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Forord 

På oppdrag for fylkeskommunene i Trøndelag har Menon Business Economics gjennomført en evaluering av 

landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv.  

Målet med evalueringen har vært å gi fylkeskommunene økt kunnskap om henholdsvis Trøndelag Reiselivs 

måloppnåelse i henhold til selskapets vedtekter, og gjennomføring og resultater av samarbeidsavtalen med 

fylkeskommunene. Vi har gjennomført evalueringen ved å benytte OECDs evalueringsmodell og delt analysen av 

Trøndelag Reiseliv inn i tre hoveddeler: Relevans, måloppnåelse og effektivitet. 

Menon er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, 

samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Våre medarbeidere har besitter sterk samfunnsøkonomisk kompetanse 

og gjennomfører årlig en rekke næringsøkonomiske analyser og evalueringer. Evaluering av Trøndelag Reiseliv 

har vært ledet av Erik W. Jakobsen, med Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge som prosjektmedarbeidere.  

Menon takker fylkeskommunene i Trøndelag for et spennende oppdrag. Forfatterne i Menon Business Economics 

står ansvarlig for innholdet i rapporten. 

Mai 2015 

Erik W. Jakobsen 

Prosjektleder 

Menon Business Economic 
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Sammendrag 

I denne evalueringen har vi vurdert Trøndelag Reiselivs relevans for reiselivsnæringen i Trøndelag, selskapets 

måloppnåelse og dens effektivitet.  

Relevans 

Det finnes to hovedgrunner til at det behov for geografisk avgrensede fellesorganisasjoner for reiselivsnæringen; 

komplementaritet mellom bedriftene i markedet og bedriftenes likhet i behov for fellesgoder. Komplementaritet 

i markedet innebærer at reiselivsbedriftene er gjensidig avhengige av hverandre, en bedrifts produkt påvirker 

etterspørselen til andre bedrifter og dette skaper behov for lokal koordinering av tilbudet. Likhet i behov for 

fellesgoder innebærer at bedriftene har samme behov for et gode med gratispassasjerproblemer knyttet til 

produksjonen og at bedriftene dermed ikke har insentiv til å produsere godet samtlige har behov for. Hvis fem 

helt like hoteller ligger ved en vakker strand, har samtlige hotelleiere likhet i behov for markedsføring av 

stranden, men samtidig har «ingen» har insentiv til å gjøre det selv. Bedriftene har insentiv til å nyte av de andre 

bedriftenes markedsføring av stranden uten å bære kostnadene ved å markedsføre selv. 

I Norge har politikere ønsket et hierarkisk system av geografiske organisasjoner med destinasjonsselskaper lokalt, 

landsdelsselskaper over destinasjonsselskapene og med Innovasjon Norges som virkemiddelaktør på nasjonalt 

nivå. Landsdelselskapene har altså posisjonen mellom Innovasjon Norge og destinasjonsselskapene, noe som 

innebærer at det er destinasjonsselskapene som er landsdelsselskapenes viktigste «kunder». Dette betyr at det 

først og fremst er destinasjonsselskapenes likhet i behov og komplementaritet i markedet som er grunnlaget for 

landsdelsselskapets drift, på lik linje som at det er bedriftenes likhet i behov og komplementaritet i markedet er 

grunnlaget for destinasjonsselskapenes drift. Trøndelag Reiseliv skal være altså være fellesgodeprodusent for de 

ulike destinasjonene i Trøndelag. 

En forutsetning for Trøndelag Reiseliv skal kunne bidra til økt turisttrafikk og lønnsomhet for næringen er at 

organisasjonen er både relevant for næringen og at organisasjonen jobber effektivt. Både intervjuer og 

spørreundersøkelsen tyder på at Trøndelag Reiseliv er et relevant verktøy for næringen i regionen. 93 prosent av 

respondentene i undersøkelsen er helt eller delvis enige i at det er behov for en felles 

markedsføringsorganisasjon for Trøndelag. Intervjuer med bedrifter og andre interessenter støtter opp om 

denne konklusjonen.  

Det kan likevel reises spørsmål om Trøndelag som region/landsdel er et ideelt markedsføringsfellesskap. Det er 

betydelig variasjon mellom destinasjonene både med hensyn til innholdet i reiselivsproduktet og markedene 

man retter seg mot. Når aktørene likevel anser Trøndelag som et godt felleskap kan dette både skyldes at det 

eksisterer en sterk Trøndelags-identitet i næringen og at Trøndelag Reiseliv har vært en svært inkluderende 

organisasjon som synes å ha god legitimitet i hele reiselivsnæringen, uansett destinasjon og bedriftsstørrelse.  

Trøndelag Reiselivs synes å være relativt relevant innrettet i forhold til hvilke arbeidsområder man prioriterer. 

Trøndelag Reiseliv legger størst vekst på markedsarbeidet, noe som samtlige reiselivsaktører og destinasjoner gir 

uttrykk for at er det man har mest behov for. Kurs- og kompetansearbeidet er derimot mer relevant for områder 

som enten ikke har destinasjonsselskaper eller har svake destinasjonsselskaper, samt mer relevant for mindre 

bedrifter. Sterke destinasjonsselskaper og store bedrifter har evne til å arrangere egne kurs selv og har mindre 

behov for at Trøndelag Reiseliv bruker ressurser på dette. Arbeidet Trøndelag Reiseliv har lagt ned i utvikling av 

felles bookingløsning fremstår i dag som lite relevant, noe som delvis skyldes fremveksten av internasjonale 

bookingløsninger på nett de senere årene.  
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Måloppnåelse 

Trøndelag Reiselivs måloppnåelse er vurdert i henhold til selskapets vedtekter, samt gjennomføring og resultater 

av samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. Av kvantitative målsettinger sier Reiselivsstrategien for Trøndelag 

2008-2020 at Trøndelag Reiseliv skal bidra til høyere vekst innen overnattinger og produksjon enn resten av 

landet samt bidra til bedret lønnsomhet i næringen. Menons gjennomgang viser at reiselivsnæringen har hatt en 

positiv utvikling fra 2008 til 2013/2014. Reiselivsnæringen i Trøndelag har hatt en sterkere vekst i samlede 

kommersielle gjestedøgn, hotellgjestedøgn, verdiskaping og sysselsetting enn reiselivsnæringen nasjonalt. 

Utviklingen innen campinggjestedøgn har imidlertid vært svak.  

Det er vanskelig å skille ut hvor stor del av utviklingen som skyldes Trøndelag Reiselivs arbeid og hva som skyldes 

andre faktorer. En analyse av gjestedøgnutviklingen i Trøndelag viser at veksten i kommersielle gjestedøgn over 

tidsperioden i all hovedsak har kommet i form av vekst innen hotellovernattinger i Trondheim. Trondheim har 

opplevd en sterk kapasitetsvekst blant byens største hoteller, noe som har bidratt til at romprisene har blitt 

redusert og videre til at det har kommet flere tilreisende til byen.  

I mangel av en større økonometrisk kausalitetsanalyse av Trøndelag Reiselivs arbeid har vi gjennomført 

spørreundersøkelse blant reiselivsbedrifter i landsdelen. Undersøkelsen viser at bedriftene opplever liten 

etterspørselseffekt av Trøndelag Reiselivs markedsføring. Blant bedrifter med mer enn 1 million kroner i 

omsetning er det 44 prosent melder at markedsføringen har hatt en viss effekt, mens kun 4 prosent mener at 

markedsføringen har hatt stor effekt på deres etterspørsel. Dette betyr ikke nødvendigvis at markedsføringen 

har liten effekt. For enkeltbedrifter kan det være vanskelig å spore etterspørselsendringer tilbake til Trøndelag 

Reiselivs markedsføringsaktiviteter. Blant bedrifter som har deltatt i Trøndelag Reiselivs kampanjer og 

annonsering, er det en høyere andel som mener at markedsføringen har ført til økt etterspørsel (62 prosent) enn 

blant bedriftene som ikke har deltatt (23 prosent). Den store forskjellen i opplevde effekter skyldes trolig en 

kombinasjon av at de som har deltatt i kampanjer og annonsering faktisk har oppnådd større effekter og at 

etterspørselseffektene er lettere å observere fordi de kan knyttes til spesifikke kampanjer og tiltak. 

Spørreundersøkelse viser bedrifter i Trondheim ikke er mer fornøyd med Trøndelag Reiseliv enn bedrifter fra 

andre destinasjoner gjennomsnitt, selv om gjestedøgnsveksten i landsdelen i all hovedsak har kommet i 

Trondheim. Det er altså lite sammenheng mellom hvorvidt bedriftene opplever at Trøndelag Reiseliv styrker 

reiselivsnæringen og eventuelle etterspørselseffekter av organisasjonens markedsføring. Veksten i gjestedøgn i 

Trondheim skyldes etter vår vurdering andre faktorer som spiller inn på både etterspørselen og hotelltilbudet i 

byen. 

Trøndelag bruker relativt lite penger på markedsføring av reiselivet i landsdelen, noe som også kan være en del 

av forklaringen på hvorfor bedriftene opplever relativt små effekter av markedsføringen. Mens 

landsdelsselskapene på Vestlandet og i Nord-Norge har henholdsvis 6,3 og 13,9 kroner i samlede midler per 

kommersielle gjestedøgn, har Trøndelag kun 5,3 kroner (se tabellen nederst i sammendraget).  

Effektivitet 

Trøndelag Reiseliv fremstår som en godt drevet og effektiv organisasjon. Mange reiselivsaktører gir 

tilbakemelding på at de siste års ledelse og personale har gjort en god jobb med å effektivisere organisasjonen 

og samle næringen. Enkelte påpeker at Trøndelag Reiseliv burde jobbe for å spisse budskapet til Trøndelag mer 

og at organisasjonen tar litt for mye lokale hensyn i markedsarbeidet. Vårt inntrykk er at Trøndelag Reiseliv er en 

effektiv organisasjon, men at man bør vri mer av innsatsen fra mindre relevante områder som blant annet 

innholdsproduksjon på de lokale nettsidene og bookingløsninger, mot det mest relevante arbeidsområdet, 
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fellesmarkedsføring. Trøndelag Reiseliv er en liten organisasjon sammenlignet med andre landsdelsselskaper og 

man har mange oppgaver til få ansatte. Dette, samt at Trøndelag Reiseliv avhjelper ressurssvake områder med 

destinasjonsoppgaver, bidrar nok til at en større del av organisasjonens midler går til lønnskostnader 

sammenligner med NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge. 

Sammenligning av drift og inntekter mellom tre landsdelselskaper. Kilde: Trøndelag Reiseliv søknad om driftstilskudd til 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune (2013) og Menon/Soliditet (2015) 

 Trøndelag Reiseliv Fjord Norge NordNorsk Reiseliv 

Omsetning 2013 12,5 millioner kroner 47 millioner kroner 45 millioner kroner 

Lønnskostnader 2013 4,4 millioner kroner 9 millioner kroner 11,5 millioner kroner 

Lønnskostnadsandelen 36 % av omsetning 18 % av omsetning 25 % av omsetning 

Årsverk 6 11 18 

Befolkning i området1 446 000 1 350 000 481 000 

Kommersielle gjestedøgn i 2014 2 366 000 7 445 000 3 231 000 

Totale midler per kommersielle 

gjestedøgn 
5,3 kroner 6,3 kroner 13,9 kroner 

 

 

 

  

                                                                 
1 1.januar 2015 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1. Kort om bakgrunnen for evalueringen  

Fylkeskommunene i Trøndelag er de største eierne og de viktigste bidragsyterne til Trøndelag Reiselivs inntekter. 

Fylkeskommunene eier omtrent 40 prosent av aksjene og bevilget selskapet samlet 8,5 millioner kroner til drift 

og profilmarkedsføring i 2014, det vil si omtrent halvparten av organisasjonens budsjett.  

Fylkeskommunene har inngått en fireåring samarbeidsavtale med Trøndelag Reiseliv for årene 2013 til og med 

2016, hvor det er nedskrevet at Trøndelag Reiseliv skal ha en sentral rolle i oppfølging av reiselivsstrategien for 

Trøndelag. Ifølge avtalen skal fylkeskommunenes finansiering av selskapet knyttes til markedsføring, 

vertskapsfunksjon, rådgivning- og utviklingsarbeid, mens mer bedriftsspesifikke prosjekter og 

markedsføringsaktiviteter skal knyttes til reiselivsnæringens egen innsats i Trøndelag Reiseliv. 

Det er to grunner til at fylkeskommunene igangsetter evaluering av Trøndelag Reiseliv.  En årsak er at Nærings- 

og fiskeridepartementet gjennomfører en pågående omstrukturering av organisasjonsapparatet knyttet til 

reiselivsnæringen i Norge, noe som aktualiserer fylkeskommunens behov for økt kunnskap om selskapets 

måloppnåelse og effekter.  En annen er fylkeskommunenes fireårige samarbeidsavtaler med selskapet, hvor 

nåværende avtale utgår ved utgangen av 2016. Som en forberedelse til, og grunnlag for, inngåelse av ny avtale 

med selskapet etter 2016, ønsker fylkeskommunene større kunnskap om selskapets virksomhet og effekter. 

Fylkeskommunene har behov for økt kunnskap om henholdsvis Trøndelag Reiselivs måloppnåelse i henhold til 

selskapets vedtekter, og gjennomføring og resultater av samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. 

Evalueringen forsøker å svare på spørsmål om følgende: 

 Trøndelag Reiselivs måloppnåelse i henhold til målsetningen i selskapets vedtekter om at selskapet 

skal bidra til  

 Økt turisttrafikk (høyere vekst innen overnattinger og omsetning enn resten av landet) 

 Bedret lønnsomhet for reiselivsnæringen i regionen 

 

 Trøndelag Reiselivs gjennomføring av samarbeidsavtalen med fylkeskommunene og resultater av 

denne i form av 

 Effekter for reiselivsnæringen 

 Effekter for øvrig samfunns- og næringsliv 

 Samarbeidspartneres tilfredshet med selskapet 

 

 Trøndelag Reiselivs evne og mulighet til å være  

 Fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser tilknyttet 

reiselivsnæringen i Trøndelag. 

 Samarbeidsorgan for fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparatet. 

 

1.2. Kort om OECDs evalueringsmodell  

Menon har lagt denne evalueringen opp etter metodeverket inspirert av OECDs evalueringsmodell, som 

grupperer ulike evalueringsspørsmål under overskriftene relevans, effekt og effektivitet.  
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Spørsmål om relevans dreier seg om evalueringsobjektet er godt forankret i kunnskap om sammenheng mellom 

behov og virkemidler. Vi vil her diskutere bakgrunnen for opprettelsen av Trøndelag Reiseliv, se på hvilke behov 

organisasjonen svarer på, og om det har skjedd noen endringer som tilsier at man bør vurdere organiseringen på 

en ny måte. Konkurransegrunnlaget understreker behovet for å evaluere hvilke resultater Trøndelag Reiselivs 

innsats har oppnådd og samarbeidspartneres tilfredshet med selskapet. Dette er hva modellen drøfter under 

overskriften effekt. Selv om offentlig innsats gir resultater i tråd med målene, kan det tenkes at resultatene 

kunne blitt enda bedre om innsatsen ble organisert bedre, eller ulike elementer ble gitt en annen vektlegging. 

Svar på om dette er tilfellet innenfor de tre områdene her, vil bli analysert under overskriften effektivitet. 

Evaluering av effektiviteten i virkemiddelbruken gir muligheter til å vurdere forbedringsmuligheter. Figuren 

under illustrerer evalueringsmodellen, og hvordan vi velger å innpasse oppdragsgivers konkrete spørsmål inn i 

modellen. 

 

1.3. Metode for datainnhenting  

Vi har benyttet oss av flere ulike kilder for å få innsikt i problemstillingen og de viktigste blir redegjort for her.  

1.3.1. Dokumentgjennomgang 

Vi har gått igjennom årsrapporter, markedsrapporter, møtereferater og andre interne dokumenter som vi har 

fått tilsendt fra Trøndelag reiseliv.  Dette materialet har gitt innsikt i drift og spørsmål knyttet til effektivitet. 
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1.3.2. Dybdeintervju  

En svært viktig kilde til kunnskap i dette prosjektet har vært dybdeintervju med sentrale aktører for 

reiselivsnæringen. Etter avtale med oppdragsgivere kontaktet vi 33 utvalgte aktører i regionen og gjennomførte 

samtale med alle som kom med tilbakemelding. Dette har resultert i dybdeintervju med 24 aktører, som 

inkluderer representanter fra fylkeskommunene, daglig leder og styreleder2 i landsdels- og 

destinasjonsselskapene i regionen, og ni representanter fra reiselivsnæringen. Detaljert liste med 

intervjuobjekter følger under. 

Informasjon fra intervjuene har vært nyttig i alle deler av rapporten, men spesielt i vurderingen av relevans og 

effektivitet av landsdelsselskapet.  

Tabell 1 - Oversikt over intervjuobjekter 

Intervjuobjekt Tittel Organisasjon 

 Ragnhild Vist Lindberg Rådgiver Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

 Odd Arne Bratland Rådgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

 May Britt Hansen Daglig leder Trøndelag Reiseliv 

 Merethe Storødegård Styreleder Trøndelag Reiseliv 

 Line Samuelsen Salgs- og markedskoordinator Trøndelag Reiseliv 

 Frank Norvik Styreleder Destinasjon Røros 

 Linda Merethe Ramberg Daglig leder Destinasjon Røros 

 Torfinn Stub Styreleder KystNorge AS 

 Mats Forsberg Daglig leder KystNorge AS 

 Erik Sæther Representant fra næringen Oppdal næringsforening 

 Mette Rostad Styreleder Visit Innherred AS 

 Anne Haga Daglig leder Visit Innherred AS 

 Alf Ebbe Andresen  Styreleder Visit Namdalen 

 Bente Snildal Daglig leder Visit Namdalen 

 Line Vikrem Rosmæl Daglig leder Visit Trondheim 

 Nina Julianne Jensen Ansvarlig Trafikkutvikling Avinor Trøndelag, Avinor 

 Stig Hillestad Direktør Clarion Hotel & Congress 

 Kari Sunnset Prosjektleder for reiseliv Gaula Natursenter AS 

 Frode Lindberg Daglig leder Kystriksveien Reiseliv AS 

 Turid Bredesen Daglig leder Namsskogan Familiepark 

 Trine Neumann-Larsen Markedssjef Nasjonalt Pilegrimssenter 

 Kjetil Vassdal Direktør Scandic Hotels 

 Petter Thorsen Daglig leder Wild Norway 

 Frode Sakshaug Daglig leder Øynaparken 

 

                                                                 
2 Unntaket er Visit Trondheim der vi kun har snakket med daglig leder og ikke styreleder. 
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1.3.3. Spørreundersøkelse 

For å forsøke å si noe om effekten og opplevd nytte av Trøndelag Reiseliv sitt arbeid har vi utarbeidet en 

spørreundersøkelse på nett som ble sendt til over 900 reiselivsrelaterte bedrifter i Trøndelag. Undersøkelsen ble 

mottatt av 794 bedrifter.3 Spørreundersøkelsen ble sendt ut i tre omganger (to påminnelser), og vi endte opp 

med svar fra 133 bedrifter. Et eksemplar av spørreundersøkelsen ligger i vedlegg. Den generelle responsraten er 

lav, kun 17 prosent. Med en så lav responsrate er det viktig å undersøke om utvalget som har svart på 

undersøkelsen er representative for næringen. Det har vi undersøkt i tabellen nedenfor. 

Tabellen viser at utvalget utgjør 11 prosent av den totale populasjonen av reiselivsbedriften i Trøndelag.4 Noe av 

forklaringen kan være at svært mange bedrifter er små og lokale, og har begrenset med ressurser og informasjon 

til at undesøkelsen blir relevant for dem. En annen forklaring er at svært få transport- og serveringsbedrifter har 

svart på undersøkelsen. Tabellen viser at kun to av 131 transportbedrifter har svart, og kun 17 av 526 

serveringsbedrifter.  Innenfor overnatting er mer enn hver fjerde bedrift med i undersøkelsen , noe som må sies 

å være tilfredsstillende.  

Tabellen viser at svarandelen er høy i Oppdal, KystNorge og Namdalen, men at svært få Trondheimsbedrifter har 

svart på undersøkelsen. Trolig henger den lave responsraten i Trondheim sammen med at andelen 

serveringsbedrifter er høy i Trondheim.  

Tabell: Antall respondenter og responsrate på spørreundersøkelsen 

Fylke 
Antall aktive 
foretak 2013 

Respondenter 
Andel 

inkludert 

Nord-Trøndelag 363   

Sør-Trøndelag 833   

Hele Trøndelag 1196 133 11 % 

Destinasjon 
Antall aktive 
foretak 2013 

Respondenter 
Andel 

inkludert 

Innherred 165 24 15 % 

KystNorge 90 22 24 % 

Namdalen 113 25 22 % 

Oppdal 44 12 27 % 

Røros 40 5 13 % 

Trondheim 611 34 6 % 

Ingen 133 9  

Bransje 
Antall aktive 
foretak 2013 

Respondenter 
Andel 

inkludert 

Overnatting 201 53 26 % 

Transport 131 2 2 % 

Servering 526 17 3 % 

Opplevelser 271 41 15 % 

Formidling 67 11 16 % 

Annen  7  

                                                                 
3 At bedriftene ikke mottar undersøkelsen kan ha flere årsaker, for eksempel at de har endret epostadresse, at bedriften er nedlagt, eller at 
invitasjonen gikk i mottakerens spamfilter.  
4 Ikke alle bedriftene har mottatt invitasjon til å svare på undersøkelsen, fordi vi ikke har tilgang på epostadresser til alle bedriftene.  
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1.3.4. Menons regnskapsdatabase 

Gjennom mange år har Menon utarbeidet en egen aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv, basert 

på rapportering til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Databasen inneholder fullstendige regnskapstall for alle 

foretak som er rapporteringspliktige til foretaksregisteret i Brønnøysund fra 1992 til frem til i dag. Dataene er 

betydelig bearbeidet og kvalitetssikres kontinuerlig. Menon har koblet til andre faktorer som klyngetilhørighet, 

informasjon ultimat eierskap, eksporttall, forhold knyttet til geografi. I tillegg til at vi har spredt nøkkeltall 

geografisk utover foretakenes avdelinger for å unngå hovedkontorproblematikken i regionale analyser. 

I databasen har vi informasjon på avdelingsnivå, noe som betyr vi har informasjon om hvordan aktiviteten 

fordeler seg der bedriftene er lokalisert og ikke til hovedkontoret. 
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2. Reiselivssatsingen i Trøndelag 

2.1. Om reiselivet i Trøndelag  

2.1.1. Kort om Trøndelag  

Trøndelag ligger plassert midt i landet og er ofte omtalt som Midt-Norge. Trøndelag har 446 000 innbyggere, noe 

som tilsvarer 8,6 prosent av Norges befolkning. Det bor 310 000 mennesker i Sør-Trøndelag, altså 70 prosent av 

befolkningen i Trøndelag, hvorav igjen 55 prosent bor i Trondheim kommune. Landsdelen har et areal på 41 000 

kvadratkilometer, 12 prosent av fastlands-Norges areal.  

Trøndelag har en sentral plass i Norgeshistorien; slaget på Stiklestad i Nord-Trøndelag der Olav den Hellige ble 

drept representerer innføringen av kristendommen i Norge, og Nidarosdomen ble bygget på hans gravsted. 

Nidaros ble etter dette etablert som Norges hovedstad og erkebispesete, samt at byen ble en av de viktigste 

pilegrimsmålene i Nord-Europa i middelalderen.  Nidarosdomen og en rekke klostre, kirker og borger i regionen 

vitner om det maktsentrumet Trøndelag var.  

Hovedstaden Trondheim ligger fint til langs begge sider av Nidelven og er i dag Norges tredje største by med 

172 000 innbyggere. Trondheim er en av landets fremste studentbyer og blir ofte regnet som 

teknologihovedstad, takket være Norges Naturvitenskapelige Universitet og SINTEF. Byen er ellers kjent for et 

bredt kulturelt tilbud, og har et variert tilbud av museer, som inkluderer Rockheim – Nasjonalt opplevelsessenter 

for pop og rock – og Vitenskapsmuseet. Det er også flere store festivaler i byen som Olavsfestdagene, Norges 

største kirke og kulturfestival. Trondheim er også offisiell norsk kongressby og har et godt utvalg av hoteller og 

møtesentre med sentral beliggenhet, hvor det legges til rette for skreddersydde arrangement. En av de mest 

populære bydelene er Bakklandet; et tidligere industriområde som er kjent for sin sjarmerende og fargerike 

trehusbebyggelse. 

