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På oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune har Samfunnsøkonomisk analyse, Kunnskapsverket og 
Østlandsforskning utarbeidet en metode for å beregne de ringvirkninger som kulturelle aktiviteter i fylket 
kan ha. Metoden er deretter testet ut på 6 utvalgte aktiviteter: Operaen i Kristiansund, Kristiansund Kirke 
Kunst Kulturfestival, Nordic Light, Lady Arbuthnott, Herøyspelet (Kongens ring) og Giskespelet. 
 
I prosjektet har vi vært avhengig av å innhente detaljert informasjon fra de utvalgte virksomhetene, og vi 
retter en stor takk til alle for innsatsen og hjelpen underveis i prosjektet. Vi vil også takke fylkeskommunens 
representanter og virksomhetene for deltakelse på arbeidsverksteder og gode og interessante diskusjoner 
underveis i prosjektet. 
 
 
Oslo, 23.01.2019 
 
Karin Ibenholt 
Prosjektleder 
Samfunnsøkonomisk analyse AS 
  

Forord 
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Kultur er et av fylkeskommunenes tjenesteområder, og fylkeskommunene gir støtte til ulike former for kul-
turelle aktiviteter. Også om mye av støtten er begrunnet i kulturen egenverdi er det er ønskelig at denne 
støtten også gir andre verdier for fylket og dets innbyggere, for eksempel økonomiske verdiskaping eller 
samfunnsmessige verdier som økt attraktivitet og lokal identitet.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å finne ut hvor store økonomiske ringvirkninger som følger av 
kulturaktivitet i fylket, som et grunnlag i utformingen av den framtidige kulturpolitikken i fylket. Vi har derfor 
kartlagt og analysert den økonomiske og samfunnsmessige verdien som kulturfeltet har i Møre og Romsdal. 
Målet med prosjektet har vært å beregne den økonomiske verdien av seks utvalgte virksomheter; Operaen 
i Kristiansund, Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival, fotografifestivalen Nordic Light, Giskespelet, Kong-
ens ring og Lady Arbuthnott. Fordi kultur knappest kan reduseres til kun økonomiske resultater, har vi også 
sett på ringvirkninger i et litt videre perspektiv, og inkludert hvilken betydning disse aktivitetene har for lokal 
trivsel, identitet og attraktivitet.  

Verdiskapingen består av lønn til ansatte 
Den økonomiske verdiskapingen i en virksomhet består av omsetningen fratrukket utgifter til innsatsvarer, 
og viser i prinsippet den avlønning virksomheten gir til sine ansatte og til eierne. De aktivitetene som vi har 
analysert i dette prosjektet har alle en virksomhet som går i balanse over tid, dvs. hvor inntektene i prinsip-
pet er lik utgiftene. De gir derfor ikke noen inntekter eller overskudd til eierne, og verdiskapingen er knyttet 
til den lønn som utbetales til de ansatte. For Operaen i Kristiansund, som har 38 ansatte, utgjør dette et 
ikke ubetydelig beløp (11 millioner kr), mens øvrige aktiviteter drives med svært få tilsatte og til stor del på 
frivillig basis. Den økonomiske verdiskapingen er dermed begrenset, fra 0,04 til 0,9 millioner kroner i 2017. 
Hvis man ser dette i sammenheng med virksomhetens omfang, for eksempel hvor mange forestillinger man 
gjennomfører så har flere av virksomhetene tross alt en relativt høy verdiskaping.  

Virksomhetene i Kristiansund har største ringvirkningene gjennom kjøp av lokale varer og tjenester 
Utover den direkte verdiskapingen i virksomhetene bidrar de til verdiskaping i andre bedrifter gjennom kjøp 
av varer og tjenester, og gjennom at de ansatte bruker lønnen til kjøp av varer og tjenester. Ettersom vi er 
interessert i den verdiskapingen man bidrar med i lokalsamfunnet har vi, basert på virksomhetenes oversikt 
over leverandører, skilt ut alle kjøp som gjøres fra lokale tilbydere. I beregningen har vi også inkludert 
leverandørenes kjøp av lokale varer og tjenester, i i alt fem ledd. Vi har imidlertid kun beregnet ringvirk-
ninger for den del av omsetningen som kommer fra aktører utenfor lokalsamfunnet, dvs. de som bidrar med 
nye penger inn i området. Dette omfatter billettinntekter fra tilreisende publikum, tilskudd fra statlige aktører 
og fylkeskommunen og sponsorinntekter fra bedrifter utenfor lokalsamfunnet og lokale eksportbedrifter. For 
Operaen i Kristiansund, Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og Nordic Light utgjør deres lokale etter-
spørsel etter varer og tjenester mer enn halvparten av de totale ringvirkningene de genererer.  

De tre spelene har ringvirkninger først og fremst gjennom tilreisende publikum 
Alle virksomhetene vi har analysert er publikumsrettet, og i den grad de evner å tiltrekke seg publikum fra 
andre steder enn lokalsamfunnet vil også dette bidra til verdiskaping lokalt. Dette skjer gjennom at tilrei-
sende publikum, og for så vidt også profesjonelle utøvere som ikke er bosatt lokalt, bruker penger på over-
natting, mat og andre innkjøp. Denne type ringvirkninger kalles gjerne overrislingseffekter. De tre spelene, 

Sammendrag 
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som alle gjennomføres noen dager i sommermånedene, har størst betydning for den lokale økonomien 
gjennom disse effektene. Lady Arbuthnott har en høy andel tilreisende blant publikum, og de blir også i 
området relativt lenge ettersom det samtidig med Lady Arbuthnott arrangeres andre tilbud. Kongens ring 
hadde i 2017 begrensede ringvirkninger, ikke minst pga av få tilreisende, men arbeider med å utvide tilbudet 
og på den måten både trekke til seg flere besøkende og få de til å bli i området lenger. Kristiansund Kirke 
Kunst Kulturfestival har sitt viktigste publikum lokalt. Nordic Light har et internasjonalt publikum, men et 
relativt begrenset antall besøkende, hvilket betyr at ringvirkningene fra tilreisende blir beskjedne.  

Ringvirkningenes størrelse varierer 
Ser man på hvor store ringvirkningene er i forhold til omsetningen i de enkelte virksomhetene varierer dette 
fra ca 1/3 for Operaen i Kristiansund og Kongens ring, til over 100 prosent for Giskespelet (115 prosent) og 
Lady Arbuthnott (140 prosent). Hvor store ringvirkninger en publikumsrettet kulturell aktivitet har avhenger 
av hvor mye av innkjøpene som gjøres lokalt, hvor stort tilreisende publikum man har og hvor mye penger 
disse tilreisende legger igjen lokalt. Operaen i Kristiansund får en høy andel av inntektene fra utenfor re-
gionen, som trekker opp ringvirkningene, men i 2017 gikk kun 1/3 av de totale innkjøpene til lokale tilbydere 
hvilket begrenser ringvirkningene. Gjennom å kjøpe mest mulig fra lokale leverandører og bygge opp komp-
letterende tilbud kan virksomhetene bidra til å øke de lokale ringvirkningene. 

Stor innsats fra frivillige 
Alle virksomhetene oppgir at man er avhengig av stor innsats fra frivillige fra lokalmiljøet, både i arbeidet 
bak scenen og som deltakere i forestillingene. Denne frivilliginnsatsen kan man beregne en verdi av gjen-
nom å tillegge den en timepris. Hvor høy denne timeprisen er avhenger bl.a. av hva tiden alternativt hadde 
blitt brukt til. Et høyt anslag på verdien får man gjennom å bruke samme timepris som for lønnet arbeid, og 
med en slik tilnærming utgjør de 50 000 timene som legges ned av frivillige på Operaen drøye 15 millioner 
kroner. Hos de øvrige virksomhetene tilsvarer frivilliginnsatsen mellom 0,5 og 3 millioner kroner. Det er 
imidlertid sannsynlig at i hvert fall noe av denne frivillige innsatsen ville ha blitt brukt på andre lokale orga-
nisasjoner hvis disse virksomhetene ikke hadde eksistert. Uansett hvordan man beregner verdien av denne 
frivilliginnsatsen har den stor betydning for lokalsamfunnet sosialt, og kan også være en arena for å få frem 
nye talenter. Virksomhetene har dermed en rolle som talentutviklingsarena for unge, kunstneriske spirer i 
lokalmiljøet.  

Virksomhetene har stor betydning i lokalsamfunnene 
Virksomhetene bidrar til lokalsamfunnet gjennom å bygge omdømme og attraktivitet, og bidra til stolthet 
lokalt. De utgjør sosiale arenaer hvor kultur og identitet bygges i forkant av og ikke minst i gjennomføringen 
av arrangementet. For mange tilbyr arrangementet et avbrekk fra hverdagen og det som skjer ellers. De er 
også viktige kulturtilbud for lokalsamfunnet, og noen av de brukes også i undervisningen. For eksempel 
startet Giskespelet som et skoleprosjekt som over tid har engasjert store deler av øya, med 200 som deltar 
som frivillige av en befolkning på 800. Kongens ring oppgis å ha status som noe en bør oppleve, minst en 
gang i livet, og det finnes de som planlegger sommer¬ferie ut ifra datoer for spelet. Nordic Light er det 
arrangementet som engasjerer færrest lokalt, men er på den andre siden godt kjent internasjonalt og det 
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kan forventes at dette kan ha langsiktige markedsføringseffekter for regionen. Gjennom å engasjere profe-
sjonelle utøvere i gjennomføringen bidrar virksomhetene også med en form for taus og uformell kompetan-
seoverføring. 

Den kulturelle aktiviteten er viktigst, men økonomisk verdiskaping teller positivt 
De kulturelle aktivitetene bør først og fremst vurderes ut fra de samfunnsmessige og kulturelle verdiene de 
bidrar med lokalt og regionalt. De økonomiske verdiene de bidrar med er selvsagt positivt, og det er en 
fordel om dette potensialet utnyttes best mulig, men det bør ikke være avgjørende for hvorvidt aktivitetene 
ses på som nyttige eller ikke. 
 
