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Many rural districts face a variety of challenges, for example the abandonment of farms. These pro-
cesses release areas, tied-up capital and human resources. Some of the available resources can prob-
ably be useful for the increasing tourism industry. However, the tourists of today are more demand-
ing towards nature- and culture based guidance (knowledge tourism). To activate the released poten-
tial within rural areas in decline, Hedmark University of Applied Sciences established a decentral-
ized program for knowledge tourism (2004 – 2011). In 2012, we sent a questionnaire to all students
(117) to gain more knowledge about: 1) whether the study program helped to realize the potential in
terms of small-scale tourism enterprises; 2) what roughly characterized the students and the new
businesses; 3) whether the study generated positive side effects on local communities. The results
show that 53 % want to exploit released resources for tourism development. At the same time, the
new tourism enterprises took part in a versatile livelihood, where only a small proportion of the re-
spondent’s total income came from these businesses.

Keywords: Knowledge tourism, rural districts, agriculture, study program, resource transitions

Terje Motrøen, Associate Professor, Hedmark University of Applied Sciences, P.O. Box 400, NO-2418
Elverum. E-mail: terje.motroen@hihm.no   

Anders Bryn, Associate Professor, Natural History Museum, University of Oslo, P.O. Box 1172,
Blindern, NO-0318 Oslo. E-mail: anders.bryn@nhm.uio.no  

Innledning
Utkantdistriktene i Norge står ovenfor man-
ge utfordringer (Figur 1, del A). Ser vi bort
fra regionale sentra med positiv utvikling og
enkelte regioner i framgang, domineres ut-
viklinga i de fleste bygdesamfunn blant an-
net av nedlegging innen tradisjonelle pri-
mærnæringer, fraflytting, skjev kjønns- og
aldersfordeling, nedlegging av hjørnesteins-
bedrifter og gjengroing i kulturlandskapet
(Almås, 2004; Bryn et al., 2013). Uansett år-
sak, vil én konsekvens av denne utviklinga
være at det i utkantdistriktene frigjøres uli-
ke typer ressurser som kan benyttes i andre
samfunnssektorer. Eksempler på slike res-
surser er frigjorte arealer, bundet kapital (f.
eks bygninger) og ledig arbeidskraft (huma-
ne ressurser). Urbaniseringsutviklinga de
siste tiåra, og det faktum at det daglig de sis-
te 10 åra har blitt lagd ned 4 gårdsbruk (SSB

2013), synliggjør det frigjorte potensialet av
ressurser som løpende tilgjengeliggjøres i ru-
rale strøk. 

Samtidig har reiselivsnæringene i Norge
vokst betraktelig i perioden etter 2. verdens-
krig (Figur 1, del A). Antall gjestedøgn er tre-
doblet og fortsatt økende, selv om det er årli-
ge svingninger i besøksstatistikken (SSB
2014). Det største markedet for reiselivsnæ-
ringene i Norge er hjemmemarkedet, som de
siste åra har ligget på rundt 70 prosent
(NHD 2012a). Av utenlandske gjester domi-
nerer tyskere, etterfulgt av svensker, dan-
sker og nederlendere. I 2010 brukte turiste-
ne 106 milliarder kroner i Norge, hvorav 31
milliarder kroner ble brukt av utenlandske
turister (SSB 2014). I 2010 var det 14.384
reiselivsbedrifter i Norge, og disse omsatte
for 93 milliarder kroner. Det er lite som tyder
på at utviklingen vil flate ut, og i den forrige
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regjeringens reiselivsstrategi, «Destinasjon
Norge» (NHD, 2012a), framheves reise-
livsnæringen som en av de viktige sektorene
for videre satsing. Målene i reiselivsstrategi-
en er blant annet økt verdiskaping, gode opp-
levelser og levende distrikter (NHD, 2012a).
For å nå disse målene trengs det, blant flere
tiltak, trolig mer kompetent arbeidskraft,
innovative bedrifter som kan fange opp tren-
dene innen reiselivet, og et større fokus på å
få aktivisert tilgjengelige ressurser som fin-
nes rundt omkring i de ulike bygdesamfun-
nene (Figur 1, del B).

Samtidig har reiselivsnæringene stadig
måtte tilpasse seg endringer i etterspørselen.
I tråd med resten av Europa, er et av de mest
sentrale utviklingstrekkene innen reiselivet i
Norge en sterk økning av gruppen enkeltrei-
sende og smågrupper som ønsker gode lokale
tilbud innen natur- og kulturopplevelser for-

midlet av kvalifiserte guider (Nordin, 2005;
Brandshaug et al., 2007). Dette er ressurs-
sterke turister som ønsker tilrettelagt
guiding for unike natur- og kulturopplevel-
ser. Vertskapet og guiden må vise stort enga-
sjement, være faglig kvalifiserte og kunne
skape opplevelser på en god måte (Bryn &
Motrøen, 2007). Den forrige regjeringen un-
derstreket betydningen av kompetansehe-
ving som virkemiddel for å nå målene, og vis-
te til utdanningsinstitusjonenes rolle i dette
arbeidet (NHD, 2012a). Samtidig er det vik-
tig å innse utdanningsinstitusjonenes be-
grensede rolle i utviklingen av reiselivsnæ-
ringene. Det trengs et bredt spekter av virke-
midler for å styrke reiselivsnæringene (Figur
1, del C), for eksempel økonomiske støtteord-
ninger og investeringer i infrastruktur.