Trøndelag har et variert landskap som strekker seg fra fjell til kyst. Regionen har syv nasjonalparksområder i 

innlandet hvor det er godt lagt til rette for vandring, jakt, laksefiske i elvene og skiturer. Omkranset av 

nasjonalparker finnes den gamle bergstaden Røros som er en av de få gruvebyene i verden som er oppført på 

UNESCOs liste over verdens kulturarv. Midt i blant vernede naturområder i innlandet finnes også 

høyfjellssenteret Oppdal som blant annet har et av landets største alpinanlegg.  

Selv om den kanskje er mindre kjent enn sine naboer i Fjord-Norge og Nord-Norge har Trøndelag også en lang 

og vakker skjærgård med gode muligheter for å drive med havfiske og andre aktiviteter som seiling og dykking. 

Det er også flere hyggelige byer og bygdesamfunn langs kysten og Trondheimsfjorden hvor man kan oppleve 

historie og lokalmat. Langs kysten i Nord-Trøndelag går også Kystriksveien fra Steinkjer til Bodø.  

2.1.2. Reiselivsnæringen består av fem bransjer  

Det er kundenes aktiviteter – gjennom å reise – som definerer reiselivsnæringen. World Tourism Organizations 

definisjon illustrerer dette kriteriet: «Turister er mennesker som reiser til og bor på steder utenfor deres vanlige 

omgivelser for ikke mer enn ett sammenhengende år for rekreasjon, forretning eller andre formål.» 
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Reiselivsbedrifter defineres som en felles næring på grunnlag av en sterk komplementaritet i markedet. 

Næringen består av mange ulike typer bedrifter; hoteller, restauranter, transportselskaper, skiheiser, 

opplevelsesanlegg og butikker. Reiselivskundene etterspør helhetlige produkter, hvor ofte overnatting, 

servering, transport og opplevelser inngår. Verdien av en flyreise til Trondheim er avhengig av hva slags tilbud 

som finnes på stedet, og kundenes betalingsvillighet for en hotellseng avhenger blant annet av om det finnes 

gode restauranter, opplevelsestilbud og gode turstier i byen. Verdien av de enkelte reiselivsproduktene er som 

regel også i stor grad avhengige av ikke-kommersielle natur- og kulturgoder i området.  

Menon definerer reiselivsnæringen i fem bransjer: overnatting, opplevelser og kultur, servering, transport og 

formidling.  

Overnatting består av hoteller, pensjonater, moteller, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter 

og annen overnatting. I Trøndelag finnes alt fra store forretningsrettede hoteller som Clarion Hotel & Congress 

Trondheim, til ulike fritidsrettede tilbud som Kolvereid familiecamping i Ytre Namdal, Vangslia hytter i Oppdal, 

og historiske Vertshuset Røros. 

Opplevelser og kultur inneholder alle aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på 

reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyelses- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og 

severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser. Eksempler på viktige attraksjoner i 

Trrøndelag er Nidarosdomen, Stiklestad og Gyldne Omvei, og Kystmuseet i Sør-Trøndelag. 

Servering omfatter restauranter, kafeer, gatekjøkken, catering og drift av barer og puber. Hotellrestauranter er 

definert som overnatting da disse ikke er skilt ut med egne regnskap fra hotellets drift. Trøndelagsregionen er 

kjent for sin lokalmattradisjon, og Øynaparken på taket av Inderøy og Bakgården Spiseri og Bar i Trondheim er 

bare noen eksempler på populære spisesteder som profilerer seg med råvarer fra regionen.   

Transport omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kyst- og lufttrafikk med passasjerer, 

innenlandske kystruter med passasjerer, turbiltransport, rutebiltransport i og utenfor by- og forstadsområde og 

passasjertransport på elver og innsjøer. Nettbuss Midt-Norge og SAS-virksomhet i regionen er eksempler på 

aktører som faller inn under transport. 

Formidling består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomhet, guider og reiseledere. 

Reisebyråer og turoperatører er helt frikoblet fra destinasjonene og reisemålene. Hovedkontorene er gjerne 

sentralisert, mens utsalgsstedene befinner seg der kundene bor. Eksempler på formidlingsbedrifter i regionen er 

Steinkjer reisebyrå og Trondheimshelg AS, samt destinasjonsselskapenes bookingvirksomhet. 

I målrealiseringskapittelet ser Menon på utviklingen i hele reiselivsnæringen samlet, og for de fem 

underbransjene. 

2.1.3. Turismens påvirkning på øvrig samfunns- og næringsliv  

Reiselivsnæringen retter sitt tilbud mot tre ulike grupper: Turistene, lokalbefolkningen og næringslivet. I tillegg 

til å konkurrere om internasjonale turiststrømmer, har reiselivsnæringen både en rolle som lokal tjenesteyter for 

befolkningen og en infrastrukturell rolle for andre næringer i Trøndelag. Turismen til Trøndelag er avhengig av at 

reiselivsnæringens tilbud er godt, men øvrig samfunns- og næringsliv nyter også godt av reiselivsnæringens 

tilbud.  Lokalbefolkningen spiser på restauranter og besøker museer, og næringslivet ser etter hotell med 

konferansefasiliteter og opplevelser rundt ved planleggingen av et arrangement. Dersom Trøndelag klarer å 
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skape bedre attraktivitet og tilgjengelighet slik at man vinner andeler av den internasjonale turismen, vil 

utviklingen av reiselivsproduktet i Trøndelag skape positive effekter for lokalbefolkningen og annet næringsliv i 

regionen.  

Reiselivsnæringen står for én av ti arbeidsplasser i næringslivet i Trøndelag 

Reiselivsnæringen står for 5,6 prosent av verdiskapingen og 9,7 prosent av sysselsettingen i fastlandsnæringslivet 

i Trøndelag. Reiselivsnæringen i Trøndelag står for en verdiskaping på 5 milliarder kroner og sysselsetting av 

11 000 ansatte.5 Arbeidskraftens produktivitet i landsdelens reiselivsnæring er omtrent 40 prosent lavere enn 

snittet for fastlandsnæringslivet. Produktiviteten er omtrent på linje med reiselivsnæringen i resten av landet, så 

den lave produktiviteten er et generelt fenomen i reiselivsnæringen, ikke et uttrykk for spesielt lav produktivitet 

i Trøndelag.  

I kapitalintensive næringer som industri, sjøfart og olje og gass er det behov for store investeringer i 

produksjonsutstyr, landanlegg, fabrikker og så videre. Slike kapitalintensive næringer er forbundet med 

stordriftsfordeler i produksjonen. Når en investering først er gjennomført kan man øke produksjonen uten å øke 

kostnadene i nærheten av like raskt. Innen mer arbeidsintensive næringer som reiseliv, landbruk, personlig 

tjenesteyting, servering og lignende vil det ikke være et like stort behov for kapitalinvesteringer for å kunne 

produsere, her er det arbeidsinnsatsen som er sentral. Det kan også være stordriftsfordeler i arbeidsintensive 

næringer som reiseliv, for eksempel ved at flere ansatte gjør at spesialisering av arbeidskraften blir mulig, noe 

som ofte fører til økt produktivitet. Likevel er stordriftsfordelene generelt lavere enn i kapitalintensive næringer. 

Mindre muligheter til å utnytte stordriftsfordeler bidrar til at reiselivsnæringen ikke har samme produktivitet 

som mange andre næringer, noe som igjen bidrar til at lønnsnivået også er lavere enn i næringslivet generelt. 

Reiselivsnæringen er altså en relativt lite produktiv næring med et lavt lønnsnivå. Samtidig er reiselivsnæringen 

en næring hvor generert omsetning skaper relativt mange arbeidsplasser. Reiselivsnæringen spiller dermed ofte 

en spesielt viktig rolle i lokalsamfunn som sliter med for lite arbeidsplasser, samtidig som næringen bidrar til å 

sysselsette arbeidstakere med færre muligheter på arbeidsmarkedet. 

Reiselivsnæringen består av en del større selskaper, men også svært mange småselskaper. Næringens 

bedriftsstruktur påvirkes av mulighetene til å utnytte stordriftsfordeler i de ulike bransjene. I næringer med 

betydelige stordriftsfordeler i produksjonen har ofte store selskaper tatt kontroll over større deler av markedet. 

Stordriftsfordelene har bidratt til at store selskaper har enten utkonkurrert mindre selskaper eller at små og 

mellomstore selskaper har blitt kjøpt opp eller fusjonert sammen i større enheter. Innen reiselivsnæringen er 

passasjertransport et eksempel på en kapitalintensiv bransje som er blitt mer og mer konsolidert. Hotell og 

formidling er også blitt relativt mer konsolidert over tid, mens servering og opplevelser er bransjer som i liten 

grad er dominert av store bedrifter. 

Norske turister og lokalbefolkningen er viktigst for reiselivsnæringens inntekter 

Med utgangspunkt i omsetningstallene for reiselivsnæringen i Trøndelag, SSBs satellittregnskap for turisme FRA 

2011 og gjestedøgnstatstikk for Trøndelag og Norge har vi gjort en grovberegning på hvor stort forbruk turismen 

skaper i reiselivsnæringen og andre næringer i Trøndelag, og hvor stor andel av reiselivsnæringens produkter 

som konsumeres av henholdsvis lokalbefolkning og annet næringsliv i landsdelen. Se figuren under. 

Satellittregnskapet for turisme er utarbeidet i tråd med internasjonale definisjoner og retningslinjer, og beregner 

størrelser for turistkonsum som ikke lar seg gjøre i nasjonalregnskapet. Satellittregnskapet ble sist gjennomført i 

2011, slik at vi i våre beregninger har inflasjonsjustert opp tallene for turisme til 2013. Ettersom 

                                                                 
55 Bedrifter som er rapporteringspliktige til Brønnøysundsregisteret. Tallene for ansatte inkluderer deltidsansatte. 
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satellittregnskapet kun rapporterer på nasjonalt nivå har vi beregnet Trøndelags andel av nordmenns og 

utlendingers turistforbruk ved å multiplisere totalt nasjonalt forbruk med Trøndelags andel av nordmenns og 

utledningers andel av totale nasjonale gjestedøgn (som rapportert på Statistikknett). Norske 

forretningsreisendes forbruk i Trøndelag er beregnet ved å multiplisere gruppens totale forbruk nasjonalt med 

Trøndelags andel av fastlandsnæringslivets verdiskaping. 

Figur 1 – Grovestimat på det reiselivsrelaterte forbruket i Trøndelag i 2013 basert på tall fra SSBs satellittregnskap for 
turisme (2011). Kilde: SSB (2014) og Menon (2015) 

 

Som figuren viser har vi beregnet nordmenns totale turistforbruk i Trøndelag til å være i underkant av 7 milliarder 

kroner. Lokalbefolkningen forbruker 4,5 milliarder kroner på reiselivsnæringens produkter mens utlendingers 

totale forbruk er omtrent 2 milliarder kroner. Norske forretningsreisende står for litt over 1,5 milliarder kroner i 

forbruk av reiselivsnæringens produkter.  

2.2. Om Trøndelag Reiseliv AS  

Trøndelag Reiseliv ble etablert i 1991 under navnet Midt-Norsk Reiseliv AS. Firmanavnet ble endret til Trøndelag 

Reiseliv AS i mai 2004. Formålet med etableringen av selskapet var å videreføre og forsterke markedsføringen av 

Trøndelags reiselivstilbud innen ferie og fritid etter at reiselivsrådene i Nord- og Sør- Trøndelag ble avviklet. Ideen 

bak etableringen var å skape et landsdelsselskap som skulle koordinere felles markedsaktiviteter rettet mot 

reisearrangører og publikum i utlandet.  

Trøndelag Reiseliv sine kunder består i hovedsak av de mange destinasjonsselskapene som finnes i regionen. I 

de områder som ikke dekkes av et fungerende destinasjonsselskap arbeider Trøndelag Reiseliv direkte opp mot 

bedriftene. Trøndelag Reiseliv selger også en del markedskampanjer, annonser og kurs direkte til næringen i 

områder med destinasjonsselskaper.  

2.2.1. Formål 

Formålet til Trøndelag Reiseliv er ifølge selskapets vedtekter å drive markedsføring og salg av reiselivsprodukter 

med hovedvekt på de internasjonale markeder på vegne av produkteiere, destinasjonsselskaper og 
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organisasjoner i Midt-Norge, i tillegg til andre aktiviteter som styret måtte fastlegge. Trondheim Reiseliv skal 

gjennom målrettet arbeid bidra til økt trafikk og bedret lønnsomhet for næringen. Selskapet skal også være et 

fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser tilknyttet reiselivsnæringen i 

begge fylker. Selskapet skal være et samarbeidsorgan for fylkeskommunene og det offentlige 

virkemiddelapparatet. Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte og ved likvidasjon 

av selskapet tilfaller formue selskapets formål. 

Trøndelag Reiselivs slår fast at deres misjon skal være å markedsføre og utvikle midt-norske reiselivsaktører for 

å skape økonomisk vekst. Selskapet skal være den mest profesjonelle og slagkraftige samarbeidspartner for 

destinasjonsselskapene og reiselivsaktørene i regionen. 

Visjonen til Trøndelag Reiseliv er å posisjonere Trøndelag som det historiske Norge med de beste opplevelsene 

innen mat, kultur og natur. 

2.2.2. Type aktiviteter og rolle i forhold til destinasjonsselskapene 

Trøndelag Reiseliv AS er gitt en sentral rolle i oppfølgingen av reiselivsstrategien for Trøndelag som ble vedtatt i 

2008 og deltar i «Kontaktforum Reiseliv Trøndelag», som leder oppfølgingen av strategien. 

Kontaktforum Reiseliv Trøndelag skal ta ansvar for oppfølging av reiselivsstrategien gjennom utarbeidelse av 

toårige handlingsplaner knyttet til strategiene. Handlingsplanene skal inneholde konkrete og prioriterte tiltak, 

med beskrivelse av innhold, ansvar og gjennomføring. 

Trøndelag Reiseliv har hovedansvaret for å følge opp Kontaktforumets handlingsplaner. For å følge opp 

formålet, handlingsplanene og innfri sine målsettinger, har Trøndelag Reiseliv organisert sin drift i fire 

forretningsområder: 

1. Profilmarkedsføring 

2. Produktmarkedsføring 

3. Kampanjeoppfølging / vertskap 

4. Innovasjonsarbeid / kompetanseheving 

Profil- og produktmarkedsføringen skjer blant annet gjennom deltakelse i markedskampanjer i regi av 

Innovasjon Norge, gjennom eget nasjonalt og internasjonalt markedsarbeid og gjennom deltakelse på 

reiselivsmesser. Det arbeides også med å få pressevisninger og turoperatører til landsdelen. Trøndelag Reiseliv 

er også tilrettelegger og arrangør for ulike kompetansehevende tiltak. I samarbeid med Innovasjon Norge og 

aktører i regionen arrangeres det for eksempel alt fra generelle vertskapskurs for alle reiselivsbedrifter til kurs 

for produktutvikling innen nisjebransjer som «adventure tourism». Landsdelsselskapet har en egen nettportal 

på Trondelag.com som markedsfører landsdelen, og det er blitt utviklet en elektronisk bookingløsning på 

sidene som aktører i alle deler av Trøndelag har mulighet til å bli en del av. Trøndelag Reiseliv jobber også som 

vertskap for nasjonal og internasjonal presse for å slik skape dekning av landsdelen i mediers redaksjonelle 

innhold.  

I forhold til destinasjonsselskapene skal Trøndelag Reiseliv ha en overordnet og koordinerende rolle. Trøndelag 

Reiseliv skal produsere fellesgoder som er til nytte for alle destinasjonene i Trøndelag, i og med at 

destinasjonsselskapene er landsdelsselskapets kunder. I følge Strukturutvalget for reiseliv som ble etablert i 

2012 bør landsdelsselskapene innta rollen som paraplyorganisasjon og kompetansebase for landsdelen, og 
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koordinere både nasjonal deltakelse fra landsdelen i Innovasjon Norges aktiviteter og utviklingsarbeidet egen 

landsdels destinasjonsselskaper har ansvaret for. Det enkelte destinasjonsselskap bør først og fremst ha 

ansvaret for områdets reisemålsutvikling, herunder konseptutvikling og pakking av helhetlige produkter, i 

tillegg til å være «leverandør» til landsdelsselskapet.  Arbeidsdelingen mellom landsdels- og 

destinasjonsselskap er i praksis ikke like tydelig, og det er trolig områder med overlapp mellom aktivitetene til 

Trøndelag Reiseliv og de ulike destinasjonsselskapene. 

2.2.3. Strategi og målsetninger 

I Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 har man identifisert fire hovedutfordringer for trøndersk reiseliv fram 

til 2020:  

 Å bli mer synlig i markedet 

 Utvikle helhetsprodukter som ivaretar kundenes behov 

 Å være enkelt fysisk og digitalt tilgjengelig  

 Levere på det man selger.  

Overordnet målsetting er at Trøndelag i perioden fram til 2020 skal ha en vekst både i samlet reiselivsomsetning 

og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet. Trøndelag skal fremstå som et bærekraftig 

reisemål, og utviklingen av næringen skal legge til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile 

arbeidsplasser og økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter, samtidig som miljøperspektivet ivaretas.  

De underordnede delmålene er at Trøndelag skal fremstå tydeligere som reisemål, det skal utvikles flere 

helhetlige reiselivsprodukter, Trøndelag skal være en aktiv bruker av og premissgiver for nasjonale satsinger 

innen reiseliv og være en viktig samarbeidspartner for nasjonale reiselivsbedrifter. I tillegg skal Trøndelag bli et 

viktig reisemål for turister som benytter direkte utenlandske flyruter, og Trondheim Lufthavn skal ha en vekst i 

antall direkteruter på linje med de andre store flyplassene i Norge. I tillegg skal utviklingen av Trøndelag som 

reisemål skal ha et helårsperspektiv. 

2.2.4. Organisering   

Eiere 

Fylkeskommunene Sør- og Nord-Trøndelag er største eiere i Trøndelag Reiseliv, med henholdsvis 20,8 og 18,85 

prosent av aksjene i 2013. Resterende aksjer eies av NHO Reiseliv Midt-Norge, destinasjonsselskaper, bedrifter 

og kommuner, med fordeling som vist i boksen under.  
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Tabell 2 - Oversikt over eierandel i Trøndelag Reiseliv i 2013. Kilde: Trøndelag Reiseliv 

 

Inntekter og drift  

Trøndelag Reiseliv har et årlig budsjett på om lag 12,5 millioner kroner som går til de ulike aktivitetene samt drift 

av organisasjonen. Finansieringen kommer fra ulike kilder, men største bidragsyter er fylkeskommunene. 

Trøndelag Reiseliv har 4-årige samarbeidsavtaler med fylkeskommunene som forplikter dem til å bidra med årlige 

bevilgninger på rundt 8,5 millioner kroner. Organisasjonen har inntekter på omtrent 4 millioner fra 

destinasjonsselskapene, bedrifter og andre kilder. Av den fylkeskommunale støtten skal – ifølge budsjettet for 

2015 – 78 prosent gå til profilmarkedsføring og 22 prosent til drift og vertskap. 

Regnskapstall for 2013 viser at 4,4 millioner kroner, det vil si 36 prosent, av inntektene til Trøndelag Reiseliv går 

til lønnskostnader, mens 6,3 millioner kroner går til direkte prosjektkostnader og 1,7 millioner kroner er andre 

kostnader. Trøndelag Reiseliv har per i dag en stab på fem fulltidsansatte som består av reiselivssjef, markedssjef 

og tre salgs- og markedskoordinatorer. Trøndelag Reiseliv flyttet fra og med 2014 sammen med Visit Trondheim 

AS i Nordre gate 11 i Trondheim. 

Samarbeidspartnere 

Trøndelag Reiseliv skal fungere som samarbeidsorgan for virkemiddelapparatet i Trøndelag, 

destinasjonsselskapene og næringen. Trøndelag Reiseliv jobber tett på destinasjonsselskapene både gjennom 

ulike fora som Kontaktforum Reiseliv Trøndelag og det såkalte webforumet (for utvikling av felles nettsider), samt 

gjennom det daglige virket i utviklingen av markedskampanjer, planlegging av kurs og diverse andre samarbeid.  

Trøndelag Reiseliv samarbeider også med Innovasjon Norge, både nasjonalt ved utarbeidelse av nasjonale og 

internasjonale markedskampanjer, samt regionalt ved utarbeidelse av kurs for næringen. 

Et viktig organ for reiselivet i Trøndelag er Markedsrådet for Trøndelag Reiseliv hvor destinasjonsselskapene og 

de andre deltakerne gir innspill til Trøndelag Reiselivs markedsarbeid. Markedsrådet for Trøndelag Reiseliv består 

av destinasjonsselskapene samt andre næringsaktører fra begge fylkene. Fylkeskommunene og Innovasjon 

Norge har observatørstatus.  
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3. Relevans 

3.1. Hvorfor skal man ha landsdelsselskap?  

I Norge og svært mange andre land har man i lang tid hatt delvis offentlig finansierte støtteorganisasjoner for 

næringen som tar seg av oppgaver som markedsføring, IT-løsninger, kunnskapsutvikling, rådgivning og 

produktutvikling. I dette delkapittelet vil vi gi en teoretisk begrunnelse for hvorfor det kan eksistere et behov for 

slike organisasjoner. I delkapitlene som følger vil vi vurdere hvorvidt det eksisterer urealiserte 

samarbeidsgevinster innad i reiselivsnæringen i Trøndelag. 

Reiselivsnæringen består av mange små bedrifter fra flere bransjer der opplevelser, overnatting, servering og 

transport er de viktigste. Bedriftene er komplementære innenfor en geografisk avgrensning fordi de tilbyr ulike 

typer tjenester. Samtidig er de gjensidig avhengige av hverandre, fordi de i praksis til sammen utgjør det totale 

opplevelsesproduktet for turistene.  

Reiselivsbedriftene kan på den ene siden ha nytte av å gå sammen om enkelte fellesløsninger, på områder der 

det er kilder til gevinster ved samarbeid/koordinering, det vil si at det er en eller annen form for synergier. Noen 

av disse samarbeidsgevinstene følger bransjetilhørighet, for eksempel felles innkjøp og IT-systemer i hotell- og 

restaurantkjeder. Andre samarbeidsgevinster er knyttet til at bedriftene leverer ulike deler av samme 

reiselivsprodukt. Synergiene av samarbeid kan grovt sett være av to slag:  

 Stordriftsfordeler i aktiviteter som bedriftene har felles interesse i og som ikke er ekskluderbare 

 Komplementaritet mellom bedriftene, enten i form av at produktene er komplementære i 

reiselivsmarkedene, eller at bedriftenes kompetanse og ressurser kan forsterke og utfylle hverandre 

Vi vil i det følgende gjennomgå de to formene for samarbeidsgevinster som kan eksistere mellom 

reiselivsbedriftene. 

3.1.1. Stordriftsfordeler av samarbeid 

Det kan være et gevinstpotensial av samarbeid knyttet til stordriftsfordeler i aktiviteter bedriftene har felles 

interesse i. Begrepet stordriftsfordeler henviser til en situasjon der en bedrifts kostnader per produserte enhet 

er fallende med økt produksjon, altså fallende gjennomsnittskostnader. Hvis to bedrifter går sammen om å 

produsere det begge har behov for vil man kunne utnytte eksterne stordriftsfordeler gjennom samarbeid. 

Likhet i behov for fellesgoder  

Stordriftsfordeler bidrar til ulik grad av konsolidering og til ulik bedriftsstruktur i forskjellige næringer. En bedrifts 

produksjonsprosess består gjerne av mange ulike delproduksjoner, eksempelvis hovedkontoroppgaver som 

regnskap, strategi og ledelse eller lokale aktiviteter som kjøkkendrift, renhold eller teknisk støtte og så videre. En 

bedrift kan utnytte stordriftsfordeler i noen aktiviteter, mens den ikke evner å utnytte stordriftsfordeler i andre 

aktiviteter.  

Dersom tilstrekkelig mange bedrifter ikke evner å utnytte stordriftsfordeler i en enkelt aktivitet, kan det oppstå 

et marked for at spesialiserte underleverandører kan produsere disse aktivitetene for bedriftene. Innenfor 

samlenæringen forretningsmessig tjenesteyting er bedriftene spesialisert på å utnytte stordriftsfordeler som 
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følger av likhet i andre bedrifters behov. Eksempelvis leverer regnskapsbyrå slike spesialiserte tjenester til andre 

bedrifter.  

