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Innledning 

Næringsklyngen Innovative Opplevelser (InnOpp), som organiserer over 60 opplevelsesorienterte 

bedrifter hovedsakelig i Nordland, er med i en nasjonal satsing på kompetanseutvikling i regionale 

næringsmiljøer via Innovasjon Norges klyngeprogram. Formålet med det nasjonale 

kompetanseutviklingsprogrammet er å bidra til regional vekst. Videre er det et mål å bidra til å skape 

en struktur som sikrer raskere faglig oppfølging fra kunnskapsinstitusjonene gjennom 

kommunikasjon og koblinger mellom bedrifter, faglig kunnskapsutvikling og forelesere på flere nivå. 

Det vil si både fagskole, høyskole og universitet. 

Som et ledd i dette arbeidet har Innovative Opplevelser ønsket å utrede etablering av Campus 

Lofoten, - en kompetansearena for morgendagens turisme i Norge, gjennom en mulighetsstudie. 

For at opplevelses- og reiselivsnæringene skal lykkes med å ta ut en høyere verdiskapning, og 

dermed tilby stabile helårige arbeidsplasser er det identifisert behov for både mer, mer tilgjengelig 

og ny kompetanse. Behovet for kompetanse for å sikre attraksjonskraft fremheves fra flere hold, 

også den siste Stortingsmeldingen om reiseliv.  

Initiativet bak Campus Lofoten er forankret i en ambisjon om å formalisere en kunnskapsarena for 

dette, med studietilbud som er tilpasset næringens behov (dvs. både kandidatproduksjon, etter- og 

videreutdanningstilbud, samt kortere praksisorienterte kurs). Campus Lofoten skal gjennom sitt 

studietilbud være et virkemiddel for å bygge opp og styrke Norges posisjon som en ledende 

destinasjon for bærekraftig opplevelsesturisme.  

Mulighetsstudien er gjennomført av Arktisk Kompetanse AS v/Trygve Steen som prosjektleder i 

perioden juni -  oktober 2017, på oppdrag for Innovative Opplevelser. Klyngeleder Bård Jervan i 

Innovative Opplevelser er prosjektansvarlig.  

Det er 2. utgave av mulighetsstudien, revidert sist 15.05.18.  Den vil bli oppdatert med nye utgaver 

når det kommer innspill og kommentarer som belyser muligheter og premisser ytterligere. 
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1.1 Bakgrunn 
Nordland fylkeskommune (NFK) sin Innovasjonsstrategi – Et innovativt Nordland – peker ut industri, 

sjømat og opplevelsesbasert reiseliv som de tre viktigste næringene i fylket. EU sin metodikk for 

SMART-spesialisering er brukt både i analysearbeidet og i iverksettingen av strategien. Smart 

spesialisering tar utgangspunkt i regionale fortrinn, og deres evne til å utvikle seg positivt.  

NFK var først i Norge til å ta i bruk plattformen, og opplevelsesbaserte næringer er særlig sentrale i 

dette arbeidet. Dette koordineres med Strategien for Reiseliv og Opplevelsesnæringer i Nordland 

2017-2021, som er en fortsettelse av tidligere satsinger på opplevelsesbasert reiseliv, kultur og 

matopplevelser. Både i Innovasjonsstrategien og i Reiselivsstrategien er det lagt vekt på å utvikle et 

innovasjonssystem for opplevelsesbasert reiseliv inkludert kultur- og matopplevelser. 

Kompetanseutvikling og framtidsrettede utdanningstilbud inngår som et viktig komponent i dette. 

En kunnskapsbasert satsning på opplevelsesdrevet turisme er relativt nytt, og er i mindre grad fanget 

opp av utdanningssektoren.  Opplevelser er det hurtigst voksende segmentet i Norge innenfor 

reiseliv, - en utvikling som er fundamental i veksten i reiselivet både i Nord-Norge og andre deler av 

landet. Det mangler i dag et helhetlig og praksisnært kompetansetilbud innenfor opplevelsesdrevet 

turisme. Næringen har i stor grad selv utviklet kompetanse på området gjennom klyngesamarbeid, 

nettverk og kortere prakisnære tilbud og men også kurs levert av bl.a. Nord Universitet. I de senere 

år har det vært en langt tettere dialog mellom forskning på opplevelsesturisme som potensial og 

aktører innenfor næringen.  Dette samspillet har ført til at en økende andel av næringsaktører 

innenfor dette segmentet har etablert samarbeidsrelasjoner med Lofoten Reiselivsfagskole og 

utdannings- og forskningsmiljøene om en mer kunnskapsbasert utvikling av potensialet.  Dette skjer 

på ulike arenaer, men særlig viktig har klyngen Innovative Opplevelser og bedriftsnettverkene vært.  

Norsk Opplevelseskonferanse er også en viktig og veletablert arena for dette samspillet, sammen 

med en at en rekke bedriftsnettverk også fokuserer på opplevelsesutvikling.  

Gjennom samarbeidet som er etablert mellom næring, fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 

og forsknings- og utdanningsinstitusjonene er det etablert et godt grunnlag for å videreutvikle 

kompetansen innenfor opplevelsesturisme gjennom en Campus for framtidens opplevelsesturisme, 

med Lofoten også sompraksisarena, en Living Lab (omtales senere i dokumentet). 

Vågan og Lofoten kan gjennom Campus Lofoten-konseptet utvikles til å få en posisjon som en 

ledende utdanningsarena for framtidsrettet opplevelsesbasert turisme.  En turisme som både er i 

sterk vekst, og som stiller store krav til formidling, ressursforvaltning og forståelse av stedsidentitet 

og kultur. Perspektivet for en slik arena er både det regionale, nasjonale og internasjonale. 
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1.2 Avgrensning 
Campus Lofoten er foreslått som en arena som fasiliterer undervisningslokaler og en infrastruktur 

som er tilpasset behovene for flere nivåer utdanning og kompetansehevning rettet særlig mot 

opplevelsesdrevet turisme. For at en slik ambisjon skal lykkes, er det en forutsetning at 

kunnskapsmiljøene og utdanningsinstitusjonene (Universiteter, fagskoler og andre 

kompetansetilbydere) fyller Campus Lofoten med innhold. 

1.3 Arbeidsprosess 
Mulighetsstudien bygger på samtaler med sentrale aktører representert gjennom reiselivsnæringen, 
næringsforeninger, Vågan kommune og ulike utdanningsinstitusjoner, i tillegg til fagrapporter 
relatert til reiseliv og opplevelsesturisme og samtaler med klyngeledelsen i Innovative Opplevelser. 
Se oversikt over disse i vedlegg 1. 
 

1.4 Ambisjon  
Gjennom mulighetsstudien er det en ambisjon å synliggjøre behovet for en formalisert 
utdanningsarena med særlig fokus på bærekraftig opplevelsesturisme, som også inkorporerer nyere 
forskning og kunnskap, bl.a. utviklet gjennom det store forskningsprogrammet «Opplevelser i Nord».   
 
Lokalisering er tiltenkt Vågan i Lofoten. Dette begrunnes med stedets sterke posisjon som helårig 
destinasjon for opplevelsesturisme og næringsaktører som er godt posisjonert innenfor dette 
markedet. Flere av disse har fått utmerkelser og vunnet priser på nasjonalt nivå de siste årene. 
 
Reiselivsbedrifter i Vågan har over flere år har samarbeidet med kunnskapsinstitusjoner og 
forskningsmiljøer for å utvikle sine produkter, og gjennom målrettet arbeid har flere bedrifter lyktes 
med å markere seg på nasjonalt nivå.  XXLofoten i Svolvær vant i 2012 prisen som Årets 
Reiselivsbedrift, og Svinøya Rorbuer har blitt nominert til samme prisen to ganger (2015 og 2017). 
Thon Hotel Lofoten var nominert i 2011 og har senere vunnet prisen Norges bestehotellfrokost og 
har tatt en sterk posisjon som konferansehotell gjennom sin opplevelsesbankett som er skapt i 
samarbeid med forskningsmiljøene som er med i Innovative Opplevelser. Aalan Gård, en annen 
Lofotbedrift som også er med i klyngen, ble i året kåret til Årets Gullhane, - en nasjonal pris for 
bygdeturismebedrifter. 
 