Høgskolen i Hedmark startet i 2004 et de-
sentralisert studieprogram i Kunnskapstu-

Figur 1: Studieprogrammets fokusområder og innhold (del D), som del av de distriktspolitiske
utfordringene (del A og B) og virkemidlene (del C). 
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risme; det vil si et studium hvor kunnskaps-
formidling av lokal natur- og kultur står sen-
tralt (Figur 1, del D). Slik sett er kunn-
skapsturisme nært beslektet med andre na-
tur- og kulturelaterte reiselivsnæringer, slik
som naturbasert reiseliv, geoturisme, økotu-
risme, grønt reiseliv, gårdsturisme og byg-
deturisme (Ashton & Ashton, 2006; All &
Vik, 2012; Fossgard & Stensland, 2014). Stu-
dieprogrammet fokuserte på tre elementer
innen småskala reiseliv basert på natur og
kulturguiding; 1) kunnskap om natur og kul-
tur, 2) kunnskap om innovasjon og bedrifts-
utvikling, 3) kunnskap om formidling og
guiding. Studieprogrammet var tilrettelagt
for deltidsstudenter og ble gjennomført i 6
regioner mellom 2004 og 2011.

Som ett av mange komplementære studie-
tilbud innen småskala reiseliv (Fossgard &
Stensland, 2014), ønsket vi å se nærmere på
resultatene av studieprogrammet Kunn-
skapsturisme ved Høgskolen i Hedmark. Vi
definerte tre hovedmål for studien. 1) Klarte
man gjennom studieprogrammet å aktivise-
re frigjorte ressurser i utkantdistriktene i
form av nye småskala reiselivsbedrifter (Fi-
gur 1, del B)?  Fikk med andre ord studiepro-
grammet studentene til å ta frigjorte arealer,
bundet kapital (f. eks bygninger) og humane

ressurser (arbeidskraft) fra andre samfunns-
sektorer over i, og aktivisert innen reise-
livsnæringene? 2) Og dersom studiepro-
grammet medvirket til  dette, hva er det
grovt sett som karakteriserer studentene og
de eventuelt nye reiselivsbedriftene, og hvil-
ke deler av studieprogrammet mente studen-
tene at var viktigst for deres utdannelse? 3)
Avslutningsvis ønsket vi å finne ut mer om
hvorvidt studieprogrammet genererte positi-
ve ringvirkninger i lokalsamfunnene, eller
tilførte nyttig kunnskap til reiselivsnæringe-
ne for øvrig.

Materiale
Materialet vi har brukt i denne studien, ba-
serer seg på studieprogrammet i kunn-
skapsturisme, som ble gjennomført i 6 regio-
ner (Tabell 1), samt på studentenes respons
fra en spørreundersøkelse. Studieprogram-
met ble initiert og gjennomført av underteg-
nede. Spørreundersøkelsen omtales nærme-
re i metodekapittelet, men for å forstå stu-
dentenes respons på spørreundersøkelsen og
denne studiens reliabilitet, legger vi her
fram et kort ekstrakt av studieprogrammet
og hvordan dette ble organisert og gjennom-
ført (se Figur 2 og Tabell 1). 

Tabell 1: Studieregioner, gjennomføringsperiode, antall studenter og bostedskommuner.

Region Periode # stud. Studentenes bostedskommune (antall)

Nord-Østerdalen 2004–2005 30 Alvdal (6), Engerdal (2), Tynset (8), Tolga (8), 
Os (3), Rendalen (1)

Nord- Gudbrandsdalen 2005–2006 26 Vågå (5), Sel (5), Skjåk (3), Lillehammer (2), 
Lesja (4), Lom (1), Vinstra (1), Trondheim (1), 
Alvdal (1), Dovre (3)

Midt-Troms 2006–2007 26 Bardu (21), Målselv (4), Narvik (2), Salangen 
(1)

Sør-Østerdalen / Hedemarken 2008–2009 14 Hønefoss (1), Hamar (1), Løten (1), Åmot (5), 
Rendalen (1), Stange (2), Trysil (1), Lom (1), 
Årdal (1)

Fjellregionen* 2009–2011 15 Engerdalen (2), Rendalen (4), Storelvdal (2), 
Tolga (1), Tynset (2), Åmot (2), Røros (1), 
Våler (1), 

Dalarna Sverige* 2009–2011 6 Älvdal (3), Rätvik (1), Gangnef (2)

117 32 ulike kommuner, hvor av 3 i Sverige
*Studieprogrammet i Fjellregionen og Dalarne i Sverige (2009-2011) ble gjennomført som en del av InterReg prosjektet 
«Hjerte i Skandinavia». 
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Som det kommer fram av figur 1 (del D),
kan studieprogrammets fokusområder og
innhold, defineres gjennom tre ulike tilnær-
minger: 1) det tematiske innholdet, 2) den
praktiske organiseringen og gjennomførin-
gen, og 3) ulike støttefunksjoner rundt stu-
dieprogrammet. 

Det tematiske innholdet i studieprogram-
met fokuserte på tre elementer innen små-
skala reiseliv basert på natur og kultur-
guiding; 1) kunnskap om natur og kultur, ar-
rangert som to separate kurs; 2) kunnskap
om innovasjon og bedriftsutvikling, arran-
gert som ett kurs, 3) kunnskap om formid-
ling og guiding, arrangert som to separate
kurs. De siste to kursene, om formidling og
guiding utgjør videreutdanning, som forut-
setter grunnkursene (Figur 2). Disse kurse-
ne ble gjennomført i ettertid etter oppfor-
dring fra studentene i de tre første kullene og
studieprogrammet er beskrevet i detalj av
Motrøen & Bryn (2007). 

