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TERJE AURDAL

Pionerene i klyngen ble med i det 
nasjonale klynge-programmet i 
2008. Programmet skal stimulere 
til økt innovasjon og samarbeid 
mellom bedri�er, forsknings- og 
utdanningsmiljøer og o�entlige 
aktører. I 2012 hadde klyngen som 
kaller seg Innovative Opplevelser 
fått sin tid i dette programmet. 
Samarbeidet ga mersmak, gode 
resultater i bedri�ene og de 50 har 
bestemt seg for å fortsette. Klyn-
gen skal hjelpe dem til å dyktig-
gjøre hverandre og lø�e satsnin-
gen på nyskaping og innovasjon. 
Innenfor klyngen �nner de også 
samarbeidspartnere i kampen om 
kundene eller til ulike prosjekter.

40 prosent av verdiskapingen i rei-
selivet i Nord-Norge skjer i klyn-
gens geogra�ske nedslagsområde, 
ifølge klyngens hjemmeside.

Utvikle kundeopplevelser
Bård Jervan i konsulentselskapet 
Mimir sier at bedri�ene har til-
egnet seg mye teoretisk kunnskap 
gjennom klyngeprogrammet og at 
en av kjerneoppgavene i nettverks-
samarbeidet er å omsette kunnska-
pen til praksis. Jervan er leid inn 
for å lede klyngen.
– Bedri�ene skal utvikle de kun-
deopplevelsene som kan gi etter-
spørsel hele året, sier Jervan.

Han tilføyer at det må �ere helår-
lige arbeidsplasser til for å gjøre 
reiselivsnæringen mer attraktiv 
som arbeidssted.

Innovasjon Norge støtter klyngen 
og ga den 2,36 millioner i bedri�s-
utviklingstilskudd i april. Støtten 
fra Innovasjon Norge går til ulike 
utviklingsprosjekter under nett-
verkets paraply. Nettverket sam-
arbeider også med andre klynger, 
blant annet den svenske klyngen 
Peak Innovation i Midt-Sverige, 
med bedri�er fra Åre/Østersund-
området.

Hittil er det �est bedri�er nord 
for Salt�ellet med i samarbeidet, 
men Jervan forteller at klyngen nå 
vil rekruttere �ere medlemmer på 
Helgeland i samarbeid med Kunn-
skapsparken Helgeland.

Bruk av nettverket
Medlemmene betrakter ifølge 
Jervan klyngen som sin felles 
«utviklingsavdeling». Her kan de 
syreteste ideer og få nye innspill. 
Dessuten klarer klyngen å se ting 

på nivået over enkeltbedri�ene, 
blant annet hvordan man kan sam-
arbeide om å bygge produkter som 
kopler sammen bedri�er. 
– Når bedri�ene jobber sammen 
om kompetanseutvikling og 
markedsmuligheter, begynner de 
å samarbeide mye mer fordi de 
forstår hverandre bedre. Det blir 
lettere å avstemme forventninger 
til hverandre når man jobber ut 
fra samme plattform, sier Jervan.

Han minner om at bedri�er fra 
denne klyngen har vunnet eller 
vært kandidater de tre siste årene 
Innovasjon Norge har kåret årets 
reiselivsbedri� nasjonalt.

Gåsehud
Det er svært forskjellige bedri�er 
med i nettverket. Små og store. 
Det de har til felles er ønsket om 
å skape verdifulle opplevelser for 
sine gjester.
– Og det er svært krevende. Kun-
dene kommer fordi de vil, ikke 
fordi de må. Folk drar normalt på 
hvalsafari i Andenes bare én gang. 
For å få stort nok kundegrunnlag, 
må de utvikle produkter og en pro-

fesjonalitet som gjør at de får godt 
rykte i sosiale medier og digitale 
markedskanaler hvor kundene kan 
kommentere sine opplevelser. His-
torier som sprer seg i slike kanaler 
er mest troverdige, sier Jervan.

– Nettverkets mantra er at en opp-
levelse ikke er god nok før gjestene 
får gåsehud. Da må bedri�ene vite 
hva som gir gjestene gåsehudopp-
levelser, sier Jervan. Det er der be-
talingsviljen ligger, og derfor svært 
viktig for lønnsomheten, fortsetter 
han.