I noen tilfeller kan imidlertid markedssvikt bidra til at bedrifter med like behov ikke blir tilstrekkelig tilfredsstilt 

av spesialiserte underleverandører. Dersom bedriftene har likhet i behov for et fellesgode vil ikke bedriftene ha 

insentiv til å produsere aktiviteten samtlige bedrifter har behov for. Vi definerer her et fellesgode som et gode 

med gratispassasjerproblemer knyttet til forbruk og produksjon.6 

Vi kan illustrere problematikken med et nærliggende eksempel. Hvis fem helt like hoteller ligger ved en vakker 

strand, har samtlige hotelleiere likhet i behov for markedsføring av stranden. Dersom en aktør velger å 

markedsføre den vakre stranden, vil likevel mange av turistene som ankommer stranden velge å bo på et av de 

fire andre, helt like hotellene. Dermed bærer den ene hotelleieren hele kostnaden ved markedsføringen, mens 

samtlige hoteller nyter av aktiviteten. I situasjon der bedrifter har likhet i behov for et fellesgode følger et 

gratispassasjerproblem. Gratispassasjerproblemet innebærer at bedriftene investerer for lite i fellesgodet fordi 

det er billigere for hver enkelt aktør å la andre investere. Et fellesselskap som bidrar til å koordinere 

finansieringen og produksjonen av fellesgodet vil i en slik situasjon avhjelpe næringen med å overkomme 

gratispassasjerproblemet. 

I vurderingen om det er likhet i behov for et fellesgode er det ofte nærliggende å se på om aktørene har likhet i 

produkt og marked. Hotellene over synes å ha likhet i produkt (stranden) og dersom alle har fasiliteter som retter 

seg mot for eksempler familier på ferie kan de også sies å ha likhet i marked. Dersom det ene hotellet derimot 

primært er et forretningshotell som ønsker å selge komfort og konferansefasiliteter for bedrifter med høy 

betalingsvillighet er det ikke gitt at en markedsføringskampanje med bilde av en smilende familie under en palme 

vil være like gunstig for dem. Romprisene ved forretningshotellet vil kanskje være for høye for flere 

barnefamilier, samt at hotellet ikke får utnyttet potensialet ved å selge inn konferanseløsningene sine.  

En fragmentert næring gir stordriftsfordeler ved samarbeid 

Selv om reiselivsnæringen har blitt mer konsolidert de senere årene består reiselivsbransjene fortsatt av svært 

mange småbedrifter som har liten evne til å ta ut stordriftsfordeler i produksjonen. Det flere grunnet til at 

reiselivsnæringen har en fragmentert struktur. 

En viktig grunn er at det er relativt lave inngangsbarrierer til flere av reiselivsbransjene. Det kreves verken mye 

kapitalinvesteringer eller høy formell kompetanse for å starte opp et serveringssted, en bussvirksomhet, en 

guideservice eller et pensjonat. De lave inngangsbarrierene bidrar til at mange mennesker forsøker å skape sin 

egen arbeidsplass i næringen og at det skjer et jevnt tilsig av nye bedrifter til næringen.  

En annen grunn er at produksjonen av reiselivsproduktet er stedbunden til der kunden fysisk befinner seg. Man 

kan ikke produsere et hotellrom på ett sted, for å så flytte hotellrommet til der kunden er, slik som man kan flytte 

for eksempel en vare fra et produksjonssted til der hvor kunden faktisk er. At produksjonen må skje der 

etterspørselen fysisk befinner seg, medfører en begrensning av stordriftsfordelene på steder der etterspørselen 

er begrenset.  

Dersom småbedriftene i et geografisk avgrenset område har sammenfallende behov knyttet til 

markedskunnskap, produktutvikling og formidling særegent for dette avgrensede området, vil det som regel ikke 

eksistere spesialiserte underleverandører som leverer slike tjenester til bedriftene i området. Markedet er gjerne 

for lite. Når bedriftene ikke kan dekke sine behov gjennom tjenestekjøp fra kommersielle underleverandører, er 

                                                                 
6 Vi lar fellesgodebegrepet være en samlebetegnelse for både klassisk fellesgode (definert som både ikke-ekskluderbar og ikke-rivaliserende 
i forbruket) og fellesressurs (ikke-ekskluderbar, men rivaliserende i forbruket). 
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et alternativ å realisere stordriftsfordelene knyttet til likhet i behov gjennom samarbeid med andre bedrifter. 

Dersom bedriftene i området har relativt like behov kan samarbeid gjennom en fellesorganisasjon bidra til å 

utnytte stordriftsfordeler som ellers kun store bedrifter evner å utnytte.  

3.1.2. Komplementære produkter skaper behov for samarbeid 

Reiselivsnæringen knyttes sammen til en næring på bakgrunn av reiselivsbransjenes sterke komplementaritet i 

markedet. Reiselivskundene etterspør helhetlige produkter, hvor ofte overnatting, servering, transport og 

opplevelser inngår. Verdien av en flyreise til Trondheim er avhengig av hva slags tilbud som finnes på stedet, og 

kundenes betalingsvillighet for en hotellseng avhenger av om det finnes gode restauranter, opplevelsestilbud og 

gode turstier i byen.  

Komplementariteten i markedet innebærer at det er eksterne effekter mellom bedriftene. Når en reiselivsbedrift 

lykkes i å tiltrekke kunder til et geografisk område bidrar dette til at andre reiselivsbedrifter i området også 

opplever økt etterspørsel og inntekter. Det vil si at når en bedrift skaper attraktive produkter, markedsfører seg 

selv, utvikler webløsninger og så videre så påvirker dette andre bedrifter i samme område positivt.   

Når det er positive eksterne effekter mellom bedrifter i et område vil det også være et gratispassasjerproblem 

knyttet til produksjon av fellesgoder som markedsføring av området, som skaper positive effekter for alle 

bedriftene. En gratispassasjer er en aktør som har fordeler av at et gode blir produsert, men som selv ikke yter 

noen innsats for at det skal bli produsert. Alle som blir påvirket på en gunstig måte av en aktivitet eller et produkt 

uten å måtte betale for det, er gratispassasjerer på denne aktiviteten/produktet. Det er ikke et problem i seg selv 

at enkelte bedrifter er gratispassasjerer. Problemet er at hvis alle (eller tilstrekkelig mange) velger å være 

gratispassasjerer, vil ikke fellesgodet bli produsert (eller det blir produsert i for liten mengde). 

Komplementaritet i markedet og eksterne effekter mellom bedriftene skaper derfor et behov for en koordinert 

innsats for å overkomme gratispassasjerproblemet. Gevinstpotensialet ved samarbeid om fellesgodeproduksjon 

er betydelig og skaper behov for fellesorganisasjoner som kan bidra til å produktutvikle, markedsføre og formidle 

reiselivsnæringen i et område.  

3.1.3. Landsdelsselskap skal produsere fellesgoder for destinasjonene 

Gevinstene ved koordinering og samarbeid er vanskelige å realisere av bedriftene selv. Det både er enkelt å være 

gratispassasjer, samt at det er store transaksjonskostnader forbundet med koordinering for bedriftene, som ofte 

er finansielt svake og har begrenset kapasitet utover daglig drift. Dette har resultert i at reiselivsnæringen i Norge 

og de fleste andre land har utviklet et organisasjonsapparat for reiselivet som er geografisk basert. 

Reisemålsorganisasjoner utfører aktiviteter som alle eller de fleste av reiselivsbedriftene på et sted drar nytte av 

- uavhengig av hvilken reiselivsbransje bedriftene opererer i. Reisemålsorganisasjonene skal produsere 

fellesgoder for bedriftene.  

En av de viktigste funksjonene reisemålsorganisasjonene utfører er å drive markedsføring. I Norge er Innovasjon 

Norge det nasjonale markedsføringsorganet, mens organisasjoner på landsdels-, region- og destinasjonsnivå 

markedsfører sine områder og steder i norske og utenlandske markeder. Andre oppgaver disse organisasjonene 

utfører, er destinasjonsutvikling, turistinformasjon, vertskap, samt booking og salg. Enkelte 

reisemålsorganisasjoner jobber også med produktutvikling – i samarbeid med næringen. 
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Figur 2 - Rollefordeling mellom Innovasjon Norge, landsdelselskap, destinasjonsselskap og bedrifter når det gjelder 
profilering og markedsføring 

 

Landsdelselskapene har altså posisjonen mellom Innovasjon Norge og destinasjonsselskapene, noe som 

innebærer at det er destinasjonsselskapene som er landsdelsselskapenes viktigste «kunder». Dette betyr at det 

først og fremst er destinasjonsselskapenes likhet i behov og komplementaritet i markedet som er grunnlaget for 

landsdelsselskapets drift, på lik linje som at det er bedriftenes likhet i behov og komplementaritet i markedet er 

grunnlaget for destinasjonsselskapenes drift. Ikke alle kommuner og områder har nødvendigvis et 

destinasjonsselskap som tar seg av bedriftenes felles behov i regionen, noe som kan innebære at 

landsdelsselskapet mangler representant for næringen i området å forholde seg til.  

Landsdelsselskapene skal sørge for underliggende destinasjonsselskapenes og landsdelens sammenfallende 

behov og komplementaritet blir utnyttet på best mulig måte. Sagt på en annen måte: Landsdelsselskapene skal 

produsere fellesgoder for de ulike destinasjonene. 

Landsdelsselskap har en utfordrende rolle i organisasjonsapparatet. Landdelsselskapene skal produsere 

fellesgoder for destinasjonsselskaper som varierer med hensyn til produkt, markeder, størrelse og sesongprofil. 

For landsdelsselskapene vil det nesten alltid være et prioriteringsproblem knyttet til valg mellom fellesgoder og 

valg av innhold i hvert av fellesgodene. Behovene, interessene og oppfatningene ved de ulike destinasjonene er 

som regel forskjellige. Spørsmålet er hvem som skal få gjennomslag for sine behov, ønsker og oppfatninger. 

Jo større variasjon det er mellom destinasjonene innad i en landsdel, jo mindre likhet vil det være i 

destinasjonenes behov for felles markedsføring.  

Dersom det ikke finnes en fellesnevner som representerer hele landsdelen så vil ikke hele landsdelen nyte godt 

av markedsføringen. Det samme gjelder for komplementaritet i markedet: Dersom turister ved en destinasjon 

ikke har noe interesse av å besøke en eller flere av de andre destinasjonene i landsdelen, vil det ikke være 

komplementaritet og eksterne effekter mellom destinasjonene. 
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Figur 3 Når komplementariteten og likhet i behov øker blant destinasjonsselskapene øker gevinstpotensialet av 
samarbeid. Kilde: Menon (2015) 

 

 

3.2. Likhet i produkt og marked: Er Trøndelag et godt fellesskap?  

I dette avsnittet vil vi gi en kort beskrivelse av de ulike destinasjonene i regionen for så å drøfte hvorvidt den 

geografiske avgrensningen til Trøndelag Reiseliv er relevant for aktørene. Herunder vil vi også gå inn på hvorvidt 

«Historiske Trøndelag» og fyrtårnstrategien er en treffende paraply for hele regionen, samt se på i hvilken grad 

destinasjonene henvender seg til samme type markedssegmenter. Vi ser altså på relevans både fra et felles 

geografisk, tematisk og markedsstrategisk perspektiv.  

3.2.1. Produkt og marked: Kort om destinasjonene  

Trøndelag strekker seg fra Oppdal lengst sør i Sør-Trøndelag til Namdalen lengst nord i Nord-Trøndelag, en 

strekning man kan kjøre fra lengst sør til nord på rundt 6 timer via E6.7 På det breieste punktet i Sør-Trøndelag, 

fra Hitra til Rørosregionen, tar det omtrent like lang tid å komme seg fra vest til øst. Regionen har et variert 

landskap med alt fra fjell og innenlandsklima til 

fjorder og kyst med skjærgård, og den er hjem 

til en av Norges største byer samt flere 

kulturhistoriske attraksjoner av nasjonal 

betydning. Trøndelag kan grovt sett deles inn i 

seks ulike reiselivsdestinasjoner, som hver har 

et eget destinasjonsselskap8. Destinasjonene 

er markert i kartet ved siden av og nedenfor 

                                                                 
7 Kilde: Google Maps 
8 Oppdal har per i dag ikke har et destinasjonsselskap. Oppdal er likevel en velkjent destinasjon, hvor mange av aktørene er samlet under 
fellesorganisasjonen Oppdal booking. 
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følger en kort beskrivelse av de viktigste attraksjonene i hver. 

En rekke ærverdige byggverk som er sentrale i norsk kulturhistorie bidrar til å gjøre 

Trondheim til en unik destinasjon. Norges eldste gotiske katedral Nidarosdomen, 

bygget på Olav den Helliges gravsted, er ett av Trondheims viktigste symboler. Som en 

av Norges største byer har Trondheim også et bredt tilbud innen kultur og servering 

samt et av landets fremste universiteter. Trondheim har gode vertskapsfasiliteter, og 

Visit Trondheim har satset stort på at byen skal bli en viktig destinasjon for kongresser. Også Stjørdal har store 

moderne hotell med gode møtefasiliteter, og er med sin umiddelbare nærhet til Værnes også attraktivt for 

kurs/konferanse. Dette er noe av grunnen til at også Stjørdal som jo ligger i Nord-Trøndelag har kommet inn 

under Visit Trondheim. Et av de viktigste markedene for Visit Trondheim er det nasjonale konferansemarkedet.  

Like nord for Trondheim ligger Innherredsregionen, 

som i likhet med hovedstaden har flere historiske 

attraksjoner. Stiklestad ligger blant annet i Innherred 

og er stedet hvor Olav den Hellige falt i år 1030. 

Regionen byr også på fine naturopplevelser i et kulturhistorisk landskap langs Trondheimsfjorden, og er kjent for 

jordbruk og god lokalmattradisjon. Det regionale markedet er viktig, samt det norske markedet og spesielt 

rundreisesegmentet. Destinasjonsselskapet Visit Innherred ble etablert i 2007 og har i dag fem fulltidsansatte, 

og driftsinntekter på rundt 4,3 millioner kroner (2013). Selskapet jobber aktivt med produkt- og 

reisemålsutvikling og koordinerer markedsføringsarbeid i samarbeid med Trøndelag Reiseliv.  

KystNorge består av øy- og halvøykommunene langs kysten i 

Sør-Trøndelag, som ligger et par timers kjøretur vestover fra 

Trondheim. Skjærgårdsnatur, små lokalsamfunn langs 

kysten, og lokalmat fra land og hav er blant de viktigste 

attraksjonene. Fiske, havrafting, dykking, brettseiling, besøk av fyr, samt klatring og sykling er populære 

aktiviteter i regionen. Det viktigste markedet er regionalt, der størsteparten av de besøkende er personer som 

befinner seg i og rundt Trondheim. Destinasjonsselskapet KystNorge er relativt ungt (startet opp i 2013) og har 

kun ett og et halvt fast årsverk i tillegg til enkelte prosjektstillinger. Driftsinntektene er på i underkant av 2 

millioner kroner (2013).  

Cirka to timer sør for Trondheim ligger fjellområdet 

Oppdalsregionen, hvor man finner vernede naturområder som 

Dovre og Trollheimen like i nærheten. Oppdal er spesielt kjent 

som en vinterdestinasjon med et av Norges største alpinanlegg, 

men regionen har også et stort utvalg av naturbasert aktiviteter i 

barmarksesongen som fiske, jakt, vandring, moskus- og elgsafari. De besøkende kommer i all hovedsak fra 

Trondheimsregionen. Oppdal har i dag ikke destinasjonsselskap, etter at selskapet gikk konkurs i 2013. Flere 

aktører har felles bookingløsning i Oppdal Booking, og det er tatt tak i arbeidet med fellesoppgaver gjennom 

oppfølgingen av Masterplan Oppdal. 

    Rørosregionen er en internasjonalt kjent destinasjon takket være 

verdensarven fra Bergstaden Røros som er en av Europas eldste 

bevarte trebyer med over 100 fredede bygninger.  Regionen er også 

kjent for den vakre naturen i de kringliggende nasjonalparkene 

Forollhogna og Femundsmarka, hvor det ligger til rette for 
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naturbaserte aktiviteter både sommer og vinter. Omlag 60 prosent av tilreisende kommer fra Trondheim og 

Trøndelag, noe som gjør det regionale markedet til det viktigste. De nasjonale og internasjonale markedene er 

likevel også betydelige. Selskapet Destinasjon Røros har eksistert siden 1926, men holdt på å gå konkurs i 2006. 

En snuoperasjon har bidratt til å berge selskapet og det har i dag 13 ansatte i til sammen ti årsverk, og 

driftsinntekter på rundt 13 millioner kroner (2013). Selskapet jobber aktivt med salg og profilering av Røros som 

reisemål, i tillegg til næringsutviklingsprosjekter og aktiviteter for å bygge innhold og øke verdiskapingen for 

medlemmene.  

Namdalen er en stor region som innebefatter de 13 nordligste kommunene i Nord-

Trøndelag, der «hovedstaden» Namsos ligger cirka 3 timer fra Trondheim. Det er en 

variert region som har alt fra innenlands nasjonalparker i fjellområder, lange elver 

kjent for laksefiske, og skjærgård med havfiske og kystaktiviteter. For Namdalen er 

det regionale markedet viktigst, samt nasjonale turister på rundreise. Visit 

Namdalen ble etablert i 2013, og har per i dag kun én fast 50-prosent stilling i tillegg til en prosjektstilling på web.  

3.2.2. Aktørenes oppfatning av det trønderske fellesskapet  

Trøndelag oppleves som et relevant fellesskap – «Vi er jo trøndere alle sammen» 

Trøndelag er som vi har sett en stor og variert geografisk region, og destinasjonene har til dels både ulike 

produkter og ulike markedsfokus. Dette tilsier at Trøndelag Reiseliv kan ha utfordringer i forhold til avveiningen 

mellom skala og slagkraft i markedsføringen av Trøndelag på den ene side og produkt- og markedsspesialisering 

på den annen side. Enkelte av destinasjonene, spesielt i randsonene til Trøndelag i både sør og nord kunne tenkes 

å ha en produktprofil som samsvarer bedre med områder utenom Trøndelag. Namdalen har for eksempel mye 

til felles med Helgeland og Nord-Norge, Sør-Trøndelagskysten «Kyst-Norge» har i likhet med Fjord-Norge fjord 

og kysten som attraksjoner, mens fjellregionene Oppdal og Røros har mye til felles med fjellområdene i innlandet 

sørover.  

Til tross for til dels store topografiske og tematiske forskjeller gir samtlige aktører uttrykk for at de føler et 

fellesskap i Trøndelag og at de opplever en felles Trøndelags-organisasjon som en relevant fellesgodeprodusent. 

93 prosent av bedriftene i spørreundersøkelsen er helt eller delvis enig i at det er behov for et felles 

markedsføringsselskap for hele regionen. Trønder-identiteten og identifikasjon med fylkene kan være årsaker til 

fellesskapsfølelsen. Flere intervjuobjekter synes å oppleve avgrensningen som selvsagt, med utsagn som «Vi er 

jo trøndere alle sammen». Selv om destinasjonene anerkjenner å være ulike i profil, mener de å være 

komplementære med hverandre. Komplementariteten bidrar til å skape en helhetlig reiseopplevelse i Trøndelag.  

På direkte spørsmål fra Menon nevner flere av destinasjonsselskapene andre interessante samarbeidsakser i 

tillegg til (og ikke istedenfor) Trønderfellesskapet. For Trondheim og Innherred er skidestinasjonen Åre i Sverige 

en interessant partner på grunn av nærhet, sesongdeling og kompetanse.  Fire av seks kommuner i 

Rørosregionen er i Hedmark fylke, så her er det et naturlig samarbeid over fylkesgrensen. Røros nevner også 

Funäsdalen som en mulig komplementær samarbeidsdestinasjon. For ytre Namdal kan det være naturlig å 

samarbeide opp mot Helgelandskysten. 

Intervjuobjektene gir også gjennomgående mye skryt av måten Trøndelag Reiselivs har operert etter den nye 

ledelsen kom på plass for 5-6 år siden. Trøndelag Reiseliv oppfattes som en profesjonelt drevet og svært 
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inkluderende organisasjon. Det opplevde Trønder-reiselivsfellesskapet kan derfor ha blitt forsterket av Trøndelag 

Reiselivs innsats.  

Utfordrende å finne fellesnevner for destinasjonene i Trøndelag 

Markedsarbeid er landsdelsselskapets primæroppgave, og vi ønsker derfor å vurdere hvorvidt den valgte 

markedsføringsprofilen til Trøndelag Reiseliv oppleves som relevant for reiselivsaktørene i Trøndelag.  

Etter en strategiprosess i 2010 ble det lansert fire adjektiv som skulle brukes som slagord i markedsføringen av 

landsdelen: «Eventyrlige», «Hemningsløse», «Historiske» og «Kreative» Trøndelag. Etter en evaluering 

gjennomført i 2012 bestemte man seg for å spisse budskapet ned til ett, Historiske Trøndelag, som hele regionen 

best kunne samle seg under. Noen år tidligere, i reiselivsstrategien for Trøndelag 2008 – 2020, valgte man å spisse 

markedsføringen mot fire utvalgte «fyrtårn» i regionen, som er Historiske Olavsarv, Trondheim, Røros og Kysten. 

Vi har spurt reiselivsaktørene hvorvidt man opplever at Historiske Trøndelag og fyrtårnstrategien er passende 

for deres destinasjon.9  

Når det gjelder det overordnede Historiske Trøndelag, er det delte meninger om hvorvidt det er en treffende 

profil som regionen kan samle seg under. Grovt sett kan vi dele aktørenes (destinasjonsselskaper og bedrifter) 

synspunkter inn i følgende tre kategorier:  

 Historiske Trøndelag passer godt til vår destinasjons profil og Trøndelag 

 Historiske Trøndelag passer ikke vår destinasjon, men man tror den likevel er riktig for Trøndelag. Tror 

på å synliggjøre en ukjent reiselivslandsdel på en mest mulig pragmatisk måte 

 Historiske Trøndelag passer ikke til vår destinasjon og er ikke dekkende for Trøndelag/ er for kjedelig 

Flertallet av aktørene i Trondheim, Innherred og Røros gir uttrykk for at Historiske Trøndelag er en profil som 

passer godt for deres destinasjon og regionen for øvrig, og aktørene er relativt fornøyde med at historie brukes 

som salgsinngang til regionen. Flere viser til at sterk gjestedøgnvekst de siste årene er en indikasjon på at profilen 

bidrar til å skape etterspørsel.  

Enkelte av aktørene i Trondheim og Innherred – destinasjonene som kan sies å være absolutt best ivaretatt under 

Historiske - gir likevel uttrykk for at de er usikre på om Historiske er en god og salgbar profil.  Frykten er at historie 

er «for kjedelig» i forhold til konkurrerende reisemål i Norge og for lite opplevelsesorientert i forhold til dagens 

reisetrender. Noen av bedriftene nevner at det eventuelt kunne vært interessant å spisse Historiske-temaet og 

produktutviklingen, for eksempel rundt vikinghistorie, da vikingene er internasjonalt kjent og kan skape 

oppmerksomhet.  

Kysten, Namdalen og Oppdal føler ikke at Historiske Trøndelag er treffende for produkttilbudet ved sine 

destinasjoner, men her har aktørene svært ulike oppfatninger av hvorvidt det likevel kan være en treffende og 

nyttig paraply for regionen samlet. Enkelte av aktørene er positive til Historiske fordi de er av den oppfatning at 

den unike Olavsarven kan være nyttig for å synliggjøre regionen nasjonalt, og mener at distriktene selv må være 

flinke til å komplementere profilen med andre tilbud. På den annen side gir noen representanter fra Namdalen 

og kysten uttrykk for at man kunne trengt en helt ny strategi, enten fordi Historiske er lite treffende for hele 

Trøndelag og/eller fordi den rett og slett er «for kjedelig». Her er det verdt å notere seg at destinasjonene som 

er positive til Historiske til tross for at den ikke er tilpasset deres destinasjon, typisk er de aktørene som har følt 

                                                                 
9 Nylig har det i markedsrådet blitt diskutert om fyrtårnene skal endres til mat, kultur og natur.  
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seg inkludert i prosessen med å velge ut markedsføringsprofil.   

 

Når det gjelder de fire utvalgte fyrtårnene har destinasjonsselskapene og bedriftene delvis ulike meninger. 

Under fyrtårnstrategien blir samtlige destinasjoner med unntak av Oppdal mer eller mindre ivaretatt, og 

destinasjonsselskapene er gjennomgående fornøyde med dette, selv om man kunne ønsket mer oppmerksomhet 

for sitt område. Også representanter fra reiselivsnæringen i Oppdal uttrykker at profilering av Trondheim og 

delvis Røros kan være nyttig for dem, og slik sett blir også noe av Oppdals behov indirekte ivaretatt.10 

Blant representantene fra næringslivet i alle regioner er det likevel mange som mener at fyrtårnstrategien av 

markedsstrategiske årsaker kunne vært mer spisset, uten at de nødvendigvis kommer med forslag til hvordan. 