Den praktiske organiseringen og gjen-
nomføringen av studieprogrammet var spe-
sielt tilpasset det vi anså som målgruppen
for studieprogrammet; innovative småbru-
kere som ønsket å utvide næringsgrunnlaget
innenfor natur- og kulturbasert reiseliv ba-
sert på egne ressurser. I tillegg ønsket vi å
åpne for andre nært assosierte målgrupper i
regionene, for eksempel ansatte eller be-
driftseiere innen reiselivsnæringene. Etter-
som mange andre også bor på egen gård,
men som ikke er i drift, åpnet vi også studiet
for lærere, forvaltere og andre interesserte.

For å tilrettelegge studiet for disse mål-
gruppene, ble studiet arrangert lokalt, det
vil si desentralisert. I motsetning til dagens
Campus-baserte studier, mente vi at det var
mye å hente på å flytte lærerkreftene ut til
studentene, ikke omvendt. Kursinnholdet
ble tilpasset de lokale forutsetningene, og
studieprogrammet ble arrangert på deltid,
slik at alle i fullt arbeid kunne delta.

For å eksemplifisere den teoretiske
fagkunnskapen, organiserte vi et betydelig
antall ekskursjoner (Motrøen & Bryn, 2007).
Gjennom ekskursjonene fikk studentene
prøve seg i praksis, og vi la opp til mye prak-
tisk øving. Tilbakemeldinger fra de andre
studentene og lærerne, samt fra eksterne
ressurser, ga grunnlaget for videreutvikling
av gode ideer og trening i formidling og
guiding. Studentene måtte også definere og
beskrive prosjektet sitt (som oftest en ny rei-
selivsbedrift), og ble møtt med veiledning og
saklig kritikk.

Bedriftsbesøk hos ulike reiselivsbedrifter
utgjorde en sentral del av studieprogrammet
(Motrøen & Bryn, 2007). Vi oppsøkte både de
bedriftene som har klart seg godt, men vi
fikk også delt erfaringer fra de det ikke had-
de gått så bra med. 

Å arrangere et studieprogram utenfor
campus (desentralisert) gir merkostnader
blant annet til leie av lokaler og reiseutgifter.
For å få god rekruttering, ønsket vi ikke at
studentene skulle betale ekstra studieavgift,
det vil si likestilles med Campus studenter.
Derfor har ekstern finansiering og lokal til-

Figur 2. Kursstruktur og kortfattet beskrivelse av kursinnhold i studieprogrammet til Kunn-
skapsturisme. Kursenes studiepoeng står i parentes.
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rettelegging ute i regionene / distriktene vært
en forutsetning. Grunnkostnadene (lærer-
lønninger, administrasjonskostnader etc.)
ble dekket av høgskolen.  I alle regioner har
derfor studiet mottatt økonomisk støtte (Ta-
bell 2). Det har vært stort interesse hos kom-
munale og fylkeskommunale myndigheter

og politikere, samt innen ulike miljøer i næ-
ringslivet for å få dette utdanningstilbud
lagt til sin region. Finansieringen av mer-
kostnadene har derfor kommet på plass gjen-
nom blant annet regionale midler og Inter-
Reg midler (Tabell 2). 

Tabell 2. Ekstern finansiering til utviklings- og driftskostnader 2003–2011.

Metoder
For å undersøke de definerte problemstillin-
gene, sendte vi ut en standardisert spørreun-
dersøkelse til alle studentene som fullførte
studiet (grunnutdanning og videreutdan-
ning, eller bare grunnutdanning). Utvalget
for undersøkelsen omfattet dermed den
delen av populasjonen som kunne gi fullsten-
dige svar på spørsmålene, men ikke alle be-
svarte spørreundersøkelsen. 

Spørreundersøkelsen ble anonymisert,
slik at vi ikke visste hvem som responderte.
Likevel nummererte vi hvert skjema (fortlø-
pende, regionvis), slik at vi skulle få vite fra
hvilken region skjemaet kom (og svarprosen-
ten fra hver region), og slik at vi kunne eks-
kludere potensielt uønskede innsendelser
(unummererte skjema). Respondentene kun-
ne likevel legge inn informasjon om bedrif-
tens navn og ulike informasjon om bedriftens

forretningside, type bedrift m.m. Gjennom
svarene på spørreskjemaene har vi derfor li-
kevel tilgang til en del informasjon som bru-
kes til å eksemplifisere ulike problemstillin-
ger.  

Totalt sendte vi ut 117 spørreskjemaer.
Spørreundersøkelsen ble sendt ut med post
den 6. og 7. juni 2012. Siste svarskjema kom
inn den 10. november 2012, etter annen
gangs purring. Spørreskjemaene ble tastet
av Runa Bryhn Jakobsen i desember 2012,
og kvalitetssikret i etterkant.