   
 
Begge Universitetsmiljøene i landsdelen er allerede etablert i Vågan i form av årstudium naturguiding 
(UIT) og Bachelorkurs i Opplevelsesdesign og Masterkurs i Innovasjon opplevelsesbasert verdiskaping 
(Nord Universitet). I tillegg er Norges eneste fagskole for reiseliv etablert i Vågan. Den vil i løpet av 
studieåret 2018 utvide sitt studietilbud med en 2-årig utdannelse innenfor natur og kulturguide. 
 
Aust-Lofoten VGS har over flere år hatt reiseliv som studietilbud, dvs. egen faglinje innenfor reiseliv. 
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Norsk Opplevelseskonferanse og fag-uke ble nylig arrangert for 11. gang. I 2016 samlet denne uka 

mer enn 300 deltakere i Svolvær, og hadde over 400 fagseminar-deltakelser fordelt på 7 faglige 

arrangementer i for- og etterkant av selve konferansen. Arrangementet har status som en nasjonal 

konferanse og arrangeres i samarbeid mellom Innovasjon Norge (nasjonalt), Nordland 

Fylkeskommune, NordNorsk Reiseliv, Opplevelser i Nord, ATTA (Adventure Travel Trade Association) 

NHO Reiseliv og næringsklyngen Innovative Opplevelser, som også formelt eier konferansen. 2017 

arrangerte InnOpp også et nasjonalt kurs i internasjonal forretningsutvikling for Adventure-bedrifter i 

samarbeid med ATTA (internasjonale kursledere) og Innovasjon Norge. Dette kurset ble kjørt med ca. 

50 deltakere fra hele landet. 

I tillegg har kompetansebedriften SALT sitt hovedkontor i Svolvær (de leverer undervisningsopplegg 
og undervisning til både Fagskolen og UiT sin guideutdanning) og det er etablert en avd. av 
Nordlandsforskning med 2 ansatte (disse er også involvert i reiselivsforskning i regionen). 
 
Dette vurderes som et svært godt grunnlag for å utvikle og etablere en fast utdanningsarena (les: 
Campus Lofoten), basert på at flere aktører leverer sine tilbud gjennom en slik campus og at fokus er 
kompetanse for morgendagens turisme. 
 

2.0 Opplevelsesdrevet turisme 
 

I dette kapittelet følger en gjennomgang av utviklingstrekk og særpreg ved opplevelsesdrevet 

turisme som kommersiell næring. 

2.1 Opplevelsesturisme som begrep 
Opplevelsesdrevet turisme er et begrep som favner bredt og omhandler blant annet kultur-

opplevelser, matopplevelser og naturopplevelser, og er definert som: turisme som kombinerer fysisk 

aktivitet, kulturell utforskning og naturopplevelser1. Det viktige i denne sammenhengen er 

forståelsen av opplevelser som driver for etterspørselen, ofte omtalt som «reason to go» og 

opplevelsesdrevet verdiskaping. Sentralt i dette ligger derfor også betydningen av forstå kundebehov 

og tilrettelegge for tilbud og reisemål som møter slike opplevelsesønsker.   

ATTA (Adventure Travel Trade Association) som er den største internasjonale bransjeorganisasjonen 

innen opplevelsesdrevet turisme har en figur som framstiller en del sentrale sammenhenger og 

komponenter i dagens internasjonale adventure-turisme, herunder kundenes opplevelsesønsker 

knyttet til begreper som transformasjon, utfordringer, mestring, wellness og unikhet: 

 

   

 

                                                           
1  Scenariebeskrivelser, Norsk Reiselivsnæring 2025, Menon 
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Et kjennetegn ved den opplevelsesbaserte turismen er at den bygger på stedlige ressurser, dvs. 

stedegen kultur, natur og dyreliv. Det er den helhetlige opplevelsen som er essensen i 

opplevelsesturismen, og når stedlige ressurser tas i bruk til næringsvirksomhet må dette gjøres på en 

på en langsiktig og bærekraftig måte. Samtidig er denne turismen også i inngrep med alle de 

endringsprosesser som pågår i moderne turisme: markedsendringer, digitalisering, endrede 

kundebehov, delingsøkonomi, internasjonal vekst, mm. 

2.3  Utdanning for framtiden i en sektor i vekst 
Reiselivsnæringen er global og er nå en av verdens raskest voksende næringer (UNWTO, 2011) med 

en forventet vekst på ca 66% innen 2030 (UNWTO, 2014). Reiseliv er også den næringen med mest 

potensial i nord (KRD/NHD/MD 2013). Turistene søker i økende grad unike opplevelser, og adventure 

–turismen har på kort tid vokst fra 10% til 20% av den internasjonale turismen (Euromonitor, 2016), 

opplevelsesintensive kortferier ("microadventures") er en av de sterkeste voksende trendene. Kultur 

og måltidsturisme øker også globalt (OECD,2014; Reisepuls 2017) og nasjonalt (Meld.St. 2017). Økt 

etterspørsel etter aktive og unike opplevelser i autentiske omgivelser indikerer at potensialet for 

vekst i Norge og ikke minst i nord er stort.  

Reiselivsnæringen er i vekst, men ingen segmenter vokser så raskt som opplevelsesbransjen. 

 «Opplevelsesbransjen har hatt en positiv verdiskapingsutvikling etter tusenårsskiftet, og vokser 
raskest av samtlige bransjer i reiselivsnæringen med hensyn til verdiskaping og ansatte.»2 

 

Kilde: http://www.menon.no/wp-content/uploads/07reisepol_lowres.pdf, s 21 

«Tiden er over da det var nok å tilby turistene norsk natur og en god seng. Med et høyt 

kostnadsnivå og en krevende internasjonal konkurranse må turistene ha en spesielt god grunn for 

å velge akkurat Norge som reisemål. Produksjon og leveranse av unike opplevelser til turister blir i 

et slikt perspektiv viktig for å lykkes i konkurransen på turismemarkedet både for bedrifter, hele 

destinasjoner og Norge som reisemål.3» 

(Leder, 5 årsrapporten for Forskningsprogrammet «Opplevelser i Nord») 

                                                           
2 Menon rapporten Norsk reiselivsnæring 2025.   
3 Opplevelser i nord. 

Opplevelsesbransjen har 

opplevd klart sterkest 

verdiskapingsvekst de siste ti 

årene. Opplevelsesveksten 

drives både av en sterk 

offentlig satsning på kultur, 

samt en sterk 

etterspørselsvekst etter 

aktivitetsturisme. 

http://www.menon.no/wp-content/uploads/07reisepol_lowres.pdf
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2.4. Potensial, innsikt og utfordringer  
Nordland og Lofoten leverer på alle de nye signaturopplevelsene for Norge; naturnære aktiviteter, 

kultur, lokal mat og lokalt levesett. Det anslås at denne sektoren vil kunne bidra til økonomisk 

utvikling, kulturell bevaring og revitalisering av steder (UNWTO, 2016) i mange norske regioner. For å 

ta del i utviklingen er det avgjørende at næringen videreutvikler sin egen kunnskapslattform og 

styrker sin utviklingsevne. Reiseliv- og kulturnæringene er sammensatt av flere sektorer og 

delsektorer, de har ulike utdanningsbehov og både små og store bedrifter er representert.  

Nye generasjoner turister krever også nye tilnærminger og nye faglige tilnærminger for å møte krav 

til kvalitet og innhold. Eksempelvis er opplevelsesøkonomi, historiefortelling/dramaturgi, 

besøksforvaltning, digital kommunikasjon og konseptutvikling viktige verktøy i utviklingen av 

opplevelsesturismen.  Dette er ikke bare en trend i Norge, men en del av den internasjonale 

utviklingen av reiseliv og turisme, og understøttes av St.meld.nr. 19 (2016-2017):    

«Det er viktig for Norges fremtidige omdømme som reisemål, og for graden av gjenbesøk, at 

opplevelsesproduktene som utvikles og tilbys av reiselivsnæringen, er av god kvalitet. Besøkende 

kommer tilbake og anbefaler Norge videre til venner og kjente kun hvis erfaringene deres er gode 

nok.»  

