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Kort om CreaTur-prosjektet

Forskningsprosjekt med samarbeid mellom 
 Høgskolen i Innlandet (prosjektleder)

 SNF / NHH i Bergen

 TØI

 Brukere

 Finansiert av Regional forskningsfond Innlandet

 Prosjektperiode 2019-2021

Doktorgradsstipendiat

Pilotforsøk med testing av en sammensatt delingstjeneste

Brukergruppe/referansegruppe
 Den Norske Turistforening, Visit Lillehammer,                           

IKT Ressursnettverk Innlandet og andre
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Innhold 
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Ferie- og fritidsbesøkende nordmenn til Innlandet 

kommer i hovedsak fra 5 fylker på Østlandet

RVU 13/14 lange f &f reiser 

over 100 km til Hed-Opp

Akershus 398

Oslo 315

Østfold 106

Buskerud 71

Vestfold 60

Andre* 565

I alt 1515

4

* Utenom reiser gjort av 

bosatte i Hed-Opp.

26 %

21 %

7 %5 %
4 %
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F&F besøkende til Innlandet, 
etter bofylke (RVU 2013/14)
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Bildelere deler også på andre 

områder (35 husholdn. i Oslo) 
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Delingsaktivitet hos husholdningene. Antall husholdninger som har brukt minst 

én delingstjeneste/plattform utover bildeling  

Delingstjeneste/plattform brukt Antall hus-

holdninger 

Airbnb.com for korttidsleie av overnatting på reise 19

Airbnb.com for korttids utleie av egen bolig 8

Finn.no for å gi bort eller skaffe seg brukte ting 8

Korttidsleie av verktøy, utstyr, parkeringsplass fra privatpersoner (Leieting.no) 4

Restemat, overskuddsmat (TooGoodToGo.no e.l.)  2

Innleie av privat hjelp (Nabohjelp.no e.l.) 1

Har brukt minst én av disse delingstjenestene/plattformene (drøyt 3 av 4 ) 27

Totalt antall intervju/husholdninger 35
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Bildelere fra de 4 topp kildefylkene har i større grad 

enn andre benyttet seg av delingstjenester
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Delingstjenester, % har benyttet seg av 
Bildelere
N=2070

Andre 
N=1797

Differanse i 

% poeng

Kjøp/salg/bytte eller gi bort brukte varer (Finn.no, Shpock.e.l 84.5 75.3 9.2

Leie av korttids privat overnatting (Airbnb eller lignende) 45.1 20.3 24.8

Innleie av korttids småjobber/-tjenester (Finn.no småjobber) 19.3 13.1 6.2

Kjøp av restemat/overskuddsmat/hjemmelaget mat (Too 

Good To Go o.l.) 17.8 14.4 3.4

Korttids gjenstand- eller utstyrsleie (Leieting.no e. l.) 7.5 3.6 4.0

Jeg har ikke benyttet meg av slike tjenester 9.3 20.2 -10.9
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Delingsadferd kan spres til andre 

områder
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Praksisene man etablerer med bildeling kan gjøre at man 

kopierer disse til andre områder i livet (eller omvendt)

Kan være holdninger, tenkemåter, erfaringer, ferdigheter 

osv. man tar med seg til andre praksisområder

For eksempel ved feriereiser - hvordan man vektlegger 

ting, planlegger og booker, håndterer en fremmed utleier...

Økt delingsatferd kan i noen tilfeller ha positive, 

ressursbesparende effekter  
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Grønn tur og CreaTur – samarbeid?

 Informasjonsutveksling om initiativer og aktiviteter som 

berører delingsøkonomi i reiseliv og kreative næringer 

 Innspill og ideer til utforming og innhold i pilotforsøk, 

muligheter for utviklingssamarbeid  

 Innspill for å ivareta bærekraft i delingsøkonomi 

Deltagelse i brukergruppe og/eller pilot? 

Bidrag fra CreaTur: 

 Bedre forståelse av sluttbrukernes atferd og preferanser –> 

bedre produktutvikling 

 Bedre innsikt i samarbeidsrelasjoner, nettverk, ideer, muligheter 

og hindringer innen delingsøkonomi
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