Spørreskjemaet ble testet ut i et pilotpro-
sjekt i 2006 (Motrøen & Bryn 2007). Basert
på erfaringer fra dette pilotprosjektet, lagde
vi et nytt spørreskjema som var tilpasset
problemformuleringene i denne studien.
Spørreskjemaet ble delt inn i 3 deler, med to-
talt 26 hovedspørsmål og 40 delspørsmål.
Del A i spørreskjemaet handlet om kandida-

Eksterne finansieringskilde Prosjekt Beløp i NOK

Innovasjon Norge Hamar 2003 Forprosjekt 150.000

Hedmark Fylkeskommune 2004 Konferanse Honne 50.000

Fjellregionen Hedmark 2004-2005 Undervisning / Nettverkssamling 
Tynset

160.000

Tynset Næringshage 2004–2007 Undervisning Tynset
Evalueringsrapport

50.000
30.000

Oppland Fylk. OPUS Nord- Gudbrandsdalen 
2005-2006

Undervisning / Seminar Otta 250.000

Troms Fylkeskommune 2005 Forprosjekt 100.000

Bardu kommune 2005-2007 Forprosjekt
Undervisning Bardu
Evalueringsrapport

100.000
50.000
30.000

Sparebank 1, Nord-Norge 2006-2007 Undervisning Bardu 300.000

Åmot kommune 2007
Åmot Kommune 2008
Interreg Hjerte i Skandinavia (2009-2011)

Evalueringsrapport
Undervisning Rena
Undervisning Tynset / Älvdal

30.000
100.000

2.000.000

Sum 3.400.000
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ten og deres erfaringer med studiet. Del B i
spørreskjemaet handlet om studentenes inn-
ovasjon og næringsutvikling, deres utnyttel-
se av egne ressurser (arealer, bundet kapital
og arbeidskraft) samt hvordan de opplevde
eventuell veiledning eller økonomisk støtte
fra kommunen. Del C handlet om studiets
potensielle nytte for samfunnet og andre
ringvirkninger. 

Spørreskjemaet gir rom for enkelte kvali-
tative svar, i og med at det for alle relevante
spørsmål var åpent for egne kommentarer.
Likevel er spørreskjema som metode for da-
tafangst, slik vi har benyttet den, i hovedsak
en kvantitativ metode (Rea & Parker, 2013).
Dette skyldes at mange av spørsmålene en-
ten bare kunne besvares med kategoriske
angivelser (f. eks kjønn) eller som ordinale
angivelser (f. eks 1-7), samt at vi ikke har
kunnet komme med utdypende spørsmål til
respondentene (Rea & Parker, 2013). Kvali-
tative metoder kjennetegnes i langt større
grad enn spørreskjema, av mulighetene til å
fange narrativer og diskurser gjennom for
eksempel semi-strukturerte-, åpne-, eller
dybde-intervjuer (Kvale, 2006).

I ettertid har det vist seg at noen av spørs-
målene var overflødige, eller at svarprosen-
ten var lav, eller at spørsmålene hadde min-
dre relevans for problemstillingene i denne
studien. Vi har ikke rapportert eller disku-
tert resultatene av slike spørsmål. Fra resul-
tatkapittelet framgår de relevante spørsmå-
lene vi har gått videre med.

Resultater
Summert for alle regioner og år, har 136 stu-
denter blitt tatt opp og vært med på hele eller
deler av studieprogrammet, men 19 studen-
ter har sluttet underveis (14 %). Frafallet har
vært jevnt for alle regioner og år (1-3 studen-
ter). Likevel har det totale frafallet sunket et-
ter hvert, sammenliknet med de enkelte av-
slutningsårene, ettersom noen studenter har
tatt eksamen i ettertid. Derfor er frafallet
rapport i denne studien lavere enn det som er
rapportert tidligere (Motrøen & Bryn 2007).
Av 117 utsendte spørreskjemaer fikk vi 82
besvart i retur, dvs en svarandel på 70 %. Om
de returnerte spørreskjemaene representerer
et forventningsrett utvalg av populasjonen,

har vi ikke grunnlag for å undersøke. Alle vi-
dere resultater fra denne studien baserer seg
på de returnerte spørreskjemaene.

Alle de 82 respondentene som besvarte
spørreskjemaet har tatt grunnutdanning i
kunnskapsturisme, mens halvparten (41)
har tatt videreutdanning i formidling. Vide-
reutdanning forutsatte at grunnutdannin-
gen var gjennomført (Figur 2). Respondente-
nes gjennomsnittsalder var 49,5 år, og ande-
len kvinner (72 %) var høyere enn andelen
menn. Alder- og kjønnsfordeling var rimelig
lik på tvers av regioner og år.

Respondentenes yrkeskategori varierte
(Figur 3), men de fleste var selvstendig næ-
ringsdrivende (22 %), innen læreryrket
(19,5 %), tilknyttet landbruket (18 %) eller
jobber innen reiselivet (12 %). En stor andel
av studentene jobbet innen helt andre yrkes-
grupper (22 %), f. eks innen forsvaret eller
servicenæringer, mens 5 studenter jobbet
innen offentlig forvaltning (6 %). Det kan
være verdt å merke seg at studieprogrammet
bare har hatt 1 deltaker som har definert seg
som heltidsstudent (i kategorien annet). Det
vil si at studieprogrammet i all hovedsak har
aktivisert yrkesaktive personer til deltids-
studier.

Omkring halvparten av respondentene
bodde på egen slektsgård (49 %), har kjøpt
seg gård (4 %) eller ønsket å kjøpe en gård
(5 %), for å utnytte denne i reiselivssammen-
heng (Figur 4). Det vil si at et flertall av re-
spondentene ønsker å aktivisere eksis-
terende (eller tilegne seg), uutnyttet og sel-
veid infrastruktur i reiselivssammenheng.
Dette kan komme i ulike former, for eksem-
pel ved utleie av bygninger, turguiding i ut-
mark, utleie av jaktrettigheter eller salg av
egenprodusert mat. Av de som har etablert
egen reiselivsbedrift, rapporterer hele 53 %
(26 bedrifter) at bedriften har aktivisert bun-
det kapital (bygninger, rettigheter, eiendom
etc) som ellers ville vært ubrukt.