                                                                      Stortingsmelding 19 (2016-1017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig, s 31. 

Chris Doyle, direktør for Adventure Travel Trade Association (ATTA) adresserer eksempelvis også en 
sentral utfordring for den videre utviklingen av opplevelsesturismen i Norge: 

– Destinasjoner må ta grep for å designe sin egen utvikling. Norge har allerede 30 års forsprang på å 
utvikle innovative opplevelser. Nå trenger dere langsiktige planer for hva slags turisme dere vil 
tilrettelegge for, ikke bare om 5 og 10 år, men 50 år framover. Dere kan ta en ledende posisjon i å vise 
hvordan man utvikler reisemål som er bærekraftige og som styrker lokalt samarbeid og verdiskaping.4 

3. Opplevelsesturisme og kompetansebehov 
 

Fra flere hold fremheves behovet for økt kompetanse i utviklingen av den opplevelsesbaserte 

turismen. Trender er i kontinuerlig endring, kundegrunnlaget endres med økende grad av 

internasjonalisering (i Lofoten er allerede 50% av gjestene internasjonale) og utviklingen indikerer at 

morgendagens turist vil være mer bemidlet, bedre utdannet og ha tydelige forventninger til hva de 

skal oppleve. Det er slike kvalitetsbevisste kunder norsk opplevelsesturisme skal leve av i fremtiden. 

 

    

                                                           
4 http://horecanytt.no/%E2%80%93-norge-er-en-av-verdens-mest-attraktive-destinasjoner 
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3.1 Framtidsrettet kunnskap 
Morgendagens reiseliv i Norge og Nordland må kunne håndtere vekst og de utfordringer som følger 
med veksten. Men også håndtere radikale endringer forårsaket av ny teknologi (digitalisering), nye 
markeder (f.eks. de asiatiske), endringer i turistenes adferd og etterspørsel (interaktive aktive 
opplevelser, mm.), økt konkurranse, påvirkningen fra delingsøkonomien og behovet for mer 
bærekraftig utvikling. For å nå opp i konkurransen må aktørene både være profesjonelle og 
innovative, de må utvikle nye høykvalitetsprodukter  – som både møter turistenes krav og 
etterspørsel og er lønnsomme. Behovet for kompetanse som gir aktørene evnen (kapasiteten) til å 
møte framtiden ligger på dermed på tre plan: 
 

1. Evne/kapasitet til å realisere potensialene (innovasjon, kommersielle leveranser, lønnsomme 
virksomheter, tilpasse seg behovs- markedsendringer) produkt/markedsdimensjonen. 
 

2. Evne/kapasitet til fornyelse og omstilling (ift. digitalisering, nisjifisering, differensiering som 
påvirker tilbuds- og markedsutvikling og bærekraft i leveransene) omstillingsdimensjonen. 
 

3. Evne/kapasitet til å håndtere vekst (rammebetingelser, besøks- og attraksjonsforvaltning, 
fellesgoder, bærekraftig destinasjonsutvikling) bærekraftsdimensjonen. 

 
I likhet med næringen selv, må også studietilbudene endres.  I den videre utviklingen av 

opplevelsesturisme som næring er det nå behov for en mer langsiktig formalisering av arenaene for 

kompetanseheving. Så langt er det de ledende klyngeprosjektene  som i stor grad som har fasilitert 

samarbeid mellom forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og reiselivsnæringen ift. 

opplevelsesdrevet reiseliv. 

En stor andel av aktørene innenfor dette markedet kan beskrives som gründerbedrifter ubygd opp av 

personer uten formell utdanning innen dette fagområdet.  Som det påpekes i 5-års rapporten fra 

forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, er det eksempelvis et udekket kompetansebehov ift. 

tydeligere forståelse av kundenes behov, motiv og betalingsvillighet og ikke minst hva som må til for 

å utløse faktiske reiser. Dette er også påpekt på nasjonalt nivå: 

«Økonomisk globalisering innebærer at norsk reiselivsnæring må være frempå for å tiltrekke seg 

betalingsvillige turister i framvoksende økonomier. Det er ikke gitt at produkter som har tiltrukket 

tyskere, skandinaver og andre europeere til Norge, er spennende for kinesere på ferie. Norsk 

reiselivsnæring må tilegne seg kunnskap om etterspørselstrender i framvoksende økonomier».  

(Scenariebeskrivelser, Norsk Reiselivsnæring 2025, Menon Analytics)  

3.2 Besøksforvaltning som nytt fagområde 
En økende tilstrømming av besøkende som etterspør opplevelser gir et økt besøkstrykk på populære 

naturområder. Denne trafikken er i mange tilfeller ikke organisert, og skjer på individuell basis og gir 

mange destinasjoner nye utfordringer innen det som kalles besøksforvaltning (visitor management). 

Kapitaliseringen på denne type turisme skjer i første rekke gjennom kjøp av transport, overnatting og 

bespisning.  For destinasjoner som har høy attraksjonskraft i form av natur kan denne trafikken 

representere utfordringer knyttet opp mot kanalisering av trafikk, tilrettelegging, søk og redning 

samt informasjonsarbeid til de som legger ut på tur. I den senere tid har denne problemstillingen i 

særlig grad blitt løftet frem på destinasjoner på Vestlandet og i Lofoten.  

3.3 Kompetansemangel som hinder for verdiskapning. 
Opplevelsesturismen kjennetegnes av sin kompleksitet.  Produktet som tilbys er stedegen, noe som i 

praksis innebærer at nødvendig logistikk og infrastruktur må utvikles på stedet av bedriftens egne 
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ressurser. Dette er en krevende oppgave, og stiller store krav til en bred kompetanseplattform for å 

dekke temaer som risikoanalyser, sårbarhetsanalyser, bærekraft, operasjonsprosedyrer, intern 

opplæring, formidling og opplevelsesdesign, produktutvikling og kvalitetssystemer.  

Reiselivsbedrifter innenfor opplevelsesturisme bygger i stor grad sine produkter og produktutvikling 
på erfaring og eget nettverk. I NHOs kompetansekartlegging oppgir 58% av medlemsmassen 
tilknyttet NHO reiseliv at de har et udekket kompetansebehov. En forholdsvis høy andel (opp mot 
43%) av intervjuede bedrifter i Nordland har rapportert at de har mistet kunder / tapt oppdrag 
grunnet mangel på kompetanse i egen bedrift.5 Særlig fremheves manglende salgskompetanse og 
manglende rutiner for gjensalg og kundeoppfølging. 
 

3.4 Kompetansebehovet i reiselivs- og opplevelsesnæringen. 
 I kartleggingen av det regionale behovet; Kompetansebehov i reiselivs- og opplevelsesnæringen  

(Nordlandsforskning, Arbeidsnotat 1020/2015) så man både på tema, form og innhold.  

På åpent spørsmål om hva respondentene mener mangler av kompetanse i næringa som helhet, er 

det klart flest som trekker frem utfordringer knyttet til samarbeid og kompetanse omkring 

forretningsmessig samarbeid. Det er også mange som oppgir behov innenfor de tradisjonelle 

temaene som produktutvikling, markedsføring, salg, vertskap og innovasjon.  

Respondentene har også svart på delområder som det er kompetansebehov på innenfor tre 

hovedområder; Markedsrettede tema, opplevelses- og vertskapsrettede tema og økonomisk 

administrative tema. Svarene gir et tydelig bilde av behovet innenfor de tre temaene, og vises til 

selve arbeidsrapporten for mer innsikt på dette nivået. Når det gjelder formen på kompetansetiltak 

for denne målgruppen (dvs. eksisterende bedrifter), viser svarene at det er viktig å kunne for å få 

tilbudene i en form som er tilpasset aktørenes hverdag. Figuren viser ønsket form på formelle kurs. 