  



 

 

Forord III 

Sammendrag IV 

1 Innledning 8 
1.1 Problemstilling/hensikt 8 
1.2 Leseveiledning/rapportens oppbygging 9 

2 Kulturelle aktiviteters bidrag til økonomisk verdiskaping 10 
2.1 Økonomisk verdiskaping 10 
2.2 Ringvirkninger 11 

2.2.1 Overrislingseffekter 11 
2.2.2 Viktige premisser og utfordringer 12 

2.3 Tidligere analyser av kulturaktiviteters bidrag til verdiskaping og ringvirkninger 14 
2.4 Kritiske punkter i en ringvirkningsanalyse 16 
2.5 Metode for å beregne ringvirkninger 18 

2.5.1 Direkte virkninger 19 
2.5.2 Indirekte virkninger 19 
2.5.3 Induserte virkninger 20 
2.5.4 Overrisling 21 

2.6 Geografisk avgrensning 21 

3 Andre samfunnsmessige verdier 23 
3.1 Kultur og attraktivitet 23 
3.2 Tidligere analyser 24 
3.3 Indikatorer for å følge utviklingen 26 
3.4 Kartlegging av andre verdier i dette prosjektet 27 

4 Verdiskaping og ringvirkninger av utvalgte kulturelle aktiviteter 28 
4.1 Om virksomhetene 28 
4.2 Verdiskaping 34 
4.3 Ringvirkninger 34 
4.4 Verdien av frivillig arbeid 37 
4.5 Andre verdier 38 
4.6 Sammenstilling og diskusjon 40 

Referanseliste 42 

Vedlegg 1 Spørreskjema 45 

Vedlegg 2 Intervjuguide 47 

Innhold 



 
 

8 RINGVIRKNINGER AV KULTURELLE AKTIVITETER I MØRE OG ROMSDAL | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Kultur er et av fylkeskommunenes tjenesteområder, 
og i gjennomsnitt bruker fylkeskommunene 1,5 pro-
sent av driftsutgiftene til kulturformål. I 2016 brukte 
Møre og Romsdal fylkeskommune 3,6 prosent av 
driftsbudsjettet til kulturformål, og var dermed blant 
de fylkene i landet som brukte relativt sett mest på 
kultur det året.1 Mye av støtten fra fylkeskommunen 
går til frivillige organisasjoner og amatørvirksomhet, 
men hel- og halvprofesjonelle aktører er også blant 
støttemottakerne. Uansett størrelsen er det viktig at 
støtten innrettes på en måte som gir mest mulig 
verdi for fylket og dets innbyggere. For støtten til de 
halv- og helprofesjonelle aktørene har det også en 
verdi at det skapes økonomiske verdier.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å finne ut 
hvor store økonomiske ringvirkninger som følger av 
kulturaktivitet i fylket. Det kunnskapsgrunnlaget som 
etableres i den forbindelse vil utgjøre et viktig grunn-
lag i utformingen av den framtidige kulturpolitikken i 
fylket. 

1.1 Problemstilling/hensikt 

Målet med prosjektet er å belyse den økonomiske 
og samfunnsmessige verdien som kulturfeltet har i 
Møre og Romsdal. Prosjektet er delt inn i to deler: 

1. vurdering og valg av metodikk for å beregne 
de aktuelle verdiene, og  

2. bruk av metodikken på et utvalg kulturelle 
aktiviteter 

 
Denne rapporten dokumenter begge deler, dvs. be-
skriver den metoden som brukes for å beregne de 
økonomiske og samfunnsmessige verdiene fra kul-
turelle aktiviteter i Møre og Romsdal og presenterer 
resultatene fra bruk av denne metoden på seks kul-
turelle aktiviteter.  
 
 
                                                      
1 SSB, statistikkbanken, Tabell: 07795: K1. Konsern - Kultur – nøkkeltall. 
År 2016 

Avgrensninger 
Målet med prosjektet er ikke å beregne den totale 
økonomiske og samfunnsmessige verdien av kul-
turfeltet i Møre og Romsdal, men å beregne den 
økonomiske verdien av enkelte virksomheter. Også 
om metoden prinsipielt kan brukes for å beregne 
verdien av hver enkelt kulturell aktivitet i fylket kan 
ikke alle disse verdiene aggregeres for å få et sam-
let tall for verdien av all kulturell aktivitet. Ved en ag-
gregering vil det for eksempel være risiko for dob-
beltelling av virkninger, ikke minst grunnet at de kul-
turelle aktivitetene kan være avhengige av hver-
andre. Det er for eksempel mulig at en kulturell ak-
tivitet helt eller delvis inngår i en annen kulturell ak-
tivitet, en kan her for eksempel tenke seg en festival 
som arrangeres i et museum. Å telle festivalen og 
museet som to helt separate enheter kan bety at 
noen effekter telles dobbelt. Dobbeltelling av publi-
kum er også en feilkilde. 
 
Kulturfeltet er et vidt begrep, og for eksempel har 
kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskom-
mune ansvar for kunst og kultur, kulturvern, fysisk 
aktivitet/idrett, friluftsliv, frivillig arbeid og folkehelse. 
I dette prosjektet har vi imidlertid fokus på hel- eller 
halvprofesjonelle2 virksomheter og utøvere innenfor 
det vi kan kalle kunst- og kulturfeltet. Dette omfatter 
scenekunst (teater, opera, dans, spel og revy), visu-
ell kunst (formidlingsarenaer som gallerier, museer 
og utstillinger), litteratur (forfattervirksomhet), mu-
sikk, arrangørvirksomhet (under dette festivaler) og 
kulturarv.3  
 
Målet har vært å belyse både den økonomiske og 
den samfunnsmessige verdien av kulturelle aktivite-
ter, dvs. det vi med et samlet begrep kan kalle sam-
funnsøkonomiske effekter. Fokus i prosjektet er 

2 Lag og foreninger samt virksomhet drevet gjennom ENK der sysselset-
ting kan representere under ett årsverk / år – levebrødsbedrift i kombina-
sjon med annen yrkesaktivitet 
3 Bygger delvis på operasjonalisering i Dahle m.fl (2013), side 9 - 11 

1 Innledning 
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imidlertid på den økonomiske verdiskapingen, altså 
bidrag til sysselsetting og fylkets bruttoproduksjon. 
Andre verdier som virksomhetene bidrar med, for 
eksempel trivsel, identitet og attraktivitet, vurderes 
likevel i tillegg til de økonomiske. Mens førstnevnte 
effekter kan knyttes til de enkelte virksomhetene er 
de øvrige effektene og verdiene i større grad en 
konsekvens av helheten enn av enkeltvirksomheter 
isolert. For sistnevnte tilfelle er det ikke nødvendig-
vis like enkelt å gjøre en direkte kopling mellom ak-
tiviteten og effekten. 
 
De virksomheter som er inkludert i analysen er Ope-
raen i Kristiansund, Kristiansund Kirke Kunst Kultur-
festival, Nordic Light International Festival of Photo-
graphy (Kristiansund), Giskespelet, Kongens ring 
(Herøy-spelet) og Lady Arbuthnott i Sunndalsøra. 

1.2 Leseveiledning/rapportens oppbygging 

Rapporten begynner i kapittel 2 med en drøfting av 
økonomisk verdiskaping og ringvirkninger fra kultu-
rell aktivitet, hvordan dette defineres og hvordan det 
kan måles. Her omtaler vi også tidligere analyser av 
disse verdiene og av ringvirkninger som disse akti-
vitetene bidrar med i lokalsamfunnet. Videre beskri-
ver vi den metode som er brukt i analysen av de ut-
valgte aktivitetene for å belyse den økonomiske ver-
diskapingen og hvilke ringvirkninger dette gir. 
 
I kapittel 3 drøfter andre verdier som de kulturelle 
aktivitetene kan bidra med, for eksempel bolyst og 
identitetsfølelse og andre bidrag til samfunnsmessig 
nytte. Også her omtaler vi kort andre analyser av 
disse verdiene, og hvordan vi har vurdert de i dette 
prosjektet. 
 
I kapittel 4 presenterer vi de utvalgte virksomhet-
ene, inkludert økonomiske nøkkeltall og annen in-
formasjon som ligger til grunn for analysen av de 
verdier som disse bidrar med i lokalsamfunnet, samt 
at vi presenterer fra beregningen av økonomiske 

verdier og vurderingen av andre verdier som disse 
virksomhetene eller aktivitetene bidrar med lokalt.  
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Kulturelle aktiviteter gir samfunnet nytte4, eller ver-
dier, både gjennom at man er en økonomisk aktivi-
tet som skaper sysselsetting og økonomisk verdi-
skaping direkte, gjennom bruk av andre ressurser 
lokalt, og gjennom at man bidrar til å øke de kultu-
relle og sosiale verdiene som er viktige for utvik-
lingen av et samfunn og for innbyggerne.  
 
I dagligtale brukes ofte de økonomiske begrepene 
verdiskaping og ringvirkning på en måte som – be-
visst eller ubevisst – skaper uklarheter hva som me-
nes og om forventninger til effekter av tiltak. Uklar-
hetene knytter seg til at man inkluderer effekter/ver-
dier som ikke uten videre er økonomisk målbare, 
som for eksempel trivsel, bosetting, atmosfære, og 
liknende. Ved gjennomføring av ringvirknings- og 
verdiskapingsanalyser av virksomheter blir derfor 
ofte metoden utsatt for kritikk, når det rent faktisk er 
uklarhet om hva begrepene omfatter.5  
 
Bruk av økonomisk metode og estimering av øko-
nomiske effekter, betyr naturligvis ikke at andre virk-
ninger ikke er viktige. De inngår bare ikke i begre-
pene og metodene.   
 
I dette kapitlet redegjør vi derfor for hva som menes 
med økonomisk verdiskaping og virksomheters 
økonomiske ringvirkninger. Videre sammenfatter vi 
resultater fra et utvalg av tidligere analyser av kultu-
relle virksomheters betydning for verdiskaping og 
ringvirkninger, som bakgrunn for vår analyse. Vi re-
degjør for kritiske punkter i en ringvirkningsanalyse, 
og vår framgangsmåte for å avdekke verdiskaping 
og ringvirkninger i virksomhetene som inngår i 
denne analysen. Det er viktig for å kunne vurdere 

 
 
                                                      
4 Samfunnsnytte er et begrep som omfatter all nytte, vi som individer og 
samfunnet totalt sett får fra ulike goder og tjenester, ikke bare kroner og 
øre. 
5 Kort sagt er verdiskaping «noe» som foregår i den enkelte virksomhet, 
mens ringvirkningene er «noe» som forplanter seg til andre virksomheter. 

resultatene, og være klar over hva analysene om-
fatter, og – ikke minst - hva de ikke sier noe om. 

2.1 Økonomisk verdiskaping 

«Verdiskaping» brukes i dag upresist om en lang 
rekke forhold som gir oss nytte. For eksempel er be-
grepet «den brede verdiskapingen» lansert for å il-
lustrere et gjensidig forsterkende samspill mellom 
miljømessige, kulturelle, sosiale effekter og økono-
misk verdiskaping.6 Innenfor økonomisk teori har 
imidlertid verdiskaping et mer presist innhold, som 
vi heretter benevner «økonomisk verdiskaping». De 
andre typene av verdiskaping omtaler vi som ver-
dier, for å unngå en sammenblanding av begre-
pene. 
 
Økonomisk verdiskaping er virksomhetens inntekter 
(omsetning) fratrukket kostnadene for kjøp av varer 
og tjenester i produksjonen. Verdiskapingen omfat-
ter altså den merverdien som tilføres produktet eller 
tjenesten gjennom produksjonsprosessen i virk-
somheten, det vil si differansen mellom den prisen 
man betaler for innsatsvarene man trenger for å 
produsere og den prisen man selv får i markedet. 
Verdiskapingen er da «avlønningen» til sysselsatte 
og kapital7, se Figur 2.1. 
 
Det er imidlertid viktig å være klar over at økonomisk 
verdiskaping ikke er et mål i seg selv, men det er 
viktig for å finansiere og sikre vår velferd (i bred for-
stand). Dvs. at det er velferden som er målet mens 
den økonomiske verdiskapingen er et middel for å 
nå dette målet. 
 

6 Begrepet er lansert av Telemarksforskning, og benyttes spesielt innenfor 
analyser av betydningen av kultur- og naturarv (Haukeland og Brandtzæg 
2009). 
7 Det vil si til de viktigste interessentene: lønn til de ansatte, skatt til kom-
muner og stat, renter til kreditorer og avkastning til eierne. 

2 Kulturelle aktiviteters bidrag til økonomisk verdiskaping  
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Gitt at man har tall for omsetning, produktinnsats, 
lønnskostnader og driftsresultat er det enkelt å be-
regne virksomhetens verdiskaping, og bidrag til na-
sjonens samlede verdiskaping, dvs. bruttonasjonal-
produktet (BNP).  
 
