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Føringer

• Avgrenset til utendørs organiserte aktiviteter, attraksjoner, 
severdigheter og museer

• Skal bygge på allerede utprøve internasjonale systemer

• Ikke statisk ”perm” – men dynamisk utvikling gjennom 
inspeksjon og rådgivning

• Endelig målsetting er å styrke lønnsomheten i bedriftene 
gjennom kontinuerlig kvalitetsutvikling i den enkelte bedrift
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Kvalitet Reiseliv bygger på 
bransjenes 

sertifiseringsordninger og
lovpålagte krav

Erstatter ikke

4

Individuelle
sertifiseringer

Reguleringer 

Nasjonalt
Kvalitetssystem

Gi føringer

Påvirke



 QA siden 2010: flere besøk

 Første test 2013

 Restest 2014

Lyngsfjord Adventure

og kvalitetssikring



Juryens begrunnelse:

«Deres fokus på kvalitet og 

kvalitetssikring, og et iboende 

engasjement for å dele sine 

erfaringer med øvrige 

næringsaktører er et eksempel til 

etterfølgelse»

Reiselivsprisen 2015



Quality Assurance 

of Visit Scotland



Trip Advisor 2011 – 2014



 Før ankomst: Brosjyrer, nettsiden, hvordan booke

 Ankomst/transport: Hvilke kjøretøy, renslighet, service 

 Guiding: Hva fortelles, interaksjon med gjester

 Bespisning: Kvalitet mat, service mm

 Toaletter: Rent, ryddig, innbydende

 Suvenirer/salg: Hvordan presentert, utvalg, service

Hva vurderes av Mystery guest?



 2 av 5 stjerner

 Områder for forbedring

 Toaletter

 Transport

Bra: guiding!

Testing 2013



- Se på bekledning av sjåførene: vi oppfordrer ikke til bruk av jeans

- Sjekk sikkerhetsbelter i bussen: enkelte fungerte ikke

- Se til at det er oppdaterte brosjyrer og bedre velkomstmaterial i 

bussen

- Vurder å skifte transportmiddel til noe nyere av bedre kvalitet

- Vi anbefaler å anmode gjester om å gå på toalettet før man 

begynner å skifte klær

- Hold omkledningsrommet ryddig

- I en villmarksleir burde dere servere bål-kaffe, og ikke Instant 

coffee

Utdrag: forslag til forbedring:



Lyngsfjord Adventure - Snowmobile trip
Quality Assurance Visit and grading report - 15/04/2013
Colin Houston FIH - VisitScotland

Comments and feedback from advisory visit to be read in conjunction with the 
grading sheet.

Advance information on Lyngsfjord is excellent, both the web and particularly the 
printed information. It is good to see a company still produce a printed brochure as 
this is still a relevant media channel. the information on how to handle a sled or 
snowmobile is great too giving people some advance information on their chosen 
activity, it reinforces learning and safety procedures and can also inspire people to 
take part in that particular activity. One point perhaps missed is the fact that a lot of 
adventures are available for people with mobility or sensory needs and this could 
be developed and promoted in your brochure or on line. Plus businesses operating 
in a sustainable manner and taking steps to protect the environment in which they 
operate is important information for today’s consumer and gives the reassurance 
that you care for the environment in which you operate, looking after it for future 
generations to enjoy. This could perhaps be included in your visitor information.

The vehicle arrived at the pickup point ahead of scheduled time, easily 
recognisable with the Lyngsfjord brand identity clearly defined. The driver greeted 
the guests and checked off names. The driver had recently had an operation on his 
throat and had to use a device to make his speech heard. Conversation was 
limited. He was very helpful with our luggage and placed this on the passenger 
seat. He briefly showed us a map of the journey, using a basic map as provided in 
the Visit Northern Norway brochure. There was also a well worn Lyngsfjord 
brochure from 2011 / 2012 for us to look at; one of the more up to date brochures 
would have been more relevant.

The driver was dressed with a Lyngsfjord branded jacket, however his shirt and 
jeans was a more casual approach - no name badges are used by the company. 
The minibus its-self was clean on the outside with some evidence of rusting 
paintwork, however the inside was not clean, this comment is not referring to dirt 
from shoes, grit or small stones easily picked up in winter weather but refers more 
to debris in the form of old sweet wrappers, bits of paper, cardboard and other 
general litter, the seats were quite worn as was the head liner, the safety belt 
tensioner on my particular seat was not running freely.
The driver gave no comment at all during the journey; however we were informed 
in advance as to the length of the drive to Lyngsfjord. However this is 
understandable as he could not have driven, used the microphone, and his 
speaking device at the same time.

