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Forord 

 

Nærings og Handels Departementet (NHD) har støttet prosjektet Urban Turisme (UT) del I, 

som besto av forstudier og en workshop basert på foresightmetodikk og flerfaglig 

kunnskapsdeling med sentrale aktører fra næringene reiseliv, kultur og IKT. Denne rapporten 

inneholder dokumentasjon av hva som ble gjort og tenkt på workshopen, samt hvordan vi tre 

initiativtakere har bearbeidet dette materialet i etterkant. Rapporten danner grunnlag for 

prosjektet UT del II: en Oslo-pilot. Med denne rapporten ønsker vi også å inspirere, supplere 

og utfordre regjeringens og Oslo kommunes arbeid med reiselivsstrategier, profilering og 

utvikling av nye produkter og tjenester for tilreisende som besøker Oslo. Det er vårt håp at de 

dokumenterte innspillene kan være et utgangspunkt for det videre arbeidet med en urban 

turismesatsing i Norge. 

 

Oslo 21. desember 2012 

 

Anne-Britt Gran   Rita Westvik    Geir Horn 
Fagansvarlig rapport   Fagansvarlig UT-konsept  Fagansvarlig IKT 
     og workshop 
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1. Bakgrunn for prosjektet Urban Turisme - UT 

Prosjektet Urban Turisme (UT) springer ut fra tre enkeltpersoners interesse i og engasjement 

for urbane kvaliteter og hovedstaden Oslo. 

Satsingen på reiselivsnæringen i Norge har vært og er veldig naturbasert og har fremdeles et 

sterkt fokus på arbeidsplasser i distriktene. Vi er for både natur og arbeidsplasser i distriktene, 

men vi ønsker å supplere denne rurale reiselivssatsingen med en urban tilnærming som har 

kultur, mat, uteliv, miljøvennlighet, dannelse og digitale løsninger som sin kjerne. 

UT er tenkt som et supplement og ikke som en konkurrent til eksisterende satsing på 

reiselivsnæringen. 

UT er dog tenkt som et særdeles viktig supplement. 

Anne-Britt Gran, professor på Handelshøyskolen BI og daglig leder i Perduco Kultur, har i 

hele sitt arbeidsliv undervist i og forsket på ulike aspekter ved kulturlivet. Hun har lenge 

ergret seg over at kulturlivet i så liten grad brukes til å profilere Norge og Oslo som et sted å 

besøke. Motivasjonen har vært å styrke et urbant kulturbasert reiseliv og slik sett også styrke 

kulturnæringene i byene. 

Rita Westvik er partner og fasilitator i Memetor og seniorrådgiver innen innovasjon, foresight 

og formidling i eget firma. Hun elsker Oslo og spør: Hvorfor er København og Stockholm så 

mye mer kjent i verden enn Oslo - når Oslo har så mye å by på, både av kultur og natur? 

Hvilket Oslo ønsker vi å bo i og dele med de besøkende?  Hun etterlyser en tydelig og stolt 

Oslo-profil, en sprekere kryssdisiplinær reiselivssatsing og en mer gjestfri og sjenerøs 

holdning til menneskene som besøker Oslo.  

 

Geir Horn, seniorforsker ved SINTEF IKT, er en kulturkonsumerende urbanist med 100 

reisedøgn i jobbsammenheng og omtrent like mange private dager i eksil per år. Som ekte 

nerd mener han at alle problemer kan løses best med teknologi, og ser til sin store ergrelse 

hvor mye tid som går med til reiseplanlegging og hvor mange kulturopplevelser man går glipp 

av fordi man ikke kjenner til hva som står på plakaten. Hans drøm er derfor et system som kan 

finne frem den informasjonen han vil ha og som er relevant for akkurat ham der og da, og som 

tillater bestilling av billetter, restauranter og arrangementer med ett enkelt tastetrykk. 
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Norge og Oslo 
Mange forbinder Norge med at det er et dyrt, demokratisk og kaldt land. Destinasjon Norge er 

tittelen på regjeringens strategi, som kom 10. april i 2012.  Der formuleres tre vesentlige mål: 

Økt verdiskaping, flere reiselivsbedrifter (særlig distrikts-Norge) og flere opplevelser som kan 

tiltrekke seg flere gjester med høy betalingsvillighet. Kort sagt: Mer inntekt til bransjen, 

særlig i distrikts-Norge og vekt på rike reisende. Opplevelser betyr primært ekstremsport og 

ikke kulturbruk. 

 

Hva så med Oslo? Oslobildet internasjonalt er vagt, og Nobelprisen og 22. juli er noen av 

assosiasjonene i dag.  I regjeringens reiselivsdokument på nærmere 100 sider er Oslo nevnt 

bare 16 ganger og bare med to unntak (Øyafestivalen og VisitOslo) i forbindelse med 

reiselivsmål  eller  forhold  som  ikke  har  direkte  med  Oslo  å  gjøre.  For  eksempel:  ”Helhetlige  

pakkeopplevelser   rundt   Oslofjorden”,   utdanningstilbud   innen   reiseliv   ved   UiO,  

pilegrimsleden og i sammenheng med andre lokale satsinger som Stokkøya og Målselv: 

”Målselv Fjellandsby er en helårs familiedestinasjon, beliggende like ved Bardufoss Lufthavn 

i  Troms.  Reisetiden  fra  Oslo  med  fly  er  i  underkant  av  to  timer.” 
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Kunnskapsbasert og samordnet er ellers nøkkelord i Destinasjon Norge. Men urbane 

opplevelser generelt og i Oslo spesielt er fraværende. Kort fortalt får Svalbard mer plass enn 

Oslo. Dette tomrommet kan vi bidra til å fylle. Norsk reiselivsstrategi er og har vært å 

fokusere på natur; fjell, fjorder, nordlys og midnattssol. Sloganet er Empowered by nature. 

Oslo har både Marka og sjøen. Det går fint å ta en skitur i preparerte løyper i Frognerparken 

når det er snø. Men Oslo er for mange av oss mye mer enn preparerte skiløyper. Salget av 

”Skrik”, Nobelsprisen og hendelsene 22. juli har kanskje bidratt mer til omverdenens bilde av 

Oslo i nyere tid enn noen offentlig eller privat promotering. Oslo-profilen har lenge eksistert i 

et politisk designet vakuum. 

Vi som har initiert UT ønsker å bidra til å bygge og tydeliggjøre en urban og høyteknologisk 

digital Osloprofil for mennesker fra inn- og utland. Det er absolutt bevegelse på feltet på 

andre fronter også: I 2013 skal det fokuseres mer på både Munch, Norway on a budget-

reisende og special interest-turisme, og Ruter har fått ny App. Vi ser det som et skritt i positiv 

retning at NHD har gitt støtte til dette Urban Turismeprosjektet. 

Hvem ønsker vi som reisende til Oslo? 
Fremtiden er urban: I 2030 vil det være 221 byer på kloden med mer enn 1 million 

innbyggere. I 2025 vil det være 1 milliard flere forbrukere enn i dag.1 Hvordan skal Oslo 

posisjonere seg i dette bildet? 

”Endelig   er   Oslo   en   by   i   Europa”   står   det på Aftenpostens forside 3. oktober i 2012 med 

henvisning til en omtale av den  nye  Mathallen  på  Vulkan.  “Arbeiderpartiet  vil  videreutvikle  

filmbyen  Oslo”,  heter  det  i  et  referat  fra  Oslo  bystyre  13.  juni  i  år.  VisitOslo har egen guide 

til gay Oslo. Byens attraktivitet bestemmes av en rekke faktorer som skjønnhet, infrastruktur, 

toleranse, holdninger, kultur og møter med mennesker. Det siste aspektet blir ofte 

undervurdert. Kunnskapsbasert utvikling av reiselivstjenester og produkter krever først og 

fremst kunnskap om menneskenes sinn, emosjoner, verdier og lyster.  

People matter. Place matters. Dette er kjernen i kreativitetsforsker Richard Floridas budskap 

til samtiden. Hans siste bok har tittelen ”Who  is  your  city?”2 Hvem er Oslo nå og hvem kan 

Oslo bli for norske og utenlandske reisende? 

                                                           
1 Trendwatch Conference 2012 i London og fra rapporten URBANOMICS AND CITYCUMERS; 
http://www.trendwatching.com 
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Menneskene navigerer også gjerne innen det vi kan kalle statussfæren og spørsmålet er: Vil 

tykke lommebøker være eneste status i fremtiden? Sanntidsrelevans, åpenhet, ekthet, grønne 

smartløsninger og transparens er verdier som styrkes blant unge urbane akkurat nå 

(Trendwatch 2012 London). 

Hvilke mennesker skal sette sitt preg på byen vår? Hva vil vi skal prege vårt og omverdens 

bilde av Oslo, Norges mest urbane by? Hvem vil ha lyst og råd til å komme til Oslo og hva 

tiltrekker ulike reisende? Og sist, men ikke minst: Hvem er det vi ønsker å tiltrekke oss? 

Hvilke reisende vil gavne byen vår? 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2 2008; http://www.creativeclass.com/_v3/whos_your_city/  

 



 

 

10 
 

2. Formål med pilotprosjektet Urban Turisme 

Ny digital teknologi, vekst i kulturnæringer og vekst i kulturbasert turisme bør ses i 

sammenheng. Hver for seg er de svært komplekse størrelser og sammen utgjør de et 

superkomplekst mulighetsrom for nye løsninger innen urban turisme.  

Prosjektet Urban Turisme består av to deler, der gjennomføring av workshop med de tre 

næringene utgjør første del. Etter å ha drøftet prosjektet med sentrale aktører som blant annet 

Innovasjon Norge, Visit Oslo, BookNorway/BIT Reiseliv og Norsk Designråd søkte vi våren 

2011 NHD om midler til del I av pilotprosjektet Urban Turisme. På nyåret 2012 fikk vi tildelt 

midlene, og 22. og 23. oktober 2012 gjennomførte vi den planlagte Workshopen med aktører 

fra reiselivsnæringen, kulturnæringene og IKT-bransjen på Vulkan i Oslo. 

Målet med prosjektet del 1 var: 

o Samle ressurspersoner på de tre feltene reiseliv, kulturliv og teknologiutvikling til en 

workshop  

o Forberede og gjennomføre en workshop i den hensikt å definere et fremtidsrettet 

pilotprosjekt i Oslo og identifisere partnere til hovedprosjektet 

o Levere  en  rapport  fra  workshop’en  som  beskriver  sentrale  problemstillinger  og  en  plan  

for gjennomføring av en Oslopilot med nasjonal relevans 

Del II i Oslopiloten Urban Turisme vil følge av innsiktene og erfaringene fra workshopen og 

arbeidet med denne rapporten.  

Målet med del II er å gjennomføre og dokumentere en UT-Oslopilot, som gjennomføres og 

dokumenteres på en måte som gjør den relevant og anvendbar for andre byer. 

Vi kommer tilbake til del II av UT i siste kapittel i rapporten. 
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3. Metodetilnærming; foresightinspirert 

Bare i 2011 har kinesere tatt 70 millioner overseas-turer. De utgjør verdens tredje største 

gruppe turister som kjøper 20 prosent av alt taxfritt. Hilton-kjeden gir bort asiatiske slippers, 

har TV-kanaler på rommene på mandarin og red carpet-service for kinesere. Schiphol har 

egen app som oversetter til kinesisk. Aston og Nike har laget year-of-the-dragon-produkter og 

BOLS lager yoghurtlikør for kinesere. Hva gjør vi for å forberede oss til dagens og fremtidens 

store endringer?  

Hvorfor forsightinspirert? 

