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Av Eva Duedahl og Monica 
A. Breiby, Senter for 
Reiselivsforskning ved 
Høgskolen i Innlandet

er mjøsa Norges Toscana, 
Middelhavet i Norden, the Lake 
of Light? Norges største innsjø 
er uansett i fokus når vi nå un-
dersøker hvordan reiselivsnæ-
ringen kan legge til rette for 
opplevelser som kan bidra til en 
mer bærekraftig og innovativ 
utvikling av regionen. 

mjøsa er ett av casene i det 
treårige forskningsprosjekt Bæ-
rekraftige Opplevelser i Reiseli-
vet (2017-2020). Prosjektet er 
finansiert av Kompetanse-, uni-
versitets- og forskningsfondet i 
Oppland, og er i full gang. Pro-
sjektet består av to sammen-
hengende hovedtemaer: 

(1) KunnsKapsBasert pro-
dukt- og opplevelsesutvikling, 
og 

(2) BæreKraFtige og attrak-
tive helårsdestinasjoner, med 
fokus på fritidsboligdestinasjo-
ner. Prosjektet gjennomføres i 
regi av Senter for Reiselivsfors-
kning, i samarbeid med Øst-
landsforskning, Norsk Institutt 
for Naturforskning og Høgsko-
len i Innlandet.

tourism Co-Design

DoKtorgraDsstipenDiat 
eva Duedahl ved Høgskolen i 
Innlandet har byttet østers i Na-
sjonal Vadehavet og solskinn-
søya Bornholm med Mjøsas Lå-
gåsild i sitt arbeid. Det samar-
beides på tvers av landegrenser 
om videreutvikling av en meto-
de vi kaller ‘Tourism Co-De-
sign’, som danske forskere si-
den 2014 har jobbet med å utvi-
kle og teste. Metoden brukes 
blant annet innenfor samar-
beidsdrevet innovasjon, og går 
ut på at både private og offent-
lige aktører, organisasjoner og 
forskere mv. deltar i en felles 
skapende og lærende utvi-
klingsprosess. 

Feltarbeid i sommer

i samarBeiD med destina-
sjonsselskapene i Mjøsregio-
nen gjennomførte vi i sommer 
vårt feltarbeid. Vi spurte de be-
søkende om hvilke forhold som 
bidrar til en minneverdig Mjøs-
opplevelse, og om de hadde 
noen fremtidige bekymringer 
for Mjøsregionen. Flere delte 
også bilder med oss. Intervjue-
ne ble supplert med observa-
sjoner for å bedre forstå de be-
søkendes opplevelser i møte 
med for eksempel serviceper-
sonell, andre besøkende og om-
givelsene. I tillegg plasserte vi 
ut gjestebøker ved utvalgte ste-
der som Eiktunet ved Gjøvik og 
Viewpoint Lågen i Lilleham-

mer. Og både lokale og turister 
kunne ta del i vår felles oppda-
gelsesreise av #vårtmjøsa og in-
spirere hverandre med bilder 
på Instagram. 

som nyLig tilflytter til områ-
det hadde Eva i starten proble-
mer med å skjønne greia med 
Mjøsa, helt til hun stod mitt i 
den udefinerbare Mjøsstem-
ningen på Mjøsgårdene, og en 
lokal næringsaktør viste bilder 
av Mjøsas mange nyanser med 
blå, grønne, røde, kalde og var-
me lys. Som danske har hun i 
møtet med lokale og turister 
fått råd om alt fra filetering og 
oppbevaring av lågåsild på mel-
kekartonger til tips om lokale 
opplevelser. 

samarbeid på tvers 

meD BaKgrunn i den valgte 
metoden ‘Tourism Co-Design’ 
har vi i løpet av høsten gjen-
nomført to arbeidsseminarer. 
Både reiselivsaktører, studen-
ter og forskere har sammen job-
bet videre med materialene fra 
sommerens feltarbeid. På det 
første arbeidsseminaret hadde 
deltakerne med et bilde og be-
skrev hva Mjøsa betyr for dem. 
Det oppstod interessante dis-
kusjoner f.eks. om hva forskjel-
len er på å forbruke, bruke og 
oppleve Mjøsa? Vi satte fokus 
på hvilke verdier aktørene øn-
sker skal styre utviklingen 
rundt Mjøsa. Fire gjennomgå-
ende temaer kom fram på tvers 

av alle gruppene: Vår Mjøskul-
turarv, Vår Mjøsnatur, Vår Mjøs 
inn- og utsikter samt Våre Mjøs-
aktiviteter. På det andre ar-
beidsseminaret fokuserte vi på 
design av framtidige opplevel-
seskonsept. Et par av forslage-
ne var ‘Soft Adventure’ med til-
rettelegging for den lang-
somme reisen, og ‘Routes to 
the Roots’ med fokus på å legge 
til rette reiseruter som tar en til-
bake til røttene. 

reiselivsstudenter med 

på mjøsoppdagelse

For BaCheLorstuDentene 
på Reiselivsledelse startet tred-
je årets høstsemester opp med 
felles Mjøsbefaring. Her tok de-
stinasjonsselskapene i Lille-
hammer, Gjøvik og Hamar vel 
imot studentene, og introdu-
serte dem for status og fremti-
dige planer for Mjøsa. Siden da 
har de jobbet med Mjøsa som 
case. Det er en flink gjeng som 
utfordrer teori og praksis når de 
for eksempel spør hva ekstraor-
dinære dårlige opplevelser be-
står av? De trekker på tidligere 
arbeidserfaring og spør kritisk 
hvilke opplevelser som kan 
ekskludere funksjonshemme-
de? Så det er ikke bare studen-
tene som lærer! Denne uka pre-
senterte de sine forslag til nye 
utviklingskonsept for Mjøsregi-
onen innenfor temaene: Arran-
gement, Mjøsaktiviteter som-
mer, og vinter og kulturbaserte 

opplevelser. Med erfaringer fra 
internasjonale destinasjoner, 
var en felles vinterfestival for 
Mjøsbyene, en applikasjon med 
felles billett for bl.a. offentlig 
transport (Mjøs-billetten), samt 
en applikasjon for leie av kano, 
kajakk mv. noen av forslagene 
som kom fram. Vi håper noen 
av de velger å skrive bachelor-
oppgave om Mjøsa.

vegen videre 

etter mer enn et halvt års ar-
beid nærmer det seg avslutning 
av forskningsprosessen. Nå blir 
det videre analyse og bearbei-
ding. Vi vil samle opp erfaringer 
fra ‘Tourism Co-design’ som en 
ny metodisk tilnærming i inno-
vasjonsprosesser, og hva det 
kan bety for Mjøsregionen. I til-
legg til forskningsartikler, vil vi 
formidle hovedresultater på 
nettsiden til Senter for reise-
livsforskning og om det er øn-
skelig, presentere det på Snow-
ballkonferansen i februar 2019.  
Når aktørene i fellesskap ut-
trykker at ‘det er behov for å få 
fram mer lokal stolthet 
sammen med innbyggerne’, og 
at ‘miljø bør være en kjernesak 
der reiselivet går i førersetet’, 
øyner vi muligheter for å få til 
en mer bærekraftig reiselivsut-
vikling i regionen. Vi håper at 
den nye kunnskapen fra fors-
kningsprosjektet vil resultere i 
realisering av nye samarbeids-
tiltak rundt Mjøsa.

Fra danske østers til Mjøsas lågåsild