Ofte er det imidlertid slik at man er interessert i virk-
somheter som ikke har et offentlig tilgjengelig regn-
skap. Mange kulturelle virksomheter er registrert 
som enkeltmannsforetak (ENK), og disse er ikke 
pliktige å levere regnskapstall til Brønnøysindre-
gistrert. For virksomheter det ikke finnes lett til-
gjengelige regnskapstall for, brukes gjerne syssel-
setting (antall årsverk) som god indikator på verdi-
skaping når andre tall mangler. Det er i mange tilfel-
ler lønnskostnadene som utgjør den vesentlige de-
len av verdiskapingen. Det gjør dessuten at man på 
en relativt enkel måte kan anslå næringers verdi-
skaping geografisk fordelt ut fra offentlig sysselset-
tingsstatistikk.  

2.2 Ringvirkninger 

Videre kan det ha interesse å se på hvordan den 
aktuelle virksomheten sprer seg utover i økono-
mien, dvs. virksomhetens kjøp av varer og tjenester, 

 
 
                                                      
8 Det vil si utgifter som ikke blir registrert i virksomhetens regnskap, men 
er penger som publikum bruker direkte til innkjøp i andre butikker/bedrifter 
i lokalområdet. 

og da spesielt det som kjøpes «lokalt» (det vil si i 
det analyserte området). Dette er det vi kaller for 
virksomhetens ringvirkninger, og er et begrep som 
ikke må forveksles med verdiskaping. Mens verdi-
skapingen (lønn og driftsresultat) i hver enkelt virk-
somhet kan summeres til samlet verdiskaping i fyl-
ket eller landet (i form av bruttonasjonalprodukt), vil 
omfanget av ringvirkningene variere med størrelsen 
på det området man studerer. Ringvirkninger fra 
flere områder kan derfor ikke summeres. Sammen-
hengen mellom ringvirkning og verdiskaping er vist 
i fig. 2.1.   

2.2.1 Overrislingseffekter 
Kulturelle arrangementer og virksomheter har ofte 
et uklart forhold til hvordan publikums utgifter til an-
net forbruk8 i forbindelse med arrangementet skal 
beregnes. En avgjørende faktor er da hvilket om-
råde som studeres og tiltrekningskraften til arrange-
mentet. I forbindelse med analyser av arrangemen-
ter, reiselivsaktivitet og andre virksomheter som er 
avhengig av besøkende/publikum, bruker vi gjerne 
å definere ytterligere én effekt – overrislingseffek-
ten. 
 

Figur 2.1: Sammenheng mellom omsetning, ringvirkninger og verdiskaping i en virksomhet 
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Overrislingseffekten er økt omsetning som skyldes 
at publikum kommer tilreisende til området. Den 
økte omsetningen kommer da framfor alt i varehan-
del og reiselivsrelaterte virksomheter. Den oppstår 
fordi det studerte området får tilført kjøpekraft fra 
personer som ellers ikke bruker penger i området. 
Dette er typisk utgifter til servering og overnatting, 
men også til andre deler av primært detaljhandelen. 
Innleide utøvere (hel- eller halvprofesjonelle) fra 
andre steder i landet vil også ha et lokalt konsum 
som kan gi overrislingseffekter.9  
 
Da dette er nye penger som tilføres området regner 
vi dette som en direkte virkning. Det utfordrende er 
å definere hvilke penger (les: publikummere) som er 
i området fra før og hva som kommer i tillegg.  Stør-
relsen og avgrensningen av området er derfor også 
en kritisk faktor for resultatene (se også figur 2.3. 
nedenfor).  
 
Det prinsipielle skillet mellom ringvirkninger og over-
rislingseffekter er at: 
a) overrislingseffektene skyldes at tilreisende pub-

likum/gjester/utøvere fra utenfor «lokalområ-
det» bruker penger til overnatting, mat og annen 
handel mens de oppholder seg i lokalområdet; 
mens 

b) ringvirkningene oppstår når arrangementets/ 
bedriftens inntekter brukes til innkjøp fra andre 
bedrifter (underleverandører) lokalisert i det de-
finerte lokalområdet, og de utbetalte lønninger 
brukes til innkjøp i det samme område (konsum-
virkninger). 

 
En viktig effekt av nye penger til et område er at det 
vil kunne være impulser til vekst. Tilrettelegging for 
eller (offentlig) satsing på kulturvirksomhet er iblant 
begrunnet med at man søker næringsutvikling eller 

 
 
                                                      
9 Den lønn eller de honorarer som betales til disse regnes imidlertid som 
import i ringvirkningsanalysen, dvs. som penger som går ut av området. 

befolkningsvekst. Det er derfor viktig å være klar 
over hvilke forutsetninger for dette som området 
har.   

2.2.2 Viktige premisser og utfordringer 

Tilpasning til lokale forutsetninger 
Ønskede effekter, som næringsutvikling og befolk-
ningsvekst, er effekter som først vil vise seg på lang 
sikt, og bygger på to avgjørende premisser: 
1) at de lokale underleverandørene er i stand til å 

etterkomme etterspørselen produkt- og kvali-
tetsmessig til en akseptabel pris, og  

2) at leverandørene i tilfelle har ledige produk-
sjonsressurser.  

 
I et slikt langsiktig utviklingsperspektiv er ringvirk-
ningene i utgangspunktet av større betydning enn 
overrislingseffektene. Dette tilsier at arrangemen-
ter/tiltak som kan passe inn i den lokale nærings-
struktur og økonomi har bedre forutsetninger for å 
generere lokaløkonomiske effekter enn arrange-
menter eller tiltak som ikke gjør det.  

Arrangementstidspunkt 
Å arrangere et tiltak i et turistområde med mange 
tilreisende og i turistsesongen, vil øke potensialet 
for at selve arrangementet blir vellykket i form av 
stor publikumsoppslutning og godt økonomisk re-
sultat. På den andre siden er det ikke sikkert det gir 
ønskede bidrag til området i form av overrislingsef-
fekter eller verdiskaping i for eksempel overnat-
tings-/serveringssektoren. Hvis de tilreisende ville 
vært i området likevel er effekten liten. Hvis tiltaket 
fortrenger andre tilreisende kan effekten være ne-
gativ. 
 
Et arrangement med stor tiltrekningskraft som ar-
rangeres i perioder med stor ledig kapasitet i andre 
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bedrifter lokalt, gir større risiko for at arrangementet 
kan gå med underskudd, men likevel kunne ha stor 
betydning for andre bedrifter i området. Det er derfor 
viktig ikke bare å måle publikumsoppslutning eller 
resultat i selve arrangementet for å vurdere hvorvidt 
tiltaket er vellykket for regionen.  
 
Det er altså et tiltaks/arrangements tiltrekningskraft 
som vil være avgjørende for hvor mange «nye» 
penger som tilføres et avgrenset område gjennom 
publikum/besøkende. Penger som er i området fra 
før (dvs. fra personer som bor fast i det definerte 
området) vil bidra til omsetning i selve arrangemen-
tet. Lokaløkonomisk vil dette likevel ikke være nye 
inntekter, og bare bidra lokaløkonomisk i den for-
stand at de kanskje brukes på andre innkjøp lokalt 
enn de ville gjort uten det aktuelle arrangementet.   
 
Lokale arrangementer kan, uavhengig av arrange-
mentstidspunkt, imidlertid tenkes å begrense hva 
man kan kalle en "kulturell handelslekkasje", dvs at 
man bruker penger på lokale arrangement heller 
enn på andre ting utenfor kommunen. Dette er i til-
felle effekter som ikke lar seg beregne, og derfor blir 
mest spekulasjoner. 

Områdeavgrensning 
En ringvirkningsanalyse kan gjennomføres på flere 
geografiske nivåer - nasjonalt, landsdel, fylke eller 
en mindre økonomisk region. Jo mer man ønsker å 
avgrense beregningene regionalt, desto større an-
del av ringvirkningene vil «lekke» ut av regionen 
som import.10 I beregningene av ringvirkningene vil 
derfor den viktigste konsekvensen av den regionale 
inndelingen være, at dette påvirker importandelene 
hos underleverandører. Et lite studieområde vil rett 
og slett ikke ha så mange potensielle leverandørbe-
drifter som et større område. 
 
 
                                                      
10 Det vil si at man må kjøpe for eksempel varer, lyd/lys, rigging, eller annet 
nødvendig utstyr, fra steder utenfor området fordi passende tilbud ikke fins 
lokalt. 

Andelen tilreisende publikum/besøkende blir der-
imot større desto mindre området er, og bidrar i ut-
gangspunktet til å øke overrislingseffektene.11 Ana-
lysen og forutsetninger i modellene må derfor tilpas-
ses, og er avhengig av hvilket, geografisk nivå man 
ønsker å studere ringvirkningene på. Dette er én av 
hovedårsakene til at ringvirkninger og overrislings-
effekter ikke uten videre kan summeres for flere om-
råder. 
 
Sammenhengene er anskueliggjort i figur 2.3. Ellip-
sen forestiller det området som studeres, og områ-
dets næringsliv er plassert i boksen lengst til høyre. 
Bedriftene kan levere produkter/tjenester enten til 
selve arrangementet/arrangøren, og er da underle-
verandører som inngår i ringvirkningene, eller de 
kan levere til konsum (sluttleveringer) til tilreisende 
besøkende privatpersoner og regnes da som di-
rekte virkninger. Pilene ut av ellipsen viser at det 
brukes penger på steder også utenfor lokalområdet. 
Figuren viser de økonomiske sammenhengene i ett 
område og områdets samhandling med «verden 
utenfor» området. 
 
De røde pilene angir de direkte effektene (inntek-
tene), mens blå og grønne piler viser hvordan ytter-
ligere sirkulasjon av de direkte inntektene foregår i 
området. Sorte piler ut av området viser hvor i om-
løpet penger lekker ut av området. De viser også at 
ringvirkningene alltid vil være mindre enn de peng-
ene som tilføres området gjennom virksomheten i 
første omgang. Det skyldes at det forekommer lek-
kasjer i form av innkjøp, skatt, og liknende, til andre 
områder. 

11 Vi sier i utgangspunktet, fordi dersom området blir mindre enn det som 
er en funksjonell region, vil deler av publikum likevel tilhøre lokalbefolk-
ningen og ikke bidra til økte inntekter.  
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2.3 Tidligere analyser av kulturaktiviteters bidrag 
til verdiskaping og ringvirkninger 

Det er over tid gjennomført svært mange analyser 
av kulturelle aktiviteters bidrag til lokal verdiskaping, 
analyser av varierende kvalitet og grundighet. Vi har 
sett nærmere på et utvalg analyser med høy faglig 
kvalitet, og som også til en viss grad bringer inn nye 
momenter i analysene.  
 
Litteraturgjennomgangen har hatt til hensikt å 
danne et grunnlag for tilpasning av metoden for 
ringvirkningsanalyser til kulturaktiviteter og -virk-
somheter.  