Foresight is a systematic, participatory, future intelligence gathering and medium-to-

long term vision building process aimed at present-day decisions and mobilizing joint 

actions.3      

Scenarier er en av flere metoder innen feltet foresight. SBOL (scenariebasert 

organisasjonslæring) er blant de mest brukte metodene, andre kan være trendanalyse, Delphi 

og andre intervjubaserte metoder, ekspertpaneler, visjonering, "weak signal monitoring", 

triangulerte konversasjoner og spill. Scenarier er ofte definert som ledelsesverktøy til bruk i 

identifikasjon av plausible fremtider4 og en prosess med vekt på deltakerperspektiv; 

participative foresight.5 

Scenarier er ikke fremskrivninger, men bidrar til en forbedret forståelse (kognisjon) ved å 

samle, fortolke og analysere informasjon. Forfatter av en sentral pensumbok på 

Handelshøyskolen   BI’s   masterkurs   i foresight, van der Heijden sier at hensikten med 

scenarioplanlegging er å bevege ledere fra å lete etter de beste strategiene til å lete etter de 

beste strategiprosessene.6 

Mesteparten av scenariolitteraturen vektlegger betydningen av å åpne og flytte mentale 

modeller. Nye tanker, ny kultur, nye modeller og nye myter som fører til ny praksis er et 

ledemotiv. van der Heijden går så langt som til å anbefale å frustrere deltakerne i 

                                                           
3 FOREN – a guide to regional foresight; EU: 2001. 
4 Peter Schwartz; The Art of the Long View- Planning for the Future in an Uncertain World, 
1991. http://mysite.verizon.net/vzesz4a6/current/id1299.html 
5 From Forecasting to Foresight Processes — New Participative Foresight Activities in Germany, Cuhls 
2003; Journal of Forecasting 22, 93–111 (2003) Published online in Wiley InterScience 
www.interscience.wiley.com 
6 Kees van der Heijden Scenarios: The Art of Strategic Conversation, 1996. http://www.amazon.com/Scenarios-
Conversation-Kees-van-Heijden/dp/0470023686), 

http://mysite.verizon.net/vzesz4a6/current/id1299.html
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Kees%20van%20der%20Heijden&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Kees%20van%20der%20Heijden&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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foresightprosessen, slik at genuint nye mentale kart og tilhørende strategiske grep kan 

utvikles. Robert Chia understreker betydningen av dypere kollektiv innsikt innen foresight og 

viser til at øyets uskyld (the innocence of the eye) er avgjørende når ubevisst og uartikulert 

(tacit) kunnskap skal fanges.7  

Målet med en foresightprosess er ikke å spå rett om fremtiden, men å fange mulige 

utviklingstrekk og håndtere risiko, for så å utvikle mest mulig robuste strategier. Ingen 

scenarier kan være "verdifrie". Vi er alle fengslet av våre egne mentale kart, som noen kaller 

cogno-scripts - og av språket. Å lete etter nye begreper (som ecomagination, f. eks. - eller 

creactivity) kan være en viktig del av scenarioprosesser, særlig når rådende mentale modeller 

og myter på de ulike områdene skal utforskes og reformuleres.  

Hvorfor er fremsyn smart? Er det ikke bedre å løse utfordringene for bransjene her og nå? Er 

ikke regjeringens reiselivsstrategi og handlingsplan for kultur og næring tilstrekkelig? Vår 

påstand er at vi gjør lurt i å posisjonere oss ut fra flere mulige fremtider, og at en robust 

strategi er en strategi som kan tilpasses flere ulike mulige scenarier. Menneskene og byene på 

kloden er i rask endring, og vi med dem. Megacumers in megacities er det tydeligste bildet på 

utvikling i retning økt befolkningsvekst, økt tilstrømming til byene og økt mobilitet, særlig fra 

de landene som har sterk økonomisk vekst. 

En viktig gruppeøvelse i del I av UT var å gjøre en omverdenanalyse. Å komme frem til et 

omforent big picture er et godt første skritt, med vekting av drivkrefter i sikre/usikre, 

viktige/uviktige kategorier for å belyse vårt strategispørsmål som er: Hvordan fremme en 

urban turisme i Oslo? 

Workshop som mål og virkemiddel 

De tre bransjene vi berører, reiseliv, kulturliv og IKT, har stort potensial for tettere og mer 

effektiv samhandling og kanskje også samskaping? Både kultur- og reiselivsbransjen er preget 

av fragmentering og høy turn-over. Nye digitale løsninger dukker opp daglig. Det er mye å 

hente både på bedre kunnskap om de respektive feltene, bedre kjennskap til hverandre og 

bedre organisatoriske løsninger. 

                                                           
7http://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/robertchia/ og ftp://ftp.banffcentre.ca/LD/Peripheral_Awareness.pdf 

http://www.gla.ac.uk/schools/business/staff/robertchia/
ftp://ftp.banffcentre.ca/LD/Peripheral_Awareness.pdf
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Det var et mål i seg selv å få samlet aktører fra bransjene IKT, kultur og reiseliv. Det var stor 

interesse for å delta på workshopen fra de ulike aktørene, og med tanke på hvor opptatt disse 

menneskene er, var deltagelsen og engasjementet overveldende. Målet om å få bransjene til å 

møtes, bli bedre kjent og interagere ble oppnådd; det er en helt nødvendig forutsetning 

Videre var workshopen et virkemiddel for å lage en felles forståelsesplattform av både status i 

bransjene og hvilke utfordringer og muligheter man står overfor i prosjektet Urban turisme 

Denne workshopen varte kun ett døgn, og det kan ikke bygges konsistente og omfattende 

scenarier i løpet av så kort tid. Målet var likevel å få identifisert noen felles drivere for å 

levendegjøre de ulike utfordringene som må adresseres i prosjektets andre fase.  
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4. Gjennomføring av Workshop 22. og 23. oktober 

I forbindelse med Workshopen ble det laget en hjemmeside www.urbanturisme.no som 

fungerte som møteplass for deltagerne. Her ble det lagt ut info om prosjektet, program, 

forberedelser  og  deltagernes  cv’er.  På  www.urbanturisme.no  vil  også  denne  rapporten  bli  lagt  

ut for at deltagerne kan lese, kommentere og forbedre den.  

Slik sett vil denne papirbaserte rapporten fungere som et førsteutkast til en mer dynamisk 

digital versjon som ligger åpen på nett for alle.  

Programmet var opprinnelig slik: 

DAG 1: Kl.13.00 

•  Lunsj på V på Scandic Hotel Vulkan 

•  Kulturbyråd Hallstein Bjercke: Ambisjoner for Oslo 

•  Think and talk: Introduksjoner og bli-kjent-øvelser 

•  Hvorfor se fremover og hvordan? Om foresight metodikk 

•  Drivere og trender – arbeid i grupper 

•  Omvisning og middag i Mathallen på Vulkan 

DAG 2: Kl. 09.00 

•  Possible, plausible, preferable futures? Morgenrefleksjoner rundt morgendagens reiseliv 

•  Hvordan gjøre Oslo til den mest attraktive digitaliserte kulturbyen for reisende? 

•  Heidi Thon, salgs- og markedssjef Visit Oslo : Fremtidsblikk på internasjonal profilering av 

Oslo 

•  Monica Fossnes Petersson, Norsk Designråd: Om bruk av design i utvikling av opplevelser, 

tjenester og forretningsmodeller 

•  Fremdrift, pilot og deltakere videre 

•  Lunsj på Døgnvill 

Det ble en endring i programmet fordi Heidi Thon i VisitOslo ble syk, noe som selvsagt var 

sterkt beklagelig. Hennes foredrag ble erstattet av Hilde Charlotte Solheim, direktør for Reise 

Norge VIRKE og Lill Johansen Parker fra den internasjonale turoperatøren Tumlare. 

Øyvind Vada i Memetor ledet prosessen begge dagene.  
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Deltagere  

Antonio Cascio, Evry 
Anne-Britt Gran, Handelshøyskolen BI og Perduco Kultur 
Annike Høysæter Asserson, Nimble 
Bendik Rugaas, Kulturdepartementet 
Cecilie Dawes, Foodstudio 

Edgar Valdmanis, Dataforeningen 

Einar Eidsvåg, Osloworld music festival (frafall pga job) 
Gard A. Frantzen, Astrup Fearnley Museet 
Geir Horn, SINTEF 

Halfrid Hagemoen, Bellona 

Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo 
Heidi Bragerhaug, Bragerhaug design 

Heidi Thon, VisitOslo (frafall sykdom) 
Hilde C. Solheim, Virke 
Jean-Yves Gallardo, Nasjonalmuseet 

Julie Forchhammer, Øyafestivalen 

Kristine Lind, BI-student 

Lars Petter Hagen, Ultima 
Lill Johansen Parker, Tumlare 
Linn B. Kristensen, BI-student 
Lovisa Hegborn, Scandic Vulkan 

Margrethe Valler, DevoTeam daVinci 
Marika Lüders, SINTEF 
Marit Utaker, Oslo Guidebureau 

Monica Fossnes Petersson, Norsk Designråd 

Odd-Wiking Rahlff, Visma 

Paal Ritter Schjerven, Popsenteret 
Per-Jørgen Dam-Nielsen, Antares 

Randi Kvissel Haugen, Aspelin Ramm Vulkan 

Renate Thoreid, Datatilsynet 

Rita Westvik, Memetor 

Sigurd Reinton, Musikkbyen Oslo 
Simen Herning, Spoon Train 

Siri Slettvåg, Norsk kulturråd 

Sondre Sommerfelt, Oslo-guide skaper 
Stein Olav Henrichsen, Munch-museet 
Stein Sørlie, Norsk kulturråd 
Susanne Viste Bie, BI-student 

Tomas Nordlander, SINTEF 

Toril Mølmen, Innovasjon Norge 
Øyvind Vada, Memetor 

 

Kort-CV for deltagerne finnes på våre hjemmesider her: http://urbanturisme.no  
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5. Kontekstkunnskap 

For å vite hvor man skal, må man vite hvor man er. Deler av workshopen ble brukt til 

presentasjoner av slik kontekstkunnskap på tvers av de tre næringene reiseliv, IKT og kultur. 

Det er begrenset hvor mye disse næringene i utgangspunktet vet om hverandre, ut over 

alminnelig know how fra media og egen erfaring med bransjene. Å la bransjene bli kjent med 

hverandre og å dele relevant kunnskap for dette prosjektet var et av målene med workshopen. 

Deler av denne kontekstkunnskapen ble også distribuert på vår hjemmeside urbanturisme.no 

på forhånd. I selve workshopen brukte vi tid på spørsmål og diskusjon om hvert innspill. 

Reiseliv 

Det er ingen dramatiske endringer eller krise i norsk reiseliv; sommeren 2012 viste omtrent 

samme aktivitet som i 2011 – med en svak økning på 2 prosent i samlet antall gjestedøgn på 

landsbasis. Rapporter fra overnattingsbedriftene tyder imidlertid på forventet forverring 

grunnet tilbakeslag i Europa. Det er en viss økning av tilreisende til Norge fra andre 

markeder; Kina 12 prosent, Japan 17 prosent og Sør-Korea 23 prosent - dette er små 

markeder, men viktige signaler. Reiselivsnæringen utgjør ca 3,5 prosent av Norges BNP, og 

sysselsatte i 2006 over 160.000 personer, noe som betyr mye for distriktene. Årlig bruker 

utenlandske turister nærmere 31 milliarder kroner på å feriere i Norge, og nordmenn på ferie i 

eget land gir den norske reiselivsnæringen inntekter på 75 milliarder kroner.8  

Da denne rapporten ble skrevet sent på høsten 2012, kunne vi lese i Aftenposten at turismen i 

distriktene er på retur, mens det stadig er vekst i byene. Prosjektet Urban Turisme kommer 

med andre ord på banen når urbaniseringen av turismen i Norge allerede er et faktum.  

Dette er strengt tatt ingen ny tendens, den har pågått helt siden 2000, noe som går fram av 

figuren under (hentet fra Solheims presentasjon): 

                                                           
8 http://www.siste.no/ferie/article6007609.ece 

http://www.siste.no/ferie/article6007609.ece
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Næringen vokser raskest i de store byene
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Indeksert vekst i  reiselivsnæringens verdiskaping  fra 1997 til 2010 fordelt 
på tre regiontyper. Kilde: Menon

Byer
Spesialiserte reisemål
Resten av Norge

 

Fram til finanskrisen i 2008 var det vekst i både byturisme, spesialiserte reisemål og resten av 

Norge. Fra og med 2008 har byene fremdeles hatt en liten vekst, mens både spesialiserte 

reisemål og resten av Norge har hatt nedgang. 

25 prosent reduksjon i utenlandske gjestedøgn 
utenfor de store byene de siste 10 årene
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Nordmenn i de store byene

Utlendinger i de store byene
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Utlendinger av resten av 
landet

Ned 25% siste tiår

Opp 38% siste tiår

 

Denne figuren viser den samme tendensen, men denne gangen ser vi antall gjestedøgn på 

hotell i byene og resten av landet for utlendinger og nordmenn. I byene er det vekst i antall 
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gjestedøgn for både utlendinger og nordmenn, veksten for utlendinger i byene er på hele 38 

prosent i perioden 2000-2011. Resten av landet har en betydelig nedgang i gjestedøgn for 

utlendinger – hele 25 prosent i samme periode - og nærmest status quo for nordmenn i resten 

av landet.  

Den distriktsvennlige profilen i regjeringens reiselivssatsing, Destinasjon Norge, kan 

betraktes som et svar på denne nedgangen i turisme og gjestedøgn i distrikts-Norge. Den kan 

slik sett også betraktes primært som distriktspolitikk og sekundært som reiselivspolitikk. 

11 %
14 %

30 %11 %
3 %

31 %

Overnattingstjenester (hotell over 
80 prosent av dette) - 11,1 mrd. kr.