Respondentenes motivasjon for studiet,
tyder på at studiet først og fremst har til-
trukket seg de som var generelt interessert i
å lære mer om natur og kultur (77 %; «Hva
var hovedgrunnen til at du begynte på studi-
et?»), mens bare 43 % svarte at de deltok for-
di de ønsket å utvikle en småskala reiselivs-
bedrift. Mye tyder derfor på at motivasjonen
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for å utvikle egen småskala reiselivsbedrift
har kommet underveis i studiet. Av 82 re-
spondenter, var det 49 (60 %) som hadde eta-
blert egen (alene eller sammen med andre),
reiselivsbedrift i forbindelse med studiet (el-
ler videreutviklet), og 4 av dem (5 %) har av-
viklet bedriften etter oppstarten. 

Inntjeningspotensialet hos småskala rei-
selivsbedrifter, ofte basert på egne ressurser
og infrastruktur, er det lite kunnskap om
(men se f. eks Apon, Grubben & Stensland,
2013). Resultatene fra vår undersøkelse ty-
der på at den relative inntekten var lav for de
aller fleste (Figur 5), og at reiselivsbedriftens
inntjening kun inngikk som en liten del av re-
spondentenes samlede inntekt. Det vil si at
de fleste nyetablerte reiselivsbedriftene inn-
gikk i et tradisjonelt mangesysleri (Christen-
sen 2002; Almås 2004), hvor hovedinntekten
foreløpig kommer fra andre yrkesgrener.
Noen få bedrifter hadde imidlertid den stør-
ste andel av sin inntekt fra reiselivsbedriften
(18 %), men disse bedriftene har svært ulike
kjennetegn. Noen av respondentene med høy

andel av inntekten fra reiselivsbedriften ba-
seres på rein utleie av gårdshus (f. eks Stei-
rud gård eller Telstad gård), noen på aktivi-
teter i utmark (f. eks Spydspissen Villmarks-
opplevelser eller Jotunheimen Adventure),
noen på turguiding (Turgleder), noen på kom-
binasjoner av mat og guiding på gården (f.
eks Furkund fjøs og kultur DA), noen på
bakst og seterdrift (f. eks Brenden seter), og
andre på mat og turguiding (f. eks Fjellfølge
DA og Istindguidan). De fleste av bedriftene
har klare elementer av markedsspesialise-
ring (segment), samtidig som fokuset er ret-
tet mot spesifikke og gjerne unike forhold lo-
kalt eller regionalt. 

En klar overvekt av respondentene (64 %)
mener at studiet har gitt positive ringvirk-
ninger for andre deler av samfunnet i regio-
nene der studieprogrammet ble gjennomført.
Mest frekvent, trekker studentene fram
virkningene av høyere turisttilstrømning til
regionen, som gir inntekter for andre sam-
funnssektorer. De trekker også fram økt op-
timisme i regionen, større og bredere nett-

Figur 3: Studentenes yrkeskategori. N=82. Figur 4: Studentenes ønske om å utvikle går-
den de bor på i reiselivssammenheng. N=82.

Figur 5. Studentenes prosentandel av samlet
inntekt fra egen reiselivsbedrift. N=82.

Figur 6: Studentenes oppfatning av studie-
programmets relevans for reiselivsutdan-
ning. N=82.
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verk mellom ulike bedrifter (særlig innen
egen region), bedret kunnskapsforståelse i
regionen som kommer andre næringer og
forvaltningen til gode, generelt høyere akti-
vitet i regionen, samt bedret selvfølelse i lo-
kalsamfunnene.

Alle respondentene mener studieprogram-
met var relevant for de som ønsker en reise-
livsutdanning hvor formidling av natur og
kultur står sentralt (Figur 6), det vil si kunn-
skapsbasert reiseliv rettet inn mot småskala
utnyttelse av lokale ressurser. Over 90 % av
respondentene mener at studieprogrammet
hadde stor eller særdeles stor relevans. Spe-
sielt trekker respondentene fram betydnin-
gen av feltarbeid (praktisk undervisning ute,
øvelser i turguiding, bedriftsbesøk, ekskur-
sjoner m.m.). Over 85 % av respondentene
mener at slik undervisning var meget eller
særdeles viktig for undervisningsutbyttet.

Diskusjon
Formålet om å aktivisere frigjorte ressurser i
utkantdistriktene inn mot kunnskapsturis-
me kan i utgangspunktet se ut til å ha blitt
tilfredsstilt gjennom studieprogrammet. Om
lag 60 % av respondentene endte opp med å
etablere egen småskala reiselivsbedrift.
Hvorvidt denne høye andelen av studenter
som etablerer nye reiselivsbedrifter er spesi-
elt for det gjennomførte studieprogrammet,
kan per i dag ikke vurderes. Dette skyldes
først og fremst at vi ikke har sammenlikn-
bare studieprogrammer i Norge. Studiepro-
grammet ble f. eks ikke referert til ved Foss-
gard & Stenslands (2014) gjennomgang av
mange studieprogrammer innen naturbasert
reiseliv. Det som vanskeliggjør sammen-
likninger med resultater fra andre studiepro-
grammer i denne sammenhengen, er studie-
programmets egenart: studieprogrammet
gjennomføres utenfor desentraliserte eller
sentraliserte campuser, det har høyt fokus på
kultur, det har få heltidsstudenter (1 av 82),
studentene etablerer bedrifter underveis i
studieforløpet, gjennomsnittsalderen er om-
kring 50 år, og alle studentene bor og jobber i
distriktene. I tillegg mener vi at det ikke er
fruktbart å sammenlikne med studiepro-
grammer i andre land, hvor naturgrunnla-
get, reiselivsnæringene, bosetningsmønster,

lovgivning (allemannsretten), tilskuddsord-
ninger og mange andre forutsetninger er fun-
damentalt forskjellige fra i Norge.