For bedrifter i Trondheim – men også noen utenfor – er det dog en klar overbevisning om at Trondheim by bør 

løftes enda mer fram, kanskje som eneste fyrtårn. Dette fordi Trondheim er Trøndelags best kjente destinasjon 

og mange vurderer det som mest hensiktsmessig å fokusere på ett budskap i markedsføring. De samme mener 

at landsdelen sliter med lite synlighet i reiselivssammenheng og at man må ha en pragmatisk tilnærming for å 

gjøre landsdelen best mulig kjent. Effektene av profilering av Trondheim vil også dryppe på de andre 

destinasjonene da Trondheim er inngangsport til hele regionen. Flere bedrifter i Trondheim sier selv at de har 

egeninteresse av å få reisende videre fra byen til destinasjonene rundt, for at reiseopplevelsen og dermed ryktet 

til Trøndelag som destinasjon skal bli best mulig.  

I det overordnede strategidokumentet 2008-2020 står det at en betydelig del av markedsføringen av Trøndelag 

utad må skje overfor spesielle tema/nisjer og i handlingsplanen 2011-2013 spesifiseres nisjearbeid opp mot 

sykkelturisme, pilegrimsturisme og mat. I senere presentasjoner fra markedsrådet står det at man må jobbe med 

å utvikle tematiserte turer som kan inkludere for eksempel matopplevelser, fiske, kysthopping, fugletitting eller 

vandring. Det virker ikke som det har vært en helhetlig satsning på utvalgte nisjer, men mer et generell fokus på 

å utvikle produktpakker. Våre intervjuer viser likevel tegn til at det for tiden er stor interesse for å satse på 

matopplevelser som en felles nisje, og markedsrådet arbeider for tiden med en satsning på mat. 

For å oppsummere ser det ut et knapt flertall kan sies å oppleve Historiske som relevant, men det er likevel flere 

av tilhengerne som nevner at den fremstår litt kjedelig slik den er i dag, og at man er avhengig av bedre 

                                                                 
10 Oppdal er også oppmerksom på at fravær av organisering ved lokalt destinasjonsselskap svekker deres posisjon opp mot Trøndelag Reiseliv.  

 

Lokalmat som nytt fyrtårn? 

Både blant destinasjonsselskapene og de kommersielle aktørene synes det å være stor tenning på å bruke 

lokalmat som fyrtårn i videre profilering av Trøndelag, og det er allerede satt i gang en strategi på dette i 

markedsrådet. Økt kvalitetsfokus blant nordmenn og reisende har gitt økt interesse for lokale 

mattradisjoner, kortreist mat, økologisk mat, sunn mat og det er også en voksende interesse for ølbrygging 

og vinsmaking. Innovasjon Norges turistundersøkelse sommeren 2013 viste også at 64 prosent av turistene 

som besøker Trøndelag nyter lokal mat og drikke, mens landsgjennomsnittet ligger på 31 prosent. 

Trøndelag har allerede en sterk posisjon innen matproduksjon, med mange og varierte lokalprodusenter 

innen både landbruk og havbruk. Lokalmattilbyderne holder høy kvalitet: Hitra Gårdsmat har for eksempel 

fått flere utmerkelser for sine oster som blir solgt over hele landet, og har også en egen restaurant på 

gården. Øyna-restauranten på taket av Inderøy henter 90 prosent av råvarene fra kommuner som kan ses 

fra restauranten, og får svært gode omtaler på TripAdvisor.  
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produktutvikling for at Trøndelag skal bli et interessant historisk reisemål. Enkelte mener også at Historiske er 

for generelt og med fordel kan spisses enda mer, og vikinghistorie blir foreslått som et mulig salgspunkt 

internasjonalt, fordi det er noe som er kjent og kan vekke oppmerksomhet.  

Fyrtårnstrategien bidrar til at destinasjonsselskapene føler seg ivaretatt, men strateger i næringslivet etterlyser 

også her et mer spisset budskap for å gjøre Trøndelag synlig. Lokalmat er et mulig nytt fyrtårn som både 

destinasjonsselskap og bedrifter i regionen ønsker å bygge videre på. Tilbakemeldingene tyder uansett på at 

markedsprofilen kunne trenge en gjennomgang for at aktørene skal oppleve den som relevant, og at det er viktig 

at destinasjonsselskapene føler seg inkludert i prosessen for å forstå de valgene som tas. 

3.2.3. Menons oppfatning av det trønderske fellesskapet 

Utfordrende å finne likhet i produkt  

Utad kan Trøndelag fremstå som en region med svært varierte reiselivsdestinasjoner med relativt få 

fellesnevnere. Historiske med Olavsarv i sentrum er i realiteten mest treffende for Trondheim og 

Innherredsregionen, som altså kun utgjør to av seks destinasjoner. Også Røros har unik historie som et av sine 

viktigste særtrekk og salgspunkter, men historien er en helt annen enn Olavsarvs og vikinger. Videre har vi Kysten, 

Namdal og Oppdal som primært tiltrekker med naturopplevelser.  

En evaluering av organiseringen av reiselivet som Menon tidligere har utført viser tegn til at tematiske 

destinasjonsnettverk der det er likhet i produkt kan fungere bedre enn rene geografiske klynger (Jakobsen, 2011). 

Hvis vi sammenlikner med landsdelsselskapene Fjord-Norge og Nord-Norge - som begge dekker over langt større 

geografiske områder -  ser disse ut til å ha langt flere og tydeligere fellesnevnere innad enn Trøndelag, noe som 

gjør det lettere med felles profilering. Her har Trøndelag en utfordring i å finne/innrette produkt og tema som 

alle destinasjonene kan slutte opp om. Fellesskapet under «Trønderidentiteten» og opplevde synergieffekter 

mellom destinasjonene er likevel et godt utgangspunkt for å gjøre et slikt arbeid, og fortsette med felles 

profilering.  

Destinasjonene retter seg mot ulike markeder 

Alle destinasjonene i Trøndelag utenom Trondheim by gir uttrykk for at det regionale markedet er absolutt 

viktigst. Det nasjonale markedet er likevel også interessant, der Innherred, Kysten og Namdalen i størst grad 

satser på gjennomfartsturisme mens Røros og Oppdal i større grad blir sett på som primærdestinasjoner. Røros 

og i noen grad Innherred arbeider i tillegg noe direkte opp mot reiselivsoperatører i utvalgte utenlandsmarkeder.  

For nevnte destinasjoner er det ferie og fritidsreisende som er viktigste målgrupper, selv om bedriftsmarkedet 

også er viktig. Trondheim by skiller seg imidlertid klart ut fra de øvrige destinasjonene ved at de nasjonale og 

internasjonale markedene er viktigst for reiselivsaktiviteten, og kurs/konferansereisende er viktigste målgruppe.  

Det er tydelig at ulike destinasjonsselskaper kan oppleve svært ulik nytte avhengig av hvor markedsføringen 

konsentreres. Spesielt synes det å være et stort skille mellom Trondheim og de øvrige fem destinasjonene: 

Trondheim henvender seg primært både til et annet geografisk segment enn de andre destinasjonene og mot 

kurs/konferanse i stedet for ferie/fritid. Dette kan gjøre det utfordrende så se stordriftsfordeler ved felles 

markedsføring ut i fra likhet i marked. Det kan likevel være at komplementaritet mellom destinasjonene og 

stordriftsfordeler i organisasjonen gjør at markedsføring for hele Trøndelag best kan utføres av én aktør.  I så 
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tilfelle blir det viktig å finne en prioritering av markedsføringsmidlene som alle destinasjonene kan støtte opp 

om. 

3.3. Har destinasjonene behov for de samme oppgavene? 

I dette delkapittelet vil vi gå kort igjennom hvilke typer oppgaver Trøndelag Reiseliv utfører og gi en vurdering av 

hvorvidt det er riktig for landsdelsselskapet å drive med disse. Spørsmålet er om oppgavene burde utføres av 

fellesgodeprodusent og i så fall hvorvidt oppgavene er plassert på riktig geografisk/hierarkisk nivå for å få 

maksimalt utbytte med tanke på likhet i behov og stordriftsfordeler. Aktivitetene som reiselivsaktørene har 

behov for kan i dag som skissert under skje på fire ulike nivåer.  

Figur 4 - Rollefordeling mellom Innovasjon Norge, Trøndelag Reiseliv, destinasjonsselskapene og bedrifter 

 

Generelt er det slik at jo større geografisk område med likhet i behov hos aktørene, desto større potensial for 

stordriftsfordeler. Derfor har vi tiltak som nasjonal markedsføring av Norge og vertskapskurs for reiselivsbedrifter 

i regi av Innovasjon Norge. På den annen side blir profilering, markedsføring og kompetanseheving mer generell 

av natur ettersom det geografiske dekningsområdet vokser, fordi et økende antall aktører fører til færre 

fellesnevnere i aktørenes produkt og marked. Muligheten for å ivareta regionale forskjeller i produkt og marked 

blir mindre og kompromissene blir større.  I tillegg kan lokal legitimitet og oppslutning være andre grunner til å 

legge oppgaver til de lavere nivåene. Med andre ord står man overfor et dilemma i reisemålsorganisering: Skala 

og slagkraft på den ene side og lokal nærhet og produkt-/markedsspesialisering på den annen side.  

Her undersøker vi hvorvidt aktørene under landsdelsselskapet (destinasjonsselskapene og reiselivsbedriftene) 

opplever at arbeidsområdene til Trøndelag Reiseliv er relevante og i så fall plassert på riktig geografisk nivå, og 

gir deretter vår vurdering. 
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3.3.1. Markedsarbeid og pressearbeid 

Hva gjør Trøndelag Reiseliv? 

Den viktigste oppgaven til landsdelsselskapet er profil- og produktmarkedsføring av landsdelen. Markedsføringen 

tar flere former. Trøndelag Reiselivs markedskampanjer består som regel av flere komponenter. 

Reiselivsaktørene kjøper seg inn i Trøndelag Reiselivs markedspakker som gjerne inkluderer Innovasjon Norges 

profilering i inn- og utland, print i dagspresse, profilering på trondelag.com og profilering gjennom Google og 

Facebook. Trøndelag Reiseliv utarbeider også brosjyrer og reisehåndbok, arrangerer presse/visningsturer for 

journalister og reiselivsaktører samt deltar på reiselivsmesser i Norge og utlandet.  

Hva mener aktørene? 

Samtlige aktører Menon har intervjuet, uavhengig av geografi, hvorvidt området er representert av 

destinasjonsselskap eller størrelse på destinasjonsselskap oppgir et stort behov for fellesmarkedsføring av 

landsdelen.  

Representantene fra destinasjonsselskapene mener at markedsføring og pressearbeidet er Trøndelag Reiselivs 

viktigste oppgave. Intervjuete representanter fra bedriftene synes også at dette er landsdelsselskapets viktigste 

arbeidsoppgave. At det er et stort behov for fellesmarkedsføring bekreftes også i spørreundersøkelsen, hvor så 

mange som 93 prosent av respondentene (illustreres på destinasjonsnivå i Figur 13 ) helt eller delvis er enige i at 

det er behov for et felles markedsføringsselskap for hele Trøndelag.  

Ikke alle former for markedsarbeid oppleves som like relevant. I dybdeintervjuene har enkelte av 

næringslivsaktørene, men også enkelte representanter fra destinasjonsselskapene, gitt utrykk for at de mener 

trykte brosjyrer i papirformat og reisehåndboken for Trøndelag er lite relevant. Aktørene som driver turistkontor 

oppgir i midlertid at de fortsatt har god bruk for trykt materiale. 

Presse- og visningsturer oppleves som høyst relevante blant aktørene, og her får Trøndelag Reiseliv svært 

positive tilbakemeldinger i intervjuene av de bedriftene som har vært en del av slike turer. Også bedrifter som 

ikke har vært med på presseturer er positive til dette arbeidet, og flere oppgir at de ønsker å jobbe for å få 

mulighet til å delta.  

Menons vurdering? 

Markedsarbeid er og bør være kjernen til landsdelsselskapet både fra et teoretisk perspektiv og ut i fra aktørenes 

oppgitte behov. Markedsføring av Trøndelag er et åpenbart fellesgode med et stort tilknyttet 

gratispassasjerproblem. Det er all grunn til å tro at fraværet av offentlig innsats gjennom Trøndelag Reiseliv ville 

medføre et for lite omfang av markedsføringen av landsdelen. 

Trøndelag Reiselivs pressearbeid synes også å være et svært relevant arbeidsområde for en 

landsdelsorganisasjon. Samtlige aktører i Trøndelag kan potensielt oppleve nytte av reportasjer som lages om 

Trøndelag i inn- og utland, uavhengig om bedriftene selv eksponeres. Pressearbeidet er et langsiktig arbeid som 

ingen private aktører ville hatt insentiv til å utføre hver for seg.  
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3.3.2. Internettside og booking 

Hva gjør Trøndelag Reiseliv? 

Trøndelag Reiseliv har en egen nettportal www.trondelag.com som har en todelt funksjon som markedsførings- 

og bookingkanal for reisende og som bransjenett for reiselivsaktører i landsdelen. På den kommersielle siden 

finnes generell informasjon om regionen og de ulike destinasjonene (med lenker ned til destinasjonsselskapene), 

samt presentasjon av enkeltprodukter. Det er også utviklet en egen bookingløsning for overnatting og aktiviteter- 

både som enkeltprodukter og pakkeløsninger – som bedriftene må betale for å være en del av. På bransjedelen 

finnes blant annet relevant statistikk; informasjon om hva som skjer i reiselivet i regionen; informasjon om 

kommende kurs, seminarrekker og reiselivsmesser samt nedlastbare verktøy for digital markedsføring. 

Hva mener aktørene? 

Både de kommersielle sidene og bransjesidene til trondelag.com oppleves som relevante for aktørene i regionen.  

Den kommersielle portalen er en viktig del av den digitale markedsføringen – som vi har sett flere aktører mener 

veldig relevant. Flere mener dessuten at innholdet og historiefortellingen på Trondelag.com er i en positiv 

utvikling, noe som bidrar til økt oppslutning om nettsidene. Når det gjelder innholdsproduksjon er det likevel 

viktig med avklaringer og koordinering mellom landsdels- og destinasjonsselskap, slik at det ikke gjøres 

unødvendig dobbeltarbeid. Sterke destinasjonsselskap som Røros og Innherred er opptatt av at mest mulig 

innhold utvikles lokalt, mens nyoppstartede Visit Namdalen samt Oppdal gjerne vil ha bistand til utvikling av 

innhold på web.  

De fleste aktørene mener at statistikk og kunnskapsformidling skal ligge hos landsdelsselskapet og da er det 

nyttig at informasjonen er enkelt tilgjengelig på bransjenettet. 

Når det gjelder bookingløsningen er det imidlertid mange ulike tilbakemeldinger og svært delte meninger.  

For det første mener flere at det ikke er en relevant arbeidsoppgave for et landsdelsselskap å drive 

utviklingsarbeid innen webløsninger. Det var ifølge mange vi har intervjuet en feilprioritering å bruke midler på 

å utvikle egen bookingløsning, og at Trøndelag Reiseliv heller burde brukt samme løsning som Visit Norway. Selv 

om Visit Norway sin løsning ikke fungerer perfekt er den bedre kjent og ville vært billigere å ta i bruk, siden den 

allerede var utviklet. De fleste destinasjonsselskapene opplever også å få mer trafikk fra Visit Norway enn fra 

Trondelag.com, slik at det ville være en fordel med synkronisert booking. Per i dag er det litt ulik praksis i forhold 

til hva slags løsninger de ulike destinasjonsselskapene benytter seg av. Alle destinasjonsselskapene utenom Visit 

Trondheim følger oppsettet til Trondelag.com på sine websider, men kun Røros, Innherred og Trondheim 

benytter seg av bookingløsningen deres. Kyst-Norge ønsker ikke å benytte seg av trondelag.com sin 

bookingløsning fordi de ikke har tro på den, mens Namdalen er fortsatt i en oppstartsfase og har ikke opprettet 

booking på sine sider. 

For det andre mener mange av aktørene at booking av enkeltprodukter som overnatting ikke behøves på 

websidene til hverken landsdels- eller destinasjonsselskap. Dette fordi aktører som hotels.com og booking.com 

er så store og godt kjent og har svært effektive webløsninger. Det blir meningsløst for et lite selskap som 

Trøndelag Reiseliv å ta opp kampen med disse. Det er likevel flere som nevner at det kan være relevant å selge 

helhetlige, spesialiserte pakkeløsninger på landsdelsselskapets hjemmeside, der produktinnholdet er utarbeidet 

lokalt.  

http://www.trondelag.com/
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Menons vurdering 

Menon mener arbeidet med trondelag.com er et relevant arbeidsområde for Trøndelag Reiseliv. Trondelag.com 

er for det første et fellesgode for reiselivsnæringen i Trøndelag ved å være et verktøy for profilering av 

landsdelen. For det andre har destinasjonene likhet i behov for informasjonen som deles på bransjenettet, hvor 

det også er stordriftsfordeler i produksjonen. 

Selve innholdsproduksjonen som angår destinasjonene er det imidlertid flere av destinasjonsselskapene som 

ønsker å produsere lokalt. Menon er enig i at destinasjonsspesifikt innholdsproduksjon til nettside i 

utgangspunktet er en arbeidsoppgave for destinasjonsselskap hvor lokalkunnskapen kan antas å være bedre. 

Samtidig jobber Trøndelag Reiseliv med nettsidene til daglig og har god oversikt over hvilke deler av nettsidene 

som har behov for oppdatering og kvalitetsheving til enhver tid. Store deler av Trøndelag er enten ikke 

representert av destinasjonsselskap eller har et ressurssvake destinasjonsselskap som i praksis ikke har kapasitet 

til å drive med kontinuerlig innholdsproduksjon. Trøndelag Reiseliv har derfor tatt på seg å produsere innhold på 

trondelag.com, noe som ressurssterke destinasjonsselskap ikke ønsker. 

Trøndelag Reiseliv har en utfordring ved at destinasjonsselskapene har ulike behov for innholdsproduksjon. 

Landsdelsselskapet har valgt å ta hensyn til ressurssvake områdene av Trøndelag ved å produsere 

destinasjonsspesifikt innhold til nettsiden. Ulikheten i behov gjør at vi stiller spørsmål til hvorvidt Trøndelag 

Reiseliv burde produsere slikt innhold til nettsiden. 

Menon mener at utvikling av bookingløsningen til trondelag.com var en feilprioritering av ressurser og et lite 

relevant arbeidsområde for et landsdelsselskap. Det er verdt å nevne her at de internasjonale store booking-

aktørene virkelig har skutt fart de siste årene, slik at behovet for booking kan ha vært annerledes på tidspunktet 

da Trøndelag Reiseliv bestemte seg for å utvikle sin egen løsning. Det er uansett tydelig at de fleste av aktørene 

Menon har snakket med opplever booking av enkeltprodukter hos trondelag.com som lite relevant i dag. Så lenge 

bookingløsningen allerede eksisterer så er det relevant for Trøndelag Reiseliv å legge til rette for booking av 

pakkeløsninger, gitt at dette avkrever lite ressurser til utviklingsarbeid. 

3.3.3. Kurs og kompetanse 

Hva gjør Trøndelag Reiseliv? 

Trøndelag Reiseliv har som oppgave å koordinere kurs i regi av Innovasjon Norge. Kursene skal bidra både med 

kunnskaps- og produktutvikling, der bærekraft, vertskap, salg og «hvordan bli god på web» er eksempler på kurs 

som har blitt holdt. Trøndelag Reiseliv arbeider da direkte sammen med aktører i Trøndelag om å supplere med 

relevante kompetansetiltak.  

Hva mener aktørene? 

Tilbakemeldingene fra aktørene er todelt når det gjelder kurs og kompetanse. Det synes å være store forskjeller 

mellom aktørenes og destinasjonenes behov for kurs og kompetansehevende tiltak. Store bedrifter og områder 

med sterke destinasjonsselskap har generelt mindre behov for Trøndelag Reiselivs kurs, mens små bedrifter og 

områder med enten ressurssvake, eller uten destinasjonsselskap, har større behov for kursene. Selv om de 

største aktørene oppgir å ikke ha behov for kurs, ser enkelte likevel nytten av at Trøndelag Reiseliv holder kursene 

for andre aktører. 
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De store aktørene i Trondheim, Innherred og Røros mener at flere av kursene er for generelle og at de derfor 

ikke har utbytte av dem selv. I Trondheim foregår mye internopplæring på bedriftsnivå hos de store 

hotellkjedene, og har de behov for kompetansetiltak utover det, bør ansvaret ligge hos Visit Trondheim som har 

bedre innsikt i bedriftenes behov. I Røros og Innherred, som selv har ressurssterke destinasjonsselskap, ønsker 

man at ansvar for kompetanseutvikling skal ligge på destinasjonsnivå for tilpasse kursene til destinasjonene.  

Ute i distriktene for øvrig, i områder både med og uten tilknytning til destinasjonsselskap, er mange svært 

positive til kurs- og kompetansetiltakene. Bedriftene opplever stort utbytte og flere skryter av at Trøndelag 

Reiseliv er flinke til å dra aktører med og skape god dialog på kursene, noe som også bidrar til å synliggjøre nye 

samarbeidsflater. Lokale reiselivsaktører med spisskompetanse er også fornøyde med å få bidra med innlegg på 

kursene. Små bedrifter eller aktører i ressurssvake områder ser stor grad av likhet i behov for kompetanse på 

tvers av destinasjonene.  

Menons vurdering? 

Kurs og kompetansehevende tiltak er ikke fellesgoder i tradisjonell forstand. Kursene er ekskluderbare, Trøndelag 

Reiseliv krever en deltakeravgift, og samtidig eksisterer det mange private aktører i markedet som selger 

lignende kurs. Samtidig er reiselivskunnskap er ikke-rivaliserende i forbruket, det vil si alle deltakere kan få godt 

utbytte av kursene uavhengig av hvor mange som deltar. Det siste innebærer at det er stordriftsfordeler i 

produksjonen av kurs. Gitt at reiselivsaktørene i Trøndelag har likhet i behov for kursene vil derfor være relevant 

for Trøndelag Reiseliv å arrangere kurs. Menons oppfatning er at det kun er deler av næringen som har et felles 

behov for de arrangerte kursene. Dermed er Trøndelag Reiselivs kurs kun et delvis relevant arbeidsområde. 

Ideelt sett bør ansvaret for kompetansetiltak ligge på destinasjonsnivå der likheten i behov er tydeligere, med 

mulighet for samarbeid på tvers av destinasjonene der behovene er sammenfallende. Per i dag har imidlertid de 

ressurssvake destinasjonsselskapene Namdalen, Kyst-Norge og Oppdal ikke mulighet til å gjennomføre egne 

tiltak. Ettersom destinasjonene ser på hverandre som komplementære bør det likevel være en viss interesse 

blant de sterke destinasjonene i å heve kompetansenivået i områder uten eller med svake destinasjonsselskap. 

Enkelte aktører som selv ikke har behov for kurs, oppgir komplementaritet i markedet som begrunnelse for at 

Trøndelag Reiselivs likevel bør arrangere kurs for de deler av næringen som har behov. 

3.4. Konklusjon: Er Trøndelag Reiseliv en relevant organisasjon?  

Landsdelselskap skal være fellesgodeprodusent for destinasjonene i landsdelen. Gevinstene av et 

landsdelsselskapets arbeid er avhengig av destinasjonenes likhet i behov for oppgaver med stordriftsfordeler i 

produksjonen og komplementariteten mellom destinasjonene. Trøndelag Reiseliv vurderes samlet sett som en 

relevant fellesgodeprodusent, men noen arbeidsområder er mer relevant enn andre. 

Trøndelag er en variert landsdel hvor de enkelte destinasjonene tilbyr relativt ulike produkter rettet mot ulike 

markeder. Den store variasjonen i profiler gjør det krevende å markedsføre hele landsdelen under samme 

overordnete profil. Likevel opplever destinasjoner og reiselivsaktører et reiselivsfellesskap i Trøndelag og gir 

utrykk for et sterkt behov for felles markedsarbeid i landsdelen. Trøndelag synes derfor å være en relevant 

geografisk avgrensning for et landsdelsselskap.  

Landsdelsselskapets overordnede rolle som fellesgodeprodusent av markedsføring er relevant, men er 

utfordrende å velge en profil samtlige destinasjoner kan slutte opp om. Det er også en utfordring at Trondheim 
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har ulik primærmålgruppe i markedsføringen fra de øvrige destinasjonen, og derfor har et annerledes 

markedsføringsbehov. 

Trøndelags Reiselivs arbeid med nettsider er relevant. Internettsidene trondelag.com oppleves som informativ 

og godt strukturert, men det er samtidig uenighet rundt hvem som skal produsere innholdet på sidene. De større 

destinasjonsselskapene opplever at Trøndelag Reiseliv beveger seg inn på deres arbeidsområder ved å produsere 

innhold for deres destinasjoner, mens områdene med små eller uten destinasjonsselskap opplever at Trøndelag 

Reiselivs innholdsproduksjon er til stor hjelp.  