Serveringstjenester - 15,2 mrd. kr.

Passasjertransporttjenester - 32 
mrd. kr.

Reisebyrå- og turoperatørtjenester 
- 12,1 mrd. kr.

Museumstjenester og 
sportsaktiviteter - 2,7 mrd. kr.

Handel av andre varer og tjenester 
og transportutgifter ellers - 32,4 
mrd. kr.Kilde: SSB Satelittregnskapet 2009

Turistkonsum etter reiselivsprodukt

8.05.2012     | Hilde Charlotte Solheim   |    Samarbeid for verdiskaping  

Figuren over viser hvor stor andel av hele turistkonsumet de ulike reiselivsproduktene 

utgjorde i 2009. Som vi ser er passasjertransport (32  milliarder  kroner)  og  ”handel  av  andre  

varer og tjenester og transport ellers”   (32,4   milliarder   kroner)   størst   med   en   andel   på  

fortrinnsvis 30 og 31 prosent. Overnattingstjenester utgjorde 11 prosent, serveringstjenester 

14 prosent, reisebyrå- og turoperatørtjenester 11 prosent og museumstjenester og 

sportsaktiviteter utgjorde beskjedne 3 prosent – altså betydelig mindre enn de andre 

tjenestene. 



 

 

19 
 

Opplevelser fortsetter å vokse raskest –
og er den eneste delen av reiselivet som har høyere vekst enn 
norsk næringsliv generelt
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Formidling Opplevelser Overnatting Servering Transport Reiseliv total Norsk næringsliv 
total

Verdiskapingsvekst i prosent fra 2001 til 2010. Fem hovedgrupper i 
reiselivsnæringen. Kilde: Menon

 

Hvis vi derimot ser på veksten i de ulike tjenestene i perioden 2001-2010 endrer bildet seg. 

Det er den opplevelsesbaserte delen av reiselivet som har hatt størst verdiskapningsvekst, hele 

128 prosent, mens overnatting har hatt 46 prosent. Opplevelsesbasert reiseliv har nesten 

dobbelt så høy vekst i verdiskapning som norske reiseliv totalt (68 prosent) og høyere vekst 

enn i norsk næringsliv totalt (92 prosent). Opplevelsesbasert reiseliv er slik sett en betydelig 

vekstnæring i Norge.  

Det går ikke fram hva slags opplevelser som inngår i denne kategorien; men det er her 

sannsynlig at opplevelsen må være definert som turisttjeneste. Dermed faller 

kulturopplevelser som festivaler, konserter, teater utenfor selv når de inngår i en reise/ferie, 

fordi  de  i  SSB’s  NACE-koder er definert som kulturnæring. Dette må i så fall måles på andre 

måter. Det som blir slått fast i statistikken over er at opplevelser er populære tjenester for de 

reisende, noe som ikke er overraskende sett i lys av opplevelsesøkonomen, slik den er definert 

av Pine og Gilmore i Experience Economy (1999). 

I norsk reiselivssatsing er opplevelser primært definert som natur-, kulturlandskap- og 

sportsopplevelser, ikke som kulturopplevelser i tradisjonell forstand, noe som går fram av 

figuren under av Innovasjon Norges opplevelsesområder: 
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Reislivspolitikk = distriktspolitikk
Fire opplevelsesområder i Innovasjon Norges 
profilering

Fjord- og
fjellandskapet

Fjell og villmark
Kysten og 
kystkulturen

Det arktiske 
Norge

Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Anders Gjengedal, Bjørn Jørgensen/Innovation Norway  
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Kulturnæringen 
Den såkalte kulturnæringen er en mer omfattende kategori enn kulturlivet, siden denne 

næringen også inneholder mediesektoren og reklamebransjen. Kulturlivet befinner seg så å si 

inni kulturnæringen og er å finne i delnæringene musikk, film, kunstnerisk virksomhet og 

kulturarv. Både kulturnæringen og kulturlivet i Norge har hatt sterk vekst det siste tiåret.9 

Oslo er den byen i Norge som huser flest kunstnere, flest store kulturinstitusjoner og størst 

konsentrasjon av de såkalte kulturnæringene. Oslo er i dag den mest dynamiske musikkbyen i 

Norden og har nye signalbygg som Operaen og Astrup Fearnley Museet, og nye bygg 

kommer for Nasjonalmuseet og Munch-museet.  

Siden 2005 har Norge hatt en formidabel kulturpolitisk utvikling på grunn av det såkalt 

Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen. I denne perioden har kulturbudsjettet økt med hele 

78 prosent. Målet om at kulturbudsjettet skal utgjøre 1 prosent av statsbudsjettet er nesten 

innfridd.  

Likevel markedsføres ikke Oslo som kulturbyen, musikkbyen eller kunstbyen. Oslo 

markedsføres med Holmenkollen, i den grad Oslo er med å markedsføre Norge i det hele tatt. 

Det er et stort uforløst potensial i skjæringsfeltet mellom kulturnæringene og 

reiselivsnæringen, som vi ønsker å gjøre noe med i prosjektet Urban Turisme.  

Fokuset på kulturnæringene er relativt nytt både internasjonalt og i Norge. Det er spesielt tre 

beskrivelser   av   dette   næringskomplekset   som   er   i   omløp,   nemlig   ”kreative   industrier”,  

”opplevelsesindustrier”   og   ”kulturnæringer”.   I  Norge  bruker  vi   som  kjent   ”kulturnæringer”,  

mens den benevnelsen som etter hvert kom til å bli dominerende internasjonalt er creative 

industries. 

Den første og toneangivende kartleggingen av kulturnæringens betydning for et lands 

økonomi ble gjort i Storbritannia i 1998 av Department of Culture, Media and Sport .10 

Tretten delnæringer inngikk i den britiske kartleggingen: Reklame, arkitektur, kunst- og 

antikkmarkedet, kunsthåndverk, design, klesdesign, film og video, interaktiv fritidssoftware, 

musikk, utøvende kunst, publisering, software og dataservice, TV og radio. Inkluderingen av 

                                                           
9 A. Espelien og A-B Gran: Kulturnæringens betydning for norsk økonomi. Status og utvikling 2000-2009. 
MENON-rapport 2011. 
10 1998 DCMS Creative Industries Mapping Document. 
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software og fokuset på intellectual property må ses på bakgrunn av at vi er midt i dot.com 

bølgen og kunnskapsøkonomien er en relativt ny forståelsesramme for økonomien; de 

kreative næringene betraktes som innholdsleverandører til den nye digitale teknologien. 

Software inngår derimot ikke i den norske kulturnæringen, som er definert mye smalere og 

mer kulturelt enn creative industries:  ”Kulturnæringer  er  næringer  som  fremstiller  mer  eller  

mindre kommersialiserte kulturelle uttrykk som primært kommuniserer gjennom estetiske 

virkemidler   som   symboler,   tegn,   bilder,   farger,   bevegelser,   former,   lyder   og   fortellinger.”I  

Norge er følgende bransjer definert som kulturnæringer:  

 
- Arkitektur 
- design 
- trykte medier (forlag og presse)  
- radio og TV 
- kunstnerisk virksomhet (teater, gallerier, enkeltkunstnere med mer)  
- film, foto og spill  
- musikk  
- kulturarv (museer og arkiver)  
- annonse og reklame 

 
Som i resten av Europa, har kulturnæringen i Norge vært i vekst siden 1990-tallet, med en 

nedgang eller stagnasjon etter finanskrisen i 2008. Norge er mindre rammet av finanskrisen 

enn andre land, og i samme periode har Kulturløftet også styrket det offentlige kulturlivet. I 

figuren under vises denne utviklingen, der blå farge er revisjonspliktige selskaper og oransje 

farge er ikke-revisjonspliktige. Nedgangen i 2009 rammet primært reklame og media i Norge. 



 

 

23 
 

 

NØKKELTALL FOR KULTURNÆRINGEN I 2009: 

 - Kulturnæringen sysselsetter 4 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv 

 - Antall sysselsatte i kulturnæringene har vokst med 50 prosent siden 2000, mot 31 

prosent i norsk næringsliv i samme periode 

 - Kulturnæringen står for 3 prosent av den totale verdiskapingen i norsk næringsliv 

 - Kulturnæringen er konsentrert i storbyregionene, men er sterkt overrepresentert i 

noen kommuner 

 - Lønnsomheten i kulturnæringen er lavere enn i norsk næringsliv, men høyere enn i 

reiselivsnæringen 

 - Total verdiskaping i kulturnæringen var på 42 milliarder i 2009. 

 - Veksten i verdiskapingen var på 77 prosent i kulturnæringen siden 2000 mot 69 

prosent i norsk næringsliv 

Oslo har den desidert største konsentrasjonen av kulturnæringer både når det gjelder 

sysselsatte, antall selskaper og verdiskapningen som utgjør nesten halvparten av hele 

kulturnæringen i Norge. Under ser vi en fylkesoversikt over verdiskapningen fra 2009: 
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Til tross for at Oslo per i dag er størst når det gjelder kulturnæringens sysselsetting og 

verdiskapning, er det ikke her veksten er høyest – den er høyere i mindre regioner og steder 

med spredt bosetting. En tettere kobling til reiseliv og digitale løsninger for de reisende, kan 

være med å styrke veksten også i hovedstaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urbanturisme.no/wp-content/uploads/2012/10/tabell2.jpg
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Digitalt reiseliv 

Den reisendes behov 

Forskjellige reisende har forskjellige ønsker og behov. Vi er alle individer, og enhver 

kategorisering egner seg kun til statistiske formål, men blir ofte intetsigende og lite egnet til å 

trekke gode konklusjoner. Eksempelvis kan en forretningsreisende i Oslo bo på et dyrt hotell, 

for det er der konferansen er, og spise på en topprestaurant med forretningsforbindelser den 

ene kvelden, for så den neste gå på klubbkonsert og drikke øl på en pub. Skal dataturisme bli 

en realitet er det derfor viktig at den reisende får riktig og tilpasset informasjon når denne 

trengs, og ikke generell markedsføring. I dag er teknologitilbudet fragmentert, og lite basert 

på kunnskap om den reisendes ønsker og preferanser. 

Disse to sidene kategoriserer det som finnes i dag av IT-støttede tilbud til de reisende, og gjør 

ikke noe forsøk på en uttømmende oversikt over alle mulige nettsteder, men gir noen 

eksempler fra hver kategori.11  

Informasjonskilder 

Dette er websider som er statiske og kan sees på som elektroniske brosjyrer. De gir 

informasjon om åpningstider for museer, lister kunstnere i samlingen, og forteller om 

museumsrestauranten. Alt uten å kunne motta noe fra den reisende. 

 Nasjonalmuseet (http://www.nasjonalmuseet.no/)  

 Vigelandmuseet og parken (http://www.vigeland.museum.no/)  

 Munchmuseet (http://www.munch.museum.no/)  

 Ut (http://ut.no/)  

Kataloger og gule sider 

Disse websidene tillater den reisende å søke i informasjonen, for så å gi en liste over 

restauranter, kinoer, hoteller og annet som oppfyller søkekriteriene. Sidene er sjeldent i stand 

til å kombinere informasjon fra flere kilder, og gir ikke svar på søk som "den beste tyrkiske 

                                                           
11 Noen sider faller i de fleste kategorier, så som Visit Norway (http://www.visitnorway.com) som integrerer ren 
informasjon med mange bestillingsmuligheter, eller portaler som Visit Oslo (http://www.visitoslo.com) som 
lenker til underliggende sider med varierende funksjonalitet. 

http://www.nasjonalmuseet.no/
http://www.vigeland.museum.no/
http://www.munch.museum.no/
http://ut.no/
http://www.visitnorway.com/
http://www.visitoslo.com/
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restauranten ved Munch museet", ofte fordi det ikke finnes noen klar forståelse av hvordan 

man skal måle "den beste"12 eller at begrepet "tyrkisk" ikke er definert som et matalternativ. 

 Viamichelin (http://www.viamichelin.com/)  

 Osloby (http://www.osloby.no/)  

 Tripadvisor (http://no.tripadvisor.com/)  

 Yelp (http://www.yelp.no/)  

Bestillingssider 

Det er som regel selgerne av en vare eller tjeneste selv som tilbyr bestillingssider, så som 

hotellkjeder og flyselskap. Den reisende må da vite hvilken hotellkjede eller flyselskap man 

vil benytte. Det finnes noen sider som kombinerer "gule sider" med bestilling, typisk gjelder 

dette for hotellrom, men det finnes også kulturelle unntak som bestilling av konsert-, kino- og 

teaterbilletter.  Uansett må den reisende selv vite hva hun ønsker å bestille og så finne riktig 

side for denne bestillingen.  