130 respondenter har kunnet velge inntil 2 former: 

 

  

Dette bidet er en viktig input til forståelsen av hvordan et Campus Lofoten kan fasilitere disse 

behovene (se kap. 7) på en fleksibel måte, og tilby skreddersydde løsninger også i en EVU-

                                                           
5 Kompetansebehov i reiselivs- og opplevelsesnæringa.  Nordlandsforskning. Arbeidsnotat 1020/2015. Karin Marie 

Antonsen for Innovative Opplevelsers kompetanseprosjekt. 

                                                                                       

Samlingsbasert på studiested m. forelesninger i lavsesong 
 

Forelesningsbasert heltid på studiested 
 

Desentralisert deltid: Samlinger i regionen + nettbasert i lavsesong 
+ jobb/praksis i høysesong 

 
Desentralisert heltid: Samlinger i regionen + nettbasert i lavsesong 

+ jobb/praksis i høysesong 
 

Deltid nettbasert: E-læring m. alle forelesninger og oppgaver over 
nett + jobb/praksis i høysesong 

 
Heltid nettbasert: E-læring m. alle forelesninger og oppgaver over 

nett + jobb/praksis 
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sammenheng. Den overordnede tilnærmingen til å beskrive behovet og Campus Lofoten i en 

sammenheng har hatt denne tilnærmingen:                                                                                

 

Kompetanse er en kritisk forutsetning for å ta ut potensialet for vekst i på to nivå; innholdet må være 

fremtidsrettet og kompetansetilbud må tilrettelegges i en form som er tilpasset aktørene og 

studentenes behov. Særlig blir et godt etter- og videreutdanningstilbud viktig.  

 

4.0 Forskning på opplevelsesbasert verdiskaping 
 

Reiselivet har tradisjonelt vært lite opptatt av forskning og utvikling som kilde til kunnskap og 

innovasjon. I nyere undersøkelser sier imidlertid mer enn åtte av ti reiselivsbedrifter i Nord-Norge at 

de mener forskning er viktig eller svært viktig for utviklingen av reiselivet i landsdelen (Næringsstyrt 

forskning. Identifisering av behov innenfor reiselivet i Nord-Norge, 2011) 

Gjennom forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, er det gjennomført 11 delprosjekter med 

problemstillinger relatert til opplevelsesnæringen innenfor temaer som innovasjon, læring, 

entreprenørskap, næringsutvikling, markedsføring, kundeperspektiv, verdiskaping, 

destinasjonsutvikling, organisering og ledelse innen service og opplevelsesorientert reiseliv i 

nordområdene spesielt. Rundt 50 forskere deltok i prosjektet.  

Gjennom prosjektet er det produsert en betydelig mengde kunnskap om opplevelsesnæringen i form 

av vitenskapelige publikasjoner, artikler, bøker og 8 disputaser. Dette er et viktig bidrag for å styrke 

det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for opplevelsesturisme, og mulighetene for å utvikle og 

tilrettelegge framtidsrettede studier og kompetansetilbud. 
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Tabellen viser en samlet oversikt over resultater av forskningsprogrammet Opplevelser i Nord. 

Behovet for en mer systematisert kunnskapsbasert utvikling for å sikre attraksjonskraft fremheves fra 

flere hold, også den siste stortingsmelding om reiseliv: Når forskere arbeider sammen med næringen, 

øker bruken og relevansen av forskning som kilde til innovasjon. Andelen av bedriftene som anser at 

FoU-institusjonene er viktige kunnskapskilder for innovasjon har endret seg, og resultatene på 

bedriftssiden er tydelige. Tallene for 13 kjernebedrifter i Innovative Opplevelser viser en samlet 

omsetningsvekst på 162 pst. i perioden 2008–2013.  

5.0 Campus Lofoten – nasjonalt kompetanesenter for framtidens turisme 
 

Gjennom etableringen av Campus Lofoten er det en ambisjon å ta en nasjonal posisjon som en 

ledende kunnskapsleverandør for framtidens turisme i Norge.  Valget av Vågan og Lofoten for 

etablering av en slik campus begrunnes med regionens sterke posisjon og et nasjonalt behov.  

5.1  Opplevelsesturisme i Lofoten 
Lofoten er blant de destinasjonene i Norge med høyest andel internasjonale gjester og turismen er 

basert på opplevelser i møte med stedegen natur, kultur og matopplevelser. Regionen er av en rekke 

kjente internasjonale publikasjoner som Lonely Planet og National Geographic identifisert med unike 

opplevelseskvalitet, og er av disse rangert blant verdens vakreste destinasjoner.6 

«… Når det gjelder reiseliv og kultur er Lofoten en av spydspissene i Norge, og vi er her for å lære 

og for å få inspirasjon, sier Hofstad Helleland, som har tatt turen sammen med flere fra 

kulturdepartementet og Visit Norway.” 

 Kulturminister Helleland, Lofotposten 27 juni 2017. 

                                                           
6 http://www.housebeautiful.com/lifestyle/g4661/most-beautiful-islands-world/?slide=6 

http://www.huffingtonpost.com/2015/08/19/lofoton-island-norway_n_5166948.html https://www.lofotposten.no/lokale-
nyheter/lofoten-pa-forstesiden/s/1-71-3531907 
https://www.theguardian.com/travel/2008/jul/01/canoeingandkayaking.europe  

http://www.housebeautiful.com/lifestyle/g4661/most-beautiful-islands-world/?slide=6
http://www.huffingtonpost.com/2015/08/19/lofoton-island-norway_n_5166948.html
https://www.lofotposten.no/lokale-nyheter/lofoten-pa-forstesiden/s/1-71-3531907
https://www.lofotposten.no/lokale-nyheter/lofoten-pa-forstesiden/s/1-71-3531907
https://www.theguardian.com/travel/2008/jul/01/canoeingandkayaking.europe
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Regionen har gjennom målrettet arbeid i form av bedriftsnettverk, destinasjonsutvikling og 
kompetansenettverk lyktes med å utvikle helårsturisme i mange bedrifter, også i gründerbedrifter 
med lokalt eierskap. Reiseliv styrker seg nå som en integrert del av øvrig næringsutvikling i regionen.  
Lofoten som region er også debattarena for sentrale problemstillinger knyttet til den økende 
turismen i Norge, herunder behovet for bedre besøksforvaltning. Med et begrenset landareal for 
rekreasjon og næringsvirksomhet grunnet en utsatt kystlinje og et alpint landskap, er det mange 
interesser som skal operere på samme areal. Som læringsarena representerer Lofoten flere sentrale 
problemstillinger relatert til opplevelsesbasert turisme som uorganisert ferdsel, frivillig beredskap og 
behovet for tilrettelegging for nye brukergrupper.  Regionen er utpekt som pilot for 
besøksforvaltning i regi av Nordland Fylkeskommune, og destinasjonsselskapet har igangsatt arbeidet 
med å bli merket Bærekraftig Destinasjon (merket forvaltes av Innovasjon Norge). 
 

5.2  En felles arena, - et mangfold av tilbydere. 
Lofoten er en godt egnet nasjonal læringsarena for dagsaktuelle problemstillinger innenfor et bredt 

spekter; helårsturisme, lønnsomhet, besøksforvaltning, tilrettelegging og kanalisering, 

delingsøkonomi,  turistfiske og ressursforvaltning, sesongsvingninger,  stedsutviklingsprosesser, 

ekstremsport og frivillig beredskap, nye tilretteleggingsformer (Via Ferrata, mm.), verneformål versus 

næringsutvikling og sist men ikke minst ulike interesseperspektiv mellom næringsgruppene fiskeri, 

akvakultur, petroleumsutvikling, landbruk og reiseliv. 

