å undersøke hvilket ressursgrunnlag som reiselivet og lokalsamfunnet 
i fellesskap høster av, hvilke fortolkningsrom som er åpne, hvem som juridisk eier 
av ressursene og/eller hvem som politisk eller kulturelt oppfattes å eie det, for så å 
se på hvilket mangfold som finnes når det gjelder både bruk og fortolkning av ulike 

                                                

10 Se eget TF-notat om stedsinnovasjon: Kobro, 2011 
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lokalsamfunns/reiselivsressurser. Vi vil gjøre dette ved å anvende vårt kunnskaps-
grunnlag og metodikk knyttet til den brede verdiskapningen på stedsnivå. 
 

1.6.1 Den brede verdiskapningen 

Bred verdiskaping er et perspektiv som er utviklet ved Telemarksforskning, og som 
vil være av spesiell interesse som grunnlag for å studere utviklingsprosesser der rei-
semålsutvikling er, eller ikke er, kombinert med den lokale samfunnsutviklingen. 
Den brede verdiskapningen er et konsept som vi har erfaring med å se at fremmer 
samspillet mellom fellesverdier og private verdier på en bærekraftig måte. Perspek-
tivene i modellen synliggjør nødvendigheten av at fellesverdiene og kvalitetene i 
ressursgrunnlaget for reiselivet i det minste ivaretas for at de skal utgjøre en mer-
verdi også for privat produktutvikling innen besøksnæringene. Men det viser også 
at besøksnæringene i mange sammenhenger burde bidra til å styrke disse fellesver-
diene, for eksempel at gamle bygninger blir satt i stand eller at en sikker tilgangen 
til naturen blir bedre tilrettelagt.  

Telemarksforskning har arbeidet med utvikling av det brede verdiskapingsperspek-
tivet gjennom flere prosjekter i regi av Norges Forskningsråd og som følgeevaluator 
av både Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet og Verdiskapingspro-
grammet Naturarven som verdiskaper 11 . Til sammen har vi innenfor verdiska-
pingsprogrammene nevnt ovenfor, studert 28 pilotprosjekter i Norge – mange av 
dem klassiske reisemål. 

Formålet med verdiskapingsprogrammene har vært (og er fortsatt) å utvikle strate-
gier for lokal samfunnsutvikling der natur- og kulturarven er en viktig ressurs for 
sysselsetting og verdiskaping på stedet, samtidig som natur og kulturverdiene blir 
tatt vare på. Dette innbærer med andre ord at reiselivet og bærekraftsperspektivet 
er en integrert del av utviklingsstrategiene, med klare paralleller til det studiet som 
nå skal i gang. 

Bred verdiskaping fokuserer på samspillet mellom miljømessig, sosial, kulturell og 
økonomisk verdiskaping. Miljømessig verdiskaping omfatter bevaring og utviking 
av verdier knyttet til natur, landskap, kulturminner, kulturmiljøer osv. Disse verdi-
ene kan være både materiell og immateriell karakter. Sosial verdiskaping har fokus 
på mobilisering, involvering, innbyggerdialog, samarbeid og samhandling mellom 
et bredt spekter av aktører på tvers sektorer og skillelinjer på ulike nivåer. Bred 
verdiskaping er avhengig av samhandling, gjensidig tillit og felles forståelse mellom 
de aktører som har betydning for å realisere de målsetninger som er satt. Kulturell 
verdiskaping handler om utviking av kunnskap, bevissthet, identitet, symboler, ei-
erskap og tilhørighet, noe som er viktig for å skape et engasjement for framtidig 
utviking. Økonomisk verdiskaping handler om det folk flest forbinder med verdi-
skaping i tradisjonell forstand, med fokus på utvikling av næringsvirksomhet, om-
                                                

11 Se bl.a. Haukeland & Brandtzæg 2009, 2011, og Haukeland (red), 2010. 
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setning, lønnsomhet og sysselsetting. Økonomisk i verdiskaping i et bredt verdi-
skapingsperspektiv handler også om å ha bevissthet forhold samspillet med utvik-
ling av privat goder og kollektive goder, der natur og kultur i mange tilfeller kan 
betraktes som kollektive goder. I Aurland og Nærøyfjorden verdsarvpark, som er 
ett av de områdene i Norge som har kommet lengst i arbeidet med bærekraftige 
samfunnsutviklingsstrategier fundert på et bredt verdiskapingsperspektiv, søker 
man å sikre et godt samspill mellom utvikling av private goder og kollektive goder 
gjennom partnerskapsavtaler. Parken har nå 41 partnerskapsavtaler med alt fra 
grendelag, bedrifter, skoler, organisasjoner, lag og foreninger.  

Bred verdiskaping forutsetter et positivt gjensidig forsterkende samspill mellom 
miljømessig-, sosial-, kulturell- og økonomisk verdiskaping. Dersom man lykkes 
med det, har man per definisjon en bærekraftig utvikling. Erfaringene med bred 
verdiskaping som utviklingsstrategi er så langt positive, men det er avgjørende at 
man legger langsiktige og bevisste strategier til grunn, og at disse har god forank-
ring. Samtidig er det utfordring at det i en sektorisert verden kan være utfordrende 
å få ulike aktører og virkemidler til å spille på lag for fremme helhetlige utviklings-
strategier. I stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken12, slås det fast at 
man ønsker å legge til rette for bred verdiskaping som samtidig forener forvaltning 
og bevaring av natur og kultur. I den forbindelse vises det også til at det er nedsatt 
en nasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til en nasjonal strategi for 
mer samordnet og målrettet innsats for verdiskaping basert på natur og kultur. 
Gruppa skal identifisere faktorer som er avgjørende for å lykkes med slik verdiska-
ping over tid, vurdere hvordan virkemidler og tiltak kan bidra til å støtte opp om 
dette og foreslå endringer i eksisterende virkemiddelbruk. I regjeringens reiselivs-
strategier, både i ”Verdifulle opplevelser” fra 2007 og vårens nye ”Destinasjon 
Norge” er verdiskapingsperspektivet  vektlagt relativt tungt. Det slås fast at Regje-
ringen ønsker å utvikle og fremme Norge som bærekraftig reisemål på en måte som 
tar vare på og styrker natur, kultur og miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyk-
tighet i et langsiktig perspektiv. 