Bookingløsningen framstår imidlertid som lite relevant. Svært få bedrifter har salg gjennom bookingløsningen, 

flere destinasjonsselskaper velger andre løsninger og fremveksten av internasjonale bookingsider tyder på at 

arbeidet med utviklingen har vært overflødig. 

Trøndelag Reiselivs arbeid med å arrangere kursrekker for reiselivsnæringen fremstår som kun delvis relevant. 

Enkelte destinasjonsselskaper mener at dette burde være deres arbeidsområde. Andre destinasjonsselskaper og 

bedrifter er både svært fornøyd med kursene i seg selv, og med kursene som en arena for knytte kontakter med 

andre aktører. Det kan synes som at Trøndelag Reiselivs kompetansearbeid er mest relevant for områder med 

små eller uten destinasjonsselskaper, men at kursene i seg selv oppleves som gode. 
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4. Måloppnåelse  

Formålet med dette kapittelet er å vurdere hvorvidt Trøndelag Reiseliv AS har nådd sine kvantitative 

målsetninger. Vi vil derfor gjennomgå utviklingen innen kommersielle gjestedøgn og produksjon innen 

reiselivsnæringen i Trøndelag. Vi vil deretter analysere i hvilken grad utviklingen i næringen kan knyttes til 

satsingen gjennom Trøndelag Reiseliv, og hva som er de viktigste drivkreftene bak utviklingen i Trøndelag. Til 

slutt vi vi diskutere hvorvidt Trøndelag reiseliv fyller sin rolle som samarbeidsarena for eiere, virkemiddelapparat 

og næringen. 

Målsetningene satt for organisasjonen kan oppsummeres som følgende: 

Trøndelag Reiseliv skal i henhold til målsetningene i selskapets vedtekter bidra til  

 Økt turisttrafikk (høyere vekst innen overnattinger og omsetning enn resten av landet) 

 Bedret lønnsomhet for reiselivsnæringen i regionen 

 

Trøndelag Reiseliv skal være  

 Fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser tilknyttet 

reiselivsnæringen i Trøndelag. 

 Samarbeidsorgan for fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparatet. 

 

4.1. Utvikling i forhold til målsetningene  

Vår gjennomgang viser at reiselivsnæringen har hatt en positiv utvikling fra 2008 til 2013/2014. 

Reiselivsnæringen i Trøndelag har hatt en sterkere vekst i samlede kommersielle gjestedøgn, hotellgjestedøgn, 

verdiskaping og sysselsetting enn reiselivsnæringen nasjonalt. Utviklingen innen campinggjestedøgn har 

imidlertid vært svak.  

For å kartlegge utviklingen i turisttrafikk og utviklingen i reiselivssæringens produksjon benytter vi oss av tre ulike 

sekundær-datakilder: Gjestedøgnstatistikk fra statistikknett.no, regnskapstall fra Menons avdelingsdatabase og 

spesialbestilte regnskapstall på ikke-rapporteringspliktige bedrifter fra SSBs foretaksregister. I tillegg supplerer 

vi analysene med Trøndelag-bedriftenes egne vurderinger av effektene.  

4.1.1. Utvikling innen kommersielle gjestedøgn 

Fra Statistikknett.no finner vi oversikt over kommersielle gjestedøgn i Trøndelagsfylkene, både fordelt på hotell 

og camping/hyttegrend. Vi vil her gjennomgå følgende effektmålingsparametere innenfor gjestedøgnstall: 

 Utvikling i samlede kommersielle gjestedøgn ift. resten av landet 

 Utvikling i hotellgjestedøgn ift. resten av landet 

 Utvikling i gjestedøgn på campingplass, hyttegrender og vandrerhjem ift. resten av landet. 

Vi analyserer tidsperioden 2008 – 2013/2014 (avhengig av tilgjengelig data). Vi velger denne tidsperioden av flere 

årsaker. For det første sammenfaller tidsperioden godt med reiselivsstrategien for Trøndelag som ligger til grunn 

fra 2008 og utover. Videre sammenfaller tidsperioden med den internasjonale finanskrisen som har påvirket 

både næringslivets utvikling, internasjonal turisme og dermed også reiselivsnæringen. 
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Utvikling innen samlede kommersielle gjestedøgn 

Det har vært en positiv utvikling i samlede kommersielle gjestedøgn i Trøndelag perioden sett under ett og 

målsetningen om å en sterkere vekst enn resten av landet er innfridd for perioden 2008 til 2014. 

Utviklingen i samlede kommersielle gjestedøgn viser utviklingen i både hotellgjestedøgn og gjestedøgn på 

camping og hyttegrend samlet. I løpet av 2014 var det i under av 2,4 millioner gjestedøgn i Trøndelag, hvorav 1,7 

millioner gjestedøgn på hotell og 600 000 gjestedøgn på hyttegrend og camping. Sør-Trøndelag har flest 

kommersielle gjestedøgn med 1,8 millioner, mens det var 600 000 gjestedøgn i Nord-Trøndelag. 

Figurene under viser veksten i kommersielle gjestedøgn fra 2008 til 2014. Figuren til venstre viser utviklingen i 

Trøndelag sett under ett og utviklingen i Trøndelags nasjonale andel, mens figuren til høyre viser veksten i Sør-

Trøndelag og Nord-Trøndelag hver for seg. 

Figur 5 – a) Utvikling innen samlede kommersielle gjestedøgn i Trøndelag og Trøndelags nasjonale andel av kommersielle 
gjestedøgn.1112 b) Utvikling innen samlede kommersielle gjestedøgn i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 2008-2013. Kilde: 
Statikknett.no (2015) og Menon (2015) 

 

Som figuren over til venstre viser har Trøndelags andel av samlede kommersielle gjestedøgn i Norge økt fra 7,5 

prosent i 2008 til 7,8 prosent i 2014. Perioden sett under ett har man altså hatt en mer positiv utvikling i 

kommersielle gjestedøgn enn Norge generelt, til tross for en liten nedgang fra 2013 til 2014. Hoteller, 

campingplasser og hyttegrender i de to fylkene har hatt en samlet gjestedøgnvekst på 10 prosent over perioden. 

Veksten har vært sterkest i Sør-Trøndelag med en økning på 17 prosent fra 2008 til 2014, mens det har vært en 

svak nedgang i Nord-Trøndelag.  

                                                                 
11 Statistikken produseres av Statistisk sentralbyrå, og inkluderer alle hoteller og hyttegrender med flere enn 10 sengeplasser og alle 
campingplasser med flere enn 30 enheter. 
12 Det var et brudd i SSBs gjestedøgnstatistikk fra 2013. En endring var at man fra 2013 teller med alle hotell-, og hyttegrendbedrifter med 
flere enn 10 senger i stedet for alle bedrifter med flere enn 20 senger som var tidligere praksis. I tillegg gikk man over fra å registrere 
gjestedøgn på campingplasser og ikke enhetsdøgn. Omleggingen fikk lite å si for hotellstatistikken, mens campingtallene ble mer påvirket 
ifølge SSB. 
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Som figurene viser var det et brudd i datainnsamlingen i 2013, noe som gjør beregninger i prosentvis vekst for 

hver enkelt destinasjon usikker. Den viktigste endringen var at man endret metode for å beregne gjestedøgnstall 

på camping. Dette er en endring for hele landet som dermed ikke skal påvirke utviklingen i Trøndelags andel av 

de nasjonale gjestedøgnstallene, så totalbildet med en sterkere vekst i Trøndelag enn i resten av landet skal 

likevel stemme godt.  

Utvikling innen hotellgjestedøgn 

Det har vært en sterk utvikling i gjestedøgn på hotell fra 2008 til 2014 i hele Trøndelag samlet og målsetningen 

om sterkere vekst i Trøndelag enn i resten av landet er innfridd for hotellbransjen.  

Det var 1,7 millioner hotellgjestedøgn i Trøndelag i 2014, hvorav Sør-Trøndelag stod for i underkant av 1,4 

millioner, mens Nord-Trøndelag stod for 330 000 gjestedøgn. Over halvparten av hotellgjestedøgnene er knyttet 

til forretningsreiser, 57 prosent, mens fritidsreisende står for 43 prosent av gjestedøgnene. Litt under en 

tredjedel av de forretningsreisende er registrert som deltakere på kurs og konferanser, men på grunn av 

vanskeligheter med å registrere besøkende som er på kurs/konferanse på andre steder enn der gjestene 

overnatter, kan det hende at andelen reelt sett er noe høyere. Ellers er 13 prosent av hotellgjestedøgnene 

foretatt av utenlandske gjester, noe som er langt lavere enn i Norge generelt hvor 26 prosent er utenlandske 

gjestedøgn. 

Figurene under viser veksten i hotellgjestedøgn fra 2008 til 2014. Figuren til venstre viser utviklingen i Trøndelag 

sett under ett og utviklingen i Trøndelags nasjonale andel, mens figuren til høyre viser veksten i Sør-Trøndelag 

og Nord-Trøndelag hver for seg. 

Figur 6 – a) Utvikling innen hotellgjestedøgn i Trøndelag og Trøndelags andel av nasjonale hotellgjestedøgn. b) Utvikling 
innen hotellgjestedøgn i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 2008-2014. Kilde: Statistikknett.no (2015) og Menon (2015) 

 

Figuren over viser at Trøndelags nasjonale andel av gjestedøgn på hotell har økt fra 7,4 prosent i 2008 til 8,3 

prosent i 2014. Den samlede veksten var 25 prosent for begge Trøndelagsfylkene samlet. Veksten i gjestedøgn 

var særlig sterk fra 2008 til 2012, mens den har vært mer stabil de tre siste årene. Figuren til høyre viser at 



  

Menon Business Economics  37 RAPPORT  

gjestedøgnveksten var sterkest i Sør-Trøndelag med hele 30 prosent vekst over perioden sett under ett, mens 

veksten var på 12 prosent i Nord-Trøndelag.  

Innad i Sør-Trøndelag er det utviklingen i Trondheim som driver resultatet. Trondheim står for hele 77 prosent 

av Sør-Trøndelags hotellgjestedøgn og har hatt en vekst på 42 prosent fra 2008 til 2014. Faktisk har det vært 2 

prosent nedgang i hotellgjestedøgn i andre deler av Sør-Trøndelag i samme periode. Veksten i Trondheim drives 

først og fremst av to segmenter; det har vært 80 prosents vekst innen ferie/fritidsrelaterte gjestedøgn i 

Trondheim, og det har vært 120 prosent vekst innen kurs og konferanse. Den sterke gjestedøgnveksten i 

Trondheim skyldes flere forhold, men to momenter er særlig verdt å nevne her. For det første har det vært en 

sterk kapasitetsøkning i byen, og det økte antallet tilgjengelige senger har bidratt til at romprisen på solgte rom 

har falt i nominelle priser over perioden. For det andre har rutetilbudet fra Trondheim Lufthavn økt betraktelig 

over perioden, og har dermed bidratt til at det er lettere og billigere å reise til byen. At rutetilbudet har blitt 

bedre fra Trondheim lufthavn påvirker flere deler av Trøndelag positivt, men byhotellene lever i større grad av 

tidsfølsomme segmenter som kurs- og konferansemarkedet og helgeturister. 

Utvikling innen gjestedøgn på camping og hyttegrend 

Gjestedøgnutviklingen på camping og hyttegrend har vært svak over tidsperioden og målsetningen om 

sterkere vekst enn resten av landet er ikke innfridd for camping over tidsperioden sett under ett. 

Det var 660 000 gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender i Trøndelagsfylkene i 2014, hvorav 240 000 av 

gjestedøgnene var i Nord-Trøndelag og 420 000 var i Sør-Trøndelag. Utledninger stod for 30 prosent av 

gjestedøgnene, noe som er et par prosentpoeng over landsgjennomsnittet. 

Figur 7 - a) Utvikling innen gjestedøgn på camping og hyttegrend og andelen av nasjonale gjestedøgn på camping og 
hyttegrend for Trøndelag. 1314 b) Utvikling innen gjestedøgn på camping og hyttegrend i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
2008-2014. Kilde: Statistikknett.no (2015) 

 

                                                                 
13 Statistikken produseres av Statistisk sentralbyrå, og inkluderer alle hoteller og hyttegrender med flere enn 10 sengeplasser og alle 
campingplasser med flere enn 30 enheter. 
14 Det var et brudd i SSBs gjestedøgnstatistikk fra 2013. En endring var at man fra 2013 teller med alle hotell-, og hyttegrendbedrifter med 
flere enn 10 senger i stedet for alle bedrifter med flere enn 20 senger som var tidligere praksis. I tillegg gikk man over fra å registrere 
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Figurene over illustrerer veksten i gjestedøgn på camping og hyttegrend fra 2008 til 2014. Figuren til venstre viser 

utviklingen i Trøndelag sett under ett og utviklingen i Trøndelags nasjonale andel, mens figuren til høyre viser 

veksten i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hver for seg. 

Figurene viser at gjestedøgnutviklingen på camping og hyttegrend har vært langt svakere enn i Norge generelt 

og at Trøndelags nasjonale andel dermed har falt fra 7,5 prosent til 6,7 prosent. Som nevnt endret man metoden 

for innsamling og beregning av gjestedøgnstall på camping og hyttegrend i 2013, slik at man helst bør 

sammenligne årene før og etter bruddet. Utviklingen i Trøndelags nasjonale andel av gjestedøgn på camping og 

hyttegrend skal derimot i liten grad være påvirket av endringen i datagrunnlag. Særlig i 2014 mistet man en stor 

nasjonal andel, noe som skyldes at gjestedøgnstallene for Trøndelag falt med 6 prosent, mens tilsvarende tall 

økte med over 4 prosent, landet sett under ett. 

Figuren over til høyre viser at det har vært en generell nedgang i gjestedøgnstall på camping og hyttegrend i hele 

Trøndelag både fra 2008 til 2012 og deretter fra 2013 til 2014. Nedgangen har vært sterkest i Sør-Trøndelag i 

begge perioder, med 8 prosents nedgang fra 2008 til 2012 og 6 prosents nedgang fra 2013 til 2014. Samtidig var 

fallet i registrerte gjestedøgn svært stort i Nord-Trøndelag fra 2012 til 2013, over 60 000 gjestedøgn forsvant.  

4.1.2. Utvikling innen produksjonsmål 

For å analysere utviklingen i reiselivsnæringens produksjonen over perioden vil vi basere oss på Menons 

bedriftsdatabase. Gjennom mange år har Menon utviklet en database som dekker regnskapsinformasjon for alle 

rapporteringspliktige bedrifter i Norge. Databasen henter rådata fra vår samarbeidspartner Dun & Bradstreet, 

og inneholder nærmere en halv million selskaper. Fra denne databasen kan vi trekke ut informasjon om samtlige 

reiselivsbedrifters avdelinger i den aktuelle regionen, basert på ulike bransjekoder som til sammen utgjør 

reiselivsnæringen (bransjene overnatting, servering, transport, formidling og kultur/opplevelser).  

I tillegg til å benytte vår bedriftsdatabase for å analysere utviklingen i de rapporteringspliktige reiselivsbedriftene 

har Menon spesialbestilt tall for ikke-rapporteringspliktige bedrifter fra Statistisk Sentralbyrås foretaksregister. 

En enkel analyse av disse mindre bedriftene følger i vedlegg. 

Vi analyserer her reiselivsnæringen i Trøndelags produksjonsutvikling i forhold til resten av landet og benytter 

oss av følgende effektmålingsparametere innenfor regnskapsdata:  

Utvikling i reiselivsnæringens produksjon:  

 Utvikling i verdiskaping i forhold til resten av landet. 

 Utvikling i sysselsetting i forhold til resten av landet. 

 Utvikling i antall tilbyder/bedrifter i forhold til resten av landet. 

 Utvikling i driftsmargin og totalrentabilitet over tid.15 

Analysene brytes ned på fylkesnivå innenfor de fem ulike reiselivsbransjene og gjøres fra 2008 til 2013.  

                                                                 
gjestedøgn på campingplasser og ikke enhetsdøgn. Omleggingen fikk lite å si for hotellstatistikken, mens campingtallene ble mer påvirket 
ifølge SSB. 
15 Vi kan kun måle omsetning og sysselsetting for enkeltpersonsforetak. 
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Utviklingen innen verdiskaping 

Reiselivsnæringen i Trøndelag har hatt en sterk verdiskapingsutvikling de senere årene og innfrir målsetningen 

om høyere vekst enn resten av landet over tidsperioden 2008 til 2013. 

Med «verdiskaping» menes det samme som regnskapsbegrepet bruttoprodukt, som er bedriftenes 

lønnskostnader og driftsresultat før skatt, avskrivinger og nedskrivinger (EBITDA). Verdiskaping er dermed 

bedriftens avlønning av de ansatte og kapitalen som er innskutt i bedriften. Legger man sammen alle bedriftene 

og andre produsenters bruttoprodukt får man BNP, brutto nasjonalprodukt. Verdiskaping i en bedrift kan altså 

sees på som denne bedriftens bidrag til nasjonens bruttoprodukt.  

De rapporteringspliktige bedriftene i reiselivsnæringen i Trøndelag stod for en verdiskaping på i underkant av 4,9 

milliarder kroner i 2013, hvorav Sør-Trøndelag stod for 3,7 milliarder kroner og Nord-Trøndelag 1,1 milliarder 

kroner.  

Figurene under viser veksten i verdiskaping innen reiselivsnæringen i Trøndelag fra 2008 til 2013. Figuren til 

venstre viser utviklingen i Trøndelag samlet sett samt utviklingen i Trøndelags andel av verdiskapingen i 

reiselivsnæringen nasjonalt, mens figuren til høyre viser nivå og vekst innen verdiskaping i hver enkelt bransje i 

både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 

Figur 8 – a) Utvikling i verdiskaping fordelt på bransjer og nasjonal andel for Trøndelag. b) Samlet verdiskapingsvekst i 
reiselivsbransjene fordelt på fylker. 2008 – 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

Vi ser av figuren til venstre at verdiskapingsutviklingen i Trøndelag har vært sterk i perioden 2008 til 2013 og at 

Trøndelags andel av den nasjonale verdiskapingen innen reiseliv har økt fra 6,7 prosent til 7,1 prosent, noe som 

innebærer en sterkere vekst enn innen reiselivsnæringen nasjonalt. Figuren til høyre viser at det er 

transportbransjen som er den største reiselivsbransjen målt i verdiskaping i begge fylker, mens 

serveringsbransjen er nest størst. Sistnevnte bransje er særlig stor i Sør-Trøndelag, noe som skyldes det store 

lokalmarkedet for servering i Trondheim. Figuren til høyre viser også at bransjene servering og transport har hatt 
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sterkest verdiskapingsvekst i Sør-Trøndelag og at det er opplevelsesbransjen som har hatt sterkest vekst i Nord-

Trøndelag.  

Transportbransjen står altså for 36 prosent av verdiskapingen innen reiselivsnæringen i Trøndelag, og bransjens 

betydning illustreres av at de syv største reiselivsbedriftene i Trøndelag er transportbedrifter. De tre største 

bedriftene er NSB Trondheim, Norwegian og Nettbuss Midt-Norge.   

Opplevelsesbransjen i Nord-Trøndelag har hatt en svært sterk vekst i perioden 2008 til 2013. Veksten drives til 

dels av en sterk offentlig satsning på kultur i perioden, med vekst i ansatte og lønnskostnader innen scenekunst 

og museer, samt en vekst i tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet.  

Sysselsetting 

Reiselivsnæringen har hatt en sysselsettingsvekst på 8 prosent fra 2008 til 2013, og innfrir målsetningen om 

høyere vekst enn resten av landet over tidsperioden. 

Ifølge vårt tallgrunnlag sysselsatte Trøndelags reiselivsnæring i underkant av 11 000 personer i 2013, hvor 8 500 

var sysselsatt i Sør-Trøndelag og 2 500 var sysselsatt i Nord-Trøndelag. Med sysselsetting menes her antall 

ansatte og ikke årsverk. Merk derfor at virksomheter med stor bruk av deltidsansatte og sesongarbeidere vil ha 

relativt høyere antall ansatte i forhold til antall årsverk enn andre virksomheter.  

Figurene under viser veksten i sysselsetting innen rapporteringspliktige foretak i reiselivsnæringen i Trøndelag 

fra 2008 til 2014. Figuren til venstre viser utviklingen i Trøndelag samlet sett samt utviklingen i Trøndelags andel 

av sysselsetting i reiselivsnæringen nasjonalt, mens figuren til høyre viser nivå og vekst innen sysselsetting i hver 

enkelt bransje i både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 

Figur 9 – a) Utvikling i sysselsetting fordelt på bransjer og nasjonal andel for Trøndelag. b) Samlet sysselsettingsvekst i 
reiselivsbransjene fordelt på fylker. 2008 – 2013. Kilde: Soliditet (2015) / Menon (2015) 

 

Figuren over til venstre viser at det har vært en nokså jevn utvikling i både sysselsettingen og andelen av nasjonal 

sysselsetting. Figuren til høyre viser at det er relativt store variasjoner i sysselsettingsutviklingen mellom bransjer 
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og fylker. I Sør-Trøndelag har servering, transport, overnatting og opplevelser hatt en positiv 

sysselsettingsutvikling, mens sysselsettingen innen formidling har vært stabil. I Nord-Trøndelag har det derimot 

vært en negativ sysselsettingsutvikling innen servering, transport og formidling, svakt positiv innen overnatting 

og svært positiv innen opplevelser. 

Utvikling i lønnsomhet  

Bransjene i reiselivsnæringen har hatt varierende vekst i lønnsomhet i perioden, og veksten avhenger av 

benyttet mål for lønnsomhet. Bransjene servering, transport og formidling har hatt positiv lønnsomhetsvekst.  

Reiselivsnæringen består av fem ulike næringer med ulike produksjonsprosesser, og det er dermed mindre 

meningsfullt å analysere lønnsomheten i næringen samlet, men bedre å vurdere lønnsomheten bransje for 

bransje. Vi vurderer utviklingen i lønnsomhet ved bruk av to ulike lønnsomhetsmål; driftsmargin og 

totalrentabilitet.  

Driftsmarginen er bedriftenes driftsresultat før skatt og finansinntekter delt på bedriftens omsetning og er et mål 

på hvor mye penger bedriften sitter igjen med i forhold til inntektene. Totalrentabilitet er et annet 

lønnsomhetsmål som brukes for å beregne avkastningen en bedrift har hatt på kapitalen den har benyttet, både 

i form av gjeld og egenkapital.  

Figurene under viser utviklingen i lønnsomhet innen reiselivsnæringen i Trøndelag fra 2008 til 2014. Figuren til 

venstre viser utviklingen driftsmargin i reiselivsbransjene, mens figuren til høyre utviklingen i totalrentabilitet 

innen reiselivsbransjene i Trøndelag. Årene er gruppert sammen i gjennomsnitt for to år av gangen for å redusere 

kortsiktig volatilitet. 

Figur 10 - a) Driftsmargin og b) Totalrentabilitet innen reiselivsbransjene i Trøndelag. Kilde: Soliditet (2015) / Menon (2015) 

 

Figuren over til venstre viser driftsmarginen i de ulike reiselivsbransjene i Trøndelag fra 2008 til 2013. Som figuren 

viser har driftsmarginen vært høyest i transportbransjen ned en driftsmargin på 6 prosent og deretter 

serveringsbransjen, mens driftsmarginen har vært svakest innen overnatting med rundt 2 prosent. 
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Driftsmarginen har vært relativt stabil innen overnatting- og transportbransjene, men det har blitt bedrede 

driftsmarginer innen servering og formidling, Opplevelsesbransjen har hatt svingninger.  

At driftsmarginen er høyest innen transport er ikke overraskende. Transportbransjen er en kapitalintensiv 

bransje hvor store investeringer avkrever større driftsresultat for at kapitaleierne skal ha tilstrekkelig avkastning 

på plasseringene sine. Totalrentabiliteten er et lønnsomhetsmål som forsøker å ta hensyn til investeringsgraden 

i bedriftene ved å vise avkastningen på investert kapital i hver enkelt bransje. Figuren over til høyre viser at 

serveringsbransjen har høyest avkastning på den investerte kapitalen med 14 prosents totalrentabilitet. 

Transportbransjen har nest høyest kapitalavkastning med 10 prosent i 2012-2013, mens formidling og 

overnatting har 6 prosents totalrentabilitet. 

En av målsettingene til Trøndelag Reiseliv er bedret lønnsomhet i reiselivsnæringen i Trøndelag. Utviklingen i 

driftsmargin og totalrentabilitet viser at bransjene servering, transport og formidling har oppnådd bedre 

lønnsomhet utover i tidsperioden. Innen overnatting og opplevelser har lønnsomheten svingt. 

