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Del av ”Forskningsløft Nord”
Styrking av kompetansemiljøer i Nord-Norge

Støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid mellom 
utdannings- og forskningsmiljøer og næringsliv. 

Regjeringens Nordområdestrategi 
Finansierte av KRD via NFR

Innenfor:
Arktisk teknologi 
Reiselivsrelaterte problemstillinger. 

Hovedmålgruppen: universitet, høgskoler og forskningsinstitutter i Nord-
Norge 

Mål: utvikle kompetanse -> skape grunnlag for verdiskaping i nord.



ONoKuVe: Næringsrettet forsknings- 
kompetansen på reiseliv i Nord-Norge

Utvikle kunnskap som legger grunnlag for 
innovasjon, verdiskaping og næringsutvikling  

Kundebaserte opplevelser.
Regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
Økt forskningssamarbeid i nord
Gjøre utdannings/forskningsinstitusjonene mer 
attraktive som studiesteder, arbeidsplass og 
som samarbeidspartnere.
Levere høyt utdannende kandidater og 
relevant kunnskap til næringsliv og offentlige 
aktører.



Reiseliv

NFR Forskningsløft nord:
”Opplevelser i nord blir stadig mer 
etterspurt…Reiselivsnæringen er viktig for 
sysselsetting i mange større og mindre lokalsamfunn 
og har et stort potensial. Forsking for tjenesteyting er 
et krevende område. For at den skal bidra til 
innovasjon og verdiskapning, må forskningen 
utføres i tett samarbeid med næringen, samtidig 
som det må hentes impulser internasjonalt”



Narvik/Nordområdedagen 25/9 09/Forskningsdagene

Opplevelser i nord – 
kunnskapsbasert verdiskaping 

Tildelt støtte for 5 år: Totalt 35 mill (+ ca 15 mill) (+3år?)
Konsortium av 6 Nordnorske institusjoner
Utviklet problemstillinger i samarbeid med næringen:

”Vi har jobbet aktivt med innspill til utformingen av det nye 
forskningsprogrammet, og det er svært gledelig at det nå skal 
forskes mer på en rekke problemstillinger som bedriftene har 
kommet med” (Ann Heidi Hansen, Nordland Reiseliv og 
bedriftsnettverket Arena Innovative Opplevelser)

Ressursgruppe: representanter fra næringen
Forskning på, med og for reiselivsnæringene i Nord
Samhandling og arenaer: Web, seminarer

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside


Hovedvinkling 
- Opplevelser i Nord 



WP1: Innovative og 
konkurransedyktige reiselivsbedrifter

Overordnet mål: Utvikle kunnskap om:
Kritiske dimensjoner og strategier for 
samproduksjon av innovasjon?
Betydningen av innovasjon for verdiskaping 
og konkurranseevne hos reiselivsnæringen i 
nord

WP leder: Dorthe Eide, HHB
4 delprosjekter



WP1: Innovative og konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter i nord – 4 delprosjekter

1. Innovative distribusjonskanaler:
Hvordan kan innovasjon i distribusjonskanaler bidra til effektive 

distribusjons strategier ovenfor markeder, regioner og ulike former 
for turisme?

Stikkord: distribusjonskanaler; flerkanal strategier; messer
Leder: Kåre Skallerud, UiTø; 2010-2013

2. Innovasjon og læring på tvers av aktører i 
reiselivsnæringene: Omsorgsfull og kompetent 
samproduksjon: 

Hvordan kan ulike strategier for involvering av interne og eksterne 
aktører i samproduksjon av innovasjon og læring påvirke 
verdiskaping, kompetanse og konkurranseevne?

Stikkord: Åpen, omsorgsfull innovasjon; samarbeid, nettverk og 
involvering; service/opplevelses-innovasjon – hva er det?; hvordan 
lykkes med innovasjon/læring?;  kritiske prosesser og strukturer, 
fremmende & hemmende faktorer; suksess praksiser; betydningen av
kjønn, ledelse, makt, brudd
Leder: Dorthe Eide, HHB; 2010-2014



WP1: Innovative og konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter i nord (forts.)