5.3  Lofoten som kunnskapsarena i undervisningen («Living Lab») 
Campus Lofoten vil med enkle grep kunne koble teoretisk undervisning til praktiske eksempler i 

regionen med studenter, forskere og forelesere Dette kalles ofte nå for Living Lab, og er en 

tilnærming som får stadig større fokus i utdannings- og innovasjonssammenheng. Lofoten er en 

kompakt region, med stor variasjon av næringsaktører innenfor reiseliv og opplevelsesturisme fra 

kjedehoteller med høyt fokus på matopplevelser, til mindre familiedrevne rorbuanlegg.  Regionen 

har stor spennvidde i organiserte opplevelsestilbud fra det mer ekstreme som klatring, stisykling, off-

piste, dykking og surfing til «mykere» aktiviteter som fiske, kajakk, vandring, attraksjoner, kultur og 

matopplevelser. I tillegg er allerede Lofoten Reiselivsfagskole en etablert virksomhet i 

Vågan/Lofoten. Lofoten har også andre næringer, vitale lokalsamfunn og behov for gode løsninger 

mellom økt turisme og regionen som bosted og attraktivt lokalsamfunn for fremtidige generasjoner.  

Studier ved Campus Lofoten vil dermed få en unik tilgang til å koble undervisning, og på sikt 

forskning, med praktiske eksempler og ulike typer innovasjonsprosjekter. Modellen benyttes i dag i 

regi av Nord Universitet og deres bachelorkurs i opplevelsesdesign. Her deltar ledere fra ulike 

reiselivsbedrifter i Lofoten som gjesteforelesere og veiledere for studentene. Studentene bruker også 

egne virksomheter eller innovasjonsprosjektet som «case» i kursene. 
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5.4 Norsk Opplevelseskonferanse  

Konferansen arrangeres årlig i Svolvær, og har befestet rollen som landets viktigste møtested for 

aktører innen opplevelsesturismen. Her får deltakerne innblikk i nasjonale og internasjonale trender 

innenfor opplevelsesturisme.  Konferansen har også en viktig rolle som arena for nettverksbygging og 

erfaringsutveksling mellom deltakerne, og samler årlig mer enn 300 fagpersoner.  

Norsk Opplevelseskonferanse ble i 2017 arrangert for 11. gang, i samarbeid mellom Innovasjon 

Norge, Nordland Fylkeskommune, NordNorsk Reiseliv, Opplevelser i Nord, ATTA (Adventure Travel 

Trade Association) NHO Reiseliv og Innovative Opplevelser (som også formelt eier konferansen). 

 

 

    

5.5  Sterke næringsaktører 
Flere reiselivsbedrifter i Vågan har over flere år har samarbeidet med forskningsmiljøene for å utvikle 
sine produkter, og gjennom målrettet arbeid har flere bedrifter lyktes med å markere seg på 
nasjonalt nivå.  Reiselivsbedriften XXLofoten i Svolvær vant i 2012 prisen som Årets Reiselivsbedrift, 
og Svinøya Rorbuer har blitt nominert til samme prisen to ganger (2015 og 2017). Thon Hotel 
Lofoten, nominert i 2011, har senere vunnet prisen Norges beste frokost og har tatt en sterk posisjon 
som konferansehotell (kåret til åtets event-arena av HSMAI) bl.a. gjennom sin opplevelsesbankett 
som er utarbeidet gjennom samarbeidet i Innovative Opplevelser. I 2017 ble også Aalan Gård på 
Vestvågøy, som også er med i InnOpp, årets Gullhane (vant den nasjonale bygdeturismeprisen). 
Foruten om reiselivsaktører er kunnskapsbedrifter etablert i Svolvær gjennom Nordlandsforskning og 
Kunnskapsbedriften SALT, samt at opprettelsen av det nye Olje og Miljøvernsenteret er besluttet 
lokalisert til Svolvær. I kontorfellesskapet «Lofothavn» i Svolvær er det også virksomheter med 
relevant kompetanse (arkitektur, webdesign, eventvirksomhet, rådgivning, planlegging, eiendom). 
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5.6 Universitetsmiljøene er allerede etablert i Vågan 
I Vågan tilbys det i dag 3 ulike utdanningsløp innenfor reiseliv i regi av universitet og fagskoler.  

Nord Universitet 
Bachelorkurs i opplevelsesdesign, 15 studiepoeng 
3 samlinger totalt.   2 samlinger i Svolvær og 1 samling i Stokmarknes.  
For 2017 / 2018 er det 25 studenter som følger kurset.  
 
Som undervisningsrom i Svolvær benyttes konferanselokaler hos Thon Hotel Lofoten. Studiet 

benytter ledere for lokale reiselivsbedrifter som gjesteforelesere og veiledere for studentene. Blant 

annet ledelsen i XXLofoten, Lofotr, Hamsunsenteret, Thon Hotel Lofoten, Hvalsafari og andre. 

Utdrag fra studiebeskrivelsen: 
Målet med dette kurset er å sette studentene i stand til å utvikle og produsere opplevelser på et høyt 

kvalitetsnivå. Tverrfaglig kunnskap om opplevelsesfaget og praktiske verktøy for opplevelsesdesign 

og kvalitet står sentralt i undervisningen. Salgbare naturbaserte, kulturbaserte og matbaserte 

opplevelser i reiseliv er primær fokus.   

 

UIT / Norges Arktiske Universitet, Tromsø. 
Arktisk Naturguide, 60 studiepoeng 

10 samlinger totalt.  7 samlinger i Svolvær og 3 samlinger i Tromsø. 
For studieåret 2017 /18 er det 21 studenter på kurset. 
Undervisningen i Svolvær er lagt til konferanselokalene til Restauranten Du Verden. 
 

Utdrag fra Studiebeskrivelsen: 

Årsstudium i naturguiding er et heltids studium på 60 studiepoeng, organisert i samlingsbolker som 

gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse knyttet til rollen som naturguide. Studiet vi 

kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg innenfor naturbasert reiseliv og friluftsliv. 

I studiet legges det vekt på varierte naturguideperspektiver. Gjennom året jobbes det aktivt med at 

studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor de fire hovedområdene ferdselskompetanse, 

relasjonskompetanse, fagkompetanse og formidlingskompetanse. 

 

Lofoten Reiselivsfagskole. 
Tilbudet ble etablert høsten 2016, og er nå inne i sitt andre driftsår med elever.  Gjennomført 

Fagskolen gir to studiepoeng    Gjennom fagskolen skal studenten øke sin yrkesrettede kompetanse 

innenfor reiselivsnæringen.  Studiet har 7 studenter for studieåret 17/18 

For studieåret 2018/2019 starter Lofoten Reiselivsfagskole opp med et 2-årig fagskoletilbud rettet 

mot natur og kulturguiding. Ambisjonen for naturguidestudiet ved fagskolen er å tilby en utdanning 

som gjør kandidaten egnet til å gå rett ut i jobb i besøks og opplevelsesnæringen.  

 

Annen undervisning: 
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Lofoten Folkehøgskole tilbyr linjevalg som i stor grad fanger opp fagområder som naturlig hører inn 

under opplevelsesturisme rettet mot friluftsliv. 

Aust-Lofoten Videregående skole tilbyr egen faglinje innenfor reiseliv (Vg1 Service og samferdsel, 

Vg2 Reiseliv og Vg3 der eleven kan velge mellom følgende linjer: reiselivsfaget, Resepsjonsfaget og 

påbygging til generell studiekompetanse. 

 

 

6.0   Etterspørselsgrunnlag for Campus Lofoten 
 

Campus Lofoten vil være en aktuell arena for etter og videreutdanning (EVO) samt ordinære 

studieløp, enten som samlingsbaserte studier eller med Campus Lofoten som fast studiested. 

6.1   Manglende kompetansekrav, behov for EVO 
Det er ikke definert formelle kompetansekrav for å være en kommersiell aktør innenfor opplevelses- 

eller aktivitetsbasert turisme. I praksis innebærer dette eksempelvis at hvem som helst kan tilby 

guidede turer, uten formelle krav til sertifisering av innhold eller leveranse.  Det er med andre ord i 

stor grad den enkelte næringsaktør som selv må vurdere eget kompetansebehov. I takt med økende 

erfaring i en bransje i vekst kommer også innsikt og kunnskap om kompetansefelt som mangler eller 

bør videreutvikles. Særlig blir dette tydelig når bedriftene skal profesjonaliseres.  Dette gir et godt 

grunnlag for å tilby etter- og videreutdanning til aktører som er allerede er etablert i næringen.   