 Oregano (http://www.oregano.no/)   

 Spisekartet (http://www.spisekartet.no/)  

 Filmweb (http://www.filmweb.no/)  

 Billettservice (http://www.billettservice.no/)  

Transportplanleggere 

Reisebyråer og transportselskap tilbyr ofte søk som innebefatter raskeste eller billigste måte å 

komme seg fra start til mål. Det er sjeldent mulig å gjøre mer avanserte søk, som "raskest 

mulig, men med færrest mulige bytter", dette fordi det er vanskelig for systemet å vite hvor 

mye lengre den reisende er villig til å være underveis for hver overgang spart. Det er også 

begrensende at reisebyrå som selger flyreiser ofte ikke selger togbilletter eller trikkebilletter. 

Den reisende må derfor ofte selv kombinere flere transportplanleggere for å få en reise 

tilpasset sine preferanser. 

 Ruter (http://ruter.no/)  

 Nasjonal ruteplanlegger (http://rutebok.no/)  

 Amadeus 
                                                           
12 Michelinguiden har en klar oppfattelse av matkvalitet og har også klassifisert kjøkkenet etter etnisk opphav 
eller type mat. Søket over vil derfor fungere dersom det finnes en tyrkisk restaurant som har tilstrekkelig kvalitet 
til å listes i Michelinguiden. For tiden er det ingen slik tyrkisk restaurant i Oslo. 

http://www.viamichelin.com/
http://www.osloby.no/
http://no.tripadvisor.com/
http://www.yelp.no/
http://www.oregano.no/
http://www.spisekartet.no/
http://www.filmweb.no/
http://www.billettservice.no/
http://ruter.no/
http://rutebok.no/
http://www.amadeus.net/plnext/meb/CleanUpSessionPui.action?SITE=BCEUBCEU&LANGUAGE=NO
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Sosiale oppslagstavler 

Dette er databaser som forsøker å koble din reiseinformasjon med hvor dine eksisterende 

kontakter måtte befinne seg, og som så gjør det mulig å treffe noen som du kjenner fra før 

som tilfeldigvis måtte være i samme by som deg den kvelden. Den andre typen nettsteder i 

denne kategorien tillater den reisende å melde fra hvor hun er akkurat nå, for så å håpe at noen 

venner også benytter samme nettsted og befinner seg i samme område så man kan treffes. 

Bortsett fra et begrenset personvern, har nettsteder i denne kategorien det felles problem at du 

må kjenne kontaktene dine på forhånd. Som reisende er man ofte utenfor sin vanlige sosiale 

kontekst, og ens vanlige nettverk av venner og bekjente er fraværende. Det er ingen mulighet 

til å treffe andre tilfeldige reisende som måtte dele ens interesser, og som kanskje kunne blitt 

en hyggelig restaurantvenn eller konsertledsager. 

 TripIt (http://www.tripit.com)  

 Foursquare (https://foursquare.com/)  

 Google latitude (https://latitude.google.com)  

 Apples "Find My Friends" 

 Facebook Places 

Når all informasjonen er tilgjengelig i en portal burde det være mulig å tilby en intelligent 

profilbasert reiseplanlegger som kan foreslå en fullstendig reise basert på føringer som 

budsjett, tilgjengelig tid og personlige preferanser; gjerne med alternativer. Slik er det ikke i 

dag.  

 

 

 

 

 

 

http://www.tripit.com/
https://foursquare.com/
https://latitude.google.com/
http://www.apple.com/icloud/features/find-my-friends.html
https://www.facebook.com/about/location
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Digital økonomi 
Digitale betalingsløsninger for de reisende, f.eks kjøp av konsertbilletter, forutsetter at man 

bruker kort eller nettbank. Skal man betale for de digitale reise- og kulturtjenester på internett, 

må man være digital forbruker og man må ha tilstrekkelig tillitt til de digitale 

betalingsløsningene for å bruke dem. Begge disse forutsetningene er til stede her i landet, det 

er de nødvendigvis ikke i andre land. Utenlandske turisters kort- og cashvaner bør 

innreflekteres i arbeidet med nye digitale løsninger for de reisende. 

 
Norge er et av de landene i verden som benytter mest bankkort og minst kontanter. I Norge 

kan du til og med betale pizzabudet med kort, siden hun har med bærbar terminal koblet til 

mobilnettet.  

I 2010 utgjorde kontanter kun 6 prosent av husholdningenes forbruk, og kun ca 2 prosent av 

brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge (Olsen og Staalesen 2011). Kun Danmark og 

Storbritannia har lavere kontantforbruk enn Norge. Figuren under viser Norges plassering når 

det gjelder hvor stor del av økonomien som er basert på kontanter som betalingsmidler: 

 

 

Figur 1.4 Kilde: Olsen og Staalesen 2011, opprinnelig fra Norges Banks Årsrapport om 
betalingssystem 2010 (mai 2011). 
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De nordiske landene har den mest digitaliserte økonomien sammen med Storbritannia og til 

dels Canada. 

Også når det gjelder antall korttransaksjoner er de nordiske landene på topp, sammen med 

Canada og USA. Kun Island har flere korttransaksjoner enn Norge. Under følger en oversikt 

over antall korttransaksjoner per innbygger i ulike land i 2009:  

 
 
Figur fra Norges Bank, hentet fra Olsen og Staalesen 201113  

Det er jo verd å merke seg at europeiske land som Tyskland og Polen har svært lavt antall 

korttransaksjoner sammenlignet med de nordiske landene. Selv et moderne land som 

Tyskland har kun ca 30 korttransaksjoner per innbygger i året. Nå har vi ikke noe statistikk 

over hvem det er i disse landene som er de ivrigste digitale forbrukerne, men ut fra samlet 

kunnskap om reising, internettbruk og utdanning vil en antagelse om at det er de utdannede 

ikke være spesielt vågal. 

                                                           
13 https://www.finansforbundet.no/Documents/Kontantfritt_Norge_innen_ti_%C3%A5r.pdf 
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Kortbruken er avhengig av flere eksterne faktorer, internett-tilgjengeligheten i landet/byen og 

tilliten til banktransaksjoner og bruken av (amerikanske) kreditkort. I Norge har man høy 

digitaliseringsgrad, stor tillitt til slike banktransaksjoner og utbredt bruk av typen Visa og 

Mastercard. Olsen og Staalesen har i rapporten for Finansforbundet Et kontantfritt Norge 

innen ti år, foreslått å gjøre Norge nettopp det; alle forutsetningene er til stede og fordelene er 

mange (mindre kriminalitet er en av dem).  

I tillegg til tradisjonelle kort med magnetstripe og chip kommer nå kontaktløse kort. Dette er 

kort som holdes opp til leseren og en betaler på samme måte som med de nye kortene på trikk 

og T-bane.  Med  betaling  for  lave  beløp  er  kortet  ofte  kodefritt,  men  det  må  ”fylles  opp”  når  

samlet sum går over et visst beløp. Det arbeides med løsninger for å integrere et kontaktløst 

betalingskort med SIM-kortet i mobilen. Alternativt kan man også bruke mobilen som en 

terminal, og utføre betalinger med denne på samme måte som en bruker nettbanken fra en PC 

(Olsen og Staalesen 2011). 

 

Alt dette er vel og bra for norske kortvante forbrukere, det kan derimot være en hemsko for 

noen utenlandske turister hvis alle betalingstjenester (kjøp av for eksempel tog- og 

konsertbilletter) kun blir digitale. 

 

Foreløpig er digitaliseringsgraden så forskjellig både i og utenfor Europa og tilliten til 

bankene likeså, at et digitalt Urbant Turisme prosjekt fremdeles må ta hensyn til dette når det 

gjelder betalingsformer.  
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Norge i den kreative tidsalder 
 

Et annet typisk trekk ved vår tid er veksten i den kreative arbeidsstokken. Richard Floridas 

verk The Rise of the Creative Class fra x fikk stor innflytelse både i Europa og Norge. I 2012 

kom den første systematiske analysen av Norge i et slikt kreativitetsperspektiv, Norway in the 

creative age, utført av Irene Tinagli for Statens vegvesen og Abelia.14 Undersøkelsen er gjort 

på kommunenivå, og utgjør slik sett en svært finmasket studie av den kreative arbeidsstyrke. 

Florida definerer mennesker som betales for skapende arbeid (vitenskapsfolk, ingeniører, 

kunstnere, designere, kunnskapsbaserte) som den kreative klasse, og hans 3 T’er er i dag godt 

kjent: Teknologi (forstått som innovasjon), Talent (ikke human kapital, men kreativ kapital) 

og Toleranse. Toleranseindeksen består videre av følgende indikatorer: Gay Index (relativ 

andel homofile) Bohemian Index (relativ konsentrasjon av kunstnere, musikere og andre 

profesjonelle kunstnere) og Melting Pot Index (konsentrasjon av mennesker med 

fremmedkulturell bakgrunn). 

Nøkkeldimensjonene i økonomisk konkurransekraft er evnen til å attrahere, kultivere og 

mobilisere den kreative kapitalen. Floridas studieobjekt er de underliggende økosystemene 

som gjør at noen steder klarer dette bedre enn andre. 

En ny og forbedret variant av den overordnede kreativitetsindeksen er utviklet på bakgrunn av 

dette; et bredt sett av indikatorer for en regions evne til å fostre kreativ energi i et langsiktig 

økonomisk vekstperspektiv. Hvordan ser dette kreativitetskartet ut i Norge, og vi minner om 

at Tinaglis analyse er på kommunenivå og ikke på regionsnivå, og at tallmateriale som er 

benyttet er fra 2007, det vil si før finanskrisen. Som vi så av kulturnæringskartleggingen blir 

bestemte bransjer rammet av denne i 2008, slik tilfellet også er her. De overordnede 

tendensene og mønstrene har likevel gyldighet. Visuelt ser kreativitetskartet slik ut, der røde 

farge er høy konsentrasjon og blå lav konsentrasjon av kreativ klasse (Tinagli s. 12) : 

 

                                                           
14 http://abelia.no/getfile.php/Dokumenter/Norway%20in%20the%20creative%20age.pdf 
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Høyest konsentrasjon av kreativ klasse finner vi i Oslo og kommunene rundt, Bærum, 

Trondheim og Stavanger. 
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En fjerdedel av den norske arbeidsstyrken jobber i såkalt kreative yrker i Floridas 

begrepsapparat. Det har vært en vekst i disse yrkene påå 45 proent i perioden 2003 til 2007. 

Florida skiller mellom tre komponenter i den kreative klassen: Den kreative kjerne, de 

kreative profesjonelle og bohemene. Den kreative kjerne består av vitenskapsfolk, 

akademikere, ingeniører, arkitekter (sic) og lignende, og i Norge har Trondheim, Oslo, Asker, 

Bærum og Stavanger den største andelen av denne kjernen. De kreative profesjonelle er 

business- og finansfolk, jurister og lignende, og igjen ligger Oslo, Asker, Bærum høyt oppe, 

sammen med kommuner som Oppegård, Ski og Kongsberg, mens Trondheim har en mye 

lavere andel av denne kreative gruppen. Når det gjelder bohemene har de klumpet seg i og 

rundt Oslo (Nesodden), noe vi også vet fra kartleggingen av kulturnæringene (Tiagli 2012: 

11):  

 

Oslo har 11,8 prosent av innbyggerne i Norge, men hele 21,4 prosent av den kreative klassen 

og 33 prosent av alle bohemene. Oslo har størst andel innvandrere på 24 prosent og hele 34 

prosent av alle patenter produsert i Norge i 2007. 60 prosent av alle patenter er produsert i 

Oslo-regionen der Bærum og Asker inngår. To regioner har spesielt høy vekst i den kreative 

klassen i denne perioden (2003-2007). Det er Osloregionen og det Tinagli kaller the western 

corridor som er Stavanger-Haugesund-Bergen. 

Alt er likevel ikke fryd og gammen i Oslo når det gjelder den kreative klassen. Oslo skårer på 

topp når det gjelder både toleranseindeksen og bohemindeksen, men svakere på high tech som 

elektronikk, data, sykehusutstyr, farmasi og lignende (9. plass) og enda dårligere på 

patentskåren der det måles patenter per 10 000 innbyggere (11 plass). Både Oslo og de andre 
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store byene i Norge viser nedgang i high tech industri, patentering og og teknologisk 

innovasjon, noe Tinagli advarer mot. Hun omtaler Norge for øvrig som et low tech land, 

sammenlignet med nabolandet Sverige. Kort sagt, det er ingen grunn for Oslo til å slå seg til 

ro med å ha høy andel kreativ klasse – det er langt igjen til de land og regioner vi ønsker å 

sammenligne oss med. 

