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Trondheim 24.09.21 

Reiselivssatsing sør-vest regionen 

Opplevelsesnæringen er svært utsatt for stadig endringer i markedet, som økt digitalisering, 

tilgjengelighet, og at våre gjester forandrer adferd, noe som gjør at en må kunne snu seg fort og 

tilpasse seg. De endringene vi ser må tas på alvor, og det blir viktig å utvikle og markedsføre reiselivet 

med globale trender som bakteppe. Noen trender er derimot «harde» trender, noe som gjør at næringen 

også må endre adferd for å få til en balansert utvikling. Dette gjelder på lokalt, regionalt og nasjonalt 

nivå og bør henge sammen. 

En viktig faktor i reiselivsutvikling fremover er stedsutvikling/samfunnsutvikling - altså hvordan vi 

forvalter og bruker stedsressursene våre på vegne av fellesskapet, i et nasjonalt, regionalt og lokalt 

perspektiv, hvordan vi driver ansvarlig markedsføring, hvordan vi finansierer nødvendige fellesgoder 

og hvordan vi samkjører strategier og planer.  

Med andre ord må reiselivet forstås og behandles i et større samfunnsperspektiv, og som et verktøy for 

å bygge gode lokalsamfunn. Reiselivet er ingen lineær verdikjede, men en nettverksøkonomi. 

Samhandling og samarbeid med tydelig rollefordeling blir derfor viktig i arbeidet med 

reisemålsutvikling.  

Reiselivssatsing sør-vest regionen 

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen har vedtatt en tydeligere satsning på 

reiselivet i regionen. Trøndelag Reiseliv ble engasjert for å gjennomføre en workshop for 

reiselivsaktører i regionen for å kartlegge behov og for å få innspill til handlingsplanen til strategisk 

næringsplan. Som en forberedelse til workshop ble det gjennomført en spørreundersøkelse. Den ble 

sendt ut i mars 2021 til ca. 100 ulike reiselivsaktører i de åtte kommunene. Vi mottok 35 besvarelser 

som deretter ble grunnlaget for arbeidet under workshopen i Orkanger 3.september 2021.  

Under workshopen fikk forsamlingen presentert hvordan reiselivet er strukturert, hvordan vi jobber 

strategisk nasjonalt og regionalt (Trøndelag) og hvordan dette henger sammen med planer og ønsker i 

opplevelsesnæringen i sørvest. Funnene fra undersøkelsen viser noen tydelige ønsker blant aktørene i 

sørvest. Det er et skille og et behov for en bedre samhandling mellom næring og det offentlige. Vi har 

trukket ut fem punkter som går igjen av behov og ønsker i næringen knyttet til kommunenes og 

regionen sørvest sin rolle for utvikling av næringen.  

• Samhandling 
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• Nye produkter og opplevelser 

• Turistinformasjon 

• Vertskapsrollen – Innbyggere og aktører 

• Kompetansetilbud 

Disse punktene mener vi må innarbeides i Trøndelag sørvest sin strategiske næringsplan. Det er ikke 

nødvendigvis slik at regionrådet skal jobbe med alle disse punktene, men at den strategiske 

næringsplanen spiller på lag med øvrige planer innenfor de åtte medlemskommunene og utfyller 

hverandre.  

Lakseregionen som merkevare 

Det er et uttalt ønske om å jobbe under “lakseregionen” som felles merkevare. Begrepet er tatt i bruk i 

regionrådet, samt innarbeidet i den strategiske næringsplanen som profil for reiselivssatsingen. 

En slik monolittisk merkevarestrategi passer fint når produktene er i samme kategori eller tilbyr et 

lignende sett med fordeler. Det er for eksempel en typisk strategi for et bilmerke. Strategien er også 

økonomisk gunstig, fordi man kan konsentrere markedsføringsmidler mot èn merkevare.  

Det er også svakheter med en slik strategi for reiselivet, som består av mange ulike aktører. Noen vil 

ikke føle seg hjemme under den valgte merkevaren, dermed er det vanskelig å jobbe enhetlig og 

samlet. Negativ omtale av ett tilbud vil også ramme alle som bruker merkevaren. Det tar tid å bygge et 

omdømme, men en useriøs aktør/hendelse kan raskt få konsekvenser for alle aktørene. Derfor er ikke 

en slik strategi et åpenbart valg for reiselivet. Å velge et spesifikt produkt inn i varemerket (laks) øker 

også sårbarheten til merkevaren.  