Tre sentrale utfordringer bør imidlertid
også avklares: For det første om responden-
tene ville startet opp med reiselivsvirksom-
het selv om de ikke hadde deltatt i studiet.
For det andre, om aktivitetsnivået (det vil si
inntekten) kan sies å tilfredsstille begrepet
«aktivisere». For det tredje, hva slags ressur-
ser som utnyttes: arealer, bundet kapital el-
ler humane ressurser (arbeidskraft)? Ut i fra
respondentenes motivasjon for studiet, tyder
mye på at studiet har tiltrukket seg personer
som var generelt interessert i å lære mer om
natur og kultur (77 %), og ikke først og
fremst for å etablere en ny bedrift. Noen av
respondentene var åpenbart i utgangspunk-
tet motiverte for å etablere en reiselivsbe-
drift (43 %), men det kan være en lang vei å
gå fra å være motivert til faktisk å etablere
en ny bedrift (Utgård & Refsum, 2007). I og
med at over 60 % av respondentene faktisk
endte opp med å etablere egen småskala rei-
selivsbedrift i løpet av studieprogrammet, vi-
ser dette avviket mellom 43 % og 60 % at stu-
dieprogrammet sannsynligvis initierte pro-
sesser som endte opp med lokal næringsut-
vikling. I tillegg viser spørreundersøkelsen
at 68 % av studentene, etter gjennomført
studieprogram (se Figur 4), ønsker å utvikle
en reiselivsbedrift (57 % basert på gårds-
bruk, 11 % ikke basert på gårdsbruk). Men,
vi kan ikke ut i fra spørreundersøkelsen ale-
ne identifisere disse prosessene, men basert
på kommentarfeltene (kvalitative data) får
vi innsikt i noen av faktorene. Lokale nett-
verk og samarbeid mellom studentene i be-
driftsutviklingen har åpenbart vært viktig,
og rapporteres av mange som sentralt for å
lykkes. For eksempel skriver respondent #55
at utover fagstoffet, så har «… studiet gitt po-
sitive erfaringer i gründervirksomhet, nett-
verksbygging, og viktigheten av å samarbeide
og å dra i samme retning». Selv om vi derfor
ikke kategorisk kan vise til at studiet er
eneste årsak til at 60 % av respondentene
har etablert egen småskala reiselivsbedrift,
så mener vi det er sannsynlig at studiepro-
grammet har initiert eller satt fart i proses-
ser som endte opp med de foran nevnte be-
driftsetableringene. At 40 % av respondente-
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ne ikke endte opp med å etablere egen virk-
somhet, måtte forventes ut i fra blant annet
den yrkeskategorien de befant seg i under
studiet (Figur 3) og den motivasjonen de kom
inn i studiet på basis av.

Når det gjelder spørsmålet om aktivitets-
nivået kan sies å tilfredsstille begrepet «ak-
tivisere», så gir resultatene grunn til både
realisme og optimisme. Ettersom spørreskje-
maene var anonymiserte, kunne vi ikke
koble respondentene til registerdata om inn-
tjening, som f. eks bedriftenes inntekter eller
liknende. Men, spørreskjemaet adresserer
respondentenes andel av inntektene fra den
nye reiselivsbedriften (Figur 5), hvilket gir
grunnlag for å diskutere den økonomiske be-
tydningen av nyetableringen for responden-
tene. Kun 18 % av respondentene som hadde
etablert egen bedrift, hadde den største an-
del av sin inntekt fra reiselivsbedriften (Fi-
gur 5). I tillegg hadde 4 respondenter lagt
ned bedriften etter etablering, mens 49 %
har mindre enn 6 % av sin inntekt fra reise-
livsbedriften. Begge deler viser sannsynlig-
vis at det er vanskelig å etablere seg i marke-
det, at det er vanskelig å få en brukbar inn-
tekt fra arbeidet, eller f. eks at respondente-
ne har satset mer på andre inntektskilder.
Samtidig er det viktig ikke å undervurdere
effekten av lavere inntektsandel blant de
resterende små bedriftene (NHD, 2012b).
Omkring 20 % av respondentene har mellom
16–25 % av inntekten sin fra de etablerte rei-
selivsbedriftene, og dette kan være viktig
innen for eksempel et landbruk som i dag, og
opp gjennom historien har vært dominert av
mangesysleri (Christensen, 2002; Almås,
2004). Mange av de etablerte reiselivsbedrif-
tene inngår derfor uten tvil som attåtnæring
i et mangesysleri, ettersom svaret på spørs-
målet implisitt tilsier at de har større inn-
tekter fra annen virksomhet.