6.2 Utdanning innenfor opplevelsesturisme 
Det finnes en rekke tilbydere innenfor reiselivsutdanning, men fagplanene er i stor grad generisk og 

favner et bredt spekter av fagkretser.  Det er i dag eksempelvis relativt få ledere innenfor 

opplevelsesbasert turisme som har en studiebakgrunn fra tilpassede reiselivsstudier.  

Reiselivsnæringen utpeker seg i flere rapporter som en næring som tradisjonelt ikke har etterspurt 

reiselivsfaglig studiebakgrunn i rekrutteringen av arbeidskraft, men som i større grad har vektlagt 

personlige egenskaper (som «serviceorientert» og «gode samarbeidsevner»).    

Dette kan være en indikator på at tradisjonell reiselivsutdanning ikke vurderes som relevant nok i 

den nye framvoksende opplevelsesdrevne delen av næringen.  En hypotese er derfor at de 
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sannsynligvis etterspør en annen type kompetanse enn det som har vært formidlet gjennom 

tradisjonelle reiselivsstudier.  Flere av fagkretsene som etterspørres er også kunnskap som går på 

tvers av tradisjonelle utdanningstilbud.  Dramaturgi/historieformidling, kulturell kunnskap og 

tekniske ferdigheter innenfor ulike typer ferdsel i natur er eksempler på kompetanse som historisk 

sett ikke har vært en del av reiselivsutdanning på høgskolenivå.  Det gjelder også fag som 

besøksforvaltning og entreprenørskap. Det er etablert egne utdanninger innenfor det enkelte fagfelt, 

men disse er i stor grad rettet mot andre brukergrupper enn aktører tilknyttet opplevelsesnæringen. 

For eksempel; Et studium som innen friluftsliv for aktører innenfor opplevelsesturismen, bør kanskje 

omfatte et bredt spekter av fagkretser bygd opp rundt ulike behov fagkombinasjoner som 

naturguiding, formidling, opplevelsesdesign, regi/dramatisering, segmentering/kundeinnsikt, digital 

kommunikasjon og produktkonseptualisering og andre fagkretser som vil være relevant for 

opplevelsesnæringen. Et Campus Lofoten må ha som mål å kunne levere ulke slike kombinasjoner av 

fagområder, både som kandidatutdanning og for kortere EVU-løp. 

 

         

 

6.3 Eksemplet Campus Helgeland 
Kunnskapsparken Helgeland ble i 2002 gitt oppgaven med å tilrettelegge kompetansetiltak på 

Helgeland i samarbeid med næringsaktører innenfor industri, reiseliv og servicenæringene. 

Kompetansetiltakene som ble tilbudt i regionen på dette tidspunktet var i regi av Høgskolen i Bodø 

(HIBO), nå Nord Universitet. 

Det ble besluttet å etablere en fysisk infrastruktur som kunne tilby en samlokalisert arena for høyere 

utdanning. Rana kommune tok på seg byggeansvar, men var avhengig av forutsigbare leietakere.   

Gjennom midler fra Kunnskapsdepartementet fikk Nord Universitet tilgang til midler øremerket for 

etablering av utdanning utenfor etablerte universitetsområder. Denne støtten var avgjørende for at 

Nord Universitet kunne inngå leieavtale med Campus Helgeland med Rana kommune som utbygger. 

Næringslivet på Helgeland har tatt en aktiv posisjon for at Campus Helgeland skal tilrettelegge 

utdanningstilbud skreddersydd for regionalt næringsliv / arbeidsmarked.  Campus Helgeland har i dag 

850 studenter, og det er gjennomført 4 disputaser på campusen. Åtte doktorgradsstillinger er i dag 

tilknyttet Campus Helgeland.  

I løpet av 2018 vil også Studentsamskipnaden etablere seg i tilknytning til Campus Helgeland. 

Nordlandsforskning har etablert seg i tilknytning til Campus Helgeland med eget forskningssenter. 
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Foruten universitetene er Karrieresenteret, Opus Rana, Rana Bibliotek, Nordland Fylkesbibliotek, 
Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionen Næringsforening og Kunnskapsparken 
Helgeland sammen med flere andre aktører samlokalisert i Campus Helgeland.  

6.4  Nordland Kunst og filmfagskole -fra fagskole til universitetsutdanning i Vågan  
Studiet er lokalisert i NFKS egne lokaler i Kabelvåg.  Nordland Kunst og filmfagskole er i en 

omstillingsprosess fra status som fagskole underlagt fylkeskommunen til godkjent bachelorutdanning 

i levende bilde.  Fagskolen tilbyr i dag Bachelor i levende bilder gjennom Kunstakademiet ved 

Universitet i Tromsø. NFKS er i prosess med å bli godkjent som høyere utdanning 

(universitetsstudium) i samarbeid med UIT. Omstillingsfasen er beregnet til å ta 1 – 2 år. Gitt at 

denne ambisjonen oppnås vil Vågan og Lofoten med dette ha fått sitt første offentlig godkjente 

universitetsstudium.   

For LFKS er det et svært viktig premiss at skolen beholder sin lokalisering. Tilknytningen til Kabelvåg 

vurderes som en viktig forutsetning for undervisningens innhold og oppbygging. LFKS er således et 

godt eksempel på at Lofoten og Vågans kvaliteter er av slik kvalitet at stedets egenart innlemmes 

som en del av studiets innhold. 

Ved en etablering av en Bachelor i levende bilder er det en ambisjon om å tilby 20 studieplasser i en 

3-årig bachelorutdanning- totalt 60 studenter. Skolen holder til i nye lokaler, som er tilpasset skolens 

behov.  

6.5  Utdanning som stedsutvikler  
Ringvirkningene for næringsliv og kommunen gitt etablering av Campus Lofoten vil være betydelig, 

forutsatt at Campus Lofoten lykkes med å etablere en høy studieattraktivitet.  Foruten om etablering 

av utdanning på universitetsnivå i Lofoten, viser all erfaring at studieopphold styrker stedets 

bostedsattraktivitet.  Dette understøttes av erfaringene fra Lofoten Folkehøgskole:   

”Sist gang vi hadde en opptelling, kom vi fram til at det er 40 familier som bor i Lofoten og som hadde 

sitt første møte med regionen via folkehøgskolen. Det er ganske betydelig, og noe vi synes er fryktelig 

artig.” (Rektor ved Lofoten Folkehøgskole, Lofotposten 15.08.2017) 

 

7.0  Etableringsforutsetninger for Campus Lofoten 
 

En etablering av Campus Lofoten skal ikke være en konkurrent til eksisterende utdanningstilbud, men 

et supplement. En mulig organisasjonsmodell kan være at undervisningen på Campus foregår i regi 

av etablerte utdanningsinstitusjoner etter samme modell som Campus Helgeland, der universitetene 

selv bestemmer faglig innhold og organiseringen av studiet i tett samspill med næring og regionens 

behov.  Lofoten Reiselivsfagskole er allerede etablert i Svolvær, og vil være en naturlig del av Campus 

Lofoten. I tillegg kan det arrangere kortere praksisrettede kurs/kompetansetilbud i regi av andre 

tilbydere og klynger som Innovative Opplevelser m/samarbeidspartnere7 

En viktig faktor for at Campus Lofoten skal lykkes med å ta en tydelig posisjon som utdanningsarena, 

er at tilbudet som gis gjenspeiler næringens og aktørenes behov.  Det må derfor etableres en struktur 

                                                           
7 Det er gjort sonderinger med lokale representanter for 2 av de store hotellkjedene i Norge (som er med i InnOpp) om evt. 