3. Innovasjon og verdiskaping:
I hvilken grad kan generelle teorier og modeller brukes for å 

forstå innovasjon og verdiskaping i reiselivsnæringen? 
Stikkord: relevansen av generell teori; tilpasse og utvikle teori for å
forstå reiselivsnæringen; opplevelsesbasert innovasjon og 
verdiskaping – betydningen av brukermedvirkning og 
samarbeid; hvordan fremme innovasjon/verdiskaping i næringen?
Leder Einar L. Madsen, NF; 2010-2013

4. Bedriftsetablering og –avgang i reiselivsnæringen:
Hvilken betydning har bedriftsetablering og avgang for 

innovasjonsprosesser i reiselivsnæringen?
Stikkord: Oppstart/avgangs mønstre i ulike reiselivsnæringer; 
faktorer som påvirker etablering, vekst og avgang; betydning 
for innovasjon; kjønnsaspekter
Leder Gry Alsos, NF; 2010-2014



WP2: Verdiskaping gjennom turist- 
opplevelser

Overordnet mål: Utvikle kunnskap om:
Hvordan bidrar ulike typer turistopplevelser (natur og 
kulturbasert, overnatting, mat, transport og pakking) til 
verdiskaping for kunder og reiselivsbedrifter? 

WP leder: Nina Prebensen, UiTø
7 delprosjekter:
1. Dramaturgi og opplevelsesrommet – verdier for turister 
og bedrifter:

Hvordan blir verdier skapt og samskapt mellom vert og gjest, 
og mellom aktører og servicerommet i ulike typer 
turistaktiviteter (-bransjer)? 

Stikkord: dramaturgi, i scene setting; suksessfaktorer; 
suksess praksiser 
Leder Nina Prebensen, UiTø; 2009-2014



WP2: Verdiskaping gjennom turist- 
opplevelser (forts.)

2. Umiddelbare og langtids effekter av turist erfaringer, særlig  
kunders interesse og læring:

Hvordan kan emosjoner og kognisjoner ha betydning? 
Psykologiske dimensjoners betydning (bla interesse, læring, 
endring)? 

Stikkord: Psykologiske faktorer; hva påvirker tanke, emosjoner og 
involvering?
Leder Tove Dahl, UiTø; 2010-2014

3. Turisters før-disposisjoner og informasjonssøking: 
Hvordan bruker turister informasjonskilder, og i hvilken grad og 

hvorfor har turister fra ulike land ulik informasjonskilde 
atferd?  

Stikkord: informasjonskilder; evaluering av destinasjoner; nasjonal 
ulikhet 
Leder Tor Korneliussen, HHB; 2009-2014



WP2: Verdiskaping gjennom turist- 
opplevelser (forts.)
4. Turisters persepsjoner av nordområdet:

Hvordan er geografisk, kulturell og psykologisk distanse relatert 
til hvordan turister oppfatter aspekter ved turist 
destinasjoner? 

Stikkord: Relasjoner mellom ulike former for distanse; distanse og 
oppfatning; måling av distanse; faktorer som bidrar til distanse
Leder Øystein Jensen, HHB; 2012-2013

5. Suksessfulle besøks attraksjoner – opplevelsesverdier, 
ledelsestilnærminger og betingelser: 

Hvordan utvikle og lede besøks attraksjoner i/under ulike typer 
omgivelser og markeds betingelser?  

Stikkord: suksesskriterier for besøks attraksjoner; utvikle og teste 
modellutvikling; forbedring av organiserte turist attraksjoner; 
Leder Øystein Jensen, HHB; 2009-2011



WP2: Verdiskaping gjennom turist- 
opplevelser (forts.)

6. Ekstraordinære opplevelser og pakking:
Hvordan forstå betydningen av kunde engasjement og 

ekstraordinære erfaringer relatert til pakking? 
Stikkord: Betydningen av tema, trygghet, tilhørighet, 
opplevelsesrom/omgivelser i ulike kontekster; kritiske faser ved 
opplevelser og i pakker; organisering og innovasjon ved pakking
Leder Lena Mossberg/Frank Lindberg, HHB; 2009-2013

7. Fra hverdagsliv til turist opplevelser – og tilbake: en kritisk 
analyse av turist transformasjoner:

Hvordan og hvorfor skjer turist transformasjoner og hvilken 
betydning har dette for hvordan de mestrer, opplever og 
evaluerer turist attraksjoner?  

Stikkord: transformasjoner, turistens endringer/ulike tilstander i 
opplevelsesprosessen, prosesser og paradokser; kritiske 
dimensjoner og faktorer; service brudd; læring; mestring;  
konsekvenser for pakking og innovasjon; 
Leder Frank Lindberg, HHB; 2009-2014



WP3: Fra ressurser til turistopplevelser

Overordnet mål: Utvikle kunnskap om:
Hvilken betydning har natur/kultur ressurser 
og nye markedssamarbeid for innovasjon og 
verdiskaping? 

