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Omdømme – hva er det?  

•  Et rykte… 
•  Summen av oppfatninger av et sted eller virksomhet (Apeland, 2010) 

•  Dreier seg om hva en oppfattes som  
–  Tett knyttet til begrepet merkevare (Ellingsen, 2015) 

•  Handler om stedets kvaliteter (regjeringen.no/stedsutvikling) 

•  Uansett: Utfordring dreier seg om å styre  
og påvirke meninger og forestillinger  
andre skal ha om område, bedrift  
(Ellingsen, 2015) 





Kommunikasjon, en kulturell tilnærming 

Kommunikasjon en symbolsk prosess 
der virkeligheten blir  
produsert, opprettholdt,  
reparert og omdannet  
(Carey, 1989; for norsk oversettelse,  
se Skorstad & Nyre, 2001) 
 
 

Virkeligheten er konstruert – også 
den som dreier seg om steder  

	  



Hva påvirker omdømme? 

•  Det vi (og andre) sier og skriver og  
snapper og twitrer og poster og deler … 

•  Det vi (og andre) gjør, dit  
vi reiser, hvordan vi reiser, det vi  
har på oss, hvordan vi oppfører oss… 

•  Slik naturen fremstår, slik været  
kjennes, slik landskapet virker,  
slik arkitekturen ser ut… 

 
Eventer spennende knutepunkt  
for mange av disse aspektene  
 
Sosiale medier intensiverer virkning 
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Eventers betydning (et lite utvalg…) 

•  Skaper trivsel og selvtillit 
–  Tiltrekker/beholder innbyggere 
–  Samhandling, utvikling, nettverk 

•  Økt tjenesteetterspørsel  
•  Økt trafikk, overnatting, servering, handel 

–  Besøkende, presse, frivillige, utøvere 
•  Betydning for stedets omdømme 

–  Kan markedsføre stedet 
–  Kan bidra til oppbygging av merkevare  
–  Mange (mulige) ambassadører 

 
NB!  ”Word of Mouse” og ”fortjent” kommunikasjon  
(Positivt omdømme ingen garanti) 
 

Jæger, K. & Kvidal-Røvik, T. (2015). “Du får som fortjent”: Destinasjonsmarkedsføring, eventer og sosiale medier. In Ellingsen, K.A & Blindheim, T. (Eds).  
Regional merkevarebygging. Oslo: Fagbokforlaget.  
Jæger, K., Kvidal, T., & Viken, A. (2012). Festivaler i Nord-Norge: Et samhandlingsfelt for reiseliv, øvrig næring, kultur og sosialt liv. Norut Alta rapport 2012: 10.  
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Den lokale forankringen 

•  Lokalsamfunnet viktig for langsiktighet  
knyttet til kulturbaserte reiselivsprodukt  

•  Lokal identifisering med kultur/historisk  
tema viktig for utvikling  
–  Forankring  
–  Benytte seg av 
–  Identifisere seg med 

•  Lokalbefolkningens mangel på verdsetting begrenser potensialtet som 
turistattraksjon, spesielt småskala turisme 
–  Bevissthet rundt lokal identitet viktig for å planlegging, drift, 

bærekraftighet 
 
 
 
Ballesteros, E. R. & Ramírez, M.H. (2007). Identity and community: Reflections on the development of mining heritage tourism in Southern Spain. 
Tourism management 28, 677-687.  
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Iditarod og Alaskas historie  

•  Iditarods historie bekrefter  
Alaskas historie 
–  “The race is really a reconstruction 

of the freight route to Nome and 
commemorates the part that sled 
dogs played in the settlement of 
Alaska” (www.iditarod.com) 

–  ”These mushers followed in the 
ancient traditions of Alaska 
Natives, who mastered the fine art 
of using dogs for winter 
transportation many centuries 
ago” (Iditarod magazine, 2014) 
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Den lokale forankringen ikke gitt 
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•  En “ny” event kan få stor lokal oppslutning (tenk: Finnmarksløpet) 
–  ”650 frivillige kan ikke ta feil!” 

•  Men tilhørighet og eierskap til en event er ikke gitt 
–  Besøkende og  

frivillige kan  
(lett?) velge  
seg noe annet 



Et omdømme er ikke et omdømme 

•  En event bidrar til visse forståelser  
og visse meninger  
–  Ikke alle grupper inngår på samme vis 

•  Kjønnede steder (Kvidal-Røvik, 2015;  
Forsberg, 2001) 

•  En ressurs for enkelte, uviktig for andre 
•  Kontekst endres – eventers  

betydning justeres 
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Avsluttende punkter 

•  Umulig å styre meninger og forestillinger andre skal ha om et sted 
–  Men viktig å jobbe med, fordi virkeligheten blir produsert, 

opprettholdt, reparert og omdannet  
gjennom kommunikasjon  

•  Husk: Word of mouse 

•  Eventer viktige for steder 
–  Langsiktighet via  

lokal forankring 
•  Forakring ikke gitt, men skapes 

–  Omdømmegenererende 
•  Positivt eller negativt 

•  Eventer er ikke nøytrale 
–  No one size fits all 
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