I arbeidet med bred verdiskaping vil vi spesielt framhever betydningen av samhand-
ling. Betydningen av dette er, etter vår erfaring, ofte undervurdert i lokalt utvik-
lingsarbeid. Vi vil velge en tilnærming som i større grad ser sammenhenger og iden-
tifiserer gode lokale reiselivseksempler med kombinasjoner av for eksempel 
bruk/vern brede tilnærminger/nisjer, ivaretakelse/innovasjon, private goder/felles 
goder, og annen dualitet.   

 

 

 

 
                                                

12 Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords 
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Eksempel på bred verdiskapning i sammenheng – Stokkøya standbar.  

 
Sammensatte mål er en viktigere målstruktur enn hierarkiske mål for lokale utvik-
lingsprosjekter med bred verdiskapning i bunn. I hierarkiske målstrukturer (som 
ofte er tilfelle i mange kommuner) har enkelte mål en tendens til å fungere som in-
strumenter (tiltak) for høyere plasserte mål. Vi har arbeidet en hel del – og hentet 
mye bekreftelse på dette innenfor LUK-satsingen, nevnt ovenfor.   For å få til en 
bærekraftig lokal samfunnsutvikling, så må det foregå verdiskaping på alle verdi-
skapningsområdene parallelt og i en balansert vektlegging.  Også i sammenheng 
med følgeforskning og veiledning overfor kommunale planstrategier, har vi sett at 
vårt fokus på sosial, miljømessig, kulturell og økonomisk bærekraft i balanse har 
hatt positivt gjennomslag i lokale prosesser. 

1.7 Fylkeskommunen som partner 

Fylkeskommunen blir nevnt i utlysningstekstens vedlegg 1, men de har utover det, 
ikke noen tydelig rolle i utlysningsteksten, heller ikke i de underliggende kunn-
skapsdokumentene. Vi har i vårt konsortium drøftet dette og mener at det er gode 
grunner for å knytte det fylkeskommunale nivået ganske sterkt til prosjektet. Vi 
kan være preget av vår gode erfaring og systematiske bruk av fylkesleddet i utvik-
lingen av LUK-satsinga, men vi tror at den strukturelle posisjonen som fylkeskom-
munene har, gir dem en posisjon som vil være verdifull for denne studien.  

Fylkeskommunene har ikke noe lovpålagt reiselivsansvar. I flere fylkeskommunene 
har det imidlertid i en årrekke vært arbeidet systematisk med egne reiselivsavde-
linger og flere av dem har egne planer for dette samfunnsfeltet. 13 De befinner seg 
likevel på en litt ”analytisk” og interessant ”halvdistanse” fra kommunene og des-
tinasjonsselskapene daglige driftsansvar. Det gjør fylkeskommunene, slik vi ser det, 
sannsynligvis i stand til å vurdere styrker og svakheter og peke ut gode eksempler 

                                                

13 Vi har fra konsortiet vært med å utvikle flere slike planer og evalueringer av slike. Se 
referanselisten bakerst i dette dokumentet. 
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og mindre gode eksempler på reisemål og kommuner med en integrert utviklings-
profil, enn det kommunene/selskapene greier å gjøre selv. Det fylkeskommunale 
leddet vil derfor være en styrke for studien i overgang fra vår breddestudie og over 
til casestudiet. Se neste kapittel. 

Mimir har intervjuet de fleste reiselivskoordinatorene i fylkene i forbindelse med 
rapporten om kommunenes roller. Fra Telemarksforskings side har vi gjennomført 
flere intervjurunder og gjennomført flere samlinger med LUK-kontaktene. Noen 
svært få steder (så langt vi har brakt i erfaring) er dette samme person. Vi vil i dette 
prosjektet bygge videre på den kontakten og det tillitsforholdet som allerede ligger 
der, i en informasjonsstruktur og en kunnskapsdeling som vi mener at prosjektet vil 
nyte godt av. Fylkeskommunenes regionale utviklingsrolle vil dermed stå sentralt i 
vår analysedesign. 
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2. Gjennomføringsopplegg 
Vi vil i dette kapittelet gjøre rede for hvordan vi metodisk vil legge opp vår analyse 

basert på det kunnskapsperspektivet som er gjort rede for i kapittel 1. Vi vil benytte 

både et breddestudie og en casestudie i gjennomføringen av prosjektet.  

Breddestudiet vil identifisere gode og mindre gode case, mens casestudiet vil dykke 

dypere ned i hvorfor noen er gode og hva de spesifikt gjør for å lykkes med sin  

integrerte reiselivs/lokalsamfunnsutvikling.  

2.1 Prosjektdesign i to faser 

Vår løsning av det utlyste prosjektet vil bli organisert i to tydelige faser. Fase 1 vil 
kunne karakteriseres som en fase for kartlegging, mobilisering og utvikling av en 
tydelig kunnskapsbase med utvikling og utprøving av hypoteser og analyseverktøy 
sammen med representanter for praksisfeltet. Fase 2 vil være vår konkrete analyse 
og resultatformidling/diskusjon. Inndeling i to relativt avgrensede faser er et viktig 
metodisk grep for oss. Vi vil nedenfor forklare nærmere hvorfor vi i møte med et-
hvert utviklingsprosjekts iboende usikkerhet legger arbeidet opp på denne måten. 

