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Føringer

• Avgrenset til utendørs organiserte aktiviteter, attraksjoner, severdigheter og 
museer

• Skal bygge på allerede utprøve internasjonale systemer

• Ikke statisk ”perm” – men dynamisk utvikling gjennom inspeksjon og rådgivning

• Endelig målsetting er å styrke lønnsomheten i bedriftene gjennom kontinuerlig 
kvalitetsutvikling i den enkelte bedrift
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Spørreundersøkelse, 554 bedr
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Hva er viktig å vektlegge ved utvikling av et nasjonalt 
kvalitetssystem

• At det er enkelt – ikke tidkrevende (3,31)

• At det gir økt kundetilfredshet (3,30)

• At det ikke virker forvirrende på kundene (3,27)

• At det fører til økt kvalitet i bransjen (3,23)

• At det fører til bedre opplevelsesprodukter (3,18)

• At systemet tar hensyn til mangfold i næringen (3,14)

• At det gir generelt bedre omdømme (3,14)

• At det fungerer som barriere ovenfor useriøse (3,11)

• At det ikke er vesentlig fordyrende (3,09)

• At systemet ikke gjør det vanskeligere å starte virksomhet 
(3,07)

(4=Svært viktig, 1= litt viktig)
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Vekta gjennomsnitt

4 = Svært stort behov
3 = Stort behov
2 = Middels behov
1 = Lite behov
0 = Ikke behov



Mål

• Å sikre at gjesteopplevelsen overgår gjestens forventninger

• Å gi veiledning og støtte til utvikling av opplevelsesturisme i Norge

• Å oppmuntre til beste praksis og stimulere investeringer gjennom rådgivning

• Å sette kvalitetsstandarder gjennom en objektiv og målbar godkjenningsordning

• Å gi troverdige standarder som skaper tillit hos internasjonale kjøpere

• Å fremme sikkerhetsgodkjenning

• Å støtte lokal økonomi og skape bærekraftig turisme

• Å gi en plattform for samarbeid i bransjenettverk
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Systemet bygger på 
bransjenes 

sertifiseringsordninger og
lovpålagte krav

Erstatter ikke
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Individuelle
sertifiseringer

Reguleringer 

Nasjonalt
Kvalitetssystem

Gi føringer

Påvirke
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Vekting

1

For å fortjene et NKR-merke, må primærområdene 
booking/forespørsel, ankomst, alle deler av 
gjesteopplevelsen samt toalettfasiliteter score minst 3 
av 5 poeng. Er resultatet dårligere, vil vi om ønskelig gi 
råd om hva en bør gjøre for å bedre resultatet. Hvis 
disse områdene utbedres innen 3 måneder etter 
vurderingen, kan NKR allikevel vurdere å tildele merket

2

Sekundærområdene, som må score minst 2 poeng, er 
oppmøtepunkt, transport, overnatting, catering, 
suvenirsalg og gjensalg. Hvis det er noe av dette som 
virksomheten ikke tilbyr, gis disse ingen poeng. 
Sekundærområder som scorer 1 poeng vil uansett 
utelukke et NKR-merke



For å få 
bruke merket 
må bedriften 
score min 3 
poeng

1

1 poeng 
for dårlig 
kvalitets-
oppl.

2

2 poeng 
for aksep-
tabel
kvalitets-
oppl.

3

3 poeng 
for god 
kvalitets-
oppl.

4

4 poeng 
for meget 
god 
kvalitets-
oppl.

5

5 poeng 
for 
utmerket 
kvalitets-
opp.



FEBR/MARS 2018
Utkast til kriterier utarbeidet
Innspill FoU-prosjekt

MARS – MAI 2018
Testing av kriteriesett og system      på 20 
bedrifter

1

2

APRIL - MAI
Utredning av driftsalternativer 
og finansiering

4

3

OKT
Lansering
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Fremdrift 2018
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MAI - JUNI
Evaluering av test
Revidering av kriteriesett
• Bærekraft
• Digitalisering
• Opplevelsesproduksjpn
• Sikkerhet



20 bedrifter 
skal testes

Følgende er allerede testet:

Sorrisniva

Glød Explorer

Trasti og Trine

Polaria

Polar Park

Hamn i Senja

Narvikfjellet

(Tromsø Outdoor)



Colin Huston, 
IQ 
International

«My general comments would be 
that there is certainly scope for 
improvements in all these businesses
and the elements of storytelling for 
some could certainly be improved»

«The risk assessment from the
customer perspective is patchy and I 
think the industry really needs more 
guidance here with perhaps a 
handbook»


