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Hvordan kan turistopplevelser forstås  
ut fra et multi-relasjonelt perspektiv? 

 Tradisjonelt perspektiv 

• Mennesket som 
”maskin” 

• Rasjonell informasjon 
bearbeider 

• Menneske som årsak – 
virkning 

 

 Relasjonelt perspektiv 

• Mennesket er et 
relasjonelt vesen 

• Vi er hele mennesker 

• Vi er alltid i en 
situasjon 

• Vi endres hele tiden 



Dynamiske 
opplevelser  
og mening 

I kropp 

I tid 

I interaksjon 

I kontekst 

En multi-relasjonell modell (basert på Eide, 2005) 



I inter- 
aksjon 
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I inter- 
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I inter- 
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I inter- 
aksjon 
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In time 

• Dynamic element 
influences the 
experience before, 
during and after the 
activity 

• Temporality 

In 
Time 

Past         Present        Future 
Pre-understanding   Experiencing/sensing     Sense-making/narrating 

I tid 

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Polarsirkelen Reiseliv 



Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Destination Helgeland 

I tid 



In context 

• Physical, cultural and 
social context 

• Experiences are 
influenced by how we 
relate to the situation 

• How we relate to the 
context is inseparable 
from who we are as 
human beings during 
experiences 

In 
Context 

Foto: Øyvind Wold 

I konteksten 

Ahhh – Wonder-
schön!!! Endlich 
bin Ich hier  

Lurer på om 
vestruta blir 
best i dag… 

Å, kor godt å va 
heime igjæn! Huska 
den  sommar’n æ låg 
i telt på øya dær…  



Foto: Roger Johansen/NordNorsk Reiseliv 

I konteksten 



In body 

• We are engaged in 
different situations as 
whole bodily beings 

• Body - our locus of senses 

• Bodily and tacit knowledge 

• Bodily skills affect the 
experience 

 

In 
Body 

Foto: Roger Johansen/NordNorsk Reiseliv 

I kroppen 



Foto: Terje Rakke/Nordic Life/IN 

I kroppen 



 Opplevelsen = produktet  

• Gjesten (med-)skaper sin egen opplevelse 

 Bedriften tilrettelegger for at dette kan skje 

 Opplevelsens tema og formidling (storytelling) 

 Vi vil foreslå et bevisst forhold til  

• Omsorgsledelse  

• Endringsledelse 

• Kontekstuell ledelse 

 

Konsekvenser: opplevelsesøkonomi 



 

  Omsorgsledelse 
 

 Fokus på gjesten 

 Bli kjent med gjesten 

 ”Lese” gjesten og 
hjelpe han/henne til 
å komme inn i opp-
levelsen 

 Samskaping handler 
om dialog og 
forståelse 

Foto: Thor-Wiggo Skille (Nordland Turselskap) 

Foto: XXLofoten 



  Endringsledelse 
 

 Tilrettelegging slik at 
gjesten kan endre seg 

 Hva ønsker vi at vår 
opplevelse skal betyr 
for gjesten? 

 Tilstedeværelse 

 Overganger mellom 
ulike opplevelser 

Foto: Basecamp Spitsbergen 



Kontekstuell ledelse 
 

 Hvordan til rette-
legger vi  

• Fysiske elementer 

• Kulturelle elementer 

• Sosiale elementene 

 Dramaturgi 

 Fleksibilitet  

Foto: Hildringstimen 
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Thank you for the attention 

”Life is not measured by the breaths we take,  
but by the moments that take our breath away” 


