
Krutt i børsa!

Hva gjør vi nå?

Seminar i krisetider, 14. januar 2021
Ann-Jorid Pedersen - Rådgiver



Ann-Jorid Pedersen 

• Rådgiver og partner i Mimir AS
• Faglitterær forfatter og formidler
• Opplevelsesdesigner
• Jobber med strategi, utvikling og formidling

• Bor i Fredrikstad, jobber mye i nord
• Jobbet og bodd på Svalbard tidligere
• Sentral i Svalbards masterplanprosess



• Hvordan holder vi kruttet tørt og hodet kaldt?
• Hva skjer rundt oss?
• Hvordan lader vi om?
• Hvordan blir vi mer treffsikre framover?

- hva vil nordmenn ha? Og hvordan samarbeide om løsninger?



Hvordan vil de ulike 

markedene bygge seg 

opp igjen?

Usikkerhetsfaktorer pt:

a) risiko/frykt, vaksiner, restriksjoner

b) økonomi (privat, off. og næringsliv)

c) endringer i preferanser/ vaner.

d) kommunikasjoner/tilgjengelighet.

Aktiviteten 

(omfanget) kommer 

(fort) tilbake og 

fortsetter som før

Aktiviteten 

(omfanget) 

kommer tilbake 

etter  (1-3 år) 

Aktiviteten 

(omfang/innhold) 

blir varig endret

Normalisering og vekst kommer!
- om enn på litt ulikt vis



Man antar at de 
nasjonale markedene 
vil komme tilbake 
først. 

I et 2030-perspektiv er 
prognosen at internasjonal 
turisme vil ha vokst med 
37,5% sammenlignet med 
2019, og at denne veksten i 
hovedsak vil skapes etter 
2023. 

Denne tidshorisonten er i tråd 
med UNWTO sitt «midterste» 
scenario (desember 2030) for 
internasjonal turisttrafikk.



Pandemien / de akutte krisene

Veksten vil ta seg opp, 
men endringene vil 
fortsette!



Megatrend 1: klimaendringer / det grønne skiftet



Reiseliv går fra å være mål i seg selv til å bli et 

middel for å bygge bærekraftige lokalsamfunn

Å tilrettelegge for utvikling og verdiskaping i reiselivet er 
annerledes enn å tilrettelegge for forskning og bergverk. 
Reiselivet er samfunnsgjennomgripende og har særegne 
behov som må forstås.

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://www.msccruises.no/vare-cruise/destinasjoner/ostersjon-norske-fjorder/norge/longyearbyen&psig=AOvVaw2ZfJdrV8zHhK45qsxZUUga&ust=1610462752704000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiUqbePlO4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.no/url?sa=i&url=https://www.msccruises.no/vare-cruise/destinasjoner/ostersjon-norske-fjorder/norge/longyearbyen&psig=AOvVaw2ZfJdrV8zHhK45qsxZUUga&ust=1610462752704000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiUqbePlO4CFQAAAAAdAAAAABAD


Lokal-
samfunnet

Gjestene

Bærekraft og 
digitalisering

Nærings-
aktørene

MORGENDAGENS REISELIV
SØKER ET 
VINN-VINN-VINN-VINN
PERSPEKTIV!

Kloden



Hva sier Lokalstyret?

• LL har pekt ut temaene ren energi, anstendig 
arbeid, bærekraftige samfunn, bærekraftig 
forbruk, stanse klimaendringer og samarbeid
blant bærekraftmålene.

• Disse sammenfaller også med myndighetskrav som er 
satt til utvikling, omstilling og gjenoppbygging av 
reiselivsnæringa på Svalbard post Covid-19. Vi får derfor 
flere gode synergier ved påkobling og felles fokus, slik at 
initiativene forsterker hverandre helhetlig. 

• Visit Svalbard skal være aktiv bidragsyter og deltaker i 
prosesser i lokalsamfunnet og ovenfor Longyearbyen 
lokalstyre. Vi skal koordinere og hensynta merkeordninga 
for bærekraftig reisemål samtidig som vi jobber konkret 
og helhetlig med FNs bærekraftmål.



Ansvarlig markedsføring.

Besøksforvaltning.

Cooperative-tenkning med 
fordeling av goder og ansvar og 
fokus på verdier. 

Destinasjonsledelse med 
forpliktende avtaler i alle ledd.