Dramatisering
Han forteller at det etter hvert har 
kommet mye kunnskap om dette. 
Særlig har forskningslø�et «Opp-
levelser i Nord» vært viktig. Der 
har alle de viktigste FoU-miljøene 
i Nord-Norge medvirket sammen 
med ledende internasjonale FoU-
miljøer innenfor opplevelsesbasert 
turisme.

Et av grepene for å gi gjestene gå-
sehud er å bygge en dramaturgi 
rundt opplevelsene, på samme 
måte som �lmskapere gjør. For å 

få til det må man gå dypt inn i å 
forstå kundebehovene, hva som er 
meningsfullt og så verdifullt for 
gjestene at de vil bruke feriepen-
gene sine på det i et høykostland 
som Norge. Nettverket syretester 
ved å opptre som krevende kun-
der hos hverandre. Jervan viser 
til at det er utarbeidet en oversikt 
over de viktigste faktorene som 
tilfredsstillere disse kravene. Se 
egen rammesak.

Trender
En viktig del av nettverkssamarbei-
det er å forsøke å utnytte trender 
bedre. Som for eksempel foodies. 
Fenomenet går ut på at måltids-
opplevelsene styrer valget av reise-
mål. Her jobber aktørene i Lofoten 
med å utnytte at de har verdens 
største sesong�ske og har ekspor-
tert �sk i over 1000 år. Nå bygger 
de historier rundt dette og skaper 
nye opplevelser for sine gjester. Så 

nå tjenes det penger ikke bare på 
selve Lofot�sket, men også på his-
torien om det og ved at �sk foredles 
lokalt til måltidsopplevelser. Noen 
tar også med gjestene ut på havet 
i en skøyte, viser dem ulike �ske-
metoder som brukes i regionen og 
lar dem �ske råvarene til sine egne 
måltider mens de får historien om 
Lofot�sket «servert».

Klyngen
MEDLEMMER

Nordlandsforskning
NORD Universitet
Lofoten Reiselivsfagskole
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
Lofoten Winter
Havblikk Camping
Widerøe Flyveselskap
Vist Bodø
Tenk Træna 
Vesterålen Reiseliv
Sortlandshotellene
Scandic Hotel Narvik
Scandic Havet Hotell
Salt Lofoten AS
Scandic Hotel Svolvær
Quality Hotel Grand Royal
Novadis
Northern Alpine Guides
Narviksenteret – Røde Kors krigs-
museum
NordNorsk Reiseliv AS
Hotel Marena
Nettverket Lofoten Mat
Kystriksveien Reiseliv
Breidablikk Gjestehus
UiN/Handelshøgskolen i Bodø
Visit Narvik
Destination Lofoten
Akvakultur in Vesterålen
Bodøgaard – Kunst og kultur
Njords
Hamsunsenteret
Hildringstimen
Hvalsafari
Lofotakvariet
Lofoten Golf-Links
Lofotr Vikingmuseum
Narvikfjellet
Stella Polaris AS
Thon Hotell Lofoten
Spitsbergen Travel
Vinterfestuka i Narvik
Svinøya rorbuer
Tuvsjyen
XXLofoten
Aalan Gård

En gruppe nordnorske reiselivsbedrifter i Nordland og på Svalbard fant hverandre 
gjennom å satse på klyngesamarbeid for noen år siden. Nå har disse 50 bedriftene 
bestemt seg for å løfte samarbeidet til et nytt nivå.

Det er svært krevende å få nok turister til å dra på hvalsafari, kort og godt fordi dette er en opplevelse de 
fleste bare unner seg en gang i livet. De som tilbyr slik safari må derfor forstå hva som gir dem godt rykte i 
sosiale medier, og dessuten klare å levere nødvendig kvalitet. Foto: Marten Bril

Foto: Marten Bril

Jakten på gåsehud
50 reiselivsbedrifter i en klynge:
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– I det opplevelsesbaserte reiseli-
vet er det verdien som skapes for 
gjesten («dette vil jeg oppleve») 
som er selve nøkkelen. Det er der 
betalingsviljen ligger, det er slike 
opplevelser vi er villig til å reise 
langt for å få. Det er de som gir 
oss status i omgangskretsen og det 
er disse vi deler i sosiale medier. 
Nord-Norge er i seg selv et stort 
skattkammer for denne typen 
turisme, sier Bård Jervan.