Å bygge kreative omgivelser er et komplekst og mangefasettert arbeid. Åpne samfunn, 

massive investeringer i høyere utdanning, forskning og kultur er viktig – og viktigst er å 

trekke energiske, intelligente og skapende mennesker til regionen/stedet. Kreative omgivelser 

må stadig kultiveres. Fremtidens ledende nasjoner vil ikke nødvendigvis være giganter som 

Kina eller India slik Florida ser det – skandinaviske land, Nederland og New Zealand som 

allerede har dynamiske og kreative miljøer kan være vinnerne. Norden har i følge Florida en 

distinkt konkurransefordel på grunn av åpne og tolerante samfunn. Kreative profesjoner 

trekker til områder som Florida kaller Creative Centers som er preget av åpenhet og mangfold 

av alle slag, og ikke minst av alt muligheter for å få bekreftet sin egen identitet som tilhørende 

den kreative klasse.  

Det er i følge Florida tre ting som må gjøre for å lykkes med å skape kreative steder: 

1. Invester i kreativitet – ikke i fysiske prosjekter, men i FoU, utdanning, kultur, 

medier, åpenhet etc – kreativitet må kultiveres 

2. Minske klasseskillene – både av sosiale, etiske og økonomiske grunner – 

masse talent går tapt om det ikke tas i bruk 

3. Bygg sosiale strukturer (social cohesion mer presist); når alt annet bryter 

sammen (familiestrukturer, arbeidsmarkedet mm) er det våre fellesskap, 

communities, som bærer. Der må det være lave terskler for å komme med og 

for å delta.  
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6. Identifisering av drivere 

”Drivere”  er  et  begrep  i  foresightmetodikken som handler om de dypereliggende strukturelle 

faktorene som påvirker hele samfunnet eller i en bestemt næring. Begrepet ligner på det som 

kalles føringer i sosiologien. Både drivere og føringer er noe annet enn det man kaller for 

”trender”.  Hvis  et   isfjell er metaforen her, vil drivere være den delen av isfjellet som ligger 

under vann, mens trender er den delen som ligger over vann. Trendene kan man se, driverne 

kan man ikke se, men man kan absolutt føle dem på kroppen (klima, finanskrise og lignende) 

Her skal det handle om disse driverne på tre nivåer; de globale som er like for alle; de 

nasjonale som er spesifikke for Norge og de næringsspesifikke for næringene reiseliv, 

kulturliv og IKT. Omtalen av driverne vil bli mer utførlig desto mer spesifikke de er, det vil si 

at vi bruker liten plass på de globale og desto mer plass på de næringsspesifikke driverne. 

Globale drivere 

Gruppen ble fort enige om at de globale driverne under er de viktigste, og at disse angår alle 

de tre næringene som er representert på work shopen. 

- Globalisering; verden blir mer og mer èn klode på de fleste områder 

- Digitalisering; den teknologiske revolusjonen påvirker økonomi, arbeidsliv, sosiale 

relasjoner med mer. Digitaliseringen fremmer globaliseringen og tempoet i den. 

- Finanskrise; den vestlige verden preges av lavkonjunktur og økonomiske kriser med 

ulikt omfang 

- Klimakrise, kloden varmes opp og ekspertene strides om årsakene 

- Etnisk og religiøs oppvåkning; både etniske grupper og religiøse grupper revitaliseres 

og folkeslag og religioner får større betydning i samfunnet enn på lenge 

- Vitenskapelige revolusjoner representert ved blant annet gen- og nanoforskningen 

Idehistorisk sett har man ikke hatt like store omveltninger i samfunnet siden renessansen, en 

tid preget av økonomiske, teknologiske, vitenskapelige, religiøse og mentalitetshistoriske 

transformasjoner. 
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Nasjonale drivere 

Det var også relativt lett å enes om de viktigste driverne for nasjonen Norge, og det ble ikke 

brukt mye tid på dette. Driverne ble definert slik: 

- Rikt høykostnadsland som foreløpig har unngått finanskrisen 

- Et land langt nord med kaldt klima 

- Høy digitaliseringsgrad med hensyn til både bredbåndsdekning og andel 

internettbrukere 

- Relativt nytt flerkulturelt land med hensyn til ikke-vestlige innvandrere 

- Kulturpolitisk gullalder pga av Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen 

De fire første driverne angår alle de tre involverte næringene i dette prosjektet, mens 

Kulturløftet primært angår kulturlivet med noe spill over til reiselivet. 

De globale og nasjonale driverne er felles for alle de tre impliserte næringene, men de 

påvirker næringene på ulike måter. Dag to utdypet vi de mer næringsspesifikke driverne i de 

tre næringene reiseliv, IKT og kultur. Her jobbet man bransjespesifikt og Gran, Horn og 

Westvik deltok på hver sin gruppe. 
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Reiseliv 
De økonomiske driverne på globalt og nasjonalt nivå er en stor utfordring, ja la oss kalle det 

et problem, for norsk reiseliv. Norge har i utgangspunktet et høyt kostnadsnivå som ikke er 

sexy for turister, og nå sammenfaller det med meget høy kronekurs og internasjonal 

lavkonjunktur og finanskrise. Strengt tatt skal man lete lenge etter dårligere økonomiske 

vilkår for utenlandsturisme i Norge enn de vi har nå. De kontekstuelle driverne i 

reiselivsnæringen er (basert på gruppearbeid og Solheims presentasjon): 

• Høyt kostnadsnivå, høy kronekurs og internasjonal lavkonjunktur/finanskrise 

• Lav kjennskap til og kunnskap om Norge og Oslo i verden 

• Kaldt klima som gir korte og avgrensede sesonger  

• Norske reisende er de viktigste for næringen, noe som forsterkes av finanskrisen ute 

Disse driverne kan reiselivsnæringen gjøre fint lite med, de er vilkårene for næringen i Norge. 

Vi kan merke oss at digitaliseringen ikke trekkes fram på bransjespesifikt nivå her, slik vi skal 

se det gjøres i kulturnæringen. De mer bransjeinterne utfordringene presenteres slik: 

• Fragmentert salgs- og markedsarbeid 

• Mange små enheter med begrensede ressurser, høy turnover og delvis lavt 

utdanningsnivå 

• Lav foredlingsgrad og innovasjonsgrad 

• Få profesjonelle investorer/kapitalmiljøer  

Verken disse driverne eller utfordringene i norsk reiseliv sier noe om hva slags framtid man 

ser for seg for turismen; Hva vil være turistenes opplevelsespreferanser? Hvilke egenskaper 

ved stedet vil motivere dem til å reise?  Hvordan vil de reise? Hva vil de betale for å reise? 

Hva slags turister ønsker ulike steder seg? Hvordan vil reiselivsnæringen navigere i en tid 

preget av globale endringer og kriser (finans, klima, miljø)? 

Kjøpekraft i form av god økonomi er nødvendigvis ikke den eneste viktige faktoren som 

bestemmer fremtidens reisemønster. Mer enn 50 prosent ungdomsledighet i flere Europeiske 
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land kombinert med fri flyt av varer, handel, tjeneste og mennesker innen EU/EØS vil kanskje 

føre til andre typer reisende. Hva vil kjennetegne unge on-a-budget-reisende som kommer 

hit? Kan det finnes andre måter å utvikle overnattingstilbud, opplevelser og kanskje 

kombinasjon av turist- og arbeidsvisum enn det vi har i dag for dette segmentet? 

Kanskje vil nye og andre betalingsformer tas i bruk – vi ser allerede nå en trend som kan 

kalles FUZZYNOMICS. Eksempler på dette kan være online shopping (eBay instant sale), 

salg av opplevelser/tjenester som mobile huskonserter og sofasurfing, resirkulering og 

bytteløsninger, mikrojobber solgt via mobil (Tasksumers), og presumers: folk samproduserer 

kreative prosjekter som for eksempel Kickstarter.15 

Innovasjon Norges Per -Arne Tuftins vektlegging av unike elske-opplevelser er på sporet av 

en klar human brand trend, som leter etter åpne, ærlige, personlige og spesielle opplevelser 

for den enkelte reisende.  Random Acts of Kindness  – ekte generøsitet til rett tid og på rett 

sted gjør inntrykk! Flawsome can be awesome er et annet uttrykk som beskriver at folk tror 

mer på det som er både godt og dårlig, som er ærlig og basert på tillit og respekt for den 

reisende, fremfor stjerner og ensidig skryt fra bransjen selv. Utviklingen og bruken av sosiale 

medier vil være med på å endre bedømmelsessystemene i næringen. 

Justin Francis har pekt på følgende trender i reiselivsnæringen:16  

 Dramatic change from industry to client 

 Undifferentiated tourism is out (price only competitive factor) differentiation is  

essential 

 Your story is your asset – in new media 

 Experience economy 

 Niches are the fastest growing (spa, food, fish, music etc.) 

 Back story; who, what? Authenticity 

 

                                                           

15 “Kickstarter is a funding platform for creative projects. Everything from films, games, and music to art, 
design, and technology. Kickstarter is full of ambitious, innovative, and imaginative projects that are brought to 
life  through  the  direct  support  of  others.” http://www.kickstarter.com/ 

16 www.responibletourism.com og http://www.trendwatching.com/trends/10trends2013/ 

http://www.kickstarter.com/
http://www.responibletourism.com/
http://www.trendwatching.com/trends/10trends2013/
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Disse omtalte driverne og trendene muliggjør å tenke i noen bestemte akser slik 

foresightstudier legger opp til. Det handler om at utviklingen kan gå i to helt forskjellige 

retninger, og hvert ytterpunkt i aksen representerer slik sett en bestemt mulig utvikling. Når 

man legger to akser oppå hverandre får man scenariokors som muliggjør fire framtidsbilder. 

Korset er direkte inspirert av den klassiske firefeltstabellen i sosiologien med dennes styrker 

og svakheter. Her kom vi ikke lenger enn til å definere noen sentrale akser, men selve denne 

øvelsen i å tenke drivere og akser er verdifull i seg selv: Den flytter tanken et lite hakk i 

fellesskap. Her er de viktigste aksene som kom opp i diskusjonen på workshopen og i arbeidet 

med rapporten: 

Masseturisme – nisjeturisme 

Masseproduserte opplevelser – skreddersydde opplevelser 

Regissert turistscenografi – autentiske medopplevelser 

Gråhårede og rike reisende – unge og arbeidstrengende reisende  

Kjøpekraft – hjernekraft 

Ekskluderende mentalitet – inkluderende mentalitet 

Mainstream kulturbasert turisme – modig kulturbasert turisme 

Miljølikgyldig turisme – miljøbevisst turisme 

 

I det videre arbeidet med Oslo-piloten vil vi utvikle disse aksene i samspill med de to andre 

involverte næringene og deres drivere. 
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IKT 
I denne næringen kan man ikke kalle digitaliseringen en driver, fordi næringen så å si befinner 

seg inni denne driveren, slik den fortoner seg fra andre bransjer. Næringen er svært 

sammensatt og består av både rendyrkede teknologimiljøer, innholdsleverandører og 

tjenesteleverandører som tilrettelegger eksisterende teknologiske løsninger for bestemte 

brukergrupper. Eksempler på teknologimiljøer tilknyttet reiseliv er de bedrifter som utvikler 

nettsider og integrerer disse nettsidene mot innhold fra forskjellige leverandører og andre 

nødvendige støttefunksjoner som betalingsformidling. Innholdsleverandører kan være de som 

samler inn informasjon for videresalg eller -formidling, så som Ruter med sin 

trafikkinformasjon eller Pegasus Solutions17, Sabre Travel Network18 og Hotel Reservation 

Service19 der de to første har over 100 000 hoteller i sine databaser og sistnevnte mer enn 250 

000 hoteller og alle tre selger rom via diverse distribusjonskanaler som reisebyrå, flyselskaper 

og lokasjonsnettsider. Noen innholdsleverandører opererer også som tjenesteleverandører der 

Sabre eier Travelocity og HRS som også selger rom direkte. Andre tjenesteleverandører er 

mer usynlige som Nets20 eller kredittkortleverandører med sine betalingsløsninger.  

I denne arbeidsgruppen ble det lansert en rekke drivere som handlet om blant annet 

grensesnitt, semantisk web, påkoblethet, privat deling på internett og virtual reality. Senere 

har vi bearbeidet disse til såkalte akser som kan inngå i ulike kombinasjoner i scenariokors. 

Aksene inneholder ytterpunkter i forhold til en bestemt driver, men ytterpunktene er ikke 

nødvendigvis binære opposisjoner i logisk forstand (men de kan være det).  