Destinasjonsutviklingens nye ABCD



Destinasjonsmarkedsføring blir en del 
av managementarbeidet

• Fortjent markedsføring

• Færre ledd og sterkere relasjoner i verdikjeden

• Spesialisering og kundetilpasning; dypere markedsinnsikt 
nødvendig.

• Big data og teknologi overtar mer, også pakketeringa.

• Større enheter med tettere koblinger for å nå gjennom med 
profilering internasjonalt.

• Markedsføringa organisert rundt kundetyper og reason to go

• Mindre on site, mer on line boooking.

.



Megatrend 2: digitaliseringa



De som sier at teknologien er nøytral, 
har aldri prøvd å se forskjell på en blyant 
og en øks.
Jon Bing

Bedriftene har mye å gå på for å forenkle og effektivisere 
driften og øke lønnsomheten.

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Jon&en=Bing


Radikal endring av 

næringsstruktur og 

verdikjede 

Destinasjonsprofilering 

/ kundetilpasning 

Nye forretnings-

modeller, 

verdikjeder og 

økosystem 

Endring i forholdet 

mellom konsum og 

produksjon

Organisering av 

reiselivet  

• Stordata-analyser gir 

unike beslutnings-

grunnlag for ledelsen 

• Radikal endring av 

etablerte forretnings-

modeller

• Fremveksten av 

plattformøkonomier

/ «on- demand» 

business

• Fremveksten av 

globale verdikjeder 

Individualisering av 

reiselivsproduktet gjelder også 

på destinasjonsnivå. Nå 

handler det om å få «rette 

volumer av rette gjester til 

rett sted til rett tid» 

«Smarte destinasjoner» får 

gjester som matcher med 

lokalsamfunnet og distribuerer 

gjesten i tid og rom for å unngå 

«over -og underturisme» og

sikre god balanse 

Økt spesialisering, økt 

kundetilpasning og 

markedsinnsikt.

Kundeopplevelsen blir 

viktigst.

Nye aktører utfordrer 

de tradisjonelle 

rollene, 

internasjonale OTA

selskap utfordrer lokal 

verdiskaping

Digitale plattformer 

innen delings-

økonomien vokser 

videre og tar enda 

større kontroll over 

totalopplevelsen. Eks. 

Airbnbn selger nå 

opplevelser. 

Kunden har i større grad 

blitt en «prosument» 

(konsum+produksjon) ved 

selv å være med å ta del i 

ulike stadier av 

kundereisen tidligere 

ivaretatt av næringen selv. 

Eks. 

informasjonsinnhenting 

gjennom kanaler basert på 

omtaler, booking online, 

selv-guidete turer, deling 

på sosiale medier mm.  

Fra markedsføring basert 

på demografi eller

produktfokus, blir 

markedsføringa organisert 

rundt kundebehov og 

kundemotivasjon.

Både destinasjons-

selskapenes rolle og 

turoperatører spesielt blir 

utfordret i dette bildet, 

hvor kunden i økede grad 

gjør mye av jobben selv. 

Destinasjonsselskap går 

fra å prøve å være 

enerådende markeds- og 

utviklingsarena for 

aktører og gjester til å bli 

kunnskapsmiljøer og 

veiledere for bedre 

samhandling og 

tilrettelegging for 

verdiskaping på 

reisemålet



Hvordan kan dere bruke dette i søknadene?

Omstillingstiltak som fremmer:

• Verdiskaping og samhandling på reisemålet

• Håndtering av vekst på reisemålet

• Inkludering av lokalsamfunnet

• Digitalisering

• Bærekraft

• Kunnskap, kompetanse og systemløsninger



Morgendagens turist
- noen særtrekk

Vil stille høye krav til reisemålene 
som velges!
Vil føle seg trygg og ivaretatt
Vil redde verden gjennom sitt 

forbruk og sine opplevelser og 
bidra til lokal verdiskaping og 
bærekraft.

Vil ikke føle seg som en turist
Vil behandles individuelt



Trip Advisors store nye undersøkelse

Sikkerhet og hygiene

Nærere reisemål

Effektivitet / 
sømløshet



• Færre langreiser
• Økt behov for trygghet
• Sømløse og fleksible tilbud

• Mindre folk, mer natur
• Risikovurdering
• Bærekraftverdier



Interessen øker
for reisemål med god plass 

og mye natur!