2.1.1 Prosjektarbeid med utviklingsfokus 

På bakgrunn av en kunnskaps- og erfaringsdialog under en innledende konferan-
se/workshop (se gjennomføringsplanen i kapittel 3) og informasjon fra e-
postundersøkelser som vil gå ut til større utvalg (se samme som ovenfor), vil vi ut-
vikle et casestudium som blir mer detaljert med hensyn til målrettede forsknings-
spørsmål og hypoteser enn det vi finner formålstjenelig å gjøre i denne initiale fa-
sen.  

I tråd med både Innovasjon Norges PLP-metode, og deler av litteraturen om pro-
sjektarbeid, knytter det seg et dilemma til ethvert utviklingsprosjekts beslutnings-
struktur. Svakhetene knytter seg ikke så mye til om hvem som tar beslutninger om 
prosjektets forløp, som når de tas. Det ligger i utviklingsprosjekter (som dette) sin 
natur at man vinner kunnskap underveis. Minst kunnskap har man når prosjektet 
starter. Samtidig er det på det tidspunktet når man legger forpliktende planer for 
prosjektets aktiviteter, at problemstillinger, milepæler, temmelig eksakte budsjett-
poster og det faglige beslutningsgrunnlaget legges fast som prosjektets såkalte platt-
form. Dette skaper en situasjon hvor de viktigste beslutningene i et prosjekt ofte tas 
på det tidspunktet hvor man vet minst. Vi ønsker å overkomme dette dilemmaet – 
så sant oppdragsgiver tillater. Det gjør vi ved å rigge en prosjektdesign som reelt 
sett er åpen for retningsvalg og metodisk tilpasninger underveis, etter hvert som vi 
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vinner kunnskap fra det praksisfeltet som kunnskapen både skal avdekke og 
springe ut i fra.  

Vi følger dermed et hermeneutisk prinsipp hvor vi møter studieobjektene/feltet med 
en viss (uunngåelig) forforståelse, men hvor vi lar kunnskapen fra møte med feltet 
preget våre neste skritt. Den videre analyse/fortolkning av feltet vi så gi grunnlag 
for nye spørsmål og ny fortolkning, som så ligger til grunn for ny kunnskap osv.  

Metoden er krevende budsjettmessig – fordi man ikke vet eksakt hvilken informa-
sjonsinnsamling og forskningsaktiviteter man vil komme til å ville/måtte gjennom-
føre. Risikoen elimineres for oppdragsgiveren, gjennom kontraktinngåelse med 
fastprisavtale. Metoden er også krevende styringsmessig, fordi en rekke beslutning-
er om metodebruk, informasjonsinnhenting og aktiviteter, skyves fram i tid. Det 
bryter dermed med konvensjonelle kontrollparametre om at man på forhånd skal 
vite hva man skal gjøre, når, hvem og for hvor mange penger. Våre egne erfaringer 
sammenfaller med det Christensen og Kreiner (1991) hevder i boka Prosjektarbeid 
under usikkerhet: Prosjektregimer som bygger på slik tilsynelatende kontroll, vil i 
mange tilfeller utvikler seg i uhensiktsmessig retning, fordi prosjektplanen bestem-
mer mer enn det den kunnskapen som vinnes underveis gjør.  

Også i annen prosjektlitteratur understrekes det vi ønsker å skape en åpning for i 
dette prosjektet; nemlig at prosjektets hensikt bør stå fast og at dets kjernekompe-
tanse/faglige innretning bør ligge fast, men at operative valg, metodebruk og aktør-
bildet underveis bør være gjenstand for nettopp underveisrefleksjoner og justering-
er14.  

I PLP modellen tas det høyde for en slik usikkerhet ved at prosjekters faser organi-
satorisk og beslutningsmessig legges opp til i realiteten å være separate prosjekter; 
forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Ideelt sett burde derfor også vårt forsk-
nings/utviklingsprosjekt kanskje vært gjennomført som en forstudie sammen med 
representanter fra fylkeskommunene og enkelte destinasjoner, før videre prosjekt-
aktivitet (fase 2) ble foretatt. Det er det imidlertid ikke lagt opp til. Derfor har vår 
prosjektdesign en åpning for tilpasninger i prosjektets annen fase – se dette neden-
for. 

 

                                                

14 Se for eksempel Garnes, 2009 
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2.2 Prosjektets første fase 

Alle fylkeskommuner, minus Oslo 15, vil bli kontaktet med et relativt omfattende 
skriv (hefte) med det viktigste – populariserte – kunnskapsgrunnlaget for studien. 
De vil bli kontaktet personlig (telefonisk) rett i ettertid for å forankre prosjektets 
tema og problemstillinger nærmere. Forankring i et felles kunnskapsgrunnlag er et 
viktig startpunkt. I heftet vil deres eget fylke bli presentert med en grafisk framsti-
ling av fylkets viktigste besøkskommuner, målt etter attraktivitetspyramiden. Dette 
er et viktig kunnskapsgrunnlag og en mulighet til å hindre unødig ”synsing” hvor 
representanter for fylkeskommunene ”tror” at kommune så eller slik hos oss ”sik-
kert er store” på besøk.  

Fylkene vil bli invitert til å delta i en erfarings- og fagutviklingskonferanse. Hvert 
fylke inviteres til og ”ta med seg” en destinasjon på konferansen. Vi forventer mel-
lom 12 -18 fylker til stede med 2 – 4 personer fra hvert fylke delaktig. Fylkene vel-
ger selv ut hvilken destinasjon som skal eksponeres særskilt fra deres fylke. Det vil 
på forhånd bli gjort detaljert rede for hvilken informasjon/data vi ønsker å få pre-
sentert fra de aktuelle destinasjonene/kommunene. Vi vil etterspørre eksempler på 
ulike former og erfaringer på integrert reiseliv/lokalsamfunns-utvikling. Vi vil ak-
tivt jakte på ulike modeller og erfaringer med integrert reiseliv/lokalsamfunns-
utvikling i rekruttering av fylker/reisemål fra hele landet. Vi forutsetter at fylke-
ne/destinasjonene selv dekker sine egne kostnader til å delta på dette seminaret. 