Fem slike sentrale akser er identifisert her, alle omhandler Internett og er svært relevante for 

vår problemstilling om urban turisme: 1) Personlig tilpassede informasjonssøk – bredspektret 

massekommunikasjon, 2) Mimetisk grensesnitt – maskinpreget grensesnitt, 3) Deling av alt 

privat i digital offentlighet – dele minimalt privat i digital offentlighet, 4) Konstant påkoblet – 

temporært avkoblet og 5) Virtual Reality (VR) – Real Life (RL). Den første aksen er av 

teknologisk art, den andre er av både teknologisk og brukeropplevd art, mens de tre siste 

handler til dels vel så mye om brukerne og deres digitale vaner eller preferanser, selv om 

grensene mellom teknologi og bruksmønster fort blir diffuse. Dette kan illustreres med at ny 

teknologi gjør det enklere og billigere for brukerne å være konstant påkoblet noe som leder til 

                                                           
17 http://www.pegs.com/ 
18 http://www.sabre.com/home/about/our_brands/sabre_travel_network/ 
19 http://www.hrs.de  
20 http://www.nets.eu/no-nb 

http://www.hrs.de/
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øket deling i den digitale offentligheten Det er imidlertid ikke sikkert at brukerne, om de 

hadde blitt spurt først, ville vektlagt øket deling som et fremtidsbehov, men at de heller griper 

mulighetene teknologien åpner for. 

1. Personlig tilpasset infosøk – bredspektret massekommunikasjon 

Denne aksen handler om hva Internett rent teknologisk kan gjøre for den enkelte, der 

personlig   tilpasset   er   det   ene   ytterpunktet   og   ”likt   for   alle”   er   det   andre   ytterpunktet   der   vi  

primært befinner oss nå. I dag må personer søke, sette sammen, tolke og ordne meningen på 

internett selv. Internett lagrer lik informasjon for alle, det produserer ikke mening for den 

enkelte. I den såkalte HTML-syntaksen definerer man meta-tagger, som igjen er koblet til 

nøkkelord. Ved å spesifisere enkle nøkkelord vil søkemotorer som for eksempel Google som 

er den største, lese av nøkkelordene for å se om noen passer til søkeordet som brukeren har 

lagt til. Alle mennesker vil få de samme linkene presentert når de søker på et bestemt søkeord; 

de er ikke tilpasset dine behov, interesser eller preferanser. Jo større informasjonsmengden 

blir, desto mindre tilfredsstillende er dette for brukerne. Hvor skal du begynne når du ar fått 

85 000 treff på et søkeord? 

Alternativt kan man tenke seg at maskinen vet hvor du er og kun gir deg informasjon du 

trenger der og da. Eksempelvis kunne et søkeord som "ledig hotellrom" kun resultere i en liste 

av hotellrom rundt der du er nå, eller et søk på "restauranter" kunne ta hensyn til de 30 siste 

restaurantene du spiste på, og forsøke å finne noe tilsvarende innenfor fornuftig gangavstand. 

Det er lett å tenke seg at dette kan tas videre der man ikke trenger å søke, men mobiltelefonen 

din varsler om at den restauranten du ser 200 meter ned i gaten kan passe for deg og siden 

klokken alt er 19:45 kunne det passe med en reservasjon der? Med andre ord, informasjonen 

finnes, filtreres, prosesseres og tilrettelegges uten brukerinvolvering. 

Skal dette være mulig må datamaskinene forstå meningen, altså semantikken - bak 

informasjonen på Internett. Denne aksen omhandler derfor også såkalt semantisk web. 

Visjonen med semantisk web er å gjøre såkalte intelligente agenter i stand til å utføre 

instruksjoner automatisk og finne relatert informasjon på vegne av brukeren. Semantisk web 

er under utvikling på begrensede områder og de fleste prosjekter har enda et stykke vei å gå 

for å levere virkelige nyttige resultater. DBpedia er et prosjekt som har som mål å hente ut 

data fra Wikipedia og gjøre det tilgjengelig i et semantisk RDF-format.21 Dette tillater 

                                                           
21 http://no.wikipedia.org/wiki/Semantisk_web 

http://no.wikipedia.org/wiki/Google
http://no.wikipedia.org/wiki/Programvareagent
http://no.wikipedia.org/wiki/DBpedia
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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semantiske agenter å bruke materialet i egne datakilder. FOAF er et annet prosjekt som står 

for Friend of a Friend. Med FOAF kan agenter se sammenhengen mellom mange personer, 

altså kartlegge personlige nettverk og deres karakter (familie, kollegaer osv.). En total 

nettverkskartlegging er svært tidkrevende og komplisert for mennesker gjøre, mens en agent 

kan gjøre dette på svært kort tid. FOAF er eksempel på semantisk prosjekt i sosiale 

sammenhenger. 

Utviklingen av slike semantiske prosjekter er svært interessante å følge for både kultur- og 

reiselivsnæringer og ikke minst for en digitalisert urban turisme. 

2. Mimetisk grensesnitt – maskinaktig grensesnitt 

Denne aksen handler om selve brukeropplevelsen for de som benytter digitale tjenester. 

Mimetisk grensesnitt beskriver bruk som etterligner en menneskeaktig brukeropplevelse, 

mens den maskinaktige ikke gjør det og man må lære seg/tilpasse seg maskinens/systemets 

logikk. Det synes som om de fleste finner det enklere å betjene en datamaskin via en 

berøringsskjerm en via et tastatur, noe som utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett 

bevitner. Veldig mange såkalte "apper" er heller ikke annet enn forenklede måter å hente 

informasjon fra Internet på, men brukeren slipper å åpne en nettleser og skrive en mer eller 

mindre kryptisk URL. Generelt kan man si at grensesnitt som kommer nærmere våre 

menneskelige sanser blir viktigere fremover. Det er imidlertid særlige utfordringer når det 

gjelder tale, selv om Apples Siri22 er et første famlende forsøk på teknologi også på dette 

feltet. 

3. Konstant påkoblet – temporært avkoblet  

 Denne aksen angår brukerne og graden av tilstedeværelse på Internett; går utviklingen i 

retning av påkobling hele tiden eller i retning av at vi ønsker å være mer temporært avkoblet 

og eventuelt når vi ønsker å være det. Dette er en driver som ligger utenfor for hva IKT-

næringen selv har kontroll over; det handler om brukernes/forbrukernes preferanser langs en 

rekke andre akser. Driveren vil uansett påvirke digitaliserte tjenester, og som antydet over, 

løsninger som gjør det enklere å være oppkoblet kan føre til endringer av holdninger og 

preferanser over tid. 

4. Dele alt privat i digital offentlighet – dele minimalt privat i digital offentlighet 
                                                           
22 http://www.apple.com/ios/siri/siri-faq/ 



 

 

43 
 

Denne driveren handler også om Internettbrukerne. Utviklingen av Internett har så langt vært 

en ekspansjon i deling av hel- og halvprivate anliggender på en rekke nettsteder der Facebook 

er den største. Hvorvidt denne trenden fortsetter eller får en motreaksjon som endrer 

Internettbruken, og spesielt bruken av sosiale medier, gjenstår å se. Graden av privat deling og 

innsyn i personlige preferanser, er en viktig driver i utviklingen av digitaliserte kultur- og 

reiselivstjenester, og kanskje en forutsetning for at smarte agenter skal kunne tilby riktig 

informasjon til brukeren i rett tid. 

5. Virtual Reality (VR) – Real Life (RL)  

Dette er en gammel akse, som stadig diskuteres og problematiseres, så også på denne 

workshopen. Vi velger her å knytte denne aksen til brukernes preferanser og bruk av de to 

realitetsmodusene i ulike kontekster. Det handler altså ikke om at vi enten lever i den ene eller 

andre  reality’en  eller  at  Real  Life  er  mer  virkelig  eller  viktigere  enn  den  virtuelle  verden.  Det  

handler snarere om hvordan internettbrukerne vil fordele sine aktiviteter i de to realitetsmodi 

og hvordan forholdet mellom dem vil endres og utvikles i mer eller mindre integrerte 

varianter.  

 

En mer presis akse i dag ville være en opprettholdelse av forskjellen mellom VR og RL som 

det ene ytterpunktet i aksen, og en integrering eller et samspill av de to realitetsmodi som det 

andre ytterpunktet, slik:  

 

VR motsetning RL – VR integrering RL  

 

Utviklingen synes å gå i retning av integrering/samspill, i hvert på noen områder. Aksen er 

strukturlik den vi finner i kulturlivet: Hvordan digitalt kulturkonsum samspiller med eller 

erstatter live real time kulturopplevelser. Den gir derfor en naturlig overgang til aksene i 

kulturlivet. 
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Kulturliv 
Noen av de globale driverne er svært virksomme i kulturlivet og kulturnæringen, og det 

gjelder driverne globalisering og digitalisering (vi minner om at kulturnæringen er en mer 

omfattende kategori enn kulturlivet, siden den inneholder reklame og media også). Når det 

gjelder de nasjonale driverne er både en styrket offentlig kultursektor (Kulturløftet), en sterk 

norsk økonomi som ikke svekker forbrukernes kjøpekraft og det flerkulturelle Norge, viktige i 

norsk kulturliv.  

Verken globaliseringen og digitaliseringen er nye drivere akkurat nå, de har preget kulturlivet 

i et par tiår allerede, men de er stadig svært virksomme og spesielt digitaliseringen 

revolusjonerer bransjene musikk, film og bok.23 Globaliseringen fører til en enda sterkere 

internasjonalisering av alle kulturbransjene, og via nettet oppstår det et nytt globalt market, 

kun ett tastetrykk unna. Her skal det kun handle om bransjeinterne drivere som kan kobles til 

reiseliv, ikke drivere som angår organisering, verdiskaping og markedsøkonomiske 

utfordringer med mer i kjølevannet av den digitale revolusjonen. 

Vi definerte følgende akser i kulturgruppen på workshopen og i arbeidet med rapporten:  

1) Homogent kulturtilbud – heterogent kulturtilbud  

Aksen forholder seg til globaliseringen og omhandler hvorvidt denne innebærer 

homogenisering eller lokal/nasjonal forskjellsproduksjon. Hvis alle kunstmuseer i verden 

stiller ut de samme kunstnerne på samme måte, er det ingen grunn til å dra til Oslo. 

2) Høy digitaliseringsgrad – ingen eller lav digitaliseringsgrad  

Aksen angår hvorvidt og hvor vanlig det er at kulturtilbudene konsumeres online, slik man nå 

kan med musikk, film og e-bok og mange kunstverk. Høy digitaliseringsgrad er positivt for 

reiselivet, hvis denne konsumpsjonen samspiller med det tradisjonelle analoge kultur-

forbruket. Hvis høy digitaliseringsgrad kun fungerer som substitutt for det analoge 

kulturkonsumet, trenger man strengt tatt ikke reise noe sted; man har alt man trenger 

bokstavelig talt i lomma på mobilen. 

3) Sterk live kultur – ingen eller svak live kultur (live: konserter, festivaler ol)  

                                                           
23 A-B Gran et al. Digitalt kulturkonsum – en norsk studie. Forskningsrapport BI nr 2: 2012. 
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Aksen omhandler tilbudet av live kultur på ett gitt sted, her Oslo. Sammen med 

digitaliseringsaksen, gir live-aksen interessante fremtidsbilder for en digital kulturbasert 

turisme. Oslo har per i dag i dag både høy digitaliseringsgrad og sterk live kultur på 

musikkfeltet. 

4) Inkluderende kulturliv – ekskluderende kulturliv 

 Aksen omhandler hvorvidt kulturtilbudene er lett tilgjengelige og innbydende med hensyn til 

pris, arenaer, informasjon, åpningstider og toleranse. En urban turisme er åpenbart tjent med 

ytterpunktet inkluderende kulturliv. 

      5) Mainstream kulturuttrykk – kompromissløse kulturuttrykk   

Denne aksen henger også sammen med globaliseringen og den tidligere omtalte 

homogeniseringen. En fare ved homogeniseringen når man kommer til selve kulturuttrykket, 

er at det strømlinjeformes for å nå et størst mulig internasjonalt marked (dette skjer ikke minst 

i populærkulturen som film og musikk). Det blir mainstream og ganske likt overalt. På den 

andre siden av denne aksen har vi det kompromissløse kulturuttrykket, som vi valgte å kalle 

det, som ikke tar slike markeds- og popularitetshensyn. Norge har gjennom historien gitt oss 

noen kompromissløse kunstnere, der de mest kjente åpenbart er Ibsen og Munch. I dag er 

musikksjangeren black metal noe av det mest kompromissløse vi leverer og noe av det vi er 

mest kjent for i utlandet. Denne aksen er strukturlik den som i reiseliv ble kalt mainstream 

kulturbasert turisme – modig kulturbasert turisme. For den kulturinteresserte urbane reisende 

kan kompromissløs og modig være å foretrekke framfor mainstream.  