Innovasjon Norge
SPACE ON EARTH

Facebook
www.facebook.com/watch/?v=2641380686172253

https://www.facebook.com/innovasjonnorgereiseliv/videos/2641380686172253
https://www.facebook.com/innovasjonnorgereiseliv/videos/2641380686172253
https://www.facebook.com/innovasjonnorgereiseliv/videos/2641380686172253


Hvordan tenker norske gjester?

1. De vil helst ikke binde seg til hele programmer, men vite at de har 
valgfrihet underveis. De forstår norske reisemål på en annen 
måte enn internasjonale, og er tryggere på at de kan orientere 
seg på egenhånd ved ankomst. De er også blitt bedre på å gjøre 
research selv. 

2. De vil ha mer dynamiske bookingbetingelser og flere vil bestille 
turen sin senere. De vil samtidig ha gode servicetjenester som 
gjør reisen mer behagelig og tryggere og binder elementene 
sammen.

3. De vil ha mer kundeorienterte leveranser og trygghet for kjøpet, 
og de vil i utgangspunktet ikke betale for alt….. 



Konseptualisering 
som løsning. 

• Forenkler kjøpsprosessen
• Mer dynamisk enn pakker
• Fremstår som mer kundetilpasset
• Differensierer produktene
• Lettere å samarbeide om



SVALBARD

Polar byferie

Pakker

Produkter

Lev som de 
lokale

Pakker

Produkter

Klassiske 
natureventyr

Pakker

Produkter

Storslåtte 
ekspedisjoner

Cruise-
konsepter

Land-
konsepter

Konsepter

Merkevare

Det viktige samarbeidsnivået



• Produktene må være i tråd med 
konseptet og beskrives slik at man 
forstår konseptet i praksis! Her er 
det mer å hente!

• Nye, enkle tjenester og 
opplevelser bør også få plass. 
Gjerne også gratistilbud som 
styrker konseptene og bygger 
troverdighet.

• Historiefortelling og ritualer er 
viktig for å bygge konsepter som 
funker. 

HUSK:



Bruk fortellinger mer aktivt!

Hytteliv på Svalbard før og nå Polarhistorien



Hva vil det si å være en Svalbardianer?
- og hvordan kan våre ritualer og kunnskap brukes som ressurser i 
opplevelser og konseptet?

• Kunne pakke zargeskasse og slede? 

• Forstå kart og planlegge ruter?

• Håndtere tekniske duppedingser som gps og 
scooter?

• Kunne kle seg og håndtere kulde?

• Kunne vurdere og minimere risiko på turer?

• Kunne forstå og bruke begreper om landskap, snø 
og is på en nyansert måte? 

• Forstå når man bør gå hjem fra KB?



ET ANNET KONKRET 
FORSLAG TIL SAMARBEID…



Se egne produkter og leveranser i nytt lys!
– be om hjelp fra naboer el.l, alle blir husblinde. OG tenk kundeorientert!

Svalbard får flere individuelle gjester. 
ANKOMSTEN ER EKSTREMT VIKTIG!
Ikke bare på flyplassen, men hele den første 
kvelden. 

• Hvordan mottas de individuelle gjestene? 
• I mørketida eller ved dårlig vær?
• Hva setter vi fram og byr på?
• Hvilken følelse gir vi dem?
• Hvordan hjelper vi dem?



Samarbeid om felles løsninger
for å styrke kundeopplevelsen!

• Velkomstvideo på tv eller mobilen?

• Svalbard for dummies, instruksjonsvideoer eller plakater 
om klær? 

• Hefte om «dos and dont`s in Longyearbyen» (med 
humor)?

• Kommunikasjon som bygger oppunder konseptet som er 
valgt, noe som kan kjøpes i forkant (eks nett med gaver, 
informasjon etc)?

• Velkomstguide på flybussen inn til byen?

• Møt en som bor her på din første kveld….?

• Ring for tips om hva du kan starte oppholdet ditt med

• Pilsrabatt og nykommerprat for dagsferskinger på 
puben?



5 TIPS TIL SLUTT



1. Tenk reisemål, ikke bare enkeltbedrift!
2. Tenk konsept, ikke bare enkeltprodukt!
3. Tenk strategisk og i tråd med masterplanen og 

makrotrender (digitalisering og bærekraft)!
4.  Tenk kundeorientert! (Kundeopplevelsen betyr alt).
5.  Tenk sammen!



Spørsmål 
eller innspill?

Ann-Jorid Pedersen - Rådgiver i Mimir AS

ann-jorid@mimir.no

Takk!


