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Rundt år 2000… 

 

 

«Et sted for de kvalitetsbevisste og resurssterke i 
den øvre middelklasse.» 
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rundt år 2010… 

 

 

Da nå Ny 
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• «Destinasjonen» - Et sosialantropologisk blikk på et steds 
tiltrekningskraft 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16207/DESTINASJONENxMasteroppgavexIvarxHaugstad.pdf?sequence=1  
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Kreativitetsakseleratoren As 

Visjon: Gjøre kreativitet, 
entreprenørskap og innovasjon til 
folkesport. 

 



Tema: Hvordan skape sted 
med tiltrekningskraft, basert 
på det man har der man er? 

 
 

• Mitt antropologiske syn på et «sted» 
• Det å skape handlingsrom og godt 

samhandlingsklima 
• Kræsjtesting som metode og verktøy 

 
 www.kreativitetsakseleratoren.no www.krasjkamp.no 

http://www.kreativitetsakseleratoren.no/
http://www.krasjkamp.no/


Hva er et sted? 
 

 

 

• HVOR NOE SKJER! 
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Tips 1: 
 

Vær bevisst hvordan sted 
fremstilles 
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Vefsna regionalpark 
 

Re-aksjonær 

• 3 kommuner 

• 6600 km2 

• 16200 mennesker 

• by og land, fjord og fjell, kyst og 
innland, industri og 
opplevelsesnæring.  

• X antall gjestedøgn 

• X antall varme senger 

Aksjonær 
• Hvor fjellturisten møter 

spennende og krevende 
alpint terreng 

• Hvor kajaken får bolte seg i 
viltre og utemmede 
vassdrag. 

• Hvor folk jobber sammen for 
utvikling og nyskaping 

• Hvor du kan komme nært 
fjellfolkets dagligliv og 
historie 

Statisk, nokså intetsigende. 
Genererer bilder hvor folk 
kan se seg selv inn i 
landskapet 
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Tips 2:  
 

Skap og synliggjør 
(handlings)rom 
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2008: - direktøren på et av de store hotellene på 
Geilo: 

 « - Vi vil velge våre gjester. Veksten ligger hos 
middelklassen, og i å gjøre kvalitet tilgjengelig 
for den (...) - Det handler om å gjøre snobbete til 
noe positivt» (E24 2008). 
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• http://gfx.dagbladet.no/labrador/110/110938/11093884/jpg/active/320x.jpg 

• http://www.dehistoriske.no/vil-du-vinne-et-opphold-p-dr.-holms-hotel-p-geilo/ 
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• Hvilke forventninger skaper det hos 
folk? 
 

• Hvordan påvirker det folks 
tilnærming til stedet? 
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Samstemmer det med dette? 

 

 

 

 

 

 

 
• http://www.photosight.org/up/2010/02/10/112390.jpg 

• http://www.5080.no/wp-content/uploads/2010/08/2685454347_cbb5a97140_b2.jpg 

• http://www.turbostipend.com/bileta/Geilo_april2006_03.jpg 
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Geilo = hvor mye skjer...  
(Mellom mange) 

 



Resultatet? 

 
• Forventningsbrudd og dårlige(re) 

opplevelser 
 

• For både tilreisende og tilbydere 
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GEILO 



I dag er Geilo knakende gode 
på nettopp dette! 

 

• Kjenner dere til noen andre som 
virkelig har tatt / skapt seg et 
handlingsrom? 
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    Lucky Næroset verdier 

- Fantasi 
- Humor 
- Galskap 
- Mot 
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The Lucky Big Bang! 
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Hva slags sted ønsker dere? 

• Hva skal være gjennomgående for 
det som skjer hos dere? 
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Klima-satsning 

• Hvilket samhandlingsklima ønsker 
dere? 
 

• Hvilke omgivelser ønsker dere å være 
for hverandre? 
 

• Hvordan gi hverandre handlingsrom? 
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Oppmuntre  ≈ løfte humøret  
Encourage   ≈ å sette mot i 
 
 

Kunsten å gjøre  
hverandre gode! 
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Hva om 
 

dere ble verdens første 
  

OPPMUNTRINGS SERTIFISERTE 
 

regionalpark? 
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Oppsumert del to: 

• Skap handlingsrom 
• Sørg for bærekraftig 

(samhandlings)klima 
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Tips 3: 
 

Kjør KRÆSJTEST 
  

i tidlig fase 
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Hva er kræsjtesting? 