å benytte en slik campus også for skreddersydde tilbud og kjede-interne kurs. De ser positivt på dette, og vil fremme denne 
muligheten videre i sine kjeder når etableringsprosessen har kommet et skritt videre. 
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(administrativ funksjon) tilknyttet Campus som kan fungere som et bindeledd mellom næring og 

utdanningsinstitusjonene og andre tilbydere.  Oppgaven vil være todelt; å koordinere den løpende 

aktiviteten på Campus i samarbeid med de som tilbyr studier gjennom campusen.  Og hente ut 

mulige synergieffekter mellom ulike studier som tilbys og ved å identifisere næringens behov for 

EVU, samt fagområder hvor næringen har et kunnskapsbehov.   En slik funksjon vil sikre at 

studietilbudet gjennom Campus Lofoten er dynamisk og gjenspeiler kunnskapsutvikling innenfor FOU 

miljøene og utviklingstrekk i næringen.  

Vågan Næringsforening har allerede en funksjon som studiekoordinator for UIT, og kan forslagsvis 

videreføres eller forsterkes en slik rolle inn i en ev. campus i en oppbyggingsfase.   Med kontor i 

Svolvær vil en slik funksjon være tilknyttet et bredt og variert kompetansemiljø representert ved 

Destination Lofoten, Nordlandsforskning, SALT og rådgivnings og kunnskapsmiljøet som er 

representert i kontorfellesskapet ART Lofoten. I tillegg er det en rekke profesjonaliserte 

reiselivsbedrifter som er etablert her, og som har verdifull innsikt i opplevelsesnæringens 

utviklingsbehov. Lofoten Reiselivsfagskole har også allerede operative administrative ressurser i 

Svolvær som også kan samspille med en campus-ambisjon. Studentene ved Fagskolen og fra 

NORD/UiT involveres allerede i Norsk Opplevelseskonferanse, noe som forsterker helheten i dette. 

Det er ikke heller store investeringer som må utløses for å kunne etablere Campus Lofoten.  

Infrastrukturen kan evt. sikres gjennom et samarbeid med Aust-Lofoten VGS, som i løpet av 2018 

utvider sin fysiske kapasitet, gjennom samarbeid med lokale eiendomsutviklere i Svolvær eller i 

samarbeid med Vågan kommune (som også besitter noen ledige lokaler i Svolvær/Kabelvåg).  

 

7.1    Fysisk lokalisering, positiv vilje til realisering 
En fysisk lokalisering er en forutsetning for etablering av en campus.  Bygningsmassen tilhørende 

Austvågøy Videregående skole er en aktuell arena for en etablering. Fra skolens side er det signalisert 

positiv vilje til å diskutere løsninger. UiT sitt guidestudium leier lokaliteter av private 

eiendomsbesittere, det samme gjør Lofoten Reiselivsfagskole.  Det må være mulig å se disse 

behovene i en sammenheng og tilrettelegge for en samlokalisering på et sted der infrastruktur som 

kantine og kontorareal også er tilgjengelig, samt tilgang til drift og vedlikeholdsavtaler.  

I første omgang kan med andre ord en oppstart løses ved å sikre et undervisningsareal på 1- 2 

undervisningsrom, tilgang til et antall grupperom og et mindre antall (2- 5) kontorplasser i tilknytning 

til undervisningsrommet.  En slik struktur vil dekke eksisterende behov i regi av UIT og Nord 

Universitet, og dermed være en første grunnstein i en oppbygning av Campus Lofoten. En 

samlokalisering og et samspill med Lofoten Reiselivsfagskole vil styrke dette ytterligere. 
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7.2  Campus Lofoten og stedlig attraksjonskraft 
Stedsattraktivitet antas å være en viktig faktor for studenters valg av studiested innen 

opplevelsesdrevet reiseliv. Vågan har «puls» hele året, et godt utbygd serveringstilbud, attraktive 

idretts- og kulturtilbud og ikke minst en natur som innbyr til rekreasjon sommer som vinter. Det er en 

rekke lag og foreninger innenfor et bredt spekter av aktiviteter som vil være tilgjengelig for 

studenter. Kommunen har et svært godt tilbud på mat og servering, og har gjennom dette en rekke 

sosiale arenaer som vil være egnet for studenter på fritiden.  

Etablerte utdanningstilbud i Vågan som Lofoten Folkehøgskole og Nordland Kunst og Filmfagskole 

har over lang tid hatt høy søknadsmasse. Dette er en indikator for at Vågan har høy attraksjonskraft 

blant potensielle studenter.  Dette underbygges av den store søkermassen til det nystartede 

årstudiet i naturguiding i regi av Universitetet i Tromsø.  

Både Nord Universitet og UIT- Arktisk Naturguide rekrutterer allerede studenter med stor geografisk 

spredning, det vil si også utenfor regionen og Nord-Norge. Dette underbygger at studietilbud i 

Lofoten har et potensial lykkes med til å tiltrekke seg studenter utenfor regionen og landsdelen. Det 

underbygger at et Campus Lofoten med gode studietilbud vil få nasjonal attraksjonskraft.  

7.3  Kunnskapsformidling på stedet -  Lofoten Living lab 
Lofoten som naturbasert destinasjon, regionalt næringsliv, kompetansemiljøer og naturgitte fortrinn 

kan være viktige bestanddeler for å utvikle Vågan og Lofoten som et «laboratorium» (se vedlegg 2 

om Living Labs) for å innhente ny kunnskap og teste ut ny forskning innenfor opplevelsesturisme på 

relevante målgrupper. Dette danner et spennende grunnlag for foredling av kunnskap og brobygging 

mellom andre forskningsdisipliner og verdifullt samspill med Lofotens innbyggere. Dette er også 

viktig i et bærekraftsperspektiv. 

Fysisk bygg / 
undervisningslokaler

Vågan Kommune, 
Nordland 

Fylkeskommune

Faglig innhold i regi 
av utdanningsmiljø

Universitetsmiljø

Fagskole,  andre,

FoU

Campus        
Lofoten  

morgendagens 
turisme

 

Sentrale aktører som må 

samarbeide for å etablere 

Campus Lofoten.  Vågan 

Kommune, Nordland 

Fylkeskommune og eventuelt 

private interesser/investorer 

må etablere den fysiske 

strukturen.  

Universitetsmiljø, Fagskolen 

og andre relevante 

utdanningsmiljø og 

kompetansertilbydere, må 

fylle en campus med 

studietilbud. Det vil være 

universitetene som kan gi en 

plattform som forbindes med 

en campus og legitimere 

tyngden i en slik satsning. 
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Gjennom etableringen av Campus Lofoten vil regionen også få verdifull forskerkompetanse på 

reiseliv og opplevelsesnæring. Som også henger sammen med fylkeskommunens smart 

spesialiseringsstrategi og er relevant også for andre deler av næringslivet.  Likeens vil en bærekraftig 

utvikling av reiseliv også ha behov for annen kompetanse som areal og samfunnsplanlegging, 

offentlig forvaltning, kokk og restaurantfag, fiskeri og landbruk.  Dette er et spennende utgangspunkt 

for å bygge ny kunnskap og erfaringsutveksling gjennom Campus Lofoten. 

  

  

 «Mange forsker på Lofoten, men det er få aktører i Lofoten som utfører dette arbeidet. Med en 

universitetsutdanning på plass vil denne aktiviteten kunne avle konkrete FoU-arbeidsplasser og skape 

synergier til andre deler av næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg vil det øke muligheten for at 

mer kunnskap om Lofoten produseres av stedlige master- og PhD-studenter. Forskningen som utføres 

i regionen vil altså kunne utgjøre et spennende bakteppe for unik utdanning levert i regionen, samt at 

forskningen her vil kunne jobbe enda tettere med lokale aktører, for således å styrke FoU-effekten av 

forskningen som utføres».   

                                                                                                   Brigt Dale, Nordlandsforskning. 

    

STEG 1. Samspille kompetansemiljø

Etablert tilstedeværelse gjennom 
kvalitetsleverandører knyttet til  
opplevelsesturisme, Norsk 
opplevelseskonferanse, og 
etablerte FOU miljøer som 
Nordlandsforskning SALT og 
etableringen av Olje og 
Miljøvernsenteret. 

Videreutvikling av studietilbud i 
regi av NORD Univ. og UiT, samt 
Lofoten Reiselivsfagskole og 
kortere praksirettede kurs og 
tilbud.