Hele miljøer eller næringer 
Becken, Bowitz og Ibenholt (2009) og Bowitz og 
Fjose (2008) dokumenterer et forskningsprosjekt 
hvor man vurderte den økonomiske verdiskapingen 
av kulturminnene/-miljøet på Røros, samt hvilken 
betydning dette hadde for identiteten til innbyggere 
og næringsliv i kommunen. Metoder som ble brukt i 
dette prosjektet inkluderer spørreundersøkelser 
blant turister og innbyggere (nyinnflyttede og ung-
dommer), økonomiske analyser av bedrifter. Be-
driftsdata ble supplert med intervjuer, for å få fram 
betydningen av å være lokalisert på Røros. Verdi-
skaping (i form av sysselsetting) og ringvirkninger, 
inkludert induserte effekter og etterspørsel etter 
kommunale tjenester ble beregnet. Kvalitative ver-
dier, som for eksempel bostedsattraktivitet, drøftes 

Figur 2.2 Prinsippskisse: pengestrømmer generert av tiltak/arrangement i et område 

 
Kilde: Ericsson (2009) 
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i innbyggerundersøkelsen: Nyinnflyttede innbyg-
gere ble spurt om hvorfor man flyttet til Røros, og 
ungdommer om de forventet å bo på Røros som 
voksne. Annen kulturminnerelatert eksport, i form 
av antikvariske håndverkstjenester drøftes kort. Re-
sultatene viser at den kulturminnerelaterte syssel-
settingen på Røros i 2005 utgjorde 7 prosent av 
samlet sysselsetting, og i tillegg bidro statlige over-
føringer til bevaring av kulturminnene med 25 års-
verk.  
 
Dahle m.fl. (2013) analyserer kunst- og kultursekto-
rens økonomiske og samfunnsmessige betydning i 
Bergen og Hordaland. At man inkluderer samfunns-
messige hensyn er basert på en anerkjennelse av 
kulturens samfunnsmessige verdi, og man ser der-
for også på mindre målbare størrelser som regional 
utvikling, bolyst og stedsidentitet. De avgrenser kul-
tursektoren til all profesjonell utøvende og ska-
pende kunstnerisk virksomhet framført for et publi-
kum, og de scener, arenaer og støttefunksjoner 
som kreves for å tilrettelegge for, og fremme, denne 
virksomheten. Kravet om publikumsrettet virksom-
het betyr at design, arkitektur og reklame faller uten-
for, ettersom disse virksomhetene retter seg mot 
andre kundegrupper. Beregningene er basert på 
komplette regnskapsdata for alle virksomheter i 
kunst‐ og kultursektoren (definert som ovenfor). I til-
legg gjennomførte man en spørreundersøkelse til 
de samme virksomhetene, en spørreundersøkelse 
til publikum og dybdeintervjuer med bedrifter. Kul-
tursektoren i Hordaland ble samlet beregnet til å 
skape økonomiske ringvirkninger på 2,4 milliarder 
kroner, og hvor den direkte verdiskapingen i bedrif-
tene utgjorde 1,1 milliard kroner, mens kulturturiste-
nes bidrag var 0,13 milliard kroner. I beregningen av 
ringvirkningene har man tatt med det totale kjøpet 

 
 
                                                      
12 Definert som bibliotek og museum; bøker, aviser, blader; design, rek-
lame, arkitektur; film, video, foto; kunsthåndverk; musikk; TV, radio; kunst-
nerisk virksomhet; underholdning. 

av lokale varer og tjenester, dvs. ikke begrenset 
dette til den andel som er basert på penger som 
kommer «utenfra». Sammenlignet med vår modell 
blir ringvirkningene høyere.  
 
Løyland, Sannes og Vareide (2007) analyserer kul-
turnæringene12 i Grenland. Intensjonen var å gjen-
nomføre en ringvirkningsanalyse av de kulturelle 
næringene i Grenland, men grunnet problemer med 
å få et tilstrekkelig godt datagrunnlag, valgte man å 
ha fokus på kulturens betydning for næringsutvikling 
i et dynamisk perspektiv. Man presenterer imidlertid 
tall for sysselsettingen i kulturelle næringer, og be-
regner at 5,5 prosent av bedriftene i Grenland er kul-
turbedrifter, og at disse sammen sysselsatte noe 
mer enn 1000 årsverk i 2006. 

Enkelte festivaler og spel 
Ericsson og Vaagland (2002) studerer tre kulturfes-
tivaler på Lillehammer: DølaJazz, Vinterspillene og 
Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. De 
belyser arrangementers betydning for vertssamfun-
nene og vertsregionene fra mange vinkler, ikke bare 
økonomisk eller næringsmessig, og deres betyd-
ning for utvikling av reiselivsdestinasjoner. De lo-
kale ringvirkningene anslåes til i alt 1,1 millioner kro-
ner i vare- og tjenestekjøp og 400 000—500 000 
kroner i lønnsutbetalinger. Overrislingseffekt av til-
reisendes forbruk er estimert til om lag 1,3 millioner 
kroner De samlede lokaløkonomiske effekter (ring-
virkninger og overrisling) ble dermed anslått til 2,5—
3 millioner kroner. (2001-kroner).  
 
Ericsson og Onshus (2007) ser på tre kulturfestiva-
ler som ble arrangert i Nord-Gudbrandsdalen som-
meren 2007: Kristindagene i Sel, Dansefestivalen i 
Sel og Diktardagane i Lom, og presenterer ringvirk-
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ningene (inkludert overrisling) av disse. De tre ar-
rangementene er svært forskjellige både i størrelse 
og innhold. Analysen er basert på arrangementenes 
regnskaper og forbruksdata samlet inn fra tilsku-
ere/deltakere Dansefestivalen, som har hele 6 000 
tilreisende deltakere, hadde den største inntekts-
virkningen i regionen på 9—10 millioner 2007-kro-
ner. Kristinspelet hadde ca 1 700 tilreisende og en 
inntektsvirkning på 2—2,2 millioner 2007-kroner. 
Diktardagane er et mindre arrangement med få til-
reisende og de har dermed en begrenset inntekts-
virkning i regionen, i 2007 på ca 300 000 kroner. 
Denne analysen synliggjør godt betydningen av å 
tiltrekke seg tilskuere utenfra for å øke den lokal-
økonomiske effekten.  
 
En relativt ny analyse av fem musikkfestivaler (Ma-
lakoff (Eid), Utkant (Gulen), Vossa Jazz (Voss), 
Festidalen (Kvinnherad) og Tysnesfest (Tysnes)) 
presenteres i Ryssevik og Dahle (2015). Formålet 
med analysen er å synliggjøre de økonomiske ver-
diene som festivalene genererer for lokalsamfunnet. 
De har innhentet regnskapsdata og informasjon om 
vare- og tjenestekjøp fra festivalene, samt at man 
gjennomførte spørreundersøkelser blant publikum 
på de fem festivalene. Resultatene fra denne analy-
sen presenteres i tabell 2.1. 
 
Analysen til Ryssevik og Dahle (2015) viser at den 
viktigste kilden til økonomiske ringvirkninger for de 
analyserte musikkfestivalene er publikums forbruk, 

dvs. overrislingseffektene. For alle festivalene sam-
let står denne komponenten for 80 prosent av de 
samlede ringvirkningene. Festivaler med mange til-
reisende som kommer til stedet på grunn av festiva-
len, har derfor bedre forutsetninger for å skape øko-
nomiske ringvirkninger enn en festival hvor publi-
kum er mer lokalt. Tilsvarende vil tilbudet av over-
nattings- og serveringsbedrifter og butikker i umid-
delbar nærhet av festivalområdet være avgjørende. 
Om alle festivalgjestene bor på festivalcamp eller 
privat og samtidig kjøper det de trenger av mat og 
drikke fra festivalens egen cateringtjeneste på festi-
valområdet, blir ringvirkningene i det lokale næ-
ringslivet mer begrenset enn om publikum bruker 
overnatting og servering fra andre bedrifter i områ-
det. 

2.4 Kritiske punkter i en ringvirkningsanalyse 

Det er gjennomført en lang rekke ringvirkningsana-
lyser av kulturelle arrangementer, og med svært va-
rierende kvalitet. Mange analyser har med rette blitt 
kritisert for å overdrive de lokaløkonomiske effek-
tene, og ikke ta tilstrekkelig hensyn til mulige feilkil-
der, som for eksempel at man ikke har målt faktisk 
forbruk (målefeil), at det er systematiske skjevheter 
i utvalget og/eller at det er analyse- eller rapporte-
ringsfeil. Svakheter ved denne type analyser disku-
teres bl.a i Bowitz og Ibenholt (2009). En nylig pub-
lisert forskningsartikkel (Mangset, Håkonsen og 
Stavrum 2017) lister opp vanlige innsigelser fra fors-
kerhold til denne type kartleggingsvirksomhet, som 
er: 
 
 Analysene er i for sterk grad tilpasset oppdrags-

givers ønsker og agenda.  
 Det er metodiske svakheter knyttet til frem-

gangsmåte og beregningsmodeller 
 De økonomiske effektene av kulturtiltak kan lett 

overvurderes. 
 

Tabell 2.1 Økonomiske virkninger (1=verdiskaping, 
2=ringvirkning og 3=overrisling) av fem musikkfesti-
valer, Tusen 2015-kroner 

Effekt 1 2 3 TOTAL 
Vossa Jazz 1 310 460 4 470 6 240 
Utkant 810 280 6 960 8 050 
Malakoff 900 310 6 140 7 350 
Festidalen 110 40 770 920 
Tysnesfest 1 120 390 4 590 6 100 

Kilde: Ryssevik og Dahle (2015) 
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De fleste rapporter vi har gjennomgått, er metodisk 
basert på innhenting av regnskapstall fra virksom-
heter, ut fra en operasjonalisert avgrensning13 av 
hva som er ‘kulturfeltet’ (Løyland m.fl., 2007, Dahle 
mfl., 2013) eller en gruppe eller enkeltaktører innen 
begrenset del av samme sektor (Aronsen, (2006), 
Hjemdahl, Hauge og Lind (2007), Ryssevik og 
Dahle (2015)). Noen bruker multiplikatorer14 eller 
andre fastsatte omregningsformler for å beregne in-
direkte virkninger (særlig Dahle m.fl, 2013, Ryssevik 
og Dahle, 2015), mens andre anslår på bakgrunn av 
kvalitative data og innspill fra informanter (særlig 
Aronsen, 2006). 
 
I Ericsson (2003) behandles utfordringer knyttet til 
de mange metodiske tilnærminger som ringvirk-
ningsanalyser gir. Disse gjelder stikkordsmessig 
hvordan man kan unngå dobbelttellinger, og be-
handling av områdeavgrensningens betydning, lo-
kalbefolkningens forbruk, tilreisendes forbruk, be-
tydningen av deltakere og utøvere (om det forekom-
mer fortrengningsmekanismer) samt offentlige til-
skudd.  

Dobbelttelling 
I særlig grad er det dobbelttellinger av økonomisk 
omsetning generelt, og publikumsbesøk spesielt, 
som bidrar til at effektene blir overestimert. Dette 
fordi det er særlig fare for å beregne samlet økono-
misk omsetning i et område, i stedet for at kun til-
leggseffekten (ringvirkninger) av et arrangement, en 
aktivitet eller virksomhet fanges opp. Publikumstel-
linger er også en potensiell fallgruve (Rykkja og 
Ericsson 2016). En festivalarrangør rapporterer for 
eksempel på sosiale medier og i lokalavisen om 
30 000 besøkende under arrangementet, som varte 
tre dager. For beregninger av økonomiske effekter 
er det viktig å vite om dette var samlet personbesøk 

 
 
                                                      
13 Her brukes som regel NACE-koder, som er basis for den næringsmes-
sige inndelingen av virksomheter i EU.  

på alle arrangement under festivalen eller antall 
unike besøkende. Det ene tallet er ikke nødvendig-
vis «riktigere» enn det andre, men de teller ulike 
størrelser.  
 