4.1.3. Trøndelag Reiseliv som samarbeids- og nettverksarena for næringen 

Trøndelag Reiseliv er en landsdelsorganisasjon med størst kontaktflate mot destinasjonsselskapene og eierne, 

og mer indirekte kontakt med næringen gjennom destinasjonsselskapene. Det er like fullt en målsetting at 

Trøndelag Reiseliv skal være fellesorgan for blant annet institusjoner og bedrifter som har interesser tilknyttet 

reiselivsnæringen. Næringens oppfatning av hvorvidt Trøndelag Reiseliv bidrar til å skape en samarbeidsarena 

har blitt kartlagt både gjennom spørreundersøkelse og dybdeintervju.  

Resultatene fra bedriftsintervjuene tyder på at man er godt fornøyd med Trøndelag Reiselivs evne til å være 

samarbeidsarena for reiselivsnæringen. Man opplever at organisasjonen har bidratt til å skape samarbeidsflater 

mellom bedrifter og de ulike reiselivsbransjene. Det legges vekt på at kursene arrangert av Trøndelag Reiseliv 

bidrar til at bedriftene får møtt andre lignende bedrifter, noe som bidrar til utveksling av kunnskap og erfaringer. 

Mange av tilbakemeldingene peker på at kursene har hatt stor effekt på bedriftenes nettverksbygging.  

I spørreundersøkelsen har vi stilt følgende spørsmål:  

I hvilken grad er du enig i følgende: Trøndelag Reiselivs kurs- og nettverksarenaer har ført til at min bedrift 

samarbeider mer med andre reiselivsbedrifter i regionen? Kun bedrifter som har deltatt på kurs-

/kompetansetiltak og/eller bransjeseminarer/konferanser er inkludert. 

Alternativ: Prosent: 

Ikke enig 40.5% 

Delvis enig 46.8% 

Helt enig 12,7% 

 

Resultatet viser at nesten 60 prosent av reiselivsaktørene er enig i at Trøndelag Reiselivs nettverks- og 

kursarenaer har ført til at deres organisasjon samarbeider mer med andre reiselivsbedrifter. Selv om det er store 

variasjoner i bedriftenes deltakelse på kurs, kompetansetiltak og seminarer, finner vi bare små forskjeller i 

vurderingene av effektene på samarbeid. Overnattingsbedrifter ser ut til å samarbeide noe mer enn opplevelses- 

og serveringsbedrifter gjør. Det samme gjør bedriftene i Kyst-Norge og Innherred sammenlignet med de andre 

destinasjonene. Og de største bedriftene samarbeider mer enn de minste gjør. Forskjellene er imidlertid ikke 

store. 
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Reiselivsaktørene fikk også mulighet til utdype om hvorfor de anser at Trøndelag Reiseliv bidrar/ikke bidrar til å 

styrke reiselivsnæringen i Trøndelag. I den forbindelse var det flere tilbakemeldinger som gikk på at Trøndelag 

Reiseliv styrker næringen i Trøndelag ved å være et viktig møtepunkt og kunnskapsarena for næringen. 

En aktør skriver følgende: 

«Gjennom kurs, messer og nettverkssamlinger, bidrar Trøndelag Reiseliv til at vi aktørene blir kjent med 

andre og gjør samarbeid enklere. Og gjennom kunnskap om hverandre og samarbeid gjør det Trøndelag 

sterkere.» 

Flere aktører ordlegger seg i lignende vendinger, mens ingen uttrykker seg negativt til dette aspektet ved 

Trøndelag Reiseliv. Vi konkluderer med at Trøndelag Reiseliv ivaretar sin rolle som samarbeidsorgan for næringen 

på en god måte.  

 

4.2. Hva er de viktigste driverne bak gjestedøgnsutviklingen? 

Gjennomgang av måloppnåelse i delkapittelet over viser at reiselivsnæringen i Trøndelag har hatt en positiv 

utvikling i hotellgjestedøgn, verdiskaping og sysselsetting sammenlignet med resten av landet. Gjestedøgn på 

hotell i Trøndelag har økt med hele 25 prosent fra 2008 til 2013 og Trøndelags nasjonale andel av 

hotellgjestedøgnene har økt fra 7,4 prosent til 8,3 prosent. Veksten på campingplasser og hyttegrender har ikke 

vært like positiv, og Trøndelags nasjonale andel har her blitt redusert, men reiselivsnæringen i Trøndelags 

nasjonale andel av verdiskapingen har samlet sett økt fra 6,8 til 7,1 prosent. 

Trøndersk Reiselivsstrategi har som hovedmål at Trøndelag i perioden fram til 2020 skal ha en vekst i antall 

overnattinger og i reiselivsomsetning som er større enn landsgjennomsnittet. Disse målsetningene er innfridd. 

Samtidig er det viktig å spørre seg i hvilken grad utviklingen skyldes arbeidet Trøndelag Reiseliv gjør for å følge 

opp Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 – 2020 eller om utviklingen ville skjedd uavhengig av organisasjonen. Vi 

vil her drøfte hva som driver utviklingen i reiselivet i Trøndelag og drøfte Trøndelag Reiselivs rolle og betydning 

for utviklingen. 

4.2.1. Trondheim står for den største delen av gjestedøgnveksten i Trøndelag 

Trøndelags reiseliv er variert både med hensyn til produkt og markeder. Trøndelags reiselivsprodukt består av 

by, fjell, kyst og innland, og markedene er turister fra inn og utland, sommer og vinter, kurs og konferanser og 

lokalbefolkning. Overordnet kan man si at Trøndelag minner om et tverrsnitt av Norge. Det er omtrent like mange 

hotellgjestedøgn per innbygger og kun noe færre gjestedøgn på camping og hyttegrend per innbygger i Trøndelag 

sammenlignet med Norge generelt. Ellers er formålsfordelingen på hotell også relativt lik som landet som helhet; 

det er 44 prosent ferie/fritidsgjester i landsdelen mot 48 prosent nasjonalt. En analyse av 

overnattingsstatistikken viser likevel at det er enkelte kjennetegn og utviklingstrekk som er spesifikke og 

framtredende for reiselivet i Trøndelag. 

Hotellene i Trøndelag lever av nordmenn. Overnattingsstatistikk for Trøndelag viser at nordmenn står for hele 

86 prosent av hotellgjestedøgn i Trøndelag, mot 74 prosent i resten av landet. Det betyr at andelen utlendinger 

på hotell i Trøndelag er halvparten av andelen utledninger i resten av landet. Veksten blant nordmenn på hotell 
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har vært sterk med 30 prosent fra 2008 til 2013, langt sterkere enn for utlendinger på hotell og for både 

nordmenn og utlendinger på camping. 

Trondheim står for over halvparten av gjestedøgnene på hotell og nesten hele veksten i Trøndelag. Trondheim 

står for over 60 prosent av hotellgjestedøgnene i landsdelen. En stor lokalbefolkning, et stort MICE-marked og 

at flere av Trøndelags største attraksjoner ligger i byen, gjør at Trondheim er det dominerende hotellmarkedet i 

Trøndelag. Trondheim er også motoren bak den samlede gjestedøgnveksten i Trøndelag fra 2008 til 2014. Byen 

har hatt en vekst på 42 prosent i perioden, noe som innebærer over 315 000 gjestedøgn i absolutte tall. Dermed 

har Trondheim stått for 90 prosent av Trøndelags vekst i hotellgjestedøgn. 

Sterk vekst innen ferie/fritidsgjester i Trondheim. Det har vært en 80 prosents vekst i ferie/fritidsgjester i 

Trondheim fra 2008 til 2014, noe som er over fire ganger så mye som veksten innen ferie/fritid nasjonalt. Veksten 

innen ferie/fritid i Trondheim er også langt sterkere enn veksten i resten av Trøndelag som kun har hatt en 4 

prosents vekst innen ferie/fritid i samme periode. 

Figur 11 – a) Utvikling innen hotellgjestedøgn i Trøndelag og b) fordeling av hotellgjestedøgn på markeder. Kilde: 
Statstikknett (2015) 

 

Statistikken viser altså at Trondheim står for både flest gjestedøgn og den største delen av veksten i Trøndelag. 

Både byen og resten av Trøndelag har flest norske gjester og sterkest vekst blant nordmenn. Hva skyldes den 

svært gode utviklingen blant særlig norske gjester i Trondheim? 

Storbyer har rask gjestedøgnvekst, men Trondheim vokser enda raskere 

Det er flere momenter på etterspørselssiden som kan være med å forklare utviklingen i Trondheim. Utviklingen 

i Trondheim følger et nasjonalt mønster der storbyene har sterkere hotellgjestedøgnvekst enn resten av landet. 

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har samlet hatt en over dobbelt så sterk vekst i hotellgjestedøgn som 

resten av landet fra 2008 til 2014 (27 prosents mot 12 prosents vekst). Trondheim har likevel hatt en langt 

sterkere vekst enn de andre storbyene (42 prosents vekst). Veksten blant utenlandske gjestedøgn har vært 

relativt lik i Trondheim og de andre store byene, mens veksten i norske hotellgjestedøgn har vært langt sterkere 
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i Trondheim (46 prosent mot et gjennomsnitt på 28 prosent i storbyene samlet). Storbyene har samlet også hatt 

en langt sterkere vekst innen ferie/fritid enn landsgjennomsnittet, med 60 prosents gjestedøgnvekst relativt til 

18 prosent i Norge som helhet. I Trondheim har imidlertid veksten vært enda sterkere enn i de andre storbyene 

med 81 prosent gjestedøgnvekst innen ferie/fritid. 

Sterk kapasitetsvekst har drevet ned prisene i Trondheim 

Trondheims sterke gjestedøgnvekst skyldes delvis at hotellprisene i byen har falt. Trondheim har opplevd en 

sterk kapasitetsvekst fra 2008 til 2014 og antall hotellrom har økt med over 50 prosent, en langt sterkere vekst 

enn i storbyene generelt (32 prosent) og resten av landet (18 prosent). Kapasitetsutviklingen har fått 

konsekvenser for prisnivået på hotellrom i byen. I 2008 kostet et hotellrom i gjennomsnitt 965 kroner i 

Trondheim, mot 1 049 kroner i storbyene og 966 i Norge som helhet. I 2014 var gjennomsnittsprisen på et 

hotellrom i Trondheim falt med 16 prosent til 813 kroner. Prisen for et hotellrom i storbyene kostet i 

gjennomsnitt 935 kroner (ned 11 prosent) og 885 kroner i landet som helhet (ned 8 prosent). Trondheim er altså 

en relativt billig hotellby i norsk sammenheng. 

Hotellene i Trondheim har blitt større 

En viktig tilbudssideforklaring bak den sterke gjestedøgnveksten er at kapasitetsveksten i Trondheim stort sett 

har kommet i form av større hoteller og ikke i form av flere hoteller. Et hotell hadde i gjennomsnitt 104 rom i 

Trondheim i 2008, mens gjennomsnittshotellet hadde vokst med 28 prosent til 133 rom i 2014. Fortsatt er 

hotellene i Trondheim mindre enn gjennomsnittet for de fire største byene (151 rom), men hotellene i Trondheim 

har vokst over 5 ganger så raskt som snittet for storbyene fra 2008 til 2014. At hotellene raskt har blitt større har 

sannsynligvis bidratt til at man har kunnet ta ut stordriftsfordeler i driften. En del av disse stordriftsfordelene har 

kommet kundene til gode i form av lavere priser, som igjen har gitt en sterk vekst i antall gjestedøgn.   

Små hoteller med lav kapasitetsutnyttelse gir vanskelig konkurransesituasjon i resten av 
Trøndelag 

Vi har sett av gjestedøgnstatistikken at resten av Trøndelag har hatt en langt svare utvikling enn Trondheim og 

lavere enn veksten nasjonalt. Dette kan delvis skyldes at prisene på hotellrom i resten av andre deler av Sør-

Trøndelag og i Nord-Trøndelag ikke har blitt redusert like mye som i Trondheim. Man har hatt en svak vekst i 

antall hotellrom og senger og relativt stabil kapasitetsutnyttelse av disse. Trøndelag utenom Trondheim har per 

i dag lite grunnlag for å øke kapasiteten, med en kapasitetsutnyttelse på kun 40 prosent av rommene i dag, noe 

som er nesten 13 prosentpoeng under landsgjennomsnittet og 27,5 prosentpoeng under Trondheim.  

Hotellene i Trøndelag utenom Trondheim er svært små. Gjennomsnittshotellet i Trøndelag utenom Trondheim 

har 45 rom, altså rundt en tredjedel av størrelsen til gjennomsnittshotellet i Trondheim. I motsetning til i 

Trondheim hvor gjennomsnittshotellet har vokst med 30 prosent har gjennomsnittshotellet i resten av Trøndelag 

faktisk blitt litt mindre (ned 2 prosent). Hotellene i resten av Trøndelag har derfor ikke hatt den samme 

muligheten til å utnytte stordriftsfordeler som hotellene i Trondheim og man har dermed ikke heller kunnet 

konkurrere på pris i samme grad. 

4.2.2. Krevende å isolere effekten av landsdelsselskapets innsats 

Som analysene ovenfor viser har Trøndelag samlet sett hatt en utvikling i verdiskaping, sysselsetting og 

hotellgjestedøgn som har vært sterkere enn landsgjennomsnittet. Samtidig har gjestedøgnveksten vært ujevnt 
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fordelt, Trondheim har hatt en svært positiv utvikling, mens resten av Trøndelag har hatt svak vekst. 

Målsetningene for reiselivet i Trøndelag er innfridd, men vi vet lite om i hvor stor grad utviklingen skyldes 

Trøndelag Reiselivs innsats, eller om utviklingen kanskje hadde vært like positiv uten organisasjonen.   

Det er likevel rimelig å anta at Trøndelag Reiseliv bidrar positivt til utviklingen i Trøndelag. Trøndelag Reiseliv 

bidrar med sentrale tjenester reiselivsnæringen i Trøndelag kan nyte godt av. Organisasjonen markedsfører 

Trøndelag gjennom markedsføringskampanjer, gjennom nettportalen trondelag.com, gjennom messedeltakelse 

og ved å utgi reisehåndbok. I tillegg til profileringsrollen har Trøndelag Reiseliv en rolle som «kunnskapsbank» 

for næringen i Trøndelag, og arrangerer kurs, bidrar med rådgivning og produserer statistikk for 

reiselivsnæringen.  

Det er bortimot umulig å fastslå i hvor stor grad utviklingen i Trøndelag kan tilskrives arbeid som gjøres i 

landsdelsorganisasjonen. Et tydelig svar vil innebære en økonometrisk analyse av Trøndelag Reiselivs 

markedskampanjer, hvor man evner å kontrollere for alle andre effekter enn kampanjene i seg selv. En slik 

analyse vil kreve svært mye ressurser og er utenfor denne rapportens mulighetsrom.  

4.2.3. Bedriftene opplever liten etterspørselseffekt av Trøndelag Reiselivs markedsføring 

I mangel av en empirisk analyse av sammenhengen mellom Trøndelag Reiselivs markedsarbeid og utviklingen i 

gjestedøgn i Trøndelag, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivsaktører i Trøndelag hvor vi har 

stilt en rekke spørsmål om deres behov for, og opplevd effekt av, Trøndelag Reiseliv.  

Spørreundersøkelsen ble sendt per epost til 930 reiselivsaktører i Trøndelag og vi mottok 133 svar. Se 

metodekapittelet for mer utfyllende informasjon om spørreundersøkelsen. I spørreundersøkelsen ble bedriftene 

stilt en rekke spørsmål om deres viktigste markeder, vekst, hvilke tjenester fra Trøndelag Reiseliv de har benyttet 

og deres vurdering av effektene av disse tjenestene. Vi vil her gjengi spørsmålene knyttet til hvorvidt Trøndelag 

Reiselivs markedsarbeid oppleves å ha en effekt på bedriftenes etterspørsel.  

På spørsmål om i hvilken grad bedriftene mener at Trøndelag Reiseliv AS sin markedsføring av Trøndelag har 

bidratt til etterspørselen fra tilreisende for deres egen bedrift de siste tre årene, svarer kun tre prosent stor effekt 

på etterspørselen. 44 prosent svarer en viss effekt på etterspørselen.16 Imidlertid er det stor forskjell mellom de 

som selv har deltatt i Trøndelag Reiselivs kampanjer/annonser og de som ikke har deltatt. Figuren under viser 

hvordan reiselivsaktørene oppfatter at Trøndelag Reiseliv AS sin markedsføring av landsdelen har påvirket 

etterspørselen fra tilreisende for deres bedrift de siste tre årene. Blant de som ikke har deltatt i kampanjer og 

annonsering svarer nesten 8 av 10 bedrifter at markedsføringen ikke har hatt noen effekt på deres etterspørsel. 

Blant de som har deltatt – uavhengig av om de er fornøyd med resultatene av kampanjene – er det mindre enn 

40 prosent som mener at det ikke har hatt noen effekt. 6 av 10 bedrifter sier at Trøndelag Reiselivs markedsføring 

har hatt en viss eller stor effekt på bedriftenes etterspørsel. 

                                                                 
16 «Vet ikke» var også et svaralternativ, og 24 prosent av bedriftene svarte det. Det innebærer at de bedriftene 
som har svart, selv har en oppfatning om at det er mulig å vurdere om Trøndelag Reiselivs markedsføring har gitt 
dem økt etterspørsel.  
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Figur 12 – I hvilken grad mener du at Trøndelag Reiseliv AS sin markedsføring av Trøndelag har bidratt til etterspørselen 
fra tilreisende for din bedrift de siste tre årene? Kilde: Menon 

 

 

Det ser ikke ut til å være vesentlige forskjeller mellom bedrifter av ulik størrelse i vurderingen av effekter. Vi 

finner heller ingen store forskjeller mellom destinasjonene, selv om bedriftene i Innherred og Namdalen 

rapporterer noe høyere effekter enn de øvrige destinasjonene gjør. Mellom bransjene er det heller ikke store 

forskjeller, men serveringsbedriftene vurderer effektene noe lavere enn overnattings- og opplevelsesbedrifter 

gjør. 

Generell underinvestering i fellesmarkedsføring i reiselivet 

Spørreundersøkelsen og dybdeintervju med destinasjonsselskap, bedrifter og eiere tyder på at Trøndelag Reiseliv 

gjør mye godt arbeid som sannsynligvis bidrar til at reiselivsnæringen beveger seg i retning av målsettingene som 

er satt for reiselivet i landsdelen. Samtidig er Trøndelag Reiseliv en liten organisasjon sammenlignet med 

næringen som helhet og de største selskapene i landsdelen. Trøndelag Reiseliv hadde inntekter på 12,5 millioner 

kroner i 2013. Hele organisasjonen jobber for næringen i Trøndelags felles beste i form av markedskampanjer, 

webutvikling, kurs og rådgivning. Av inntektene gikk 6,4 millioner kroner til direkte prosjektkostnader i 2013, 

mens 4,4 millioner kroner gikk til lønnskostnader. 1,6 millioner kroner gikk til andre driftskostnader. 

Menons konkurranseevneanalyse for norsk reiseliv indikerer positiv avkastning på markedsføring av Norge og 

norske reiselivsprodukter som reisemål i utenlandsmarkedene. Forum For Reiseliv har estimert 

reiselivsnæringens samlede internasjonale markedsføring nasjonalt til omtrent 700 millioner kroner. Med 

Innovasjon Norges midler på 245 millioner kroner i totalbudsjett for 2014 (Kapitel 2421, post 74 i 

Næringsdepartementets budsjett som omhandler reiseliv, profilering og kompetanse) blir den samlede innsatsen 

på omtrent 900 millioner kroner. Med et samlet turistforbruk på 32 milliarder kroner (Eurostat 2014) utgjør dette 

2,9 prosent av omsetningen. En gjennomgang av analyser om optimal media-investeringer viser et nivå på 4,6 

prosent i forhold til omsetning (Sethuraman, Tellis & Briesch 2011), noe som tilsier et optimalt nivå for 

markedsføring av norsk reiseliv på om lag 1,4 milliarder kroner. Det kan derfor argumenteres for at næringen 

som helhet underinvesterer i internasjonal i Norge (Iversen, Løge, Jakobsen, & Sandvik, 2015).  

Trøndelag Reiseliv rår altså over 12,5 millioner kroner som primært skal brukes til markedsføring og profilering i 

tillegg til kompetanseutvikling. Trøndelag Reiselivs totale omsetning er omtrent 1 promille av omsetningen innen 

reiselivsnæringen i landsdelen, men organisasjonen står samtidig for kun en del av den totale markedsføringen 
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av Trøndelag. Store bedrifter innen overnatting og transport, enkelte av destinasjonsselskapene og Innovasjon 

Norge bidrar også med midler til markedsføringen av Trøndelag. Likevel tyder tallene på at reiselivsnæringen 

Trøndelag, på lik linje med landet for øvrig, underinvesterer i markedsføring av reiselivet, noe som ikke er 

overraskende med tanke på det betydelige gratispassasjerproblemet knyttet til fellesmarkedsføring. 

 

4.3. Bedriftenes totalvurdering av Trøndelag Reiseliv 

4.3.1. Reiselivsbedriftene i Trøndelag mener at det er behov for et felles 
markedsføringsselskap 

Til tross for at bedriftene i liten grad opplever at markedsføringen til Trøndelag Reiseliv fører til økt etterspørsel, 

er det ganske unison enighet om at det er behov for et felles markedsføringsselskap. I Røros17 og Trondheim, de 

to sterkeste enkeltdestinasjonene, er samtlige respondenter helt eller delvis enig i at landsdelen har behov for 

et felles selskap. I Namdalen og Innherred er vurderingene mer delt. Det er i disse destinasjonene størst andel 

av bedriftene er helt enige om behovet for et felles markedsføringsselskap, men det er også en del bedrifter som 

ikke ser behovet.  

Figur 13 - Andel av bedriftene innenfor a) ulike destinasjonsselskaper og b) ulike størrelsesgrupper, som er helt eller delvis 
enig i at det er behov for et felles markedsføringsselskap for hele Trøndelag. 

 

I figuren til høyre viser vi at det er en sterk sammenheng mellom bedriftenes størrelse og i hvilken grad de mener 

det er behov for et felles markedsføringsselskap. Jo større bedriftene er, desto mer er de enig i at Trøndelag bør 

ha et felles selskap.  

                                                                 
17 Fra Røros har vi kun fem respondenter, noe som gjør at det er stor usikkerhet om svarene er representative 
for resten av næringen på destinasjonen. 
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4.3.2. De fleste bedriftene mener at Trøndelag Reiseliv bidrar til å styrke 
reiselivsnæringen i Trøndelag 

Som siste spørsmål i spørreundersøkelsen ba vi bedriftene gjøre en totalvurdering av Trøndelag Reiselivs bidrag 

til reiselivsnæringen i landsdelen. Figuren nedenfor viser at 36 prosent av bedriftene mener at Trøndelag Reiseliv 

i stor eller svært stor grad bidrar til å styrke næringen.  

Figur 14 – Kilde: Menon 

 

De største bedriftene i undersøkelsen er mer fornøyd med bidraget fra Trøndelag Reiseliv enn de mindre 

bedriftene er, men det er ingen entydig sammenheng. Også bedrifter med 1-5 millioner kroner i omsetning er 

svært godt fornøyd.  

Bedriftene fra KystNorge og Innherred er aller mest fornøyd. Bedriftene fra Trondheim og Røros er mindre 

fornøyd enn gjennomsnittet i hele landsdelen – til tross for at det er disse bedriftene som i størst grad mener det 

er behov for et felles markedsføringsselskap.  

Figuren nedenfor viser den totale fordelingen av bedriftenes vurderinger innenfor hver av destinasjonene. 
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Figur 15 - Ut i fra en totalvurdering: I hvor stor grad mener du at Trøndelag Reiseliv bidrar til å styrke reiselivsnæringen i 
Trøndelag?18 

 

I Trondheim og Innherred er det svært få som har svart «ikke det hele tatt» eller «i liten grad», mens en stor 

andel har svart «i noen grad». Det motsatte mønsteret finner vi i Kyst-Norge, hvor bedriftene er langt mer delt. 

Nesten 6 av 10 bedrifter mener at Trøndelag Reiseliv i stor eller svært stor grad har bidratt til å styrke 

reiselivsnæringen, men det er også en betydelig andel som mener at bidraget er lite eller ikke-eksiterende. Det 

samme gjelder for Oppdal og Namdalen, men ikke i så stor grad som i Kyst-Norge. 

4.4. Konklusjon 

Reiselivsnæringen i Trøndelag har samlet sett hatt en positiv utvikling over tidsperioden 2008 til 2013/14. 

Reiselivsnæringen har innfridd flere av målsettingene satt i forbindelse med Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 

til 2020, og har tatt nasjonale markedsandeler innen samlede gjestedøgn, hotellgjestedøgn, verdiskaping og 

sysselsetting.  