Dette må til for å åpne lomme-
boka til folk:

• Opplevelser som er relevante og 
meningsfulle for hver enkelt gjest.
• Relevant og riktig informasjon 
i forkant, så gjesten er godt for-
beredt ved ankomst.
• Involvere gjesten hele veien, slik 
at hun får et eierskap til opplevel-
sen gjennom å være med å skape 
den selv.
• Gi muligheter for oppgradering 
av tilbudet eller alltid har noe mer 
å by på for den som ønsker det.
• At opplevelsen har en riktig dra-
maturgi, slik at gjesten holdes i 
�ytsonen mens nye forventninger 

stadig blir skapt.
• Se og dekke kundebehov, som 
for eksempel å samle deltakerne 
i etterkant av opplevelsen for en 
sosial bearbeidelse.
• At gjesten får kjøpe med seg et 
minne hjem, noe som hjelper ham 
til å huske hva han har gjort.
• At gjesten er så fornøyd at hun 
vil ha mer av det gode og komme 
igjen.
 
Kilde: Innovative Opplevelser

Dette åpner lommeboka

Telefon:
75 12 76 70

Alt innen asfalt

asfaltverket@veidekke.no

Gjestenes opplevelsesreise 
må analyseres fra A til Å, 
slik at bedriftene forstår 
hva kunden liker og ikke 
liker, og hvordan gode opp-
levelser kan forsterkes.

Bedri�ene må klare å identi�sere 
hva som øker verdien for kunden, 
og motsatt; hva som kan forringe 
en opplevelse. En slik forringelse 
kan eksempelvis oppstå når gjes-
tene ikke forstår hva som skal skje, 
at de står og fryser eller at de ikke 
får nok mat.

Eller det kan handle om at gjestene 
er usikre på situasjonen. Som et 
eksempel peker Jervan på at ulike 
nasjonaliteter ønsker å uttrykke 
seg forskjellig når de opplever noe 
fantastisk. Når hvalen kommer opp 
av havet ute på en hvalsafari vil 
noen være stumme, andre hyle, 
noen vil ta rundt naboen mens 
andre vil klappe. Om de blir usikre 
på hva som er «lov» sammen med 

gjester fra mange ulike land, kan 
de «miste» litt av opplevelsen bare 
ved å tenke på slike ting. 
Dette vet man nå, og guiden for-
teller på forhånd at du kan gjøre 
det du føler for når hvalen er der. 
De tilbyr også å ta bildene for deg, 
slik at du ikke bruker tiden på �kle 
med kameraet i stedet for å se på 
hvalen. Det er viktig at gjestene får 
utløst den forventningen de har til 
møtet med hvalen på en god måte, 
sier Jervan. 
– Gjestene må holdes «i flyt» hele 
tiden, det er da de får de beste opp-
levelsene, tilføyer han.

Jervan fastslår at det er nytt å 
fagliggjøre reiselivstjenester på 
denne måten. Faget kalles gjerne 
opplevelsesdesign, og de første læ-
rebøkene om dette er nå inne på 
pensum ved �ere høyskoler.

FJERN FORRINGERE: Når hvalen kommer opp av havet vil noen være stumme, andre vil hyle. Om en gjest er 
usikker på hva som er «lov» sammen med gjester fra mange ulike land, kan han eller hun «miste» litt av 
opplevelsen bare ved å tenke på slike ting. Foto: Marten Bril,  Nordnorsk Reiseliv

SOSIALE MEDIER: Det er om å 
gjøre for reiselivsbedrifter å få 
godt rykte i sosiale medier og 
digitale markedskanaler hvor 
kundene kan kommentere sine 
opplevelser, sier Bård Jervan. 
Foto: Mimir

Slik kan opplevelser 
forsterkes
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