Nordvall og Wallstam (2016) presenterer et enkelt 
regneeksempel, som viser hvordan unike besø-
kende og personbesøk kan telles og estimeres som 
en tredagers festival med 15 000 besøkende dag 1, 
16 000 dag 2 og 20 000 dag 3. De 51 000 besø-
kende kan rapporteres som et publikum på 51 000, 
eller 27 000 unike besøkende som sto for 51 000 
personbesøk. Ringvirkningsanalyser basert på per-
sonbesøk og ikke unike besøkende vil dermed 
kunne gi svært overestimerte beregninger (Rykkja 
og Ericsson, 2016) 
 
BOP Consulting (2016), som beregner effekter av 
festivaler i Edinburgh, gir noen gode betraktninger 
og innspill på beregningsmetoder med utgangs-
punkt i deres ‘the whole trip’ og ‘activity day’ kon-
sept. The whole trip er benyttet i publikumsundersø-
kelser som indikator for å kartlegge hvorvidt tilrei-
sendes besøk var spesifikt knyttet til et arrange-
ment, mens ‘activity day’ la til grunn at det kun delvis 
var relatert til kulturvirksomhet under festivalperio-
der. I sistnevnte tilfelle bruker BOP tilreisendes for-
bruk kun for de dager den/de besøkende var tilstede 
på arrangement eller deltok i kulturaktiviteter. 

Avgrensning av kulturfeltet 
Det andre viktige definisjonsspørsmål er å ha klart 
for seg hva man forstår og mener med ‘kulturfeltet’. 
Dahle m.fl (2013) definerer kulturfeltet som «...«all 
profesjonell utøvende og skapende kunstnerisk 
virksomhet for et publikum og de scener, arenaer og 
støttefunksjoner som er på plass for å tilrettelegge 
for, og fremme, denne virksomheten», samtidig som 

14 Det vil si at man multipliserer den direkte virkningen med en fast faktor, 
som er 0,XX, for å estimere ringvirkninger. 
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de avgrenser feltet gjennom eksklusjon av eksem-
pelvis design, arkitektur og reklamevirksomhet, ved 
å ha publikumsrettet aktivitet som et kriterium. Det 
er videre problematisk at det er kunstige skiller ba-
sert dels på skjønn for enkelte uttrykksformer, som 
litteratur, hvor skjønnlitteratur er inkludert, men ikke 
nyhetsformidling eller opplysningsvirksomhet, hvis 
vi under dette finner eksempelvis foredrags- eller 
kåserivirksomhet. Salgs- og distribusjonsledd (bok-
handlere og platebutikker) faller heller ikke inn un-
der definisjonen og avgrensningen, fordi kun pro-
duksjon og infrastruktur innlemmes. Hvor stor del av 
verdikjeden som skal innlemmes i en kartlegging 
må avklares og gjøres rede for, slik at det er klart 
hva resultatene omfatter. Det samme må gjøres 
med tanke på hva som måles – og hvorvidt det er 
samlet verdiskaping eller ringvirkninger må følge av 
hvor stor del av verdikjeden som innlemmes. 

Alternativ bruk av ressurser lokalt 
Videre tar man ikke alltid hensyn til hva som ville ha 
skjedd i fravær av den aktuelle aktiviteten eller om 
et besøk skyldes denne aktiviteten eller at man be-
søker området uansett. Er det for eksempel arbeids-
ledighet som er alternativet, eller ville ressursene 
(først og fremst arbeidskraften) ha blitt brukt i andre 
aktiviteter, som kanskje til og med hadde gitt høyere 
verdiskaping? 
 
De lokale innbyggernes pengebruk vil for så vidt bi-
dra til omsetning i selve arrangementet, men vil i 
prinsippet ikke bidra lokaløkonomisk hvis de alter-
nativ hadde blitt brukt på andre lokale arrangemen-
ter, tjenester eller varer. Det er kun i den grad det 
erstatter konsum som ellers ville ha gått ut av lokal-
samfunnet, for eksempel i form av konsum av im-
porterte varer eller konsum av kulturelle tjenester et 
annet sted i landet eller utlandet, som det gir et po-
sitivt bidrag til den lokale verdiskapingen. Men om 
det erstatter lokalt konsum av tjenester som har en 

høyere verdiskaping enn det aktuelle arrangemen-
tet er bidraget negativt. Det er derfor vanlig å ikke ta 
med dette konsumet når ringvirkninger beregnes. 

Hvorfor gjennomføre ringvirkningsanalyser 
Ringvirkninger har fra forskerhold blitt ansett for å 
være alt fra et blindspor og ‘halleluja’ forsking, til å 
kunne sees på som unøyaktig (avhengig av me-
tode), men i mange tilfeller likevel en nyttig øvelse 
for involverte aktører på et kunnskapsfelt hvor det 
er underskudd av forskning, se Vareide (2012), Dir-
dal (2012) og Nordgård (2015). Det er ikke nødven-
digvis selvmotsigende å ville profilere positive funn 
og den omdømmeeffekt dette har for aktører som 
måles. Realistiske beregninger vil også kunne iden-
tifisere «hull» i lokale økonomier, og som kan ut-
gjøre et potensial for økt bruk av lokalt produserte 
varer eller tjenester, og dermed øke den lokale ring-
virkningseffekten. 
 
Bruk av korrekt metodikk for å gjennomføre denne 
type analyser kan gi gode anslag på det studerte 
objektets økonomiske betydning. Det vil si at en god 
studie klarer å skille ut nettoeffekten på økonomien, 
og gjør klart rede for metodikken.  

2.5 Metode for å beregne ringvirkninger 

I dette delkapitlet gjennomgår vi hvordan en ring-
virkningsanalyse gjennomføres og hva man trenger 
av datagrunnlag, og hvordan vi gjennomfører ring-
virkningsanalysene av kulturelle aktiviteter i Møre 
og Romsdal. De utvalgte aktivitene/virksomhetene 
er Operaen i Kristiansund, Kristiansund Kirke Kunst 
Kulturfestival, Nordic Light International Festival of 
Photography (Kristiansund), Giskespelet, Kongens 
ring (Herøy-spelet) og Lady Arbuthnott i Sunndals-
øra. 
 
Som omtalt over deles virkningene som er inkludert 
i en ringvirkningsanalyse inn i direkte, indirekte og 
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induserte virkninger. I beregningen av disse virk-
ningene tar vi med både virksomhetenes egne kjøp 
av varer og tjenester lokalt og de tilreisende publi-
kums kjøp av varer og tjenester, dvs. det som om-
tales som overrislingseffekter. 

2.5.1 Direkte virkninger 
Første steg i en ringvirkningsanalyse består i å kart-
legge de direkte virkningene. Med de direkte virk-
ningene mener vi aktiviteten15 i de virksomhetene 
som er involvert i driften av den kulturelle aktivite-
ten. Den aktuelle metoden for å kartlegge dette av-
henger av hvilken type ringvirkningsanalyse man 
skal gjennomføre; for en enkeltvirksomhet, et ar-
rangement eller for en hel næring. 
 
Felles for alle de tre analyseobjektene er at man 
skal beregne den økonomiske verdiskapingen som 
kan knyttes direkte til den aktuelle aktiviteten. For 
en enkeltvirksomhet er dette enkelt å avgrense, og 
utgjør da helt enkelt verdiskapingen i den aktuelle 
virksomheten, dvs omsetningen fratrukket kostna-
dene for kjøp av varer og tjenester. I dette tilfellet vil 
datatilgangen også være enkel, da man kan ta ut-
gangspunkt i virksomhetens regnskaper. En ring-
virkningsanalyse av hele kulturnæringen følger 
samme prinsippet, men der verdiskapingen skjer i 
mange flere virksomheter, og følger pengestrøm-
mene nedover i verdikjeden. I det tilfellet vil det 
være nødvendig å gjøre en avgrensning av hvilke 
virksomheter som er del av næringen, samt ha over-
sikt over den økonomiske aktiviteten til virksomhet-
ene.  
 
For et kulturarrangement kan de direkte virkningene 
deles inn i to. Tilsvarende som for en enkeltbedrift 
og næring, består de direkte virkningene av verdi-
skapingen i de virksomhetene som lager i stand ar-
rangementet. Datagrunnlaget kan her fremskaffes 
 
 
                                                      
15 Måles som regel i omsetning eller sysselsetting. 

enten direkte fra enkeltbedriftene som gjennomfører 
arrangementet eller gjennom offentlige regnskaps-
registre eller andre regnskapsdatabaser. 
  
Da kulturarrangementer er aktiviteter som er opp-
møtebaserte, kommer i tillegg virkninger i virksom-
heter som tilbyr tjenester direkte til publikum, men 
ikke er registrert i arrangementets regnskaper, det 
vi kaller overrislingseffekter. Dette kan være trans-
porttjenester, bespisning, shopping og overnatting. 
Dette er nærmere omtalt i kapittel 2.5.4. nedenfor. 
 
I denne analysen av kulturelle aktiviteter og virk-
somheter har vi innhentet regnskapsdata direkte fra 
hver virksomhet. I tillegg til at det har gitt oss relativt 
detaljerte tall har det for flere av virksomhetene vært 
eneste muligheten for å få regnskapstall. Sistnevnte 
skyldes at de enten er for små til å være pliktige å 
levere inn regnskapsdata til Brønnøysundregistret 
eller at de er organisert som en del av kommunenes 
økonomi. 

2.5.2 Indirekte virkninger  
Neste skritt i analysen er å beregne den økono-
miske aktiviteten fra de indirekte virkningene. De in-
direkte virkningene oppstår når penger fra de di-
rekte virkningene settes i nye omløp i andre virk-
somheter i det studerte området. Indirekte virk-
ninger omfatter da sysselsetting og verdiskaping 
hos underleverandører til kulturvirksomheter og 
eventuelt underleverandørene til virksomhetene 
som tilbyr tjenester direkte til publikum av arrange-
menter. De indirekte virkningene omfatter også sys-
selsettingen hos underleverandørenes underleve-
randører, og så videre. 
 
Utgangspunktet for beregningen av de indirekte 
virkningene er kjøp av varer og tjenester fra kultur-
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virksomhetene og virksomhetene som tilbyr tjenes-
ter direkte til publikum av arrangementer. Graden av 
detaljeringsgrad vil også her avhenge av omfanget 
av analysen. Den mest presise metoden å beregne 
de indirekte ringvirkningene på, er å benytte seg av 
leverandørlister for de aktuelle kulturvirksomhet-
ene. Ved å videre koble dette med regnskapsdata-
basen SAFE16 kan vi både plassere leveransene 
geografisk etter hvor leverandørbedriften er lokali-
sert, samt knytte det til hvilken næring leverandøren 
tilhører. I tilfelle det ikke er mulig å benytte seg av 
leverandørlister, må man isteden bruke kryssløps-
tabeller fra nasjonalregnskapet. I denne analysen 
har vi hatt tilgang til aktivitetenes leverandørlister, 
og dermed fått detaljerte data om kjøp av varer og 
tjenester. 
 