Når det gjelder hva slags ressurser som
utnyttes, så viser spørreundersøkelsen at det
særlig er bundet kapital og frigjort arbeids-
kraft (humane ressurser) som aktiviseres
gjennom de nye reiselivsbedriftene. Arealer
(innmark) som frigjøres fra landbruket gene-
relt, leies enten ut til en annen gårdbruker,
går over i annen bruk eller går ut av bruk
(Sang, Dramstad & Bryn, 2014). Bortsett fra
de meget få respondentene som inkluderer

egenprodusert mat i sitt reiselivstilbud (f.
eks Brenden seter og Istindguidan) eller som
kombinerer reiselivsbedriften med fortsatt
gårdsdrift, følger respondentene de generelle
trendene for Norge. Helt annerledes er det
med det vi har kategorisert som bundet kapi-
tal. Av de som har etablert egen reiselivsbe-
drift, rapporterer hele 53 % (26 bedrifter) at
bedriften har aktivisert bundet kapital (byg-
ninger, rettigheter, utmark etc) som ellers
ville vært ubrukt. Dette tilsier at de som eta-
blerer egen reiselivsbedrift henter ut og akti-
viserer uutnyttede ressurser i form av sel-
veid infrastruktur. Formen varierer imidler-
tid mye, men domineres av utleie av bygnin-
ger (hytte, kårbolig, seter, koier m.m.), samt
høy andel turguiding i utmark, og salg / ser-
vering av delvis egenprodusert mat (også
delvis i egne bygninger). 

De humane ressursene (arbeidskraft)
blant respondentene, som tas i bruk innen
småskala reiselivsvirksomhet, kommer fra
mange ulike næringer (Figur 3). Selv om
bare 18 % av respondentene definerer seg
selv som bønder, har hele 58 % egen gård (in-
kludert de uten aktiv drift) som de ønsker å
utvikle i reiselivssammenheng. Dette indike-
rer at tidligere frigjort arbeidskapasitet i ho-
vedsak har sitt utgangspunkt i landbruket,
også i de tilfellene hvor respondentene har
kjøpt seg inn i et gårdsbruk. De fleste av re-
spondentene kommer i midlertid fra læreryr-
ket, men det er blant disse at andelen av de
som startet egen bedrift er lavest. Lærerne
var også de som klarest deltok i studiet ut
ifra motivasjonen om å lære mer om natur-
og kultur.

Fra resultatene kommer det fram at re-
spondentenes nye bedrifter innen kunn-
skapsturisme kjennetegnes av tematisk vari-
asjon, men at de samtidig har et rimelig klart
fokusområde. Foruten de som etablerte seg
på rein utleie av gårdshus (f. eks Steirud
gård eller Telstad gård), så har alle bedrifte-
ne klare elementer av markedsspesialise-
ring, og gjerne innen flere kategorier. For ek-
sempel er Spydspissen Villmarksopplevelser
(Rendalen, Hedmark) fokusert på «små grup-
per som ønsker seg villmarksopplevelser»
(http://www.spydspissen.no/info). Samtidig
er de sertifisert som økoturismebedrift, og ar-
rangerer en rekke aktiviteter skreddersydd
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for turistene. Felles for alle bedriftene, er
også høyt fokus på formidling av lokalkunn-
skap om natur og kultur. For eksempel driver
Furkund fjøs og kultur DA (Målselv, Indre
Troms) med flaggermusguiding, og har ver-
dens nordligste ynglelokalitet med flagger-
mus i fjøset (http://www.furkund.no/vand-
ring.shtml). Samtidig formidler de innvand-
rings- og kulturhistorien til Østerdølene i In-
dre Troms, formidler samiske tradisjoner,
serverer mat, har musikkinnslag og arrange-
rer turguiding i landskapet rundt gården. Re-
sultatene kan derfor tyde på at de lokale kon-
kurransefordelene og ressursene definitivt
utnyttes, selv om vi ikke ut i fra resultatene
kan si noe om optimalisering.

Ettersom gjennomsnittsalderen blant re-
spondentene er 49,5 år, fanget studiet opp en
helt annen studentmasse enn det som er nor-
malt for tradisjonelle campus-studier ved
høgskoler og universiteter (DBH, 2014).
Bare en av respondentene definerte seg selv
som heltidsstudent, og dette gjør at studie-
programmet har supplert, men ikke konkur-
rert, med andre liknende studieretninger
(Fossgard & Stensland, 2014). Studiepro-
grammet har dermed hentet studenter blant
en annen del av befolkningen enn andre
sammenliknbare studieprogrammer. Dette
vil også gjelde for de fleste studieprogram-
mene som benevnes desentraliserte, etter-
som de i hovedsak er knyttet til desentrali-
serte campuser. I dette studieprogrammet
forlot vi imidlertid alle campuser, og arran-
gerte studiene der etterspørselen var stor
(Tabell 1). Til sammen kom studentene fra
32 ulike bostedskommuner spredt på de seks
regionene. Over 90 % av respondentene me-
ner at studieprogrammet hadde stor eller
særdeles stor relevans for personer innen
reiselivet hvor formidling av natur- og kultur
er sentralt. Basert på svarene, tror vi at ev-
nen til omstilling i utkantdistriktene mot
reiselivsnæringene, basert på etterutdan-
ning, i stor grad avhenger av mer fleksibel
desentralisering av studiene (lokalt arran-
gert), tilrettelegging for deltidsstudier, samt
fokus på lokal- og regional nettverksbygging
(Bryn & Motrøen, 2009). Videre er det ifølge
respondentene særlig viktig med undervis-
ning basert på det vi kaller feltarbeid. Over
85 % av respondentene mener at praktisk

undervisning ute, øvelser i guiding, bedrifts-
besøk, ekskursjoner og liknende var meget
eller særdeles viktig for undervisningsutbyt-
tet. Dette viser tydelig at respondentene øn-
sket praktisk kunnskap og øvelse, med min-
dre fokus på teoretiske problemstillinger.