Rett i ettertid av seminaret, vil deltakerne, pluss andre aktuelle casekommuner som 
er dukket opp i de faglige drøftingene på konferansen, sammenholdt med informa-
sjon som DS, Mimir og TF besitter om reiselivskommuner fra før av – få tilsendt et 
e-postbasert spørreskjema. Vi benytter et velprøvd, og etter våre tidligere prosjekt-
erfaringer, svært godt dataverktøy til dette (SurveyXact).  

Vi forventer – og legger opp til - at ca. 50 destinasjoner favnes av denne undersø-
kelsen. Undersøkelsen vil danne grunnlaget for forskerteamet til å velge ut 10 ”suk-
sesscaser” med godt integrert reiselivssatsing, og 5 ”problemcaser” med svakt inte-
grerte løsninger. Studien vil i fortsettelsen, i fase 2, konsentrere seg om disse 15.  

Våre erfaringer fra studien av suksessrike distriktskommuner forteller oss at det vil 
være en styrke å kunne sammenholde kunnskap fra suksesscase med problem-
case16. 

                                                

15 Oslo er i denne sammenhengen i en så spesiell stilling som by, fylkeskommune og hoved-
stad i ett, at vi velger å holde dem utenfor breddestudien. 

16 Dette ble ikke gjort i nevnte studie av distriktskommuners suksess, og er etter våre egne 
vurderinger en svakhet ved studien. 
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Det vil være en utfordring å få tilslutning til rekruttering fra problemcase, men vi 
tror det vil gå. Det er ikke så stor ”skam” å bli forbundet med problemer på reise-
livsområdet (eller ”utfordringer”, som vi naturligvis vil kalle det overfor dem..). 
Det er alminnelig kjent og delvis akseptert at en rekke kommuner sliter med sin 
reiselivsintegrering. Vi tror derfor at det vil la seg gjøre å rekruttere begge slag.  

Vi vil være opptatt av å få til en best mulig rekruttering i utvalget – det er en meto-
disk snublestein om dette blir skjevt. Det vil være en svakhet om viktige deler av 
landet, reiselivsmessig, blir fraværende. En annen fare som vi vil være oppmerk-
somme på er om vi skulle få deltakere som etter egne vurderinger fyller kriteriene 
godt, men som ut fra prosjektets faglige vurderinger i liten grad passer inn. Disse to 
risikoelementene tror vi at vi kan kompensere for gjennom vår gode oversikt og 
relativt inngående kjennskap til norsk reiseliv. I en nær og tillitsfull kontakt med 
fylkene tror vi at vi skal kunne ”styre” caseutvelgelsen på en hensiktsmessig måte. 
Fordelen med å bruke en videreutviklet attraktivitetspyramidemodell i bunnen av 
analysene, er også at utvelgelsen delvis vil baserer seg på objektive data.  
 

2.3 Analysefasen – fase 2 

Gitt det tilpasningsrommet som vi ber Distriktssenteret om å gi prosjektdesignet, 
vil vi i analysefasen konsentrere oss om å avdekke mest mulig kvalifisert kunnskap 
om hvordan man best arbeider med henholdsvis godt integrert helhetlig reiseliv- og 
stedsutvikling på den ene siden (10 case), og hvordan dårlig integrert reiseliv og 
annen stedsutvikling isolert i hver sine ”sektorer” på den andre siden (5 case).  

Et casestudium gir gode anledninger til å kombinere teoretisk kunnskap med kunn-
skap fra praksisfeltet. Vi vil i dette arbeide, bygge på de rollebegrepene som er refe-
rer både i Hviteboka og i kunnskapskartleggingen som Mimir utarbeidet for Dist-
riktssenteret( juni 2011). Det er viktig for oss å understreke at vi gjør dette – ikke 
bare fordi utlysningen krever dette. Vi oppfatter at analyser av roller, verdier, 
holdninger og handlinger er et sentralt temaområde å få dyp forståelse av. De fire 
rollene, slik de er beskrevet i bakgrunnsdokumentene, beskriver på en god måte 
hvilke roller kommunene (hovedsakelig) kan ha. De sier imidlertid foreløpig ikke så 
mye om hvordan rollene utøves, eller spilles. Rollen som eier kan spilles med yd-
mykhet, eller med ubøyelig rigiditet, for å ta et eksempel. Rollen som vertskap kan 
spilles med fokus på struktur, medlemskap og formaliteter på den ene siden, eller 
med fleksibilitet og et uformelt fokus på den andre. Vi vil derfor bygge videre på 
dette arbeidet og se nærmere på utøvelse av roller. 

Vi vil utvikle indikatorer både for rolleidentifisering med tanke på hvilke roller som 
fylles og hvordan de fylles i vår studie. Vi tror dette skillet er viktig å gjøre. En rolle 
kan være noe du får, enten gjennom vedtak (Fylkeskommunen er gitt rollen som 
utviklingsaktør gjennom statlig beslutning, men hvordan utøves den?) eller ved 
massivt forventningspress utenfra. Hvordan rollen utformes/løses er i stor grad av-
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hengig av det verdisettet som rolleinnhaveren selv har. Vi vil derfor være opptatt av 
å kunne vise grafiske bilder av alle casekommunene i vår analyse både med tanke 
på hvilken rolle kommunene på reisemålene har og hvilke verdier som utformer 
rollen i den konkrete og praktisk utføringen av den.  