STEG 2. Campus Lofoten

Campus Lofoten etablerer  
undervisninslokaler til 
disposisjon for 
utdanningsinstitusjoner og andre 
kompentanseleverandører for 
kortere eller lengre perioder. 

•Campus Lofoten vil i  første fase  
være aktuell for studieløp 
innenfor å opplevelsesturisme, 
kulturturisme naturbasert 
reiseliv, mat, vertsskapsrolle og 
formidling/guiding.

STEG 3. Lofoten living lab
Vågan og Lofoten er posisjonert 
for å ta rollen som en Living Lab 
knyttet til opplevelsesturisme. 
Som en del av Campus Lofoten 
fasilitere en arena der den 
besøkende kan  innlemmes i  
FOU arbeidet som deltaker i 
testing og innovasjon.  

Gjennom dialog mellom kunde, 
leverandør, lokalsamfunn og 
forskning tilrettelegge for 
kompetanseutveksling 
innovasjon og kvalitetsutvikling.   
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8.0   Anbefaling for veien videre 
 

En etablering av Campus Lofoten er i dagens situasjon realiserbart med relativt små ressurser. 

Utdanningsinstitusjonene er allerede etablert i regionen gjennom utdanningene som i dag tilbys 

gjennom Reiselivsfagskolen, UIT- Norges Arktiske Universitet og Nord Universitet. Dette understøttes 

av den planlagte etableringen (igangsatt prosess) av bachelorutdanning i levende bilder regi av UIT / 

Kunstakademiet, lokalisert til dagens Kunst og filmfagskole.   

Reiselivsfagskolen er allerede etablert og vokser år for år, og vil kunne inngå som en naturlig del av 

undervisningstilbudet som tilbys gjennom et Campus Lofoten. 

Det anbefales at det igangsettes et arbeid for å etablere en driftsmodell (se neste side) slik at flere 

undervisningsrom og fasiliteter kan stilles til disposisjon for utdanningsinstitusjoner og utviklingen 

kan skje organisk.  Dette bør skje i samarbeid med Nordland Fylkeskommune som blir en viktig 

partner, også fordi reiselivsutdanning på videregående nivået er fylkeskommunens ansvar. 

I første omgang er det behov for to undervisningsrom med tilhørende kontorfasiliteter. En slik 

etablering vil være første fase for å bygge opp Campus Lofoten som en permanent utdanningsarena. 

Ved å etablere en funksjon som studiekoordinator og en felles stedlig administrasjon for alle 

studietilbudene vil det skapes synergier og styrket attraktivitet ved å sette ulike utdanningsløp i 

sammenheng ved Campus Lofoten.  Slik kan en skape et styrket tilbud for etter og videreutdanning 

ved at kandidater kan delta på delemner innenfor utvalgte fagkretser.  Samlet vil dette underbygge 

attraktiviteten til Campus Lofoten. 

Vågan Næringsforening fasiliterer i dag sekretariats funksjon for UIT i forbindelse med 

Naturguidestudiet, og har signalisert positiv vilje til å ta en rolle ved etablering av en koordinator for 

Campus Lofoten. I neste trinn må det etableres en eierorganisasjon for Campus Lofoten, der det vil 

være naturlig å kunne levere stedlige administrative tjenester til alle undervisningstilbudene som 

etableres, herunder også for Reiselivsfagskolen. 

Ved en etablering av Campus Lofoten er det også rom for å utvide studietilbudet til å favne en 

bredere fagkrets utover reiseliv og opplevelsesbasert turisme.   Det er allerede i dag etablert et 

kunnskapsmiljø i Svolvær gjennom Nordlandsforskning og SALT. I løpet av 2018 vil også miljø og 

oljevernsenterets administrasjon bli etablert i Svolvær, og vil ytterligere forsterke dette miljøet. I 

tillegg er det et stort «sug» nå ift. mer kunnskap om besøksforvaltning (Visitor Management) og 

bærekraftig utvikling. Også her er Lofoten en referanse destinasjon, som både har utfordringene og 

jobber med løsningene (Nordland fylkeskommunes besøksforvaltnings prosjekt og arbeidet med å gi 

Lofoten status som bærekraftig Destinasjon gjennom Innovasjon Norges merkeordning). 

Campus Lofoten har potensial som  en nasjonal læringsarena i en av Norges fremste regioner for 

opplevelsesbasert næring. Det er et godt utgangspunkt for rekruttering av studenter og et faglig 

innhold som er i tråd bærekraftsprinsippene ( profit, people, planet) og morgendagens behov. 

På neste side ligger skissen som viser hvordan hele satsningen kan bygges opp, hvordan ulike 

partnere kan involveres, hvordan Campus Lofoten kan driftes og eies som et partnerskap: 
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Vedlegg 1: Samtalepartnere 

Gjennom prosjektperioden mai – oktober 2017 har det vært gjennomført samtaler med en rekke 

personer. Hensikten med disse har vært å belyse ulike perspektiver knyttet til en etablering av 

Campus Lofoten.  

 

Eivind Holst  Ordfører Vågan Kommune, Høyre 

Dorthe Eide  Nord Universitet 

Hugo Bjørnstad  Rektor Austlofoten VGS 

Ola Skjeseth   Svinøya Rorbuer 

Brigt Dale   Nordlandsforskning 

Karin Marie Antonsen    Nordlandsforskning 

Line Eide  Vågan Næringsforening / studiekoordinator UIT – Arktisk Naturguide Studium 

Thor Henriksen  Vågan Næringsforening 

Elisabeth Dreyer Destination Lofoten 

Unni Myklevoll  Rektor Lofoten Reiselivsfagskole 

Cecilie Harr Moen  UiT – Norges Arktiske Universitet 

Mette Ravn Midtgård    UiT – Norges Arktiske Universitet 

Brynjar Tollefsen Rektor Lofoten Folkehøgskole 

Lena Amalie Hamnes     Arbeiderpartiet Vågan 

Katja Eyde Jacobsen  Rektor Lofoten Kunst og Filmfagskole 

Erik Taraldsen  Direktør Thon Hotel Lofoten 

Gunhild Laundal Direktør Scandic Svolvær 

Bård Jervan  Klyngeleder, Innovative Opplevelser 

Kriss Rokkan Iversen SALT  

Gaute Wahl  Vågan Venstre 

Benjamin Staalstrøm  Tidligere student Lofoten Reiselivsfagskole 

Thomas Voll,    Norges Idrettshøgskole,. 

Petter Erlbeck ,   Guide XXlofoten 

Geir Martin   Daglig leder XXLofoten 
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Vedlegg 2 Living LAB 
Det er foreløpig ikke utarbeidet et konsept for hvordan en slik Living LAB kan utvikles som en 
del av Campus Lofoten. Dette må gjøres i samarbeid med de aktørene som går inn 
(undervisningsinstitusjoner, FOU-miljøer, næringsklyngen Innovative Opplevelser, Nordland 
fylkeskommune, m.fl.). Det er allerede en prosess i gang rundt utviklingen av en 
InnovasjonsLAB for opplevelsesbasert verdiskaping i regi av NORD Univ. (Engage senteret), 
Innovative Opplevelser og Nordlandsforskning. En etablering av Campus Lofoten vil styrke 
forutsetningene for en slik LAB ved at man også kan knytte den til Lofoten som reisemål og 
lokalsamfunn. 

For å gi litt mer informasjon om hva dette er. Så vises det til at slike allerede er origansiasert 
i et internasjonalt nettverk med over 100 LABer som medlemmer. De definerer dette slik:  

Hva er living Labs? 
“Living Labs (LLs) are defined as user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user 
co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and 
settings. LLs are both practice-driven organisations that facilitate and foster open, collaborative 
innovation, as well as real-life environments or arenas where both open innovation and user 
innovation processes can be studied and subject to experiments and where new solutions are 
developed.  
LLs operate as intermediaries among citizens, research organisations, companied, cities and regions 
for joint value co-creation, rapid prototyping or validation to scale up innovation and businesses. LLs 
have common elements but multiple different implementations.”  

 

Image: Common elements in Living Labs  
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