On arrival we were met by Mike, and the driver introduced us to him. At no point 
was it ascertained what our names were or where we came from and although we 
were just a group of 4 ( 2 for snowmobile and 2 for dog-sledding) there was no 
‘breaking of the ice’ between the guests. This is always a good opportunity to build 
friendships and share in the enjoyment of the experience with fellow travellers. 
Mike presented Lyngsfjord in a better light than the driver with bespoke branded 



«The quality of the 

adventures, hotels 

and attractions in 

Tromsø is good. 

Your potential is 

boundless. 

«Regarding the quality, hopefully you will catch up with 

Finland and Sweden in a few years»





Re-testing 2014



”Rapporten er en gullgruve! Det må anses som å være et 

arbeidsdokument i lang tid fremover!
Koordinator, Lyngsfjord Adventure

”Det var kjipt å lese om hva som manglet i guidingen.. Men rådene 

var helt på sin plass og let forståelig!
Guide, Lyngsfjord Adventure





Hard konkurranse utenfor Norge

Gjesten må oppleve kvalitet gjennom hele oppholdet

Fra mat til hotell

Felles målestandard i hele næringen!

Alle må med!



• Bakgrunn
• Formål og problemstillinger
• Datainnsamling
• Rapporten kan:

• Lastes ned fra OiN
(www.opplevelserinord.no) 

• Bestilles HHB UiN
(Grete.Ingemann.Knudsen@uin.no )

• Kontakt: dorthe.eide@uin.no

1) HVA KAN VI LÆRE AV ANDRE LAND?

http://www.opplevelserinord.no/
mailto:v/Grete.Ingemann.Knudsen@uin.no
mailto:dorthe.eide@uin.no
http://www.nofima.no/
http://www.nofima.no/


• Effekter:

• Hovedkonklusjon: 
• KVALITETSPROBLEMER ER REDUSERT: Før: cowboyer, 

ulykker, lite regulering og kompetanse
• KVALITETSSYSTEM/SERTIFISERINGER ØKER 

KVALITETSNIVÅET (bedrift, bransje, destinasjon)

Hva kan vi lære av andre land?

Effekter
(1=svært lite…5=svært stor)

Gj.snitt
NZ 

Gj.snitt
Island 

Skottl Antall

1 Markeds-/konkurranseposisjon 3,45 3,36 x 27 

2 Professjonalisering 3,93 3,72 X 27 

3 Investeringer 3,3 3,27 x 23 

4 Kunnskapsutvikling/læring 3,28 4 X 26 

5 Innovasjon 2,93 2,81 (x) 25 

6 Merkevare/omdømme 3,78 4 X 25 

7 Samarbeid 3,62 3,72 X 27 

8 Økonomi 2,72 3,09 (x) 22 



• Tendenser: Sertifiseringer OG offentlige reguleringer samspiller:

• Fokusområder:

• Mest kritisk: Safe and fun

Hva kan vi lære av andre land?

BS IS

R
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Støtte produkter

Mat, overnatting, arkitektur, etc.

Kjerne produkt

Tematisert opplevelsesrom, 
fortellinger og interaksjoner

Kjernen:
Eks Kajakk 
i Vegaøyan

Opplevelsesbasert reiseliv - kjerneprodukt og støtte
(nyere forskning på Opplevelser)

‘Reason to go’

Verdi for kunde:

• Funksjonell

• Emosjonell

• Sosialt

• Epistemisk

• Identitet

• Kroppslig 

• ++



Nærings-
prosjekt

Forsker-
prosjekt

INNOVASJONSPILOTER:
1) Opplevelsesdesign 

og produksjon;
2) Sikkerhet og 

risikohåndtering;
3) CRM 

(kundekunnskap og 
relasjon, IKT)

2) Nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv



WP-4: Opplevelsesdesign og - produksjon

• Hovedformål: 
• Utvikle og teste delpilot: Opplevelser som kjerneprodukt

• Avdekke kunnskapsbehov, eksisterende læringsverktøy og behov for nye

• Hvem?
• Leder wp: HHB/UiN

• Fagteam: 