Telefoniske personlige intervjuer med sentrale utviklingsaktører både i destina-
sjonsselskapene og i casekommunenes ledelsessjikt, supplert med dokumentstudier 
av kommunale planer og vedtak, vil gi god innsikt om lokale prosesser og priorite-
ringer. Slik kvalitativ data vil supplere metoden som kartlegger roller og rolleut-
forming.  

I den grad budsjettet for prosjektet vil gi rom for det, vil vi besøke utvalgte caser 
for å kunne gjøre ytterligere analyser av relevante enkeltfaktorer som vi forventer 
at studien vil avdekke mot slutten av fase 2.  

Gjennom vårt analyseopplegg mener vi at vi ivaretar de konkrete spørsmålene fra 
utlysningens konkurransegrunnlag på følgende måte:  

 

• Kor bevisste er kommunane/regionane på overlappinga mellom reisemåls-
utvikling og lokal samfunnsutvikling?  
Både spesielt gode kommuner og mindre gode kommuner vil bli analysert 
med både statistiske data, dokumentstudier (planer, budsjetter og vedtak) 
og standardisert e-postundersøkelse om dette. 
 

• Korleis arbeidar kommunen (administrativt og politisk) konkret med å kop-
le reisemålsutvikling saman med lokal samfunnsutvikling. Kva er gjort fram 
til i dag, og korleis ser planane for dei komande åra ut?  
Dokumentstudier og e-postundersøkelsen vil fange opp dette. 
 

• Korleis skaffar kommunen seg informasjon om kva tenester og kvalitetar 
tilreisande etterspør?  
Samme som ovenfor 
 

• Korleis vurderer fylkeskommunen kommunane sitt arbeid med å kople sa-
man reisemålsutvikling og lokal samfunnsutvikling?  
Eget fokus på fylkeskommunenes erfaringer både i workshop og telefonin-
tervju 
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3. Prosjektplan 
  Telemarksforsking foreslår at prosjektet organiseres som et tilpasset PLP-prosjekt 

med lav byråkratiseringsgrad og høy gjennomføringsevne. 

3.1 PLP-modell 

Prosjektet foreslås organisert etter tilpasset PLP metode. KDU er prosjektansvarlig 
(PA), TF ved Lars Ueland Kobro er prosjektleder (PL). Det nedsettes en fors-
ke/konsulentgruppe ledet av TF, bestående av involverte personer fra Mimir og TF. 
Denne er beskrevet i eget avsnitt nedenfor. 

Arbeidet følges av en referansegruppe (RG) som både er prosjekteiers og prosjekt-
leders ressurs i prosjektet. Denne settes sammen av deltakere som PA rekrutterer, 
men vi finner det naturlig at den består både av representanter fra studieformålet 
(aktører fra kommunene og destinasjonsselskap), oppdragsgiverens eget miljø, og 
eventuelt supplerende kompetanseressurser, det kan for eksempel være interessant 
om vi får Innovasjon Norge inn som deltaker her. Vi har fra vår side ikke satt av 
ressurser i prosjektet til drift/reise av referansegruppens arbeid. 

Prosjektet foreslås gjennomført med tre beslutningspunkter: Oppstart, ferdigstillel-
se av første fase/design av annen fase og avslutning. Det forutsettes imidlertid ikke 
at beslutningspunkt to er et stoppunkt. Overgangen mellom prosjektet to faser er et 
viktig punkt for analysens veivalg, metodiske tilnærming og omfang – men det fo-
rutsettes både i konkurranseutlysningen og i dette tilbudet at prosjektet er ett sam-
menhengende prosjekt, til forskjell fra PLP-modellen som vanligvis skiller prosjek-
tets faser i selvstendige prosjekter.  

Vi foreslår at det avhodes tre møter i form av workshoper i RG ved prosjektets tre 
milepæler. PL har ansvar for å tilrettelegge og fasilitere disse møtene.  

Det forutsettes at det er tett kontakt mellom PA og PL i hele prosjektets forløp, vi 
foreslår en månedlig kort rapportering fra PL til PA. 

3.1.1 Hovedaktiviteter og ressursinnsats 

Hovedaktivitetene i prosjektet vil være følgende:  

� Prosjektledelse/administrasjon som omfatter alt fra rapportskriving, kontakt og 
kontrakt med DS, koordinering av konsortiets forsker/konsulentteam inklusive 
møter i teamet, og oppfølging av milepælplan og budsjett.  

� Breddestudie.Vi utvikler en nasjonal besøks-attraktivitetsstudie for å finne 
Norges ”beste” kommuner når det gjelder besøksbetinget lokalsamfunnsutvik-
ling. 18 fylkeskommuner tilskrives og intervjues telefonisk, pluss at skriftlig 
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materiale fra fylkeskommunene innhentes. Innrullering av (mobilisering) av fyl-
keskontakter med ”ledsagende” destinasjoner til egen workshop inngår her.  

� Videreutvikle analysens kunnskapsgrunnlag og dataverktøy som er spesielt til-
passet den rolle-forståelsen som er redegjort for tidligere, og videreføring av 
denne.  

� Planlegge og gjennomføre workshop/seminar med fylkene og utvalgte destina-
sjoner.  

� Gjennomføring av fase 2 i følge vår prosjektdesign som er å utforme og gjen-
nomføre e-post intervjuer med analyse/fortolkning, men hvor det er et selvsten-
dig poeng at denne fasen er åpen m.h.t. tilpasninger etter fase 1.    

� Kommunikasjon/formidling er en egen hovedaktivitet. Vi oppfatter dette ofte 
som en undervurdert aktivitet i mange forskningsprosjekter. Vi ønsker, i sam-
arbeid med KDU, som vi oppfatter å ha et forfriskende fokus på dette temaet, å 
ivareta en god formidlingsprofil utad fra prosjektet og innad i mellom aktørene 
i prosjektet, i en løpende prosess. Utforming av en eventuelt popularisert kort-
versjon av sluttresultatene fra studien, fra KDU, inngår i denne aktiviteten.  