Trondheim står for 90 prosent av gjestedøgnsveksten i Trøndelag fra 2008 til 2014. Trondheim har som andre 

store byer i Norge hatt en betydelig sterkere vekst i gjestedøgn enn resten av landet, men Trondheim har også 

hatt en sterkere vekst enn de andre storbyene. En viktig forklaring på den sterke veksten i Trondheim er at 

hotellkapasiteten er økt med 50 prosent fra 2008 til 2014, noe om har bidratt til et fall i prisene. Trondheim er 

den billigste hotellbyen av storbyene i Norge.  

Det er krevende å fastslå hvorvidt utviklingen i Trøndelag kan tilskrives arbeid som gjøres i 

landsdelsorganisasjonen. Et tydelig svar vil innebære en økonometrisk analyse av Trøndelag Reiselivs 

                                                                 
18 I Røros er det kun fem respondenter, så det er svært usikkert om disse er representative for reiselivsnæringen 
som helhet i destinasjonen. 
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markedskampanjer, hvor man evner å kontrollere for alle andre effekter enn kampanjene i seg selv. En slik 

økonometrisk analyse er utenfor denne rapportens rekkevidde. 

I mangel av en større økonometrisk kausalitetsanalyse av Trøndelag Reiselivs arbeid har vi gjennomført 

spørreundersøkelse blant reiselivsbedrifter i landsdelen. Undersøkelsen viser at bedriftene opplever liten 

etterspørselseffekt av Trøndelag Reiselivs markedsføring. Blant bedrifter med mer enn 1 million kroner i 

omsetning er det 44 prosent melder at markedsføringen har hatt en viss effekt, mens kun 4 prosent mener at 

markedsføringen har hatt stor effekt på deres etterspørsel.  

Dette betyr ikke nødvendigvis at markedsføringen har liten effekt. For enkeltbedrifter kan det være vanskelig å 

spore etterspørselsendringer tilbake til Trøndelag Reiselivs markedsføringsaktiviteter. Blant bedrifter som har 

deltatt i Trøndelag Reiselivs kampanjer og annonsering, er det en høyere andel som mener at markedsføringen 

har ført til økt etterspørsel (62 prosent) enn blant bedriftene som ikke har deltatt (23 prosent). Den store 

forskjellen i opplevde effekter skyldes trolig en kombinasjon av at de som har deltatt i kampanjer og annonsering 

faktisk har oppnådd større effekter og at etterspørselseffektene er lettere å observere fordi de kan knyttes til 

spesifikke kampanjer og tiltak. 

Likevel viser spørreundersøkelsen av bedrifter i Trondheim ikke er mer fornøyd med Trøndelag Reiseliv enn 

bedrifter fra andre destinasjoner gjennomsnitt, selv om gjestedøgnsveksten i landsdelen i all hovedsak har 

kommet i Trondheim. Vi tror det derfor er lite sammenheng mellom hvorvidt bedriftene opplever at Trøndelag 

Reiseliv styrker reiselivsnæringen og eventuelle etterspørselseffekter av organisasjonens markedsføring. Veksten 

i gjestedøgn i Trondheim skyldes etter vår vurdering andre faktorer som spiller inn på både etterspørselen og 

hotelltilbudet i byen. 
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5. Effektivitet  

5.1. Trøndelag Reiselivs drift og prioriteringer 

5.1.1. Sammenligning med andre landsdelsselskaper 

Trøndelag Reiseliv er en relativt liten organisasjon sammenlignet med andre landsdelsorganisasjoner i Norge. 

Organisasjonen hadde inntekter på 12,5 millioner kroner i 2013, og sysselsatte 6 årsverk. Sammenlignet med 

landsdelsorganisasjonene Fjord Norge på Vestlandet og NordNorsk Reiseliv i Nord-Norge har Trøndelag Reiseliv 

omtrent en fjerdedel av omsetningen og mellom halvparten og en tredjedel av antall årsverk. Se tabellen under 

for sammenligning av organisasjonene. 

Som tabellen viser er Trøndelag Reiseliv en klart mindre organisasjon enn NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge. 

Trøndelag Reiseliv hadde en omsetning på 12,5 millioner kroner i 2013, mot Fjord Norges 47 millioner kroner og 

NordNorsk Reiselivs 45 millioner kroner. Trøndelag Reiseliv har langt færre ansatte med 6 årsverk mot 

henholdsvis 11 og 18 i Fjord Norge og NordNorsk Reiseliv. 

Tabell 3 – Sammenligning av drift og inntekter mellom tre landsdelselskaper. Kilde: Trøndelag Reiseliv søknad om 
driftstilskudd til Nord-Trøndelag Fylkeskommune (2013) og Menon/Soliditet (2015) 

 Trøndelag Reiseliv Fjord Norge NordNorsk Reiseliv 

Omsetning 2013 12,5 millioner kroner 47 millioner kroner 45 millioner kroner 

Lønnskostnader 2013 4,4 millioner kroner 9 millioner kroner 11,5 millioner kroner 

Lønnskostnadsandelen 36 % av omsetning 18 % av omsetning 25 % av omsetning 

Årsverk 6 11 18 

Befolkning i området19 446 000 1 350 000 481 000 

Kommersielle gjestedøgn i 2014 2 366 000 7 445 000 3 231 000 

Totale midler per kommersielle 

gjestedøgn 
5,3 kroner 6,3 kroner 13,9 kroner 

 

Både Fjord Norge og NordNorsk Reiseliv har mottatt ekstraordinære tilskudd de senere årene som Trøndelag 

Reiseliv ikke har tilgang på. I 2009 ble Fjord Norge-klyngen tildelt status som Norwegian Centre of Expertise 

(NCE). Programmet Norwegian Centres of Expertise er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest 

vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge og er administrert i et samarbeid mellom 

Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. NCE-programmet innebærer et årlig tilskudd på 5 millioner 

kroner til NCE Tourism - Fjord Norge. NordNorsk Reiseliv mottok, i forbindelse med etablering av organisasjonen 

i 2009, på sin side 50 millioner kroner av Kommunal-  og regionaldepartementet, øremerket til profilering av 

landsdelen som reisemål. De siste 20 millioner kronene av engangsbeløpet ble benyttet i 2013.  

Trøndelag Reiseliv har altså hatt noe mindre ressurser til rådighet sammenlignet med Fjord Norge og langt 

mindre enn NordNorsk Reiseliv de senere årene. I budsjettet for 2015 regner Trøndelag Reiseliv med å bruke 5,2 

                                                                 
19 1.januar 2015 
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millioner kroner på markedsføring og 4,8 millioner kroner på lønnskostnader. Når man ser nærere på 

ressursbruken ser man at en større andel av Trøndelag Reiselivs midler går til lønnskostnader enn i de andre 

landsdelsorganisasjonene. I Trøndelag Reiseliv gikk 36 prosent av omsetningen til lønnskostnader i 2013, 

sammenlignet med 18 prosent i Fjord Norge og 25 prosent i NordNorsk Reiseliv. At en større andel av 

omsetningen går til lønnskostnader kan tolkes på ulike måter. En negativ tolkning vil være at Trøndelag Reiseliv 

har høyere administrasjonskostnader enn de andre landsdelsselskapene, noe som kan skyldes at organisasjonen 

er mindre og dermed ikke klarer å utnytte stordriftsfordeler på lik linje som Fjord Norge og NordNorsk Reiseliv. 

En annen mer positiv tolkning kan være at Trøndelag Reiseliv står for en større andel av markedsarbeidet selv. 

Trøndelag Reiseliv kan altså ha prioritert måter å drive markedsarbeid på som innebærer relativ mer bruk av 

egen arbeidskraft. Vi har ikke sammenlignbare data om forskjeller i markedsarbeid mellom de tre 

landsdelselskapene, men siden markedsføring er kjennetegnet ved betydelige stordriftsfordeler er det liten 

grunn til å anta at Trøndelag Reiseliv utfører mer av markedsarbeidet selv enn de to andre organisasjonene gjør. 

I kapittel 4, om måloppnåelse, så vi at relativt få bedrifter opplever at Trøndelag Reiselivs markedsføring har 

skapt økt etterspørsel. Vi påpekte at en av forklaringene på dette kan være at markedsføringsinnsatsen i 

Trøndelag er relativt lav. Sammenligner vi med de to andre landsdelselskapene, har Trøndelag Reiseliv 5,3 kroner 

på kommersielle gjestedøgn til rådighet, mens Fjord-Norge og NordNorsk Reiseliv har henholdsvis 6,3 og 13,9 

kroner. Hvis det i tillegg er slik at Trøndelag Reiseliv bruker mer av sine inntekter på administrasjon – noe den 

høye lønnsandelen kan tyde på – ser det ut til at markedsføringen av Trøndelag har et betydelig mindre omfang 

enn i de andre landsdelene.  

5.1.2. Prioriteringer av ressursene i Trøndelag Reiseliv 

Av Trøndelag Reiselivs inntekter på 12,5 millioner kroner i 2013 var i underkant av 8,2 millioner kroner Nord- og 

Sør-Trøndelag fylkeskommuners driftstilskudd og kjøp av profileringstjenester, mens omtrent 4,3 millioner 

kroner var prosjektrelaterte inntekter fra destinasjonsselskaper og bedrifter, samt andre inntekter. I 2014 var 

inntektene fra fylkeskommunene økt til 8,4 millioner kroner. I budsjettet for 2015 regner Trøndelag Reiseliv med 

å bruke 5,2 millioner kroner på markedsføring og 4,8 millioner kroner på lønnskostnader. 

I samarbeidsavtalen mellom Trøndelag Reiseliv og fylkeskommunene i Trøndelag fordeler man ressursene 

mellom profileringsmidler og info/vertskap. Ifølge avtalen skal Trøndelag Reiseliv bruke 78 prosent av midlene 

på profilering, mens 22 prosent skal gå til vertskap, noe som innebærer at man har satt av 6,5 millioner kroner 

til profilering og 1,9 millioner kroner til info/vertskap. Ifølge Trøndelag Reiseliv ble det brukt 7,6 millioner kroner 

til profilering av Trøndelag i 2013. Se figuren under til høyre for Trøndelag Reiselivs fordeling av 

profileringsmidlene.  
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Tabell 4 – Fordeling av profileringsmidler for 2014. Kilde: Nord-Trøndelag fylkeskommune (2015) og Trøndelag Reiselivs 
søknad om driftstilskudd til Nord-Trøndelag Fylkeskommune (2013) 

 

Under profileringsmidlene gikk 2,9 millioner kroner til personal- og administrasjonskostnader i 2013. I søknaden 

til Nord-Trøndelag fylkeskommune om driftstilskudd for 2014, ønsket Trøndelag Reiseliv å redusere denne 

budsjettposten for 2014 slik at 30 prosent av profileringsmidlene, 2 millioner kroner, skulle brukes på personal- 

og administrasjonskostnader.  

Trøndelag Reiselivs markedskampanjer 

Trøndelag Reiselivs oppgir selv (dybdeintervjuer og søknad om driftsmidler) å bruke mest tid og ressurser på 

markedskampanjer. Bortsett fra personalkostnader var kampanjer og annonsering den største utgiftsposten 

innen profilering, omtrent 18 prosent av profileringsmidlene på markedskampanjer.  

De fleste av Trøndelag Reiselivs markedskampanjer er gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge, 

destinasjonsselskapene og enkeltbedrifter. I 2014 samarbeidet man med Innovasjon Norge om kampanjer mot 

Norge, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. I 2015 har man planlagt kampanje i USA i tillegg 

til de nevnte markedene.  

Trøndelag Reiseliv organiserer markedskampanjene ved å både koordinere destinasjonsselskapenes og 

bedriftenes profileringsbehov med Innovasjon Norges «Norgeskampanje» i inn- og utland og ved å kjøre egne 

kampanjer utenom Innovasjon Norge. Når en reiselivsaktør melder seg på en markedskampanje i vil Trøndelag 

Reiseliv som regel både benytte Innovasjon Norges markedskampanjer og supplere med sine egne tjenester, 

altså egne annonser på print, trondelag.com, visitnorway, Google, Facebook og nettaviser.  

Innovasjon Norges «Norgeskampanje» i Norge og utlandet inkluderer samtlige destinasjonsselskaper, mens man 

jobber med enkeltdestinasjoner på prosjekter. Grunnet forskjeller i destinasjonsselskapenes ressurser er det 

relativt stor forskjell på destinasjonsselskapenes bruk av Trøndelag Reiselivs markedskampanjer. De store 

destinasjonsselskapene er ofte med, det vil si Visit Trondheim, Destinasjon Røros og Visit Innherred, mens de 

mindre destinasjonene og områder uten destinasjonsselskap er mindre med på grunn av manglende 

markedsmidler. Eksempelvis gjennomfører Trøndelag Reiseliv en sykkelkampanje i samarbeid med Destinasjon 
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Røros og Visit Innherred. Her kunne det tenkes at andre områder av Trøndelag kunne vært representert, men på 

grunn av ressursmangel er det kun to deltakende destinasjonsselskaper i prosjektet. 

Trøndelag Reiselivs kurs og kompetansehevende tiltak 

En av Trøndelag viktigste oppgaver er ifølge samarbeidsavtalen med fylkeskommunene å være vertskap, gi 

informasjon og drive rådgivning og det er satt av 1,9 millioner kroner av de fylkeskommunale midlene til formålet. 

Ifølge samarbeidsavtalen innebærer dette deltakelse i Kontaktforum Reiseliv Trøndelag, veiledning til 

individuelle turister, samt å tilrettelegge for nye utviklingstiltak og prosjekter innen reiselivet.  

Trøndelag Reiseliv legger vekt på sin rolle som kompetanseressurs for reiselivet i landsdelen og arrangerer en 

rekke kurs, samlinger og workshops. Annen hvert år arrangerer Trøndelag Reiseliv Trøndersk reiselivskonferanse 

med ulike tema, i 2014 var eksempelvis temaet «Storytelling». Trøndersk reiselivskonferanse varer i to dager og 

har foredragsholdere fra både inn- og utland, i tillegg til flere workshoper.  

Trøndelag Reiseliv arrangerte i 2014 kurs om pakking, salg og distribusjon, internasjonal markedsføring, hvordan 

lykkes på nett, salg på møte- og konferansemarkedet, opplevelsesproduksjon og vertskap. Kursene er arrangert 

i samarbeid med distriktskontorene til Innovasjon Norge, hvor Trøndelag Reiseliv står for det praktiske mot 

destinasjonene og bedriftene, mens Innovasjon Norge sørger for det meste av faglig innhold. 

Trøndelag Reiselivs brosjyrer 

Trøndelag Reiseliv oppgir å ha brukt 16 prosent av profileringsmidlene på brosjyrer i 2013, det vil si 1,25 millioner 

kroner av midlene mottatt av fylkeskommunene. 

Den største og viktigste brosjyren produsert er Trøndelag Reiselivs reisehåndbok, som er Trøndelags offisielle 

reiselivsguide. Trøndelag Reiseliv oppfordrer alle reiselivsbedrifter til å være med i Reisehåndboken dersom de 

ønsker å profileres på messer og workshops, i mediakampanjer, for turoperatører, brosjyrer og på presse- og 

visningsturer. 

Reisehåndboken utkommer på norsk, tysk, og engelsk og skal inneholde oppdatert og omfattende informasjon 

om trønderske severdigheter, kultur, rundreiser, opplevelser, aktiviteter, overnatting- og spisesteder. 

Reisehåndboken produseres i et opplag på 65 000 eksemplarer.  

Trøndelag Reiseliv deltar på mange ulike messer 

Trøndelag Reiselivs oppgir å bruke 7 prosent av profileringsmidlene (570 000 kroner i 2013) på messer. 

Organisasjonen deltar på en rekke messer; i 2014 var man representert på blant annet «Vakantiebeurs» i Utrecht, 

«Grüne Woche» og «ITB 1014» i Berlin, «Reiselivsmessen» i Telenor Arena og «Ferie for alle» i Herning.  

Trøndelag Reiseliv samarbeider om messedeltakelsen med Innovasjon Norge, andre landsdelsselskaper, 

destinasjonsselskaper og bedrifter. På Vakantiebörs deltok Trøndelag Reiseliv sammen med Kystriksveien 

Reiseliv, KystNorge og flere aktører fra Oppdal som underutstillere på Dovrefjellrådet sin stand på messen. På 

Grüne Woche har Trøndelag Reiseliv inngått et treårig samarbeid om profilering sammen med Fjord Norge og 

NordNorsk Reiseliv. Trøndelag Reiseliv profilerer reiselivsbedrifter og matprodusenter fra de fire 

fyrtårnsområdene i Trøndelag samt konkrete reiseruter knyttet til disse. 

Trøndelag Reiselivs trondelag.com og digitale markedskampanjer 

Trøndelag Reiseliv oppgir å ha brukt 4 prosent av profileringsmidlene, eller omtrent 290 000 kroner på 

trondelag.com og onlinekampanjer, men det er samtidig blitt benyttet midler mottatt for info/vertskap. Ansatte 
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oppgir at det har blitt brukt mye tid på utviklingen av nettsidene, slik at den reelle kostnaden inkludert 

personalkostnadene nok er høyere. 

Trøndelag Reiseliv utvikler innhold på trondelag.com og genererer og ivaretar den innkommende trafikken fra 

sosiale medier, søkemotorer og andre kilder. I tillegg vektlegges tilstedeværelse i sosiale medier for å øke 

kjennskap og kunnskap til Trøndelag som destinasjon. Målgruppene for det digitale arbeidet er ferie- og 

fritidsreisende som vurderer eller ønsker å reise til Trøndelag. Trafikken på trondelag.com har økt raskt de senere 

årene. Se figuren under. 

 Figur 16 – Innkommende trafikk til Trøndelag Reiselivs nettsider trondelag.com. Kilde: Trøndelag Reiseliv (2015) 

 

Trondelag.com er en nettside for hele Trøndelag med mye informasjon om hver enkelt destinasjon. I tillegg linkes 

det til nettsidene til destinasjonsselskapene fra trondelag.com. Samlet omtaler man trondelag.com og de 

underliggende nettsidene «trøndernett». Trøndernett har blitt utviklet av Trøndelag Reiseliv i samarbeid med 

destinasjonsselskapene. Samarbeidet har delvis skjedd gjennom det såkalte «webforumet» hvor Trøndelag 

Reiseliv og destinasjonsselskapene har møttes med jevne mellomrom. Det er også blitt benyttet mye ressurser 

på å utvikle en bookingløsning tilknyttet trondelag.com. Sammen eier Trøndelag Reiseliv og enkelte 

destinasjonsselskaper selskapet Book Central Norway, som er den juridiske bestillingspartneren i trondelag.com. 

Book Central Norway er opprettet for å ta av seg booking/reservasjon på reiselivsportalene www.trondelag.com 

og destinasjonenes portaler i landsdelen. 

I tillegg til trondelag.com har man digitale markedskampanjer gjennom Facebook, Google og nettaviser, hvor 

man profilerer landsdelen og bedriftene. 
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5.2. Aktørers oppfatning av Trøndelag Reiselivs effektivitet 

5.2.1. Overordnede inntrykk av organisasjonen  

Trøndelag Reiseliv og teamet som jobber der har et svært godt omdømme. Bortimot samtlige av 

intervjuobjektene har uoppfordret skrytt av organisasjonen, og gitt uttrykk for at arbeidet til Trøndelag Reiseliv 

har fått et stort løft de siste fem årene. Både de veletablerte og de nyere destinasjonsselskapene er svært 

fornøyde med May-Britt Hansen som leder, og gir inntrykk av at hennes lederegenskaper har bidratt til ny giv i 

organisasjonen, og at hun har klart å bringe aktørene fra alle deler av landsdelen sammen. «Trøndelag Reiseliv 

klarer å få mye ut av begrensede midler» er det også flere som har uttalt. Slike utsagn gir en pekepinn på at 

aktørene oppfatter organisasjonen som relativt effektiv, selv om de fleste har synspunkter på arbeidsområder 

som kan prioriteres sterkere.  

I spørreundersøkelsen til reiselivsaktørene har vi stilt et åpent spørsmål (valgfritt) der bedriftene kan utdype 

hvorfor de mener Trøndelag Reiseliv bidrar/ikke bidrar til å styrke reiselivsnæringen i Trøndelag.  70 aktører har 

valgt å gi en tilbakemelding, der rundt 50 svar kan sies å være ladet i positiv eller negativ retning. Blant disse 50 

er det mer delte tilbakemeldinger enn fra intervjuene, men en overvekt er likevel positive. Store bedrifter gir en 

klar overvekt av positive tilbakemeldinger, mens det blant mindre aktører er et knapt flertall som gir ros. Aktører 

fra alle destinasjoner (både med og uten destinasjonsselskap) utenom én gir overvekt av ros i kommentarene 

sine. Tilbakemeldingene peker uansett mot at Trøndelag Reiseliv har bred oppslutning og legitimitet på tvers av 

bedriftsstørrelse og geografisk plassering.  Noen konkrete tilbakemeldinger fra bedriftene kan illustrere dette. 

En mindre bedrift fra kysten uttrykker for eksempel at Trøndelag Reiseliv er: 

«En organisasjon som under dagens ledelse har utviklet seg til å bli en meget god pusher for all 

reiselivsaktivitet i Trøndelag» 

En større bedrift fra Trondheimsområdet sier: 

«Jeg anser det slik at Trøndelag Reiseliv bidrar til å styrke reiselivsnæringen i Trøndelag, gjennom 

markedsføring, ulike aktiviteter mot markedet, setter Trøndelag på kartet.» 

5.2.2. Oppfatninger om Trøndelag Reiselivs prioriteringer  

Destinasjonsselskapene 

Alle destinasjonsselskapene er enige om at fellesgodet profilmarkedsføring av landsdelen er den viktigste 

oppgaven til Trøndelag Reiseliv.  

Menon har gått igjennom referatene fra markedsrådene de siste to årene for å forsøke å se hvordan kampanjene 

har blitt evaluert. Generelt stadfestes det at Trøndelag har lite midler sammenlignet med andre reisemålsselskap 

i Norge, slik at effektene blir begrenset. Resultater av Norgeskampanjen 2013 kommer ikke fram i dokumentene, 

men i 2014 blir det spesifisert at man ikke oppnådde de resultatene man hadde håpet på, og det var en nedgang 

i aktivitet i forhold til 2013. Når det gjelder internasjonale kampanjer og deltakelse på messer i utlandet er det 

et inntrykk av at Trøndelag Reiseliv får mye igjen for pengene, men kanskje det er et mer langsiktig 

omdømmearbeid som gjøres, som bedriftene ikke ser umiddelbare frukter av. 
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Med hensyn til innretning av markedsaktivitetene oppleves nasjonale og internasjonale kampanjer, websiden og 

presseturer som effektive virkemidler av alle destinasjonsselskapene. Spesielt kampanjene og presseturer får 

svært positive tilbakemeldinger, og flere ønsker at mer ressurser blir tillagt disse områdene.  

Det er også synspunkter på form av reklamemateriell, der enkelte destinasjonsselskap mener det burde bli brukt 

mer ressurser på digitale medier i dag på bekostning av trykket materiale.  

Meningene rundt Trøndelag Reiselivs prioritering av kurs/kompetansetiltak er todelte: De veletablerte 

destinasjonsselskapene ønsker at dette bortprioriteres på landsdelsnivå til fordel for rene 

markedsføringsaktiviteter. De mer ressurssvake destinasjonsselskapene oppgir å få stort utbytte av kursene og 

synes å være enige med den nåværende prioriteringen av kompetansetiltak.  

Destinasjonsselskapene er i stor grad enige om at arbeid med utvikling av egen bookingløsning og booking av 

enkeltprodukter ikke er nødvendig for landsdelsselskapet å gjøre. Koordinering av bookbare pakketilbud 

oppleves likevel som en nyttig oppgave som det kan brukes noe ressurser på. Her ligger det altså et 

effektiviseringspotensial i både å nedprioritere arbeid med booking og innrette det gjenstående bookingarbeidet 

mot et mer relevant område.  

Flere melder også at det skulle vært krav om medlemskap i destinasjonsselskap for å benytte seg av Trøndelag 

Reiselivs tjenester.  Alternativt ønskes en rabatt for destinasjonsselskapenes medlemmer20. Dette ville bidra til å 

sikre finansiell oppslutning rundt fellesoppgavene og kan øke effektivitet ved at både landsdels- og 

destinasjonsselskap kan bruke mer tid på operativ aktivitet.   

Når det gjelder rolleavklaring er det flere destinasjonsselskap som påpeker at det er uklarhet i hvem som skal ha 

kontakt med og følge opp bedriftene - destinasjonsselskapene eller Trøndelag Reiseliv. Dette bidrar noen ganger 

til at de ulike organisasjonene gjør dobbeltarbeid og «tråkker i hverandres bed», noe som er lite effektivt. 