 Relasjonsbygging og kundens opplevde kvalitet er viktig når merkevarer bygges i reiselivet. Det 

krever sterke og gode leveranser (produkter, service formidling). Opplevelsen av produktet er en større 

verdi enn produktet i seg selv. Det er den forventede opplevelsen som er kundens “reason to go". 

Hvorvidt man innfrir kundens forventinger, påvirker styrken til merkevaren. Enten kunden er fornøyd 

eller misfornøyd har kundene i dag sterk påvirkningskraft gjennom word of mouth og electronic word 

of mouth (sosiale medier m.m.)  Derfor er det viktig å tiltrekke seg riktig gjest til riktig sted, til riktig 

tid.  

Vi anbefaler å spille på regionens mangfold samt styrke opplevelsestilbudet for å skape en felles 

identitet som regionen kan samle seg om. Strategiske planer må bygges nedenfra og opp, hvor 

planverket gjenspeiler ønskene fra næringen - og forankres i næringen. Å bygge på eksisterende 

strukturer i reiselivet gir et bedre utgangspunkt for utvikling av kvalitetsopplevelser. Dette styrkes 

ytterligere med god samhandling mellom næringen og det offentlige. 
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Strategisk næringsplan 

Den strategiske næringsplanen bør definere overordnet mål og delmål, hvorav konkrete tiltak for hvert 

mål bør fremkomme i handlingsplanen. Vi kommer her med forslag til omformulering av mål og 

delmål. Forslag til tiltak for handlingsplanen er markert i grønt under hvert punkt og er basert på 

utkastet for den strategiske næringsplanen 2021-2025. Det anbefales at tiltakene for måloppnåelse 

gjennomgås og defineres i en egen arbeidsgruppe for handlingsplanen.   

Strategi - Kultur- og opplevelsesnæring 

Mål: Sørvestregionen skal være en synlig og konkurransedyktig region innenfor kultur- og 

opplevelsesnæringen. Regionen skal samle seg om en felles identitet og framstå med felles profil, 

samtidig som den spiller på mangfoldet i de åtte kommunene. 

Delmål:  

❖ Styrke regionens posisjon som reiselivsdestinasjon gjennom samarbeid i etablerte strukturer i 

reiselivet.  

o Gjennomføre presseturer i samarbeid med Trøndelag Reiseliv for å synliggjøre 

regionens opplevelsestilbud.  

❖ Lokal matproduksjon som et satsningsområde.  

o Synliggjøre regionens lokalproduserte produkter på relevante arenaer som Trøndersk 

matefestival. 

o Satse på lokal matproduksjon i grunnskolens fag “Mat og Helse”. 

❖ Utvikle opplevelsesnæringen ved å etablere samarbeidsarenaer på tvers av kommunegrensene 

samt iverksette kompetansetiltak. 
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Veien videre 

Trøndelag Reiseliv har på bakgrunn av dette arbeidet følgende anbefalinger for det videre arbeidet 

med reiselivssatsingen i sørvest regionen. 

• Forankre næringens behov i den strategiske næringsplanen 

• Samarbeid om utviklingsløp og markedsføring (markedspakker) 

o Kompetansehevingstiltak, kurs, mentorordning mm 

o Opplæring i strategisk kompass og personas for produktutvikling og kommunikasjon 

• Ta i bruk og være en del av den nye merkevaren for hele Trøndelag 

• Avklare roller på de ulike nivåer. Hvem blir bindeleddet og koordinatoren for felles 

aktiviteter? 

Trøndelag Reiseliv som kompetansesenter for reiselivsnæringen i Trøndelag samarbeider og bistår 

gjerne regionsammensetninger med kompetanse og veiledning i reiselivssatsing og 

opplevelsesutvikling.  

 

 

Annika Honggard 

Prosjekt- og utviklingsansvarlig, Trøndelag Reiseliv 

sign: 

 

Bjørn Tore Hals 

Kommunikasjonssjef, Trøndelag Reiseliv 

sign:  
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