Å avgjøre hvilken nøkkelaktør i forsker/konsulentteamet som skal gjennomføre 
hvilken aktivitet for hvor mange timer/penger i fase to av prosjektet, vil være feil 
tilnærming til vår prosjektmodell/metode. En slik oversikt vil ha en fiktiv karakter 
av å skulle oppfylle krav 4; ”Krav til ytelsen og tildelingskriterier” i konkurranse-
grunnlaget. Vi ber om forståelse for at vår prosjektdesign legges opp med mindre 
forskuttert planmessighet og større fleksibilitet med hensyn til erfaringer som vin-
nes underveis. 

Konsulentene/forskerne som er innberegnet i dette anbudet arbeider med noe ulik 
timespris, oppgitt til KDU i egen mail, innenfor små variasjoner. Det samme gjelder 
uavhengig om det er Mimir eller TFs lønnsnivå vi fokuserer på. Vi arbeider tverr-
faglig og med overlapp i de prosjektene som vi er involvert i.  

I overkant av ¼ av arbeidsinnsatsen i prosjektet er planlagt gjennomført av Mimir 
som blir underleverandør til Telemarksforsking i dette prosjektet – se tabell 2.  

Utgifter til reise/opphold, andre administrative kostnader utover honorar, er innar-
beidet i budsjettpostene for hver HA. 

Prosjektplanen, slik vi har lagt opp dette, er ikke svært kompleks. Den kan enkelt 
framstilles slik som på neste side. 
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Tabell 1. Prosjektplan  

 

 Hovedaktiviteter Milepæl 

HA 1 
Prosjektledelse/administrasjon 

Inklusive teammøter 

Hele perioden, til 
1.6.13 

HA 2 
Breddestudie  
Alle norske kommuner, statistisk og alle fylkes-
kommuner i en oppfølging. (fase 1) 

Ferdig 15.11.12 

HA 3 
Utarbeide kunnskapsplattform og analyse-
verktøy (fase 1) 

Ferdig 1.1.13 

HA 4 

Workshop 
Forberede og gjennomføre workshop med utvik-
ling og utprøving av forskningsspørsmål og ana-
lyseverktøy (fase 1) 

Ferdig 1.3.13 

HA 5 

Casestudiet 
En rolle/adferdsstudie samt studie av andre 
problemstillinger som er identifisert i HA 4 (fase 
2) 

Ferdig 1.5.13 

HA 6 
Formidling/informasjon 
Inklusiv sluttrapportering 

Hele perioden, til 
1.6.13 

 

Sluttrapport vil bli levert elektronisk i Pdf versjon og i et fåtall trykkede eksempla-
rer, etter oppdragsgivers bestemmelse. Vi deltar naturligvis i løpende formidling av 
prosjektets aktiviteter og resultater, undeveis – også etter anmodning fra DS. Slik 
deltakelse ser vi det naturlig å avtale direkte i eventuelle kontraksforhandlinger. 

Alle kostnader for vårt konsortiums forskere/konsulenter er inkludert i budsjettet. 
Kostnader for informanter og deltakeres involvering i prosjektet er ikke regnet 
med. 
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4. Forsker- og 
konsulentressurser 

 

Mimir og Telemarksforsking vil samarbeide om å løse oppdraget. Vi presenterer 

begge virksomhetene og de personene som er vil inngå i  

forsker/konsulentteamet i dette kapittelet.  

4.1 Telemarksforsking  

Prosjektledelse og ansvarlig for prosjektets faglige kvalitet vil være Telemarksfors-
king (TF). TF er en selvstendig forskningsstiftelse med 30 forskere fordelt på fem 
fagområder. Instituttet påtar seg oppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har 
oppdrag for lokale, regionale og nasjonale myndigheter så vel som for næringsliv, 
organisasjoner og forskingsråd over hele Norge. TF er også involvert i flere inter-
nasjonale prosjekter med EU- og Interreg-finansiering, blant annet Trans-in-Form, 
hvor vi er internasjonal partner. I det prosjektet analyserer vi regional utvikling i 
alle regioner i Polen, Tyskland, Sverige, Latvia og Litauen og Norge. 

TF har i en årrekke arbeidet systematisk med kunnskapsutvikling og testing av 
modeller og teorier for lokalsamfunnsutvikling . Vår ”pyramidemodell” er i realite-
ten utviklet i et kontinuerlig samspill med praksisfeltet og som dermed forventes å 
ha høy relevans for et casestudium. 

TFs rolle som følgeevaluator og prosessveileder i LUK-satsingen er basert på stiftel-
sens evne til å kombinere et solid kunnskapsmessig grunnlag med et godt praktisk 
og operativt håndlag. Vår involvering i LUK-satsingen gir oss bred og omfattende 
innsikt i særtrekk og utfordringer i kommunenes utviklingsarbeid. Denne innsikten 
vil komme studien av suksessrike kommuner i distriktene, til gode.  

Telemarksforsking har lang erfaring som evaluator. Vi er vel kjent med både vans-
kelighetene og mulighetene ved effektmålinger av samfunnsutviklingstiltak.  

Fagområdene for regional utvikling og ”Senter for natur- og kulturbasert nyska-
ping”, er våre mest relevante fagområder for det utlyste prosjektet. Oppdraget vil 
få en gruppe på fem medarbeidere ved Telemarksforsking, med tilknytning til disse 
to fagområdene.  