Generelt kan vi si at det som ikke oppleves som relevante arbeidsoppgaver for landsdelsselskapet er de lite 

effektive områdene hvor det gjerne eksisterer overlapp. Aktørene ønsker uansett en tydelig avklaring på 

ansvarsområdene til landsdels- og destinasjonsselskap for å unngå at ressurser forsvinner i at det blir gjort 

dobbeltarbeid.  

Bedriftene og andre aktører 

Bedriftene og andre reiselivsaktører ønsker også at profilmarkedsføring av landsdelen skal være det høyest 

prioriterte arbeidsområdet til landsdelsselskapet. Selv bedrifter som ikke mener å se noen direkte effekt av 

markedsarbeidet opplever det som viktig. En liten bedrift under et av de sterke destinasjonsselskapene utrykker 

for eksempel: 

«Selv om vår bedrift ikke merker nevneverdig effekt av Trøndelag Reiseliv sin aktivitet, vil vi påstå at de 

er viktige for å løfte synligheten og attraktiviteten for regionen generelt» 

I likhet med destinasjonsselskapene oppgir bedriftene at markedskampanjer og presseturer er spesielt effektive. 

Flere bedrifter nevner også at reklamemateriellet kan bli mer digitalt på bekostning av trykk.  

Aktørene har også synspunkter på valg av markedsføringsprofil: Flere markedsstrateger er overbevist om at man 

burde spisset budskapet til regionen ytterligere, selv om det kan gå på bekostning av enkelte destinasjoners 

                                                                 
20 Destinasjonsselskapene er klar over at Trøndelags Reiseliv ikke kan diskriminere ikke-medlemmer når fylkeskommunene er hovedfinansiør. 
Det er likevel verdt å påpeke at flere destinasjonsselskap kunne ønsket seg en ekskluderingsmekanisme. 
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synlighet. Dette av pragmatiske hensyn til hva som kan funke best i markedsføringssammenheng. Det er både 

bedrifter i Trondheim, samt enkelte av de store aktørene i distriktene som har sterke synspunkter rundt dette.  

Prioriteringen av kurs/kompetansetiltak er de fleste mindre og mellomstore bedriftene fornøyd med, og noen 

ønsker også at mer av landsdelsselskapets ressurser går til dette. Blant de største bedriftene er meningene 

derimot todelt: Enkelte av bedriftene har ikke behov for slike tiltak selv, og ser derfor ikke at det er et fellesgode 

som landsdelsselskapet skal produsere. Andre som selv ikke har kursbehov ser at kompetanseheving har stor 

betydning for mindre aktører og slik bidrar til å løfte hele regionen som reiselivsdestinasjon, noe som gir 

ringvirkninger også for de store.   

De fleste bedriftene ønsker heller ikke en prioritering av bookingarbeid fra Trøndelag Reiseliv. Noen har egne 

bookingløsninger, i tillegg til at det finnes mange internasjonale bookingselskaper som er godt kjent og har mer 

effektive løsninger.  

5.2.3. Bedriftenes bruk av Trøndelag Reiseliv tjenester 

I spørreundersøkelsen har vi også spurt hvilke av Trøndelag Reiselivs tjenester de ulike reiselivsaktørene i 

Trøndelag har benyttet seg av og hvor fornøyd aktørene er med disse. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser 

at det er både stor variasjon i forhold til hvilke tjenester som blir benyttet, hvem som benytter tjenestene og 

hvor fornøyd de ulike brukerne er med de ulike tjenestene. Tabellen under viser hvor stor andel av 

reiselivsaktørene fra de ulike destinasjonene21 som har benyttet Trøndelag Reiselivs ulike tjenester.  

Tabell 5 – Andel av bedriftene innenfor hver destinasjon som benytter Trøndelag Reiselivs tjenester. Kilde: Menon 
      

 

Ingen 

destinasjons-

selskap 

Innherr

ed 

Kyst-

Norge 
Namdalen Oppdal Trondheim 

Snittbruk av 

tjeneste 

Messer/ 

Workshop 
25 % 47 % 48 % 36 % 33 % 50 % 42 % 

Kampanjer/ 

Annonsering 
44 % 63 % 65 % 60 % 50 % 59 % 57 % 

Brosjyrer/ 

Reisehåndbok 
69 % 73 % 70 % 64 % 67 % 73 % 69 % 

Online/ 

Digitale kampanjer 
31 % 53 % 30 % 44 % 33 % 50 % 41 % 

Presse/ 

Visningsturer 
25 % 57 % 39 % 52 % 50 % 45 % 46 % 

Kurs/ 

Kompetanse-tiltak 
38 % 70 % 43 % 60 % 50 % 55 % 53 % 

Bransje-seminarer og -

konferanser 
31 % 50 % 35 % 52 % 33 % 59 % 44 % 

Rådgivning/ 

Sparrings 
19 % 50 % 39 % 36 % 42 % 45 % 41 % 

Snittbruk av tjenestene 35 % 58 % 46 % 51 % 45 % 55 % 49 % 

                                                                 
21 Fra Røros er det kun fem respondenter. Med et så lite antall er det svært usikkert om svarene er representative 
for næringen i destinasjonen, så Røros er ikke inkludert i tabellen. 
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Tabellen viser at den mest benyttede tjenesten er brosjyre/reisehåndboken med 70 prosent av bedriftene. Dette 

er ikke overraskende med tanke på at Trøndelag Reiseliv aktivt forsøker å inkludere flest mulig bedrifter i 

reisehåndboken. Ellers er kampanjer/annonsering en mye benyttet tjeneste (57 %), samt kurs/konferanse (53 

%). Tabellen viser videre at det er reiselivsaktører i Innherred som i gjennomsnitt benytter flest tjenester, mens 

områder uten destinasjonsselskap i minst grad benytter tjenestene til Trøndelag Reiseliv. 

Det er også variasjon i hvor stort utbytte aktørene melder å ha hatt av de ulike tjenestene, noe som fremgår av 

figuren under. 

Tabell 6 - Hvor stort utbytte aktørene vurderer å ha hatt av de ulike tjenestene til Trøndelag Reiseliv. Kilde: Menon 

 

Kurs og kompetansetiltakene får best tilbakemelding fra aktørene. 24 prosent av aktørene som har benyttet seg 

av kurs eller andre kompetansetiltak har hatt stort utbytte av denne tjenesten. Ellers har bransjeseminar og 

rådgivning også fått positive tilbakemeldinger, hvor om lag 20 prosent har hatt stort utbytte av tilbudet. 

Online/digitale kampanjer og rådgivning er tjenestene som har fått fleste negative tilbakemeldinger hvor 

henholdsvis 56 prosent og 50 prosent av de spurte melder om at de har hatt lite utbytte av tjenestene. 

Overordnet sett kan det se ut som at Trøndelag Reiseliv får bedre tilbakemeldinger på deres kunnskaps- og 

rådgivningstjenester enn deres markedsarbeid. En årsak kan være at effekten av kunnskapstjenestene er 

umiddelbar, mens effekten av markedsarbeid er både mer langsiktig og vanskelig å måle. 

Det er også variasjon mellom destinasjonene i hvor godt fornøyd aktørene er med Trøndelag Reiselivs tjenester, 

se figuren under. Figuren viser at reiselivsaktørene i KystNorge er mest fornøyd med Trøndelag Reiselivs 

tjenester, deretter følger Trondheim, Oppdal og Innherred. Områder uten destinasjonsselskap er minst fornøyd. 

Røros er tatt ut av analyse på grunn av for få observasjoner.  



  

Menon Business Economics  61 RAPPORT  

Tabell 7 – Hvor fornøyd reiselivsaktører er med Trøndelag Reiselivs tjenester i gjennomsnitt etter destinasjon fra 1 (lite 
utbytte) til 3 (stort utbytte). Kilde: Menon 

 

 

5.2.4. Trøndelag Reiselivs rolle som samarbeidsorgan  

I tillegg til de kvantitative målsettingene har Trøndelag Reiseliv som vi har sett andre målsetninger av mer 

kvalitativ art. Spesifikt står nedfelt i Trøndelag Reiselivs vedtekter at:  

«Selskapet skal være et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser 

tilknyttet reiselivsnæringen i begge fylker. Selskapet skal være et samarbeidsorgan for 

fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparatet.» 

Trøndelag Reiseliv skal altså være «fellesorgan» for reiselivsaktører i Trøndelag og «samarbeidsorgan» mellom 

fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparatet. Vi tolker valget av begrepsbruken slik at man anser at 

Trøndelag Reiseliv skal jobbe sammen med næringen for fellesbehov og -interesser, mens man skal være en 

samarbeidsarena mellom næringen, fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparatet. Vi anser ikke at 

det er substansiell forskjell på betydningen av fellesorgan og samarbeidsorgan. 

Destinasjonsselskapene er Trøndelag Reiselivs viktigste partnere i det daglige virke. Trøndelag Reiseliv har 

utstrakt samarbeide med samtlige destinasjonsselskaper når det gjelder markedskampanjer, utvikling av 

webløsninger, innholdsproduksjon til trøndelag.com, kursarrangement og strategiarbeid i markedsrådet.  

Tilbakemeldingene fra destinasjonsselskapene vedrørende deres og andre destinasjonsselskaps overordnete 

samarbeid med Trøndelag Reiseliv er stort sett svært positive, uavhengig av destinasjonens geografiske 

plassering, størrelse eller intervjuobjektets stilling (vi har intervjuet både daglig leder og styreleder). Samtlige 

destinasjonsselskap har trukket fram at Trøndelag Reiseliv har en inkluderende stil samt er lydhøre for innspill. 

Flere av destinasjonsselskapene har trukket frem at daglig leder May Britt Hansen evner å samle destinasjonene 

og får landsdelen til å trekke i samme retning. En stadig tilbakevendende kommentar er at Trøndelag Reiseliv har 
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beveget seg i positiv retning når det gjelder å inkludere og samarbeide med destinasjonene siden May Britt 

Hansen begynte i sin stilling i 2009. 

Trøndelag Reiseliv synes å være svært oppmerksom på å inkludere samtlige destinasjoner på en god måte i 

markedsarbeidet som gjøres. Trøndelag består av destinasjoner med relativt ulike produkter og ulik 

sesongfordeling. Ulikhetene i produkt og marked kan i utgangspunktet innebære et stort konfliktpotensial 

knyttet til profileringen av Trøndelag som helhet, men intervjuene viste at stort sett alle destinasjonene er 

fornøyd med deres underordnede plass i profilen. Dette tyder på at Trøndelag Reiseliv er inkluderende og dyktig 

til å ta imot innspill fra samarbeidspartnerne. 

De ulike destinasjonsselskapene har imidlertid enkelte innvendinger til samarbeidet med Trøndelag Reiseliv. En 

gjennomgående kommentar fra flere destinasjonsselskap er at oppgavefordelingen mellom Trøndelag Reiseliv 

og destinasjonsselskapene tidvis er noe uklar. Dette forårsaker at Trøndelag Reiseliv i visse tilfeller utfører 

oppgaver som destinasjonene selv anser som sine.  

Utviklingen av nettsidene «Trøndernett» er et område hvor det synes å være noe uklare roller mellom Trøndelag 

Reiseliv og enkeltdestinasjonene. Det har vært et tett samarbeid mellom landsdelsorganisasjonen og 

destinasjonene i utviklingen av de felles nettsidene, men samtidig er det vanskelig for destinasjonene og 

Trøndelag Reiseliv å vite hvor mye hver enkelt organisasjon skal bidra i innholdsutviklingen på nettet. Flere 

melder om at Trøndelag Reiseliv produserer innholdet angående deres egen destinasjon, noe de mener at 

destinasjonene selv er best skikket til å gjøre. Trøndelag Reiselivs ansatte melder selv om at det kan være mye å 

hente på å samkjøre nettarbeidet bedre, og at et bedre samarbeid ville spart kostander og økt kompetansen. 

Samarbeidet rundt Trøndernett koordineres gjennom det såkalte webforumet, men tilbakemeldingene tyder på 

at møtene i webforumet ikke har resultert i en tilstrekkelig klar og tydelig oppgavefordeling mellom aktørene. 

Uklarheten i rollefordeling synes delvis å skyldes destinasjonsselskapenes ulikheter i størrelse og dermed ulike 

behov. Enkelte destinasjonsselskap er helt nystartede og har nok noe større behov for at Trøndelag Reiseliv er 

en aktiv partner i det daglige virke, mens destinasjonsselskapene med flere ansatte har andre mer overordnede 

behov.  

Trøndelag Reiseliv skal også være samarbeidsorgan for fylkeskommunene og det offentlige 

virkemiddelapparatet. Menon har vært i kontakt med diverse offentlige aktører som har utstrakt kontakt med 

Trøndelag Reiseliv. Den overordnede tilbakemeldingen er at Trøndelag Reiseliv er en god samarbeidspartner for 

både fylkeskommune og andre offentlige aktører. Fylkeskommunen opplever at Trøndelag Reiseliv er god til å ta 

hensyn til deres ulike regioner, at organisasjonen er tett på næringen gjennom fyrtårngruppene og at 

organisasjonen har god legitimitet i distriktene. Trøndelag Reiseliv samarbeider også med reisleivsaktører som 

opererer i flere andre deler av landet, som blant annet Nasjonalt Pilgrimsenter og Kystriksveien. 

Tilbakemeldingen fra disse organisasjonene er at Trøndelag Reiseliv er en god samarbeidspartner og gjør et godt 

koordinerende arbeid, særlig i forhold messedeltakelse og pressearbeid. 

5.3. Menons vurdering av Trøndelag Reiselivs effektivitet  

Trøndelag Reiselivs ledelse og personal får svært gode tilbakemeldinger fra bedrifter, destinasjonsselskaper og 

andre samarbeidspartnere. Mange av aktørene vi har intervjuet poengterer at særlig daglig leder har løftet 

organisasjonen fra en situasjon med lav legitimitet, lite samarbeidsevne og en utydelig profil, til en situasjon der 

man har legitimitet i hele næringen, har godt samarbeid og en tydeligere profil. Menons overordnede inntrykk 

er derfor at Trøndelag Reiseliv stort sett jobber effektivt og med høy kvalitet.  
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Samtidig er Trøndelag Reiseliv en liten organisasjon. I 2013 hadde Trøndelag Reiseliv en omsetning på 12,5 

millioner kroner og den har i dag 5 ansatte. Sammenlignet med NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge har Trøndelag 

Reiseliv omtrent en fjerdedel av disse organisasjonenes omsetning, og rundt halvparten av antall ansatte. At 

Trøndelag har et destinasjonsselskap som er mindre enn det Vestlandet og Nord-Norge har er naturlig med tanke 

på at Trøndelag har færre innbyggere og lavere verdiskaping i reiselivsnæringen enn Vestlandet og Nord-Norge. 

Samtidig skal Trøndelag Reiseliv som landsdelsselskap gjennomføre en rekke oppgaver med langt mindre midler 

enn de to andre landsdelsselskapene. I tillegg gjør Trøndelag Reiseliv, i mangel av tilstrekkelig sterke 

destinasjonsselskap i landsdelen, en del oppgaver som ellers burde utføres av destinasjonsselskaper. At 

Trøndelag Reiseliv er et lite selskap og i tillegg jobber mye lokalt, kan være årsakene til at en langt større andel 

av organisasjonens omsetning går til lønnskostnader enn i NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge. 

Analysen av Trøndelag Reiselivs relevans viste at Trøndelag Reiselivs både har en relevant geografisk avgrensning 

og at de fleste av arbeidsområdene organisasjonen jobber innenfor er relevante for landsdelsorganisasjonen. 

Samtidig er det enkelte arbeidsområder som vurderes som lite relevante for hele, eller deler av, reiselivs-

Trøndelag. Bookingløsningen vurderes som lite relevant, og kurs- og kompetansearbeidet vurderes som relevant 

for bare deler av næringen.  

I utgangspunktet vil det være mer effektivt for Trøndelag Reiseliv å rette innsatsen mer mot de mest relevante 

arbeidsområdene. Å bruke ressurser på irrelevante oppgaver er lite effektivt. Samtidig er det et dilemma for 

Trøndelag Reiseliv at store deler av landsdelen ikke er dekket av tilstrekkelig sterke destinasjonsselskaper. I 

områder uten destinasjonsselskaper eller med svake destinasjonsselskaper har man behov for at Trøndelag 

Reiseliv bistår med innholdsutvikling til nettside, koordinering av kurs og andre lignende oppgaver. I fraværet av 

destinasjonsselskap, kan det derfor likevel godt hende at det som nest-best løsning er effektivt at Trøndelag 

Reiseliv tar på seg mer tradisjonelle destinasjonsselskapsoppgaver.  

Likevel mener Menon at Trøndelag Reiseliv burde prioritere de tydeligste fellesgodene noe høyere. Samtlige 

aktører vi har snakket med fremhever at markedsarbeidet er det viktigste arbeidet Trøndelag Reiseliv gjør og 

samtlige av aktørene har behov for fellesmarkedsføring. Dette i motsetning til kursene, som kun deler av 

næringen har behov for. 

Trøndelag Reiseliv har brukt mye ressurser på å utvikle internettsidene og bookingløsning. Vi mener 

trondelag.com er gode og informative nettsider, men vi observerer at det er lite helhetlig lenking mellom 

trondelag.com, visitnorway.com, og destinasjonsselskapenes ulike nettsider. Visit Norway lenker ikke til 

trondelag.com i det hele tatt. Fra trondelag.com kommer man til underfaner for destinasjonene som lenker 

videre til destinasjonsselskapenes hjemmesider, i stedet for å komme direkte til destinasjonen. Fra 

destinasjonsselskapene sine sider er det ikke noen åpenbare lenker hverken til visitnorway.com eller 

trondelag.com, eller til hverandre. Mangelen på lenking er overraskende og her kan det med fordel gjøres en 

opprydningsjobb.   
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6. Konklusjon 

I denne evalueringen har vi vurdert Trøndelag Reiselivs måloppnåelse i henhold til selskapets vedtekter, og 

gjennomføring og resultater av samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. Vi har gjennomført evalueringen ved 

å vurdere landsdelsorganisasjonens relevans, måloppnåelse og effektivitet. 

Reiselivsnæringens utvikling fra 2008 til 2013/2014 er god, og næringen har samlet sett har hatt en sterkere vekst 

i samlede kommersielle gjestedøgn, hotellgjestedøgn, verdiskaping og sysselsetting enn reiselivsnæringen 

nasjonalt. Unntaket er utviklingen innen campinggjestedøgn som har vært svakere enn i resten av landet.  

Trondheim står for 90 prosent av gjestedøgnsveksten i Trøndelag fra 2008 til 2014. Veksten i gjestedøgn i 

Trondheim skyldes etter vår vurdering andre faktorer som spiller inn på både etterspørselen og hotelltilbudet i 

byen. Trondheim har som andre store byer i Norge hatt en betydelig sterkere vekst i gjestedøgn enn resten av 

landet, men Trondheim har også hatt en sterkere vekst enn de andre storbyene. En viktig forklaring på den sterke 

veksten i Trondheim er at hotellkapasiteten er økt med 50 prosent fra 2008 til 2014, noe om har bidratt til et fall 

i prisene. Trondheim er den billigste hotellbyen av storbyene i Norge.  

Reiselivsbedriftene i landsdelen mener at det behov for et fellesmarkedsføring av Trøndelag, men en liten andel 

av dem opplever at markedsføringen har ført til økt etterspørsel for deres egen virksomhet. Blant bedriftene som 

selv har deltatt i Trøndelag Reiselivs kampanjer og annonsering er det langt flere som mener at markedsføringen 

har gitt økt etterspørsel. Det kan både tyde på at effekten er større for de som direkte inngår i markedsføringen 

og at det er lettere for disse bedriftene å observere effektene.  

Bedriftene er godt fornøyd med Trøndelag Reiselivs arbeid. Etter vår vurdering synes Trøndelag Reiseliv å være 

en relevant organisasjon, men som har brukt for mye ressurser på enkelte mindre relevante oppgaver. 

Organisasjonen er veldig liten, men har de senere år bestått av dyktige og samarbeidsorienterte ansatte. Så hvor 

viktig er Trøndelag Reiseliv for reiselivsnæringen i Trøndelag? 

Trøndelag Reiseliv synes å være viktig for reiselivsnæringen, men på ulik måte i de forskjellige regionene. 

Ressurssvake områder har behov for et Trøndelag Reiseliv til støtte for deres destinasjonsselskap, mens 

ressurssterke områder har behov for Trøndelag Reiseliv som et tydelig markedsføringsselskap.  

Trøndelag er en variert landsdel med noen av Norges mest kjente historiske attraksjoner, slik som Nidarosdomen, 

Stiklestad og ikke minst Røros. Samtidig består både Nord- og Sør-Trøndelag av store lite tettbefolkede områder 

rettet mot naturbasert turisme som havfiske, innlandsfiske, naturparkturisme og kystkultur. Destinasjonene med 

kjente historiske attraksjoner har sterke destinasjonsselskaper som Visit Trondheim, Destinasjon Røros og Visit 

Innherred, mens de andre regionene i Trøndelag sliter med enten ressurssvake destinasjonsselskaper eller har 

ikke destinasjonsselskap i det hele tatt. 

At reiselivet i Trøndelag er svært variert med tanke marked, størrelse og organisering innebærer at Trøndelag 

Reiseliv skal samkjøre et bredt spekter av behov og hensyn. Trøndelag Reiseliv er veldig gode på samarbeid og 

har evnet å skape legitimitet i hele Trøndelag, uavhengig av destinasjon og bedriftsstørrelse. Samtidig bidrar nok 

forskjellene innad i landsdelen til at Trøndelag Reiseliv bruker forholdsvis mye ressurser på å avhjelpe områder 

med svake eller ingen destinasjonsselskap, og relativt lite ressurser på ren markedsføring. Markedsføring av 

Trøndelag er det reneste fellesgodet Trøndelag Reiselivs produserer og hele næringen i landsdelen har nytte av 

organisasjonens markedsarbeid. Til forskjell er arbeidet med kurs, booking og innholdsproduksjon til lokale 

nettsider mest til nytte for mindre selskaper og ressurssvake områder.  
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En annen konsekvens av variasjonen innad i Trøndelag er at markedsføringen er for lite spisset. Flere 

markedsførere Menon har intervjuet mener at hele fire fyrtårn og profilen «Historiske Trøndelag» innebærer en 

for lite tydelig kommunikasjon.  

Alt i alt vil Menon konkludere med at Trøndelag Reiseliv er et relevant og spiller en viktig rolle for 

reiselivsnæringen i Trøndelag, men vi tror med fordel at organisasjonen kan rette mer av ressursene mot 

markedsarbeid med et spissere budskap enn i dag.  
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7. Vedlegg 

Utvikling innen omsetning og sysselsetting i enkeltpersonforetak 

Ovenstående analyser av produksjon i reiselivsnæringen i Trøndelag er foretatt ved bruk av regnskapsdata fra 

Brønnøysundregisteret. Som forklart i metodekapittelet, er ikke samtlige norske foretak registreringspliktige til 

Brønnøysund. Enkeltpersonforetak med færre enn fem ansatte som ikke driver videresalg av innkjøpte varer er 

viktigste eksempel på type selskap som er unntatt fra rapportering til registeret. Figuren under viser størrelsen 

på enkeltpersonsforetak i reiselivsnæringen målt ved omsetning og sysselsetting.  

Figur 17- Omsetning og sysselsetting i enkeltpersonforetak i reiselivsnæringen, 2008 og 2012. Kilde: SSB 

 

Figuren viser at det har vært en omsetningsvekst på omkring 8 prosent i enkeltpersonforetak i Sør-Trøndelag og 

nullvekst i Nord-Trøndelag, men en liten nedgang i sysselsettingen i begge fylker Dette kan gi en indikasjon på 

økt produktivitet i perioden, da omsetning i slike foretak ofte stort sett går til avlønning av arbeidskraften.  

På grunn av ulike metoder ved datainnsamling er vi forsiktige med å sammenligne og sammenstille disse tallene 

direkte med tallene for regnskapspliktige bedrifter. Verdiskaping kan heller ikke måles direkte i 

enkeltpersonforetak, men noen ganger betraktes hele omsetningen i enkeltepersonforetak som verdiskaping. 

Dersom dette er et riktig mål kan enkeltpersonforetak stå for cirka 1,1 milliarder kroner i verdiskaping i 2012, 

noe som utgjør omtrent 20 prosent av næringens totale verdiskaping i regionen (husk at total verdiskaping i 

reiselivsnæringen i Trøndelag i 2013 var 4,9 milliarder kroner).  

 



  

Menon Business Economics  67 RAPPORT  

Antall rapporteringspliktige bedrifter 

 

Spørsmål i gjennomført spørreundersøkelse 
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