WP leder: Einar L. Madsen, NF
4 delprosjekter



WP3: Fra ressurser til turistopplevelser 
(4 delprosjekter)

1. Kultur og natur landskapsturisme i NN:
Hvordan transformere natur/kultur landskaper/ressurser slik at 

de gir verdiskaping i reiselivsindustrien? 
Stikkord: Fra offentlige goder til private produkter/tjenester; 
persepsjon av kulturelle landskap; ulike 
transformasjonsprosesser, kritiske suksessfaktorer og 
praksiser
Leder Dag Jørund Lønning, NF; 2009-2011

2. Naturbaserte turist opplevelser:
Hvordan bør nye erfaringsbaserte produkter og begrep utvikles 

innen naturbasert turisme?
Stikkord: naturbasert – hva er det; hvem er kundene; hva er 
sentrale dimensjoner i naturbaserte opplevelser; årsaker og 
barrierer for kjøp 
Leder Øystein Normann, HiH; 2009-2014



WP3: Fra ressurser til turistopplevelser 
(forts.)

3. Betydningen av mat i reiselivsbransjen – 
utvikling av det Nordnorske kjøkken:

Hvordan markedsføre og utvikle det Nordnorske kjøkken? 
Stikkord: Arktiske råmaterialer; nordnorsk kjøkken hva bør det 
være; kvalitetsbevaring gjennom verdikjeden; 
begrepsutvikling gjennom råmateriale, historie, tradisjoner og 
kultur; innovasjon, merkevarebygging; Arktisk Meny; 
Muligheter for reiselivsbransjen 
Leder Espen Haugland, Bioforsk, Tromsø; 2009-2013

4. Samorganisering for å merkevarebygge nordområdet:
Hvordan samarbeide om destinasjonsmarkedsføring, og 

hvordan organisere slikt samarbeid?
Stikkord: Markedsføring og organisering av destinasjoner; 
samarbeid og involvering på tvers av virksomheter; 
markedsallianser og nettverk; suksess praksiser; hemmende 
og fremmende faktorer; læring; nyetableringen Nordnorsk 
Reiseliv AS
Leder Birgit Abelsen, Norut Alta; 2010-2013



Seminarer og formidling

Kick-off seminar 27.-29.01.2010 
m/partnere, næringsliv, forskere (næringslivsdel 
og forskerdel) 
Forskerseminarer
Næringslivsseminarer
Stor Internasjonal forskningskonferanse i 2012 
(Nordic Symposium)
Dialogkonferanse (2013): Resultater, 
diskusjoner, veien videre



Kontinuerlige kommukasjonstiltak

Felles nettsted (m/egen grafisk profil)
For kunnskapsspredning, informasjonsdeling, 
prosjektstyring
Elektroniske nyhetsbrev
Folder



Forskningspublisering

Vitenskapelig artikler
Bokutgivelser (anvendt/næringslivsrettet og 
forskningsrettet)
Spredning av prosjektresultater/rapporter
Presentasjoner på internasjonale 
forskningsseminarer



UNDERVISNINGSRELATERTE TILTAK

Utvikling av kurs på bachelor, master og Ph.D. 
nivå
Master- og Ph.D.oppgaver
Utdanning av kandidater på alle nivåene
Kurs for næringslivspartnere



Partnerskap
Forskningspartnere: Internasjonale forskere og 
forskningsmiljøer (forskernettverk)
Næringslivspartnere/datainnsamling:
Nord-Norsk Reiseliv AS, IN, Hurtigruten, 
Hoteller, turoperatører, Arena-bedrifter o.a. 
opplevelsesbedrifter, fylkeskommuner (kultur) 
m.v. 
Samarbeid med planlagt ”Center for Experience
Industry Development”



Narvik/Nordområdedagen 25/9 09/Forskningsdagene

Generelt for forskningsprogrammet:
Prosjektleder: Øystein Jensen, HHB, tlf 920 54 595
Administrativ koordinator: Roar Samuelsen, NF, tlf 
970 64 639, rsa@norsk.no

WP1: Dorthe Eide, HHB, tlf 48212333
WP2: Nina Prebensen, UiTø, tlf 91342515
WP3: Einar L. Madsen, NF, tlf 99495977

Kontaktpersoner:

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside
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