De senere årene har vi i Telemarksforsking hatt et særlig fokus på hvordan samspil-
let mellom natur og kultur kan utvikles som en ressurs til bred verdiskaping og bæ-
rekraftig stedsutvikling. Landskapet og kulturarv er her to viktige innfallsvinkler. 
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Mye av dette arbeidet kommet under det vi kaller for "Landskapsøkonomien18 
som er en utvidelse av det tidligere "kulturøkonomiske" perspektivet som vi har 
arbeidet mye med, og som har relevans for det prosjektet vi her søker om å få utfø-
re. Som en del av dette arbeidet, og spesielt i forbindelse med følgeevalueringene av 
Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (Riksantikvaren) og Naturar-
ven som verdiskaper (Direktoratet for naturforvaltning), har vi sett spesielt på de 
fire verdiskapningsperspektivene som er kommentert ovenfor, i tilbudet.  

Vi har gjennom konkret forskningsarbeid på for eksempel landskapsparker og and-
re reisemål, utviklet modeller på er hvordan disse ulike verdiskapingsformene kan 
samvirke. Vi tror at vår modell vil sikre forståelsen av og vurderingen av samspillet 
mellom aktører som står for ulik verdiskapingsformer i den brede verdiskapingen. 
Det innebærer at vi kan bidra til å beskrive og dermed kvalitetssikre hvordan reise-
livet utvikler seg som noe mer enn en isolert øy innenfor et lokalsamfunn, eventuelt 
hvordan reiselivet og lokalsamfunnets øvrige prosesser forsterker hverandre. 

Vi har benyttet perspektivene, med positive resultater i flere studier og strategiar-
beider for blant annet Nærøyfjorden Verdensarvpark, Valdres natur- og kulturpark 
og Telemarkskanalen regionalpark. Et annet teoretisk forskningsperspektiv som vi 
vil bringe inn i studien er det vi kaller "kvadruppel helix", som er en utviding av 
det mer kjente "tripple helix", som ser på samspillet mellom privat, offentlig og 
kompetansesektorer 19 . For at lokal utvikling skal være bærekraftig må enda en 
sektor med i forhold til tripple helix, nemlig frivillig sektor. Til sammen utgjør det-
te en ”kvadruppel helix”, som er en modell som vi arbeider med for å fremme sam-
spill og samhandling lokalt. Modellen gir rom for frivillighet og ildsjeler som vi 
ofte ikke finner hensyntatt i andre konvensjonelle stedsutviklingsmodeller.  

 

Lars Ueland Kobro  

Kobro vil være prosjektleder for prosjektet. Kobro er statsviter med en allsidig yr-
kesbakgrunn fra både frivillig sektor, offentlig sektor og privat virksomhet. Han 
har i over femten år arbeidet med reiselivsutvikling, først som prosjektleder i et in-
terkommunalt destinasjonsutviklingsprosjekt, dernest som gründer og partner i 
eget reiselivsrådgivningsfirma, og til slutt som daglig leder for en besøksattraksjon i 
Vestfold (Midgard historisk senter). Kobro har omfattende prosjektledererfaring og 
underviser i prosjektledelse ved Universitetet i Tromsø. Han har hos Telemarks-
forsking arbeidet med foresightprosjekter, blant annet for Kragerø kommune, reise-
livet i Buskerud fylke, Indre Østfold og norsk plastbåtbransje (Norboat), for å nev-
ne noen prosjekter. Han har arbeidet mye med innovasjon, lokalsamfunnsutvikling 
og næringsutvikling i flere bransjer og sektorer.  Kobro er prosessveileder og følge-
forsker for KRDs LUK-satsing hvor han er den som har utviklet det meste av KRDs 

                                                

18 TF-rapport nr 263, 2010 
19 Ibid 
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veiledermateriell til LUK-satsingen. Han brukes ofte til inspirasjonsforedrag, vei-
ledning i utviklingsprosesser og i aksjonsforskning knyttet til strategiprosesser. Lars 
Kobro var prosjektleder for studiet av suksessrike distriktskommuner og han har 
evaluert effektene av Møre og Romsdals reiselivsprogramsatsing.  

Kobro sitter i styret for Innovasjon Norge i Telemark.  

CV vedlagt i egen fil. 
 

Knut Vareide  

Vareide er trolig Norges fremste forsker på lokal og regional attraktivitet, nærings-
utvikling og sammenhenger mellom næringsutvikling og bostedsattraktivitet.  

Vareide har erfaringer som næringssjef på Helgelandskysten og som bedriftsleder i 
fiskeriforedlingsnæringen samme sted.  Vareide har de siste fire årene produsert 
mer enn 150 rapporter om næringsutvikling og attraktivitet i norske kommuner og 
regioner. Han samarbeider alltid tett med den lokale politiske ledelsen og tiltaks-
apparat. Gjennom Vareides arbeid, sitter TF på massive datamengder, og enda 
bedre; kompetanse om bruken av dette materialet, for å forstå og formidle hvilke 
drivere som ligger bak lokal utvikling – eller nedgang – i regioner over hele landet.  

CV vedlagt i egen fil 

 

Hanna Storm  

Storm er utdannet master i økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet på Ås, 
2007. Hun har jobbet hos Vestlandsforskning før hun begynte i TF i 2008. I Tele-
marksforsking jobber Storm hovedsakelig med stedsattraktivitet, regional utvikling 
og næringsanalyser. Hun har også arbeidet mye med naturbasert reiseliv, landbruk, 
ressursforvaltning og miljø. Hanna har lang erfaring med e-postbaserte surveys og 
håndterer SurveyXact med den største selvfølge.  