Aksene fra de tre næringene reiseliv, kultur og IKT kan inngå i en rekke forskjellige 

scenariokors som vil skape ulike fremtidsbilder for en urban turisme i Oslo. Disse 

fremtidsbildene vil vi utvikle videre i prosjektet del II. 
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Veien videre for et digitalt og kulturbasert reiseliv 

En intelligent profilbasert reiseplanlegger 
En ny digital reiseplanlegger vil gi deg mulighet til å profilere deg ved registrering, samt lære 

av dine valg og gradvis kjenne deg bedre og bedre over tid. Da vil du spare tid i 

planleggingsfasen, og garantert få nye opplevelser og uventede oppdagelser. Imidlertid er en 

slik lærende reiseplanlegger/guide en komplisert forskningsutfordring da det skal tas hensyn 

til utall faktorer og mange begrensninger. Disse er i liten grad av teknisk art, men involverer 

bl.a. å sikre at informasjon som oppgis til brukeren er korrekt og oppdatert, som fordrer at en 

stor mengde aktører er motiverte til – og i stand til – å levere nettopp  dette på en effektiv 

måte.   For   at   den   reisende   skal   oppleve   noen  verdi   av   å   ha   ”all”   relevant   informasjon   for å 

planlegge en god reise og besøksopplevelse, er det en forutsetning at nok aktører deltar med 

”sin”   informasjon.  Vi  må  dermed  sikre  deltagelse   fra  både  store  og  små  aktører   innen  både  

reise og kulturliv – for et gitt geografisk område, i første omgang Oslo. 

Integrasjon mot sosiale nettverk 

Det har lenge vært mulig å legge igjen anbefalinger eller kritikk av alt fra restauranter, 

hoteller og evenementer. Dog har disse ofte vært hatt tvilsom troverdighet, bevisst vært brukt 

konkurransevridende, og ofte vært udatert. Samtidig lytter vi til anbefalinger fra våre venner, 

og kanskje også våre venners venner.  

En integrasjon mot sosiale nettverk er derfor nødvendig for å gi den mobile reisende et tilbud 

i sanntid på destinasjonen. Trolig vil ikke eget sosiale nettverk være tilstrekkelig da det ikke 

nødvendigvis dekker en fremmed by. Man må finne andre måter å matche sin profil med 

ukjente venners anbefalinger. Matching av personer og dynamiske profiler er en 

forskningsutfordring som involverer psykologisk profilering og språklig begrepsforståelse 

samt IT faglige disipliner som ikke eksakt mønstergjenkjenning og webteknologier. 

Arbeid med merking av data (open data) for standardisering av forståelse, samt økende 

kvalitet på automatiserte språkoversettelser, vil gjøre at selve språkbarrierene vil minske 

fremover. På den annen side, vil også reisendes preferanser og tillit til andre brukeres 

anbefalinger endres over tid. Deres vilje til å dele informasjon påvirkes av verdien av hva de 

får igjen for det og av følelsen av at det innebærer en risiko å dele sin egen informasjon.  
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Barrierer ved lokasjonsdrevne reiseplanleggere og gratis by-nett 

Kostnader er en av barrierene for at et smart system som beskrevet her kan bli populært og i 

aktiv bruk. En lokasjonsdreven reiseplanlegger/guide kan medføre svært høye mobildata-

trafikkostnader for de tilreisende. Slik mobiloperatørene virker i dag vil en reisende være 

svært forsiktig med databruk på dingsen sin når hun eller han er tilkoblet et annet 

operatørnettverk. Dessverre er det slik at mobiloperatørene opererer med urimelig høye 

takster for bruk av mobildata i sitt nettverk for tilreisende. Dette er en stor utfordring og må 

løses for å kunne tilby mobile tjenester for tilreisende som de faktisk tør å ta i bruk vitende 

om at det ikke venter en skyhøy mobilregning på dem etter reisen. Moderne smarttelefoner 

kan koble seg til trådløse nettverk slik at man på hotellet f.eks. slipper unna mobilkostnadene.  

Et felles gratis by-nett i Oslo som man får informasjon om når man lander på Gardemoen, 

ville løst dette problemet. Byomspennende trådløst nett har vært rullet ut i hele byer siden 

2004, da først Jerusalem, deretter Mysore og videre en rekke byer i både USA og Europa.  

Mange av disse krever ikke brukerbetaling. 

Snarere enn ny teknologi, trenger vi nye smarte løsninger med den teknologien vi har. 
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Tjenestedesign som interaktiv tilnærming  

Tjenestedesign vil være en hensiktsmessig tilnærming her fordi metoden er interaktiv, 

prosessuell og involverer brukerne (fremstillingen er basert på presentasjonen til 

 Monica Fossnes Petersson i Norsk designråd på workshopen): 

 

 

Reiseliv er tjenestebasert, store deler av kulturlivet er tjenestebasert og digitale løsninger for 

de reisende vil nødvendigvis være tjenestebasert og meget brukerorientert. 

Viktige egenskaper ved tjenester, som det må ta hensyn til i utviklingen av en urban turisme: 

- tjenester har bruker/kunde som medprodusent og derfor er brukerinnsikt viktig  
 

- tjenester strekker seg oftest ut over tid og skapes av flere aktører, og derfor er en 
planmessig regissering (design) av tjenesten nødvendig  
 

-  mange tjenester er avhengig av at kunden selv gjør visse operasjoner (selvbetjening), 
og derfor er interaksjonsdesign viktig.  

 
-  tjenester kan vanskelig lovbeskyttes, og derfor er en sterk merkevare viktig  
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Tjenestedesign er en praktisk og kreativ metode som kan:  
 
– øke kundetilfredsheten  

– forsterke verdier og unikhetspunkter i tjenesteutvikling  

– skape økt intern involvering på alle nivåer i virksomheten/prosjektet  

– effektivisere interne prosesser og øke gjennomslagskraften og lønnsomheten  

– gi kunden/brukeren en bedre og mer helhetlig opplevelse av merkevaren  
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7. Foreslått segment til Oslopilot: Utdanningssegmentet  

Det ble tidlig i workshopen klart at man måtte velge et segment for Oslopiloten UT. Man kan 

ikke henvende seg til kinesiske forretningsmenn, fattige spanjoler og velstående nordmenn i 

samme grep; man når ikke ung og gammel, fattig og rik, vestlig og ikke-vestlige reisende med 

det samme virkemiddelapparatet. Workshopen var til stor hjelp i utkrystalliseringen av 

segmentproblematikken, og det ble helt tydelig at vi måtte velge ett segment før vi setter i 

gang del II av dette prosjektet.  

Valget av segment ble ikke gjort i selve workshopen, men ble uttenkt og besluttet i etterkant 

og i forbindelsen med rapportskrivingen. Valget av segment har sprunget ut fra kunnskap om 

kulturbruk, internettbruk og mat- og reisevaner, og segmentet vi har valgt er: 

Mennesker med høyere utdanning eller i utdanningsforløpet. 

Hvorfor utdanningssegmentet? 

Siden Oslo er en hovedstad i et kaldt høykostnadsland, er det uaktuelt å henvende seg til sol 

og strandsegmentet og til masseturismen overhodet. De som kommer til Oslo fra utlandet og 

som skal benytte kulturtilbud, hoteller og restauranter, må ha en viss kjøpekraft. Det er et 

vilkår vi ikke kan se bort fra. Samtidig ønsker vi ikke å basere en Oslo-pilot om Urban 

Turisme, kun på den rike middelklassen på 50 år+. Vår ide om UT tar ikke utgangspunkt i 

lommeboka, selv om vi ikke kan se helt bort fra den. Vår målgruppe for fremtidens urbane 

turist eller reisende er de kulturinteresserte, de matinteressert, de miljøbevisst og de 

gjennomdigitalisert.  

Utdanningssegmentet passer som hånd i handske i vårt UT-prosjekt, fordi det (statistisk sett) 

er positiv sammenheng mellom 1) utdanning og kulturforbruk, 2) utdanning og interesse for 

mat og restauranter, 3) utdanning og miljøbevissthet og 4) utdanning og graden av hvor 

digitalisert man er. 

Ved å velge utdanningssegmentet fanger vi opp både reisende forretningsfolk, 

utenlandsstudenter på Oslos utdanningsinstitusjoner, norske turister i Oslo og reisende fra 

både vestlige og ikke-vestlige nasjoner. Folk med høyere utdanning er  både  ”fattige”  lærere  

og studenter og rike professorer og siviløkonomer. Vi unngår rik- og grådigprofilen, samtidig 

som vi fanger opp studerende, ferdigutdannede og høytlønnede reisende i mange ulike 
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profesjoner. Ved systematisk å tiltrekke oss flere utdannede mennesker til Oslo, kan det på 

sikt også styrke den kreative klassen i byen og endre profilen av byen. 

Utdanning og kulturforbruk 
Kulturkonsumundersøkelser i Norge og Europa viser at det er positiv sammenheng mellom 

høyere utdanning og  kulturbruk  som.  SSB’s  undersøkelser  viser  en  klar  sammenheng  mellom  

kulturkonsum og utdanningsnivå for de fleste kulturformer. Det er en større andel med høy 

enn med lav utdanning som besøker opera/operette, teater/musikal/revy, konsert, ballett/dans, 

museum, kino og folkebibliotek. Sammenhengen finnes, men er svakere for kulturfestival, og 

her er det helt avgjørende om en har vært på pop/rock festival eller litteraturfestival. Figuren 

under viser sammenhengen mellom kulturforbruk og utdanning for konsertbesøk – høsten 

2008/våren 2009:24 

 

 
Figuren viser andel besøkende på konsert – etter utdanningsnivå (N=3800). 

Ved å satse på de velutdannede når man de mest kulturinteresserte – uavhengig av 

kulturbransje. 

 

 
                                                           
24 A-B Gran og H. Vaagen: Hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? Perduco Kultur rapport 2010. 
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Utdanning og matvaner 
De velutdannede er også de som er mest  interessert  i  kulinarisk  og  ”eksotisk”  mat,  i  sunn  mat  

og i å spise på restaurant. De med høy utdanning spiser minst junkfood og de spiser oftest 

ute. De er også mest interessert i å smake på nye retter.25 Også internasjonale studier viser at 

det å spise middag på restaurant har sterk sammenheng med høy sosioøkonomisk status (et 

par ref). Tabellen under viser utdanningens betydning for restaurantbesøk: 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Tabell 6-11 Hvor ofte spiser du middag på restaurant? (Etter utdanning). Prosent. 2005. MMI Norske Spisefakta 

  Folkeskole Ungdomsskole Videregående Høyskole/Universitet Totalt 
3 ganger i året  28   43   57    68   58 

eller oftere 
Aldri   24   13   8    6  9 

__________________________________________________________________________________ 
Figur hentet fra SIFO Fagrapport nr 6. 2007. 

Mens nesten 70 prosent av dem med høy utdanning spiser denne typen måltider regelmessig, 

er tallet blant dem med lavest utdanning 28 prosent. Kun 6 prosent av de med høyere 

utdanning spiser aldri ute. 

Ved å satse på de velutdannede når man de som vil benytte flest av Oslos restauranttilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Fagrapporter fra Senter for forbruksforskning 2007, 2008, 2012. 
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Utdanning og internettbruk 
De velutdannede er også de mest digitaliserte på (minst) to måter:  

For det første: En langt høyere andel med akademisk utdanning benytter internett daglig enn 

de uten høyere utdanning. Dette skyldes ikke minst at de velutdannede benytter internett på 

jobben i større grad enn de uten universitets- og høyskoleutdanning . Vi når slik sett de som er 

mest vant til å orientere seg på nett i en eller annen forstand. Figuren under viser 

sammenhengen mellom utdanning og daglig internettbruk. Legg spesielt merke til hvor stor 

forskjellene var de første årene med internett: 

__________________________________________________________________________ 

Prosentandel som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, etter utdanning. 1997-2011  
(SSB Norsk mediebarometer 2011): 
 

1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010     2011 

Prosentandel totalt       7      10     27      35     35     42      44     55    60     66     71    73      77        80 
 

Ungdomsskole      3        5      15    20     20    26       28      34    43     43     52    53      58        65 

Videregående skole         5        8      22    32     32    37       42      50    57     63     68    71      77        77 

Universitet/høgskole, kort   11      18      34    53     42    61       60      67    72     76     79    84      87        87 

Universitet/høgskole, lang   14      20      43    50     57    62       65      79    78     84     86    88      86        89 

_________________________________________________________________________ 

Det var de med kort og lang høyere utdanning som først tok den digitale teknologien i bruk, 

og det er fremdeles slik at de med høyere utdanning er mer på nett enn de uten utdanning.  

For det andre: De velutdannede er også de som først benytter nye digitale kulturtjenester (i 

tillegg til det yngste alderssegmentet) som streamingtjenester, e-bøker, digital filmleie osv. 