Å måle positive ringvirkninger av et stu-
dieprogram på samfunnet forøvrig, er en me-
get vanskelig øvelse, som ikke utgjør noe ho-
vedfokus i denne sammenhengen. Likevel
kan det være nyttig å vite at en klar overvekt
av respondentene (64 %) mener at studiet
har gitt positive ringvirkninger for andre de-
ler av samfunnet i regionen der studiepro-
grammet ble gjennomført. Det er ikke van-
skelig å forestille seg at lærerne som har del-
tatt, kan bruke mye av kunnskapen i sin læ-
rergjerning, uten at den direkte kommer rei-
selivsnæringen til gode. Tilsvarende trekker
respondentene fram at økt tilstrømning av
turister til regionen, på grunn av de nyeta-
blerte reiselivsbedriftene, gir økte inntekter
for andre samfunnssektorer. 

Respondentene trekker også fram økt op-
timisme i region, større og bredere nettverk
mellom ulike bedrifter, bedret kunnskapssi-
tuasjon i regionene som kommer andre næ-
ringer og forvaltningen til gode, generelt
høyere aktivitet i regionene, samt bedret
selvfølelse i lokalsamfunnene. Basert på re-
spondentenes svar, antar vi derfor at studiet
har bidratt med positive ringvirkninger i lo-
kalsamfunnene der studieprogrammet har
blitt gjennomført, men vi har ingen mulighet
til å evaluere bidragets størrelse eller å vali-
dere om påstandene er riktige.

Det vi får fram fra studien, gjennom spør-
reskjema som metode, er studentens oppfat-
ning og forståelse av situasjonen. Vi tør ikke
påstå at studentenes svar representerer
noen form for høyere grad av sannhet. Det er
for eksempel ikke gitt at alle studentene er
like gode til å vurdere den videre samfunns-
nytten av studieprogrammet. Respondente-
ne i vår studie er sannsynligvis heller ikke
på generelt grunnlag representative for den
frigjorte arbeidskapasiteten i rurale strøk
som gjerne vil starte opp med småskala rei-
seliv. Uten at vi har belegg for påstanden,
tror vi at studentene i stor grad represente-
rer nysgjerrige overskuddspersoner med
mye tiltakslyst.

KP-2016-3.book  Page 233  Thursday, September 1, 2016  10:21 AM



Bedømt (refereed) artikkel Terje Motrøen og Anders Bryn

234 KART OG PLAN 3–2016

Denne studien er gjennomført av de sam-
me personene som initierte det evaluerte
studieprogrammet. Dette har både fordeler
og ulemper. Fordelene er blant annet inngå-
ende kjennskap i studieprogrammet og de
etablerte bedriftene. Ulempen er at studien
potensielt mangler avstand til og innsikt i
studieprogrammets svake sider, samt at ut-
viklingen av spørreskjemaet blir styrt av for-
utinntatte holdninger. Det er imidlertid vik-
tig å påpeke at studien har fulgt standard
anbefalinger for utvikling av spørreskjema
(Rea & Parker 2012), samt at analysene kun
baserer seg på spørreundersøkelsen.

Spørreskjema som metode er beheftet med
mange potensielle feilkilder (se f. eks Rea &
Parker 2012), og denne studien er særlig be-
grenset av manglende muligheter for videre
oppfølging. I ettertid ser vi at særlig ett av
spørsmålene i spørreskjemaet burde vært
fulgt opp med flere følgespørsmål. Spørsmål
20 lød slik: «Hvor stor prosentandel av din
samlede inntekt kommer fra din turistbe-
drift?» Svaret på dette spørsmålet er selvsagt
meningsfullt, men det hadde gitt enda bedre
muligheter for å sette svaret i perspektiv om
vi også hadde fått informasjon om hvor stor
den samlede inntekten faktiske var. Dette
har vi ikke gått videre med i ettertid, etter-
som vi gjennom anonymiseringen ikke vil
kunne koble eventuelt nye oppfølgingsspørs-
mål til de originale svarskjemaene.

Konklusjon
Denne studien viser at det er mulig å utnytte
frigjorte ressurser fra landbruket i utkant-
distriktene til næringsutvikling innen kunn-
skapsturisme, men samtidig at det ikke nød-
vendigvis er lett å etablere seg og overleve i
markedssegmentet. Mange uutnyttede res-
surser, særlig bundet kapital i landbruket og
humane ressurser, kan og vil aktiviseres
innen småskala reiseliv. Skal man lykkes
med etterutdanning til slike formål, må tro-
lig undervisningen gjennomføres desentrali-
sert, på deltid, samtidig som mye av fokuset
bør rettes mot praktisk undervisning og øvel-
ser. Dette skyldes delvis at potensialet finnes
blant voksne personer som er i arbeid, dels at
bedriftsutviklingen som oftest bare vil inngå
som en del av et mangesysleri. Vår studie

har bare sett på effekter av utdanning som
virkemiddel. Legger man til de andre dis-
triktspolitiske virkemidlene, bør det være et
relativt stort potensiale for videreutvikling
av reiselivsnæringene i rurale strøk.

Takksigelser
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