• Førsteamanuensis Dorthe Eide (HHB UiN)

• Professor Lena Mossberg (GU/HHB) 

• Ann Heidi Hansen (NNR) 

• Ann-Jorid Pedersen (Mimir)

• Bedrifter og klynger: Spesielt Innovative opplevelser og Hanen

• Hvordan?
• Utvike – teste – videreutvikle – teste ……

• Workshops og arbeid ute i bedrifter



http://www.opplevelserinord.no/aktueltliste/nasjonalt-kvalitetssystem-for-reiselivet-

article1529-346.html

Workshop

http://www.opplevelserinord.no/aktueltliste/nasjonalt-kvalitetssystem-for-reiselivet-article1529-346.html


M 1 SAMSKAPING MED 
KUNDE
FØR- UNDER - ETTER

A) Opplevelsesrom
B) Kundeinteraksjoner
C) Historiefortelling og 
dramaturgi
D) Støtteaktivitet og annet

M 2 PRODUKSJONSPLAN

M 3 LEDELSE OG OPPLEVELSESSYSTEM

TID

Foreløpig modell: Hva i fokus/vurderes (fokus) 
og hvordan? 

M 1 UTFØRELSE FRA 
KUNDEPERSPEKTIV

M2 OG M3:  
BACKSTAGE OG 
PLANLAGT

Hva 
vurderes?

Hvordan?

MYSTORY 
SHOPPING
/EKSTERN 
+ KUNDE 
FEEDBACK

EKSTERN 
OG INTERN 
REVISJON, 

• Kvalitetskriterier
• Evaluering skala: 1-5 , 6=ikke 
• Vurderinger/Poeng, 

tilbakemeldinger, forslag



http://www.uin.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Utvikler-kvalitetssystem.aspx

Testing av produkt + utkast til kriterier

http://www.uin.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Utvikler-kvalitetssystem.aspx


Etter test av opplevelsesprodukt:

• Tilbakemelding: 
• vurderinger ut fra kriterier 
• forslag 

• Dialog og ideer for utvikling av 
produktet /bedrift 

• Gjennomgang og justering av 
kvalitetskriterier M1 (forståelig, 
anvendbar, relevans, hva mangler)

• Start gjennomgang/papirtesting av 
backstage/plan  (M2 og M3)



Spørreundersøkelse, 554 bedr
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Hva er viktig å vektlegge ved utvikling av et nasjonalt 
kvalitetssystem

• At det er enkelt – ikke tidkrevende (3,31)

• At det gir økt kundetilfredshet (3,30)

• At det ikke virker forvirrende på kundene (3,27)

• At det fører til økt kvalitet i bransjen (3,23)

• At det fører til bedre opplevelsesprodukter (3,18)

• At systemet tar hensyn til mangfold i næringen (3,14)

• At det gir generelt bedre omdømme (3,14)

• At det fungerer som barriere ovenfor useriøse (3,11)

• At det ikke er vesentlig fordyrende (3,09)

• At systemet ikke gjør det vanskeligere å starte 
virksomhet (3,07)

(4=Svært viktig, 1= litt viktig)
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Vekta gjennomsnitt

4 = Svært stort behov
3 = Stort behov
2 = Middels behov
1 = Lite behov
0 = Ikke behov



Om lag 40 % vil delta i et nasjonalt 
kvalitetssystem og betale kr 9 000/5 000
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Nøkkeltall Budsjett Nøkkeltall Budsjett Nøkkeltall Budsjett Nøkkeltall Budsjett Nøkkeltall Budsjett

Nye bedrifter / Totalt antall 100        100           100        200          100        300           150       450          150        600          

Rådgivere 2            4           6            7           8           

Adm 1            2           2            2           2           

Inntekter

Engangsavgift 9 000      900 000     9 000     900 000    12 000    1 200 000 12 000   1 800 000 12 500   1 875 000 

Sertifiseringskostnader pr mnd, snitt 500        600 000     500        1 200 000 650        2 340 000 650       3 510 000 750        5 400 000 

Offentlige tilskudd 1 550 000 2 890 000 2 880 000 2 050 000 865 000    

SUM 3 050 000 4 990 000 6 420 000 7 360 000 8 140 000 

Kostnader

Rådgivere 650 000 1 300 000 660 000 2 640 000 670 000  4 020 000 680 000 4 760 000 680 000 5 440 000 

