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Metode og problemstilling


 

Basert på data frå evaluering av programmet «Frukt og bær rundt 
neste sving» på Vestlandet


 

Mål om å utvikle salbare opplevingar marknadsført i reiselivet


 

Bedriftene fikk økonomisk støtte og deltaking i regionale nettverk


 

Regionale nettverk gjennomførte tiltak for produkt- og marknadsutvikling 



 

Problemstillingar: 


 

Kva for endring skjedde i bedriftene?


 

Kva stimulerte til endring?


 

Implikasjonar



 

Nettbasert survey der alle 38 aktive deltakarar i nettverket har svart 
(Brendehaug, 2012)
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Kva for endring?

Både utvikle 
produkt/teneste 
og profilering/sal
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Frukt- og siderrute i bygda


 
Fleire funksjonar:


 
Produktdifferensiering, breitt tilbod



 
Profilering



 
Praktisk salssamarbeid (opningstid)



 
Difor fungerar samarbeid mellom hotell og 
gardsbruka: 


 
At dei (matprodusentane) er flinke og at 
dei utviklar seg. Vi har bedrifter som kjem 
att på kurs- og konferanse, då er det 
viktig at dei har nye produkt og 
opplevingar. 
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Meir synleg i marknaden



 
Matbedriftene har etablert 
samarbeid med 
destinasjonsselskap for 
profilering på nettside. 

Hotelldirektør:
”Vi er avhengige av 
lokalmatprodusentane (for å 
gi turistane nye opplevingar) 
og dei er avhengige av oss 
(for overnatting)”. 
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Kva stimulerar til endring?


 
Kor viktig er ulike forhold for å skape desse endringane? (5 er særs 
viktig og 1 er lite viktig) 

Skaparevne vert stimulert i 
dynamikken mellom den 
individuelle drivkrafta, lokale 
sosiale-og faglige nettverk, 
kundekontakt og reiselivet
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Identitet, motivasjon, sjølvkjensle ……



 
Læring, ny kunnskap og endring gir ikkje berre 
materielle resultat:


 
”Møte med likesinna er veldig viktig. Identitet i 
forhold til landbruk og buplass. Større sjølvkjensle 
for at det er viktig at eg bur akkurat her eg gjer”. 



 
Faglege og sosiale møteplassar gir også 
entreprenørane tru på eiga utvikling (Grande 
2011). 



 
Kollegaevaluering, ein metodikk for trening i 
vertskapsrolla, erfaringsutveksling, 
tilbakemelding frå kollegaer
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Oppsummert


 

Type endring:


 

Både utvikle produkt/teneste og profilering/sal


 

Men, læring gir også identitet og meining



 

Nyskapinga stimulert av:


 

Samspelet mellom eiga drivkraft, lokale sosiale- og faglige nettverk og 
kontakt med kunde/reiselivet 



 

Implikasjonar:


 

Faglege nettverk like viktig for å skape tru og motivasjon for eiga utvikling 
som utvikling av handfaste produkt og teneste
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