De økonomiske ringvirkningene beregnes videre 
ved å benytte en ringvirkningsmodell. I dette pro-
sjektet har vi benyttet oss av Samfunnsøkonomisk 
Analyses RingvirkningsMODell (SARMOD). I mo-
dellen beregnes verdiskaping og sysselsetting hos 
leverandører og videre hos disses underleverandø-
rer. For førstnevnte har vi detaljerte tall gjennom le-
verandørlister, men for leverandørenes underleve-
randører bruker ringvirkningsmodellen nasjonal-
regnskapets kryssløp til å fordele en gitt produksjon 
til leveranser og verdiskaping hos disse, og videre 
til underleverandørenes underleverandører, etc. I 
alt omfatter modellen 5 runder med underleveran-
ser.17  
 
Resultatene fra modellen gir oss de beregnede in-
direkte virkningene målt i verdiskaping og sysselset-
ting.  

 
 
                                                      
16 Samfunnsøkonomisk analyse regnskapsdatabase, SAFE som bygger 
på data virksomheter rapporterer til Brønnøysundregistret.  

2.5.3 Induserte virkninger 
Verdiskapingen fra virksomhetene som direkte og 
indirekte arbeider i kulturvirksomheter eller leverer 
varer og tjenester til publikum av arrangementer, 
fordeles mellom arbeidstakerne (lønn) og kapitalei-
ere (overskudd og utbytte). Disse inntektene benyt-
tes til konsum og investeringer, som igjen gir sys-
selsetting og verdiskaping. Dette er forsterknings-
mekanismer i økonomien som vi kaller induserte 
virkninger eller konsumvirkninger. 
 
Det finnes flere metoder for å beregne de induserte 
virkningene. Valg av metode avhenger blant annet 
av omfanget av analysen både når det gjelder hvor 
stor sektor man analyserer ringvirkningene for, geo-
grafisk nedslagsfelt og tidshorisont. Samtidig vil til-
gjengelige ressurser i prosjektgjennomføring være 
avgjørende for valg av metode. 
 
Dersom omfanget av ringvirkningene er relativt mo-
derate (for eksempel enkeltbedrift, arrangement el-
ler liten næring), geografiske nedslagsfeltet er re-
gionalt og tidshorisonten på analysen er kort, for ek-
sempel ett år, kan de induserte virkningene bereg-
nes ved bruk av en forenklet analyse. Metoden for 
dette er å summere all verdiskaping (lønnskostna-
der og driftsresultat) fra de direkte og indirekte virk-
ningene. Deretter beregnes andelen av inntektene 
som konsumeres, samt hvor stor andel som konsu-
meres innenfor det geografiske nedslagsområdet, 
og hvor mye som går til import eller konsum andre 
steder i Norge eller utlandet. Til slutt benyttes sam-
menhenger i nasjonalregnskapet mellom konsum-
andeler og næringssammensetning for å beregne 
hvor mye sysselsetting dette gir hos de som produ-
serer disse varene og tjenestene. 
 

17 Den geografiske fordelingen av leverandørenes innkjøp (dvs. runde 2-5 
i modellen) er beregnet basert på importandeler i det nasjonale kryssløpet, 
men hvor det er gjort tilpasninger ut fra regionens næringsstruktur. 
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Dersom omfanget av ringvirkningene er store (for 
eksempel en stor næring), geografiske nedslagsfel-
tet er på landsdel eller nasjonalt og tidshorisonten 
på analysen er lenger, for eksempel 3 år og opp-
over, kan de induserte virkningene beregnes ved å 
benytte en makroøkonomisk modell.  
I analysen av de kulturelle aktivitetene i Møre og 
Romsdal har vi benyttet den forenklede varianten. 

2.5.4 Overrisling 
Ettersom tilreisende publikum er vanskelig å finne 
igjen i offentlige statistikker, krever beregningen av 
disse virkningene en annen tilnærming. Den anbe-
falte tilnærmingen vil blant annet avhenge av analy-
sens omfang. I større prosjekter vil det være hen-
siktsmessig å gjennomføre intervjuer med publikum 
eller sende ut spørreundersøkelser. I en forenklet 
analyse vil det være mer aktuelt å basere seg på 
erfaringstall fra andre analyser av lignende arrang-
ementer eller mer skjønnsbaserte forutsetninger.  
 
For å beregne hvor stor andel av publikum som er 
tilreisende har vi gjennomført spørreundersøkelser 
i forbindelse med de aktivitetene som ble gjennom-
ført i perioden juni-september 2018, se vedlegg 1 
for spørreskjema. For de andre aktivitetene har vi 
brukt andre fremgangsmåter, se omtale i kapittel 5 
for hver aktivitet. 
 
I spørreundersøkelsen spurte vi bl.a. om hvor mye 
penger som ble brukt i området ved besøket, men 
disse svarene er beheftet med stor usikkerhet, et-
tersom flere respondenter ikke har svart på dette. Vi 
har derfor basert oss på konsumtall fra Innovasjon 
Norges turistundersøkelse fra sommersesongen 
2016. Tallene fra Innovasjon Norge er oppjustert til 
2017-kroner med KPI, og fratrukket mva. Tabell 2.2 
sammenstiller konsum pr døgn etter type tjeneste 
og overnatting. I beregningene av totalt konsum for-
utsetter vi at transportkostnadene inntreffer kun en 
gang per besøkende. 
 

Tabell 2.2 Forutsetninger om konsum hos besø-
kende, kroner per døgn  

Over-
nat-
ting 

Trans-
port 

Øvrig Totalt 

Kun dagsbesøk 
 

229 289 518 

Familie, kjente, 
egen hytte 

 
229 289 518 

Betalt overnat-
ting (hotell, hus 
eller camping) 

444 229 578 1251 

Kilde: Innovasjon Norge 

 

2.6 Geografisk avgrensning 

Som påpekt er det viktig at ringvirkningene kun in-
kluderer «nye» penger inn i regionen og de midler 
som blir brukt lokalt. Det betyr at de indirekte virk-
ningene hos underleverandører kun teller med de 
underleverandører som er lokalisert innenfor den 
geografiske avgrensningen. Underleverandører 
omfatter også profesjonelle artister som medvirker i 
de kulturelle aktivitetene. Den inntekt (honorar) 
disse får vil til største delen tilfalle et annet lokal-
samfunn enn der hvor arrangementet pågår, og skal 
derfor ikke telles med. I prinsippet gjelder dette også 
for ansatte som ikke er bosatt innenfor den geogra-
fiske avgrensningen, men i dette prosjektet har vi 
antatt at alle ansatte er bosatt lokalt. De profesjo-
nelle utøvernes forbruk i området får vi delvis fanget 
opp gjennom at virksomhetene dekker kost og losji 
(diett), som vi har beregnet som lokalt konsum. 
 
Når det gjelder inntektene til virksomheten må det 
skilles mellom inntekter fra lokale aktører og inntek-
ter fra andre (eksportinntekter). Inntekter fra lokale 
aktører, inkludert både lokale besøkere, sponsorer 
og tilskudd fra kommunen, skal ikke telles med. 
Dette begrunnes med at tilskudd fra kommunen 
uansett ville blitt brukt i kommunen, mens det er 
flere områder/regioner som vil konkurrere om fyl-
keskommunale og nasjonale tilskudd. Eksportinn-
tektene omfatter inntekter fra tilreisende publikum, 
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sponsorer fra andre steder og altså tilskudd fra fyl-
keskommune og stat.  
 
I dette prosjektet har vi fordelt sponsorinntektene et-
ter hvor de enkelte sponsorene er lokalisert og hvor-
vidt de er eksportbedrifter eller ikke (en eksportbe-
drift som er lokalisert i nærområdet er her antatt å 
bidra med «nye» penger). De offentlige tilskuddene 
fra fylkeskommunen og statlige aktører er antatt å 
komme utenfra. For tilreisende er det gjennomført 
spørreundersøkelser for å avdekke andelen tilrei-
sende.  
 
 
 
 
 
 

Den geografiske inndelingen er den regioninnde-
lingen som brukes i Møre og Romsdal, dvs.  
 Kristiansund: Kristiansund, Averøy, Aure, 

Smøla. Virksomhetene her omfatter Operaen i 
Kristiansund, Kristiansund Kirke Kunst Kultur-
festival og Nordic Light. 

 Nordmøre: Sunndal, Tingvoll, Surnadal, Rindal, 
Halsa. Her finner vi Lady Arbuthnott. 

 Søndre Sunnmøre: Ulstein, Vanylven, Sande, 
Herøy, Hareid, Ørsta, Volda. Kongens ring gjen-
nomføres på Herøy. 

 Ålesund: Ålesund, Ørskog, Norddal, Stranda, 
Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Ha-
ram, Sandøy. Giskespelet gjennomføres på 
Giske. 

 
 
 
 

Figur 2.3 Kart over den geografiske inndelingen 
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Kultur kan gi innbyggerne nytte som ikke nødven-
digvis kan måles i penger, og som vi omtaler som 
andre samfunnsmessige verdier. For eksempel kan 
et kulturarrangement engasjere mange frivillige som 
bidrar i både planlegging og gjennomføring, og som 
har stor personlig glede av dette, samtidig som det 
bygger sosiale nettverk mellom deltakerne. Å være 
tilskuer på et slikt arrangement, eller en annen kul-
turopplevelse, kan gi en glede og nytte der og da, 
men også gi kunnskap og stolthet som varer langt 
utover selve opplevelsen.  
 
De andre samfunnsmessige verdiene som er knyt-
tet til kultur kan deles opp i sosiale og kulturelle ver-
dier. Sosiale verdier handler om samarbeid, felles-
skap, tilhørighet, engasjement og nettverk, dvs. om 
interaksjonen mellom mennesker. Kulturell verdi 
handler mer om hvordan man bruker historien og 
symboler for å styrke den lokale identiteten, dvs. 
mer om hvordan omgivelser og opplevelser påvirker 
oss. Både de sosiale og kulturelle verdiene kan på-
virke folks ønsker om å bosette seg eller bli væ-
rende i lokalsamfunnet eller å etablere næringsvirk-
somhet der, og dermed ha stor betydning for hvor-
dan et samfunn utvikler seg.  

3.1 Kultur og attraktivitet 

Satsing på kultur og et godt kulturtilbud har derfor 
blitt sett på som et godt verktøy for å skape og be-
holde et steds attraktivitet. Men en studie fra Tele-
marksforskning i 2012 klarte ikke å finne noen sta-
tistisk sammenheng mellom hvor mye en kommune 
brukte på kultur og befolkningsvekst (Vareide og 
Kobro 2012). «Ingen av analysene viser at kultur 
har en statistisk signifikant påvirkning på nettoflyt-
tingen», heter det i rapporten. En ny studie gjort av 
Telemarksforskning i samarbeid med Kunnskaps-
verket viser derimot at kommuner som satser på 
kultur kan påvirke tilflyttingen (Vareide 2018). Disse 
kommunene får ikke flere innbyggere, men de kan 

få flere innbyggere med høyere utdanning. Det be-
tyr imidlertid ikke at en har belegg for å si at kom-
muner med mye kultur trekker til seg innbyggere i 
større grad enn kommuner med lite kultur, men kul-
tur kan påvirke hvem som flytter til et sted. I de ti 
kommunene som plasserte seg høyest på kulturin-
deksen til Telemarkforskning i 2015 hadde 39 pro-
sent av den yrkesaktive befolkningen minst tre års 
høyere utdanning. I de ti kommunene med lavest 
plassering på kulturindeksen var tilsvarende andel 
20,3 prosent. 
 