Utvikling 250 000     250 000    150 000     150 000    150 000    

Adm og ledelse 1 200 000 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 300 000 

Markedsføring & Support 300 000     300 000    250 000     250 000    250 000    

SUM 3 050 000 4 990 000 6 420 000 7 360 000 8 140 000 

Næring 49 % 42 % 55 % 72 % 89 %

Offentlig 51 % 58 % 45 % 28 % 11 %

2021
BUDSJETT KVALITET 

2017 2018 2019 2020



Behov for offentlig finansiering
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FORPROSJEKT DRIFT HOVEDPROSJEKT

NOK 0,4 i tilskudd 
fra Innovasjon 
Norge av 
totalbudsjett mnok
0,7

13 mnok for drift de 
5 -6 første årene 
inklusive 
oppstartskostnader                  
kr 750 000

2,0 – 2,5 mnok for 
utvikling, testing og 
klargjøring for 
implementering

Alle kjente internasjonale kvalitetssystemer har offentlig 
med finansiering



Samfunnsøkonomisk begrunnelse –
analyse gjennomført av Menon

• Det nasjonale kvalitetssikringssystemet vil ha et totalt budsjett på 38 
millioner kroner fordelt over 6 år, fra  2017 til og med 2022

• En ser for seg å sertifisere fra 100 til 150 bedrifter i året og samlet 700 
bedrifter over hele seksårsperioden

• En søker offentlig finansiering på 15 millioner kroner, hvorav 2 millioner 
kroner er til oppstartsprosjektet og 13 millioner kroner til drift

• Med en beregnet skattekostnad på 20 prosent innebærer det 
samfunnsøkonomisk kostnad på 18 millioner kroner, eller 3 millioner 
kroner i gjennomsnitt per år. Totalkostnadene inkludert skattekilen blir da 
41 millioner 2015-kroner.



Innsatsen er lønnsom ved 0,5 % 
verdiskaping

• Vi har tatt utgangspunkt i at aktivitetsbransjen stod for en verdiskaping på 2,1 mrd
kroner i 2013

• Vi antar at bransjen står for en vekst på 2,5 prosent i året fra 2013 til 2022 (mot 9,5 
prosent årlig vekst fra 2001 til 2013)

Effekt på verdiskaping i bedriftene 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt

Totalt antall sertifiserte bedrifter 100 200 300 450 600 700
700 

bedrifter

0,1 % økt verdiskaping etter delt i KR 0,5 0,9 1,3 1,7 1,8 1,9 8 mill. kr 

0,25 % økt verdiskaping etter delt i 

KR
1,3 2,4 3,4 4,3 4,5 4,7 21 mill. kr 

0,5 % økt verdiskaping etter delt i KR 2,7 4,7 6,7 8,7 9,1 9,4 41 mill. kr 

1 % økt verdiskaping etter delt i KR 5,3 9,5 13,5 17,4 18,1 18,9 83 mill. kr 



Driftsmodell
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Invitasjon fra Swedish 
Welcome om helintegrert 
samarbeid

Invitasjon fra VisitSkottland om 
delintegrert samarbeide

SAMARBEID OM DRIFT

STIFTELSE - åpen for flere stiftere 
med Landsdelsselskapene som 
hoved stiftere

ØKONOMI – forutsigbar offentlig 
finansiering er en forutsetning

SUKSESSFAKTOR – faglig, liten og 
operativ ledelse, Kjøp av tjenester -
egenutvikling

MAREDSFØRING - eierskapet må 
tilrettelegge for en bred 
markedsføring av ordningen



FORPRSJEKT
Behov i næringa
Betalingsvillighet
Budsjett
Eierskap

KVALITET & VERDISKAPING
Vi lager en samfunnsøkonomisk 
begrunnelse for hvordan et 
kvalitetssikringssystem kan påvirke 
bedriftenes verdiskaping

1

2

HOVEDPROSJEKT
Inntil 24 mnd, utvikling 
og testing. Eierskap og 
tilrettelegging for drift

4

3

ETABLERING
Overlevering av system 
til eiere/drivere

5

Fremdrift
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OFFENTLIG FINANSIERING
Avklare om det offentlige vil bidra 
til finansiering av drift over en 5-6 
års periode – og til utvikling

Intensjonsavtaler 
med 75 bedrifter 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Børre Berglund

90 05 68 69

bb@bbr.no
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