CV vedlagt i egen fil 

 

Bent Aslak Brandtzæg  

Brandtzøg er utdannet geograf fra Universitet i Bergen. Han har vært ansatt som 
forsker ved Telemarksforsking siden 1995. Brandtzæg har gjennomført en rekke 
evalueringer og effektmålinger av offentlige virkemidler, tiltak og omstillingspro-
sesser for ulike oppdragsgivere, bl.a. departementer, direktorater og KS. Det faglige 
fokuset hans har ligget på regional utvikling, kommunestruktur og interkommunalt 
samarbeid samt kulturlandskapsforvaltning og natur- og kulturbasert næringsut-
vikling. Brandtzæg har også arbeidet med prosjekter innenfor flere av NFRs forsk-
ningsprogrammer.  
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Som følgeevaluator av ”Verdiskapingsprogrammet for kulturminner” og det pågå-
ende verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” har han, sammen 
med Haukeland, vært med å definere og gi innhold til teorier og forskningsfokus 
på det brede verdiskapingsperspektivet.  

CV vedlagt i egen fil 

 

Per Ingvar Haukeland,  

Haukeland er Ph.D, pedagog og filosof fra Universitetet i California i Berkeley, 
med spesiell vekt på forholdet mellom natur, kultur og menneske i læring-, nyska-
pings- og bærekraftig stedsutviklingsprosesser i rurale områder. Han har vært hos 
Telemarksforsking siden 2002. Haukeland er tilknyttet Senter for natur- og kultur-
basert nyskaping, hvor han hovedsaklig arbeider med forskning og utvikling i til-
knytning til natur, kultur og landskap som ressurs for bred verdiskaping og bære-
kraftig stedsutvikling. Han har ledet mange større forskningsprosjekter innenfor 
dette fagområdet og innehar bred metodisk og teoretisk tyngde. Haukeland var 
sentral i følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 
(Riksantikvaren) og leder nå følgeevalueringen av Naturarven som verdiskaper (Di-
rektoratet for naturforvaltning). Han er bidragsyter og redaktør av en større inter-
nasjonal forskerrapport "Landskapsøkonomi: Bidrag til bred verdiskaping, land-
skapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling" (2010). Han underviser som førs-
teamanuensis ved Høgskolen i Telemark i økofilosofi og natur- og kulturbasert 
entreprenørskap. Hans mangeårige samarbeid med filosofen Arne Næss kulminerte 
i to bøker: Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og Dyp Glede: Inn i dyp-
økologien (Flux, 2009). 

CV vedlagt i egen fil 

 

4.2 Mimir AS 

Bård Jervan  

Bård Jervan er grunder av Mimir AS, med 25 års erfaring fra norsk reiseliv, både 
fra privat og offentlig sektor.  Spesialkompetansen hans er strategi, reisemålsutvik-
ling, attraksjonsutvikling, innovasjon og klyngeutvikling. Bård har ledet flere store 
reisemålsutviklingsprosesser (herunder helhetlige masterplaner på destinasjonsnivå 
for Hovden, Geilo, Norefjell, Golsfjellet, Lofoten og Narvik). Jervan er også hoved-
forfatter av Innovasjon Norges «verktøy» for arbeid med å utvikle norske destina-
sjoner, Hvitebok for reisemålsutvikling. Han har arbeidet med klyngebasert 
næringsutvikling siden 2004, og var i perioden 2004-2009 prosjektleder for arbei-
det med rammebetingelsene for destinasjonsutvikling på fjellet, en satsning i 
ARENA-prosjektet Innovativ Fjellturisme. Jervan er nå prosjektleder for ARENA 
Innovative Opplevelser i Nordland som er et prosjekt i det nasjonale 
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ARENA/NCE-programmet, og som har fått utmerkelser for sin arbeidsform og ut-
vikling av samspillet mellom næringen og FoU-miljøene. Jervan var nylig ansvarlig 
for utredningen "Kommunenes rolle i reisemålsutviklingen" som er utført for Dist-
riktssenteret og han har vært involvert i arbeidet med å utvikle reiselivsstrategier 
for bl.a. Telemark, Vesterålen, Vega, Vestfold, Risør, Sør-Helgeland (”Himmelblå-
landet”), Eidfjord samt Riksgänsen og Hevavan i Sverige. Han har også hatt opp-
drag for flere store næringsaktører i norsk reiseliv, samt for Innovasjon Norge og 
for Norsk Designråd. Han sitter i flere råd og styrer, bl.a. i Vegdirektørens kvali-
tetsråd for satsningen på Nasjonale Turistveger. 

CV vedlagt i egen fil 

 

Torill Olsson  

Torill Olsson er partner og rådgiver i Mimir as hvor hun har vært siden 2000. Hun 
er utdannet ved reiselivslinjen på Høyskolen i Lillehammer og ved Norges Mar-
kedshøyskole. Hun har jobbet med markedsføring i Skiforeningen og i Oslo Pro-
motion før hun fikk ansvar for reiseliv i Industrifondet/SND (1991-2000). Olsson-
har erfaring fra rekke komiteer og utvalg, og har bl.a vært medlem i Norges Forsk-
ningsråds programstyre for reiselivsforskning, styremedlem i Stiftelsen Sykkel-
turisme i Norge, nestleder i styret i Norske Vandrerhjem og styreleder i Svartisen 
as, m.m. I Mimir har Torill Olsson erfaring med reisemålsprosesser på blant annet 
på Geilo, Golsfjellet, Risør, Kragerø, Røros, Rjukan, Svartisen og Narvik. Hun er 
godkjent ”opplevelsesturismeekspert” fra Lapland Center of Expertise (LEO) og 
prosessleder for reisemålsutvikling av Innovasjon Norge. Olsson har vært prosjekt-
leder for Regional delplan for reiseliv i Buskerud ”Først mot Fremtiden” og regio-
nal plan for opplevelsesnæringer i Hedmark ”Opplevelser i Hedmark”. Hun er nå 
prosjektleder for Innovasjon Norges pilotprosjekter ”Frivillig fellesgodefinansie-
ring” og ”Bærekraftige destinasjoner”. 

CV vedlagt i egen fil 
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