Det er videre flere steder som med til dels meget 
stort hell har brukt kultur og kulturbygg som en vel-
lykket regional utviklingsstrategi. Et av de mest 
kjente har til og med fått eget navn – "Bilbao-effek-
ten". Bilbao er en by i Nord Spania som på nitti-tallet 
var preget av et næringsliv i stagnasjon og høy ar-
beidsløshet. Guggenheim-stiftelsen, mest kjent for 
museet som ligger som nabo til Central Park, New 
York, så seg om etter et sted å etablere et museum 
i Europa. De fikk en tomt ned mot den gamle havna 
av Bilbao kommune, og hyret inn den kjente arkitek-
ten Frank Gehry for å tegne huset. Det ble et signal-
bygg og landemerke som fungerte meget godt i rei-
selivssammenheng. Før Guggenheim hadde Bilbao 
rundt 30 000 besøkende årlig, mens museet alene 
har opp mot en million besøkende i gode år (Holm 
2015). Samtidig har dette åpenbart vært med på å 
endre Bilbaos omdømme. En god del av disse ef-
fektene vil vise seg i beregning av økonomisk verdi-
skaping og ringvirkninger, for eksempel de penger 
som tilreisende legger igjen på hoteller og restau-
ranter, men mye er også ikke direkte målbart i øko-
nomiske termer. 
 
Strategien med å bruke kultur og signalbygg i sam-
funnsbyggingen er blitt stadig mer brukt. Det er for 
eksempel naturlig å se Snøhettas operabygg i 
denne konteksten, og et nylig avsluttet forsknings-
prosjekt om Operaens symbolske betydning viser at 

3 Andre samfunnsmessige verdier 



 
 

24 RINGVIRKNINGER AV KULTURELLE AKTIVITETER I MØRE OG ROMSDAL | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

den har bidratt til styrke innbyggernes identitet 
(Kunnskapsverket, 2018). Denne undersøkelsen 
peker klart i retning av at Operaen bidrar til å øke 
renommeet til Oslo. Et av spørsmålene i undersø-
kelsen var: «jeg opplever at Operaen som bygg er 
en viktig del av Oslos identitet». Her kunne man 
svare på en skala fra 1 – 5, der fem betyr at man er 
helt enig. Her var gjennomsnittet på 3,82, hvilket er 
et tydelig og signifikant funn på at de spurte mener 
at bygget er en viktig del av Oslos identitet.  
 
Innen festivalforskning er det en egen forskningstra-
disjon knyttet til de sosiale effekter som kulturar-
rangementer kan bidra med. Man snakker her om 
følelsen av «liminalitet» et større kulturarrangement 
bidrar med (Aagedal, Egedal og Villa 2009). Brudd i 
samfunnsordenen knyttet til dramatiske hendelser 
eller skifter kan skape en liminal tilstand der sam-
funnets etablerte forestillinger om kva som er reelt 
og normalt settes til side. Denne liminalitet kan være 
med på å øke identiteten til innbyggerne. Aagedal 
m,fl (2009) viser til en studie av kulturlivet i Holste-
bro i form av en festuke med arrangement store de-
ler av døgnet og hvor mange lokale innbyggere del-
tok. Festuken skapte en form for time-out-of.time:  
 

«Festugen etablerer en grænse til hverda-
gen. Dette er en pause, et frirum, en an-
derledes tid, et tomrum befriet fra daglig-
dagens retninger, vaner og automatismer 
(…) Byen har med festugerne fået et nyt 
ritual, et identifikationspunkt uden for 
hverdagen»  

(Skot-Hansen 1998:180, referert i Aagedal m.fl. 2009).  

 
Det er dokumentert at kultur- og idrettsarrangemen-
ter bidrar til å styrke identitet og synlighet i region, 
frivillig arbeid og lokalt idretts- og kulturarbeid, se for 
eksempel (Innovasjon Norge 2011). Festivaler, 

vertskommune og fylke kan ha en gjensidig, veksel-
virkende og selvforsterkende samfunnsøkonomisk 
effekt på hverandre. Festivaler, gjennom markeds-
føring, profilerer stedet hvor arrangementet finner 
sted, mens stedet (kommunen) ofte bidrar med tje-
nester eller arbeidsinnsats som motytelse, se for ek-
sempel Vestby, Samuelsen og Skogheim (2012). 
Jobbfrivillighet, definert som tjenester en person 
som del av en annen jobb bidrar med i eksempelvis 
teknisk produksjon kan ha kompetanseutviklende 
effekt (samfunnsøkonomisk) og bidra til at arrange-
mentet totalt sett får lavere kostnader (økonomisk, 
verdiskapende effekt) (Aagedal, Egedal og Villa 
2009). Dette er ofte tause prosesser det er viktig å 
utvikle metoder for å kunne måle, dersom en ønsker 
å måle effekt så nøyaktig som mulig. 

3.2 Tidligere analyser 

Det er mange analyser som drøfter andre verdier 
som kulturelle aktiviteter og arrangementer kan føre 
med seg, men relativt få som faktisk prøver å verd-
sette disse. Nedenfor presenter vi kort noen norske 
analyser, mens vedlegg 1, presentasjonen av ring-
virkningsanalyser, kort omtaler disse verdiene i det 
tilfelle den aktuelle ringvirkningsanalysen har en 
omtale av disse. 
 
I et forskningsprosjekt om verdiskapingen knyttet til 
kulturminnene på Røros ble det, i tillegg til en ring-
virkningsanalyse, gjort forsøk på å kartlegge hvilke 
andre verdier innbyggere og næringsliv tilla kultur-
minnene og om mulig kvantifisere disse (Becken, 
Bowitz og Ibenholt 2009). For å undersøke hvorvidt 
kulturarven har en merkevareeffekt for bedriftene på 
Røros ble det gjennomført dybdeintervjuer med et 
utvalg bedrifter. Her fikk bedriftene oppgi de tre ting 
de mente var mest positivt med å være lokalisert på 
Røros, men også hva som var negativt. Funnene 
peker på at kulturminnene overveiende vurderes 
som positive, men de ble allikevel kun i begrenset 
grad brukt av bedriftene til markedsføring e.lign. 
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For å kartlegge om kulturminnene påvirket identite-
ten til innbyggerne på Røros, ble det gjennomført to 
spørreundersøkelser; en til nyinflyttede og en til ele-
ver på videregående skole. Når det gjelder sist-
nevnte undersøkelse fant man en svak tendens til 
at ungdommer på Røros tilla kulturarven større 
verdi enn ungdommene på Tynset, men andre as-
pekter ved Tynset bidro til at Tynsetungdommene 
hadde en like sterk stedsidentitet totalt sett som 
ungdommene på Røros. Dvs. at kulturminnene bi-
dro til identiteten, men at det er mange andre forhold 
som også bidrar til identitet som kan være minst like 
sterke. Dette kan tyde på at man har knyttet identi-
teten sin til stedet sitt uansett, men at de forholdene 
som bidrar til identiteten er forskjellige. 
 
Når det gjelder undersøkelsen blant nyinflyttede ty-
der svarene tyder på at kulturminnene har en viss 
tiltrekningskraft, og at det synes å kunne påvirke 
flyttingen ved at folk i noe større grad aksepterer 
mindre attraktive jobber på Røros fordi kulturmin-
nene et stykke på vei oppveier denne ulempen. De 
høyest utdannede innflytterne bosatte seg i stor 
grad i Bergstaden (dvs. sentrale Røros), til en viss 
del motivert ut fra et aktivt kulturliv her. Dette er et 
funn som til dels er bekreftet i den i kapittel 3.1 om-
talte analysen fra Telemarksforskning som viser at 
kulturtilbudet i en kommune kan påvirke hvem som 
bosetter seg der (Vareide 2018). 
 
I analysen av kunst- og kultursektorens økonomiske 
og samfunnsmessige betydning i Bergen og Horda-
land (Dahle m.fl., 2013) drøftes kulturens bidrag til: 
 Ett kreativt klima: drøftingen her er knyttet til at 

interaksjonen mellom kultur og næring først og 
fremst ser ut til å dreie seg om kjøp og salg av 
kulturelle produkter og tjenester og i mindre 
grad om kompetanseutveksling. Bedriftene til-
byr ansatte og kunder billetter til kulturarrange-
ment, ofte der bedriften er inne som sponsor, 

eller de kjøper kulturelle tjenester til internar-
rangement. De benytter seg imidlertid i liten 
grad av den faglig‐kreative kompetansen som 
kultursektoren besitter. 

 Tilflytting/kreativ arbeidsklasse: man har gjen-
nomført en undersøkelse blant kunst‐ og kultur-
virksomhetene i fylket hvor de bl.a. ble spurt om 
de synes at næringslivet i fylket i tilstrekkelig 
grad utnytter de mulighetene som kunst‐ og kul-
tursektoren gir til å markedsføre fylket som et 
attraktivt sted å bo og arbeide. Kunst‐ og kultur-
virksomhetene er jevnt over negative til næ-
ringslivets utnyttelse av disse mulighetene.  

 Bolyst: her har man kun en kvalitativ drøf-
ting/kritikk av Telemarksforsknings tidligere 
analyser som viste at det ikke var noen sam-
menheng mellom kultur og tilflytting. 

 
Dahle m.fl. (2013) gjennomførte også intervjuer 
med store bedrifter i fylket, og alle vurderer et rikt 
kulturliv som en betydelig trivselsfaktor og en viktig 
del av regionens eller lokalsamfunnets samlede om-
dømme, men få tror at kulturlivet er avgjørende for 
å trekke arbeidskraft til regionen. Natur og frilufts-
muligheter teller like mye som et pulserende kultur-
tilbud, et funn som for øvrig er i tråd med Becken 
m.fl. (2009). 
 
I et forskningsprosjekt om festivalers betydning for 
arrangører, lokalsamfunn og publikum, illustrert ved 
3 kulturfestivaler i Lillehammer ble det bl.a. gjort et 
omfattende arbeid for å kartlegge festivalenes 
betydning som arenaer for kulturelle opplevelser og 
sosialt fellesskap, deres betydning for lokalt 
kulturliv, trivsel og lokal tilhørighet, i tillegg til deres 
lokaløkonomiske betydning, se Ericsson & 
Vaagland (2002). De så også på festivalenes sam-
handling med og avhengighet av lokale aktører og 
deres tilpasning til stedets fysiske og sosiale struk-
turer. Videre drøfter de betydning for lokale artis-
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ter/utøvere av lokale kulturarrangement, som gjen-
nom arrangementet får en viktig presentasjons-
arena, enten alene eller sammen med artister uten-
fra. Arrangementene kan også bidra til et større og 
mer mangfoldig kulturtilbud lokalt, og med stem-
ning, atmosfære som kommer lokalbefolkning og 
andre aktører til gode. Kartleggingen av effektene 
på lokalsamfunnet er basert på intervjuer og et 
spørreskjema til publikummere. Andre verdier enn 
de lokaløkonomiske (dvs. ringvirkningsanalysene) 
er kun drøftet kvalitativt.  
 