• Verdens enkleste innovasjonmodell 
(LBT) - Learning by Tryning – 
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http://theanimal-zone.blogspot.no/2012/07/he-wont-forget-that-fall-baby-elephant.html 
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Kræsjtesting er: 

• Tidligfase idekalibrering 
• Tids- og kostnadseffektivt 
• Motiverende (gir kraft) 
• Fremmer kreativitet 
• Nettverksbyggende (kapital) 
• Bidrar til mot 
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Kræsj-konseptet:  

«et rett i nøtta og ut i verden konsept» 
 
• Kræsjkurs – 4 samlinger 
• Kræsjkæmp – en helg 
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Pensum 

4 ord: 
• Kraft 
• Kreativitet 
• Kapital 
• Mot 

 
Vi tar utgangspunkt i det de har  

der de er 
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Kræsjkurs 

Kreativitet 

Kapital 

Mot 

Kraft 
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Kræsjkæmp 

Kreativitet 

Kapital 

Mot 

Kraft 



Kræsjkæmp høst 2013 



I sum handler  
kræsjkurs og kæmp om: 

• å skape trygge omgivelser 
• Bygge gode relasjoner 
• Ha det gøy 
• Gjøre hverandre gode 

 
• Og ikke minst lære gjennom 

kræsjtesting og bruk av tilpassede 
verktøy 

 



Et par glad-historier: 

• Olav Dagestad Eikrem 
 
 

Ide: Gjennbruk av  
Gammelt IT-utstyr 
- I jobb hvor bedriften 
Kjører konseptet videre 
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Peder Songedal – Se og Lær 

 

 

Ide: Gjøre noe nytt 
 
- nå: Markedsplass 
for onlinekurs 



Tonje Nilsen Bøe – TonjeStrikk 
 

 



Jotoma UB. 
 

John Helge Skjærstein 
 
 
Ide: Knipsekobling 
 
- Nå: Innovasjonspris 
og etablerer As 



"Sønnen min (17år) kom nettopp 
hjem fra KræsjKæmp. Han glødet som 
sola, og var mer motivert en jeg knapt 
kan huske å ha sett han (...) Tusen 
takk!"  
 
Mvh Sjur Dagestad - Seriegründer og 
innovasjonsprofessor 
 



Flere tilbakemeldinger på www.krasjkamp.no 

Uno Ingelsen 
Jeg har jo gått med tanken om å forme min egen arbeidsplass i ganske mange år og 
har derfor bla gått flere etablererkurs. Men som regel inneholder disse kursene stort 
sett bare planlegging, som til tider kan ta kraften fra en. (Med masse lover og regler, 
tall og forretningsplaner, søknader og vurderinger og så videre).  
 
Min erfaring er at «Kræsjkursformatet» har fungert mye bedre for meg 
- Med konkrete oppgaver imellom samlingene 
- Og innhold som virker inspirerende på meg, kontra nedtyngedes (som tall, 

statistikker og søknadsskjemaer) 
- -Et befriende fora hvor en føler man vil hverandre godt 
 
Etter dette kurset føler jeg meg i gang, i motsetning til andre kurs hvor jeg har følt at 
veien fortsatt var lang og tung etter kurset. Kanskje hovedforskjellen er at nå er det jeg 
som sitter i førersetet for mitt prosjekt, i stedet for å vente passivt på for eksempel en 
godkjenning fra en eller annen instans. 
 



Oppsumert og uhyre viktig: 

• Skap handlingsrom og godt klima 
• Sett mot og humør i folk 

(oppmuntring) 
• Kræsjtest tidlig 
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SUKSESSFORMEL 

1.Gå i gang 
2.Hold ut! 
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LYKKE TIL 
 

og takk for meg! 
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Følg oss gjerne: 

• Facebook: https://www.facebook.com/kreativitetsakseleratoren 

 

• Google+ https://www.google.com/+KreativitetsakseleratorenNo 

  

www.krasjkamp.no 

 

www.kreativitetsakseleratoren.no 

 

www.antropolog.no 
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