Figuren under viser utdanningens betydning for konsumet i bokbransjen, både det analoge og 

det digitale:26 

                                                           
26 A-B Gran et al. Digitalt kulturkonsum – en norsk studie. Forskningsrapport BI nr 2: 2012. 
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Andel av befolkning som har benyttet/kjøpt følgende siste 6 
måneder (per utdanningsgruppe):
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Vi ser her igjen det klassiske trappemønsteret som fremkommer når man fremstiller forholdet 

mellom utdanning og andelen forbrukere; jo høyere utdanning folk har, desto mer sannsynlig 

at de kulturkonsumenter – også betalende digitale kulturkonsumenter. Gratis- og ulovlig 

tjenestene slår noe annerledes ut; de er overrepresentert av det yngste alderssegmentet. 

Ved å satse på de velutdannede, har man større sjanse for å slå gjennom med digitale 

nyvinninger også når det gjelder reisepraksis. 

En bærekraftig kulturbasert urban turisme bør altså ikke primært følge lommebøkene, men 

også bøkene: Oslo bør tiltrekke seg de kloke hodene med kulturell, kreativ og sosial kapital. 

Det  kan  styrke  Oslo  som  ”hjerneby”  og  Oslos  profil  som  en  digital,  kompetent  kulturby  for  

ung og gammel, for norske og utenlandske reisende. 
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Utdanning og reisevaner 
Befolkningsundersøkelser viser at andelen som tar ferie øker med økende utdanning og 

inntekt (Solheims presentasjon på work shop). Dette gjelder for både vinterferie, påskeferie, 

sommerferie og andre ferier. De som reiser på ferie er også kunst og kulturinteressert, noe vi 

ser av figuren under:  

Personlig interesser i ferien

10.12.2012 | Hilde Charlotte Solheim    |    Befolkningsundersøkelsen 2012
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«Planlegger du å benytte hele eller deler av feriedagene du skal ha neste år til 
å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?»
(De som oppgir at de ikke skal ha ferie i 2012 har ikke fått spørsmålet)

n= 972

 

Av de interessene som oppgis her ligger kunst og kultur og musikk/konsert helt på toppen 

med fortrinnsvis 20 og 18 prosent. Både helse, sport og idrettsarrangementer må altså se seg 

slått av kulturinteresse. Vi kan også merke oss at 20 prosent ikke planlegger å benytte ferien 

til å forfølge interesser i det hele tatt. 

Ut fra det vi allerede vet om folks kulturvaner kan vi anta at det er de med høyere utdanning 

som har disse kulturinteressene, noe vi ser stemmer i figuren under. Kun 7 prosent av de med 

kun grunnskoleutdanning skal benytte feriedager på kunst og kultur mot 27 prosent i gruppen 

med høyskole/universitetsutdanning over 3 år. Her ser vi at Oslo har en mye høyere andel 

som er interessert i å bruke reisen til kulturformål enn de andre landsdelene i Norge, noe som 

henger sammen med at Oslo har den høyeste andelen med utdannede mennesker i landet og at 

de i større grad enn resten av landet er kulturkonsumenter i utgangspunktet (SSB 2009). 

Overført til utenlandsturistene betyr det at man bør markedsføre seg i forhold til byer med høy 

andel utdannede og stor andel kulturkonsumenter.  
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Andel av befolkningen som skal benytte feriedager til 
kunst/kultur innen ulike demografiske grupper

 

I dette kapittelet har vi forsøkt å vise hvorfor utdanningssegmentet er hensiktsmessig å satse 

på i en urban turisme. Utdanningssegmentet tilfredsstiller kravet om at de urbane reisende bør 

være spesielt interessert i mat, kunst og kultur og at de er spesielt digitalt kompetente. 

Reiselivsstatistikk viser også at de utdannede reiser mer enn andre, og at vi slik sett treffer den 

gruppen som er overrepresentert blant de reisende. 
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Drøfting av foreslått segment 
Å velge ut og fokusere på gjester og reisende med utdanning er ikke uproblematisk. Vi 

beveger noe oss bort fra den endimensjonale vektlegging på kjøpekraft, men de kunnskapsrike 

er også de som tjener mest. Sosiale, økonomiske og kulturelle ulikheter vil forme alt reiseliv i 

overskuelig fremtid. Vi mennesker har ofte blinde flekker i våre perspektiver. Det er lett å se 

bort fra at politiske flyktninger og arbeidsinnvandrere vil utgjøre en stor del av tilreisende til 

hovedstaden. Vi har allerede og kan vente flere fra et Europa i dyp finansiell og sosial krise.  

Uansett valg av fokus og fremtidsscenarier må vi ta med i betraktningen at Oslo er en by, en 

rik by, en by som kan tilby arbeid og muligheter som mange, særlig unge, ikke kan håpe på i 

egne land og byer når de sier no future, no fear. Mange av disse unge, særlig de som begir seg 

ut på reiser for å finne arbeid og levelige forhold, vil nettopp være blant de kunnskapsrike, 

urbane, digitaliserte og kultiverte som vi foreslår å fokusere på. Men vi må ikke glemme at 

også mange andre uten sosial, akademisk og kreativ kapital vil være gjester i Oslo. Vi har her 

for eksempel ikke vektlagt forskning på familiebesøk til den stadig økende delen av 

befolkningen med innvandrer bakgrunn. I en framtidig pilot bør det også gjøres. 

Ønsker Oslo å være en inkluderende by med vekt på sosial utjevning, toleranse og like 

rettigheter for alle? Da må også kultur- og reiselivsnæringene ta sin andel av det ansvaret det 

er å bygge tjenester og produkter som treffer en større bredde. Vi vil på tross av disse 

innvendingene fastholde vårt foreslåtte segment, men inkludere noen grupper som kan 

modifisere en elitistisk og ekskluderende policy.  Det forplikter å være den ledende, rike og 

normsettende klassen. Involvering og engasjement utover vår egen begrensede horisont blir 

viktig framover – både i og utenfor en urban turisme. 

Oslos profil er ikke bestemt en gang for alle. Det pågår en kamp om Oslos ansikt – og sjel – 

og debattene om internasjonalisering, multikulturalisme og ghettoisering vil pågå lenge i byen 

vår, og godt er det. Å rekruttere og inkludere mennesker med annen etnisk bakgrunn enn 

velutdannet hvit norsk middelklasse er en oppgave for Oslo-piloten. Vår workshop i 2012 var 

blendahvit, middelaldrende og middelklasse, og den reflekterte hvilke personer som er ledere 

i de respektive tre næringene. Det er mye å gå på når det gjelder toleranse-indeksen til Florida 

her, selv om Oslo er best i klassen. Nye former for sivilt engasjement må skapes. 
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8. UT del II: Oslopiloten 
 

Del II i Urban Turisme, selve Oslopiloten, bør designes slik at den spiller på lag med 

føringene i reiselivsstrategien og eksisterende markedsførings- og profileringskanaler, samt 

virkemiddelapparatet (som Innovasjon Norge, Visit Norway/Visit Oslo, Oslo kommune og 

Norsk Designråd).  

Vi er kjent med at tre forprosjekter innen brukerstyrt reiselivsforskning er under arbeid 

(Kickoff 2013) og at Oslo kommune planlegger et profilbyggende prosjekt i Oslo. Norsk 

Designråds kompetanse innen tjeneste- og opplevelsesdesign bør også tas i bruk. På vår 

workshop gjorde vi en foreløpig kartlegging av relevante pågående prosjekter.  Oslo-piloten 

bør integrere og nyttiggjøre seg alle pågående relevante prosjekter, men samtidig også utvikle 

nye tilnærminger. Disse bør vektlegge samhandling, brukerstyring og fremtidsrettet 

innovasjon og utløse det initiativ og engasjement som ligger åpent eller latent i Oslos urbane, 

kreative og kunnskapsbaserte miljøer. Å bygge felles arenaer og broer mellom de tre 

næringene er i seg selv et avgjørende arbeid som krever fasilitering og fokus i lengre tid for å 

lykkes. 

Piloten vil basere seg på eksisterende kunnskap og erfaringer fra pågående prosjekter i tillegg 

til innsikt og erfaring opparbeidet i den gjennomførte workshopen og fremtidige workshoper. 

Den overordnede målsettingen er å utvide og tydeliggjøre oppfatningene om Oslo som 

reisemål og å prøve ut ulike måter å utvikle produkter og tjenester på i utvalgte segmenter 

som skissert i denne rapporten.  

Det må gjøres en ekstra jobb for å få med operative reiselivsaktører i Oslo som Colorline, 

NSB, flyselskap, hoteller, Billettservice m.fl. Vi må ta stilling til om Virke og NHO 

reiselivsbedrifter skal med i piloten. 
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Del II i Urban Turisme vil videre følge av innsiktene i Workshopen og denne rapporten. Den 

vil inneholde blant annet følgende: 

 Prosjektteam med klart mandat og ansvarsdeling  

 Etablere forpliktende samarbeid med aktørene i de tre bransjene reiseliv, IKT og 

kultur 

 Bruk av ekspertpaneler (både fra del I og nye) 

 Egne kvalitative og kvantitative undersøkelser knyttet til valgt segment  

 Forslag til konkrete tiltak overfor valgt segment i hovedstaden 

 Syntetisere og systematisere overføringsverdien til andre byer  

Oslopiloten vil bestå av et prosjektteam med følgende arbeidsfordeling mellom aktørene: 

 MEMETOR ved Rita Westvik med flere fasiliterer og driver UT-nettverket, holder i 

design og spredning av resultater fra studier, workshoper og utprøving av digitale 

tjenester. 

 NIMBLE utvikler og utforsker spesifikke digitale tjenester i samarbeid med relevante 

reiselivsaktører. 

 SINTEF ved Geir Horn er IKT-ansvarlig.  

 Handelshøyskolen BI ved Anne-Britt Gran er faglig ansvarlig for forskningsrelatert 

virksomhet og for å systematisere overføringsverdien til andre byer i Norge. Hun har 

også ansvar for kulturnæringen i UT-nettverket. 

I praksis gir det foreslåtte segmentet oss muligheten til å arbeide med satsingsområder og 

utprøvinger som for eksempel: 

- Flere internasjonale konferanser til Oslo 

- Samarbeidsprosjekter mellom Oslo kommune og alle utdanningsinstitusjonene i Oslo 

for å trekke ut alle mulige synenergieffekter av at Oslo er en utdannings- og studentby 

- Forfølge utenlandsstudentene/ansatte (f.eks alle doktorandene) i Oslo for å se på deres 

kulturbruk når de bor her, når de får besøk fra hjemlandet og når de evnt returnerer til 

Oslo med familie og venner senere i livet 

- Direkte markedsføring og profilering mot utdanningssegmentet i utvalgte områder av 

Europa, i Oslos vennskapsbyer og resten av verden  
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- Rabatterte priser på alle kulturaktiviteter (evnt også på kollektivtransport) for reisende 

studenter  

- Kombinerte arbeids- og turistvisum 

- Grønne løsninger som Car2Go minibusser og lignende 

-   Utvikle og teste nye digitale konsepter hvor de tre næringene samarbeider (TBD) 

-   Teste autentiske, sosiale opplevelsesorienterte tjenester – f. eks. matchmaking mellom 

reisende og bofaste; besokmittoslo. com/visitmyoslo.com, sofaturisme, spise middag, 

gå på konsert/være med backstage eller som festivalmedarbeider o.l.  

-   Definere verdifulle opplevelser for Oslo: truestoriesfromoslo.com 

For 2013 vil en avgrensing av aktivitetene kunne se slik ut:  

5M: MUSIKK – MAT – MILJØ – MØTER – MUNCH 

- Musikkbyen Oslo vies særlig oppmerksomhet i samarbeid med organisasjonen med 

samme navn 

- Matfokus i samarbeid med Vulkan 

- Miljø: Grønne kreative løsninger vektlegges særskilt (samarbeid med 

miljømerkingprosjektene innen reiseliv, Bellona og Øyafestivalen), samt synliggjøre 

Oslos mange muligheter både innen natur (fjordbyen, markabyen) og kultur 

(festivaler, museer) 

-    Møter og kongresser - identifisere operatører som kan ha Oslo som destinasjon for 

møter/kongresser/meetings-segmentet 

- Munch-året 2013; London følges nøye i samarbeid med Munch-museet 

 

Tidsperspektivet i Oslopiloten ser overordnet slik ut: 

- Utvikle et helt konkret design for en Oslo-pilot og partnersøk: Januar-mars 2013 

- Utvikle finansieringsplan og søknadsskriving: Mars-mai 2013 

- Gjennomføring av selve piloten i samarbeid med utvalgte partnere: Juni 2013- 

september 2014 

- Funn, erfaringer og oppsummeringer fra piloten i rapportform, oktober-desember 2014 
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