Siden 2006 har Riksantikvaren hatt et verdiska-
pingsprogram, hvor man har gitt tilskudd til en lang 
rekke lokale prosjekter som har hatt til hensikt å 
bruke kulturarv til det beste for befolkning, nærings-
liv, lokalsamfunn og regioner.18 I 2012 fikk Rambøll 
i oppdrag å kartlegge de lokaløkonomiske effektene 
av disse prosjektene, hvor man også drøftet kultu-
rell og sosial verdiskaping (Rambøll 2012). Ifølge 
Rambøll (2012) har verdiskapingsprogrammet bi-
dratt til kulturell verdiskaping, gjennom å ivareta det 
lokale særpreget og egenarten ved kulturminnet. De 
private eierne har økt sin kunnskap om stedets lo-
kalhistorie, noe som har bidratt til å skape arena for 
formidling av kulturhistorien, i tillegg til at verdiene 
blir tatt vare på. Når det gjelder sosial verdiskaping 
har Verdiskapingsprogrammet økt bevisstheten om 
kulturminnet som en ressurs i lokalsamfunnet. Pro-
grammet har også ført til økt stolthet knyttet til hjem-
stedet bl.a. som følge av dugnadsinnsats og gjen-
nom å etablere møteplasser for ulike lokale arrang-
ement. 
 
Det finnes altså en rekke analyser av de kulturelle 
og sosiale verdiene, men disse er i prinsippet kvali-
tative. Dette henger selvsagt sammen med at disse 
verdiene i sin natur er «kvalitative», subjektive og 

 
 
                                                      
18 https://www.riksantikvaren.no/Tema/Verdiskaping 

lite målbare. Og det finnes heller ikke noen vedtatt 
måleenhet for å måle disse verdiene. Man kan i og 
for seg spørre innbyggerne om identiteten har end-
ret seg, men det er et problem at det ikke finnes 
noen felles akseptert målestokk – hvor mye er mye, 
og kan det overhode sammenlignes mellom indivi-
der og lokalsamfunn? 

3.3 Indikatorer for å følge utviklingen 

Som nevnt over er det vanskelig å måle endringer i 
de kulturelle og sosiale verdiene, og spesielt på 
tvers av steder og arrangementer. Men det er allike-
vel mulig å bruke indikatorer som kan si noe om ut-
viklingen i disse verdiene over tid på et sted. 
  
Riksantikvaren har fått utviklet et sett med indikato-
rer som skal brukes til å følge utviklingen i sam-
funnsnytten av kulturmiljøet i et antall lokalsamfunn, 
se (Vista Analyse 2016) og (Ulstein, et al. 2017). In-
dikatorene er ment å si noe om verdier for berørte 
aktører: Innbyggere, eller eventuelt spesielt utvalgte 
grupper av innbyggere, som ungdom, næringsliv, 
turister osv. og virkninger for mobilitet og boset-
tingsmønstre.  
 
For å måle innbyggernes verdi av kulturmiljøet fore-
slås det å gjennomføre spørreundersøkelser med 
jevne mellomrom (hvert 3. eller 5. år). Eksempler på 
spørsmål i en slik spørreundersøkelse er 
(Magnussen, Gierløff og Dombu 2017): 
 På en skala fra 1-10 hvor bra eller dårlig synes 

du det er å bo i X kommune? 
 Hvor viktig utvalgte forhold (tilbud innenfor fri-

luftsliv, kultur mv) er for om du synes X er et bra 
eller dårlig sted å bo for deg? 

 Hvor stor betydning kulturminnene har i vurde-
ringen av stedet? 
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 Hva som har påvirket beslutningen om å flytte 
til stedet (i tilfelle man har flyttet inn de siste 5 
årene)? 

 
Spørreskjemaet er basert på samme spørreskjema 
som ble brukt i forskningsprosjektet om Røros 
(Becken, Bowitz og Ibenholt 2009), og videreutviklet 
gjennom bruk av fokusgrupper. Så vidt vi kjenner til 
er spørreskjema foreløpig ikke brukt i en faktisk un-
dersøkelse. 
 
En annen indikator som drøftes i Vista Analyse 
(2016) er antall foreninger og/eller medlemmer i kul-
turmiljørelaterte foreninger i kommunen. Dette er 
ansett å kunne gi en indikasjon på innbyggernes 
engasjement i kulturmiljøet. 
 
Også om samfunnsnytten av kulturmiljøer ikke er di-
rekte sammenlignbar med nytten, eller verdien, av 
et kulturelt arrangement eller virksomhet er det alli-
kevel flere fellestrekk. Dette er kanskje spesielt 
knyttet til de historiske spelene, som jo i stor grad 
bygger på lokalhistorien og den identiteten det gir å 
ha kjennskap til denne historien.  
 

3.4 Kartlegging av andre verdier i dette prosjek-
tet 

En viktig indikasjon på spesielt sosiale verdier er i 
hvor stor grad lokale frivillige er engasjert i forbere-
delser og gjennomføring av de aktuelle arrange-
mentene, og ikke minst om dette har endret seg 
over tid. Tall for frivillighet er derfor innhentet fra 
virksomhetene.  
 
Videre er det gjennomført intervjuer med andre ak-
tører og virksomheter i de lokalsamfunnene hvor 
virksomhetene er lokalisert. Her har vi bl.a. spurt om 
betydningen som virksomhetene har for responden-
tens egen virksomhet og lokalsamfunnet i stort, se 
metodevedlegg for intervjuguide.  

Det er imidlertid ikke utviklet noen indikatorer for 
andre verdier og vi har heller ikke gjennomført noen 
detaljert undersøkelse av disse verdiene. Begrun-
nelsen for å ikke gjennomføre grundigere vurde-
ringer av dette er dels knyttet til formålet med ana-
lysen, dvs. å beregne de økonomiske virkningene, 
og dels til prosjektets ressursramme.  
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Dette kapitlet starter med en kort beskrivelse av de 
virksomhetene som er analysert. Videre redegjør vi 
for resultatene fra ringvirkningsanalysene, hvor vi 
både har tatt hensyn til virksomhetenes kjøp av va-
rer og tjenester lokalt og i hvor stor grad de evner å 
tiltrekke seg besøkende utenfra. Vi presenterer 
også andre verdier som virksomhetene bidrar med 
lokalt, f.eks. det lokale engasjementet i form av fri-
villig arbeid. Til sist trekker vi noen konklusjoner om 
virksomhetenes bidrag både til økonomisk verdiska-
ping og andre verdier i lokalsamfunnet.  

4.1 Om virksomhetene 

Operaen i Kristiansund 
Operaen i Kristiansund har røtter helt tilbake til 
1700-tallet, men operaen ble offisielt dannet i 1928. 
Operaens virksomhet er spredt over flere lokaler i 
Kristiansund, for eksempel bruker man Festiviteten 
som hovedscene, mens administrasjon og produk-
sjonslokaler holder til i Helsehuset og rekvisitter lag-
res i lokaler på Innlandet.  
 
Operaen har en mengde aktiviteter: 
 Operafestuker i februar, to uker hvor man setter 

opp 2 hovedforestillinger (i 2018 var dette Car-
men og Kiss me Kate), arrangerer barnas ope-
rafest, talentkonserter, aktiviteter for yngre pub-
likum og en rekke enkeltkonserter i Festiviteten 
og andre lokaliteter i Kristiansund og nabokom-
munene. 

 Enkeltforestillinger ellers i året, for eksempel:  
 Klassisk Kristiansund (4 konserter) 
 Forestillinger før jul (Nøtteknekkeren i 

2018) 
 Barn- og ungdomsforestillinger 

 Operaens Sinfonietta: profesjonelt orkester 
som utgjør den profesjonelle kjernen av Kristi-
ansund Symfoniorkester. Stillingene kombine-
res med pedagogisk arbeid i kulturskolen og på 
Atlanten videregående skole.  

 Undervisning: 1300 barn og unge ukentlig i 
dans, sang og musikk i 16 kommuner. Ballet-
senteret (klassisk ballet) har 300 elever.  

 
Operaen er organisert som et aksjeselskap, med 
følgende eiere: 
 Kristiansund kommune (66,32 prosent),  
 Møre og Romsdal fylkeskommune (29,44 pro-

sent),  
 Kristiansund Symfoniorkester (1,06 prosent),  
 Operaens dansekompani (1,06 prosent),  
 Kristiansunds tekniske forening (1,06 prosent),  
 Kristiansund Operakor (1,06 prosent) 
 
I 2017 hadde Operaen en omsetning på 36,7 millio-
ner kr, driftskostnader på 36,4 millioner kroner og 
dermed et driftsresultat på 0,3 millioner kroner. Of-
fentlige tilskudd utgjorde 64 prosent av inntektene i 
2017. I 1980 satte Kulturdepartementet Operaen i 
Kristiansund inn som fast direkte post på statsbud-
sjettet, og inngikk samtidig en gjensidig forpliktende 
økonomisk støtteavtale med Møre og Romsdal fyl-
keskommune og Kristiansund kommune. I 2017 var 
tilskuddet fra Kulturdepartementet 15 millioner kro-
ner, mens fylkeskommunen og kommunen bidro 
med 3,65 millioner kroner hver. Andre inntekter be-
stod i 2017 av billettinntekter (3 millioner kroner), 
andre salgs- og driftsinntekter (7,7 millioner kroner) 
og sponsorinntekter (2,4 millioner kroner).  
  
Operalauget, Operaens sponsorsammenslutning, 
besto per 31.12.2017 av 24 bedrifter, med Spare-
Bank 1 Nordvest i spissen som generalsponsor. 
 
I 2017 hadde operaen totalt 19 238 publikummere. 
Av disse besøkte 10 389 (54 prosent) operafestu-
ken. For denne aktiviteten har det vært en jevn øk-
ning i antall besøk fra 2012, da det var 6 667 besøk.  
 
Operaen har 28 ansatte fordelt på knappe 25 års-
verk. Man har stedlig kompetanse både kunstnerisk 

4 Verdiskaping og ringvirkninger av utvalgte kulturelle aktiviteter 
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og administrativt, og for musikk og dans har man et 
tett samarbeid med kulturskolene i kommunene i re-
gionen og kan gjennom dette tilby kombinasjonsstil-
linger med utøvende og pedagogisk virksomhet.  
 
Men også med mange ansatte er operaen avhengig 
av den innsatsen som frivillige gjør. Operaens frivil-
ligregnskap for 2017 viser at det ble lagt ned nær-
mere 50 000 frivillighetstimer det året, som til sam-
men utgjør 30 årsverk. 

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 
Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival (KKKK) ble 
etablert i 2001. I forbindelse med innvielsen at nytt 
orgel i Nordlandet kirke i 2000 ble det arrangert et 
ukeslangt konsertprogram, og festivalen er en vide-
reføring av dette konseptet. Festivalen har som for-
mål å fremme kunstens rolle i samfunnet og å styrke 
den regionale arenaen for kunstformidling. Den har 
også som mål å styrke kontakten mellom kirke, kul-
turliv og samfunns-/næringsliv. 
 
KKKK har en tredelt virksomhet: 
1) årlig festival, som gjennomføres i en drøy uke i 

september 
2) regional konsertvirksomhet, helårlig virksomhet 

med 9-10 konserter pr år. 
3) kulturformidling til barn og ung, men her er det 

for tiden lite aktivitet. 
 
Frem til mai 2018 var KKKK organisert som en egen 
avdeling under kulturavdelingen i Kristiansund kom-
mune i samarbeid med Kristiansund Kirkelige Fel-
lesråd. I mai 2018 ble man omorganisert til AS med 
ikke-økonomisk formål, hvor eierne er Kristiansund 
Kommune (65 prosent), Møre og Romsdal Fylkes-
kommune (25 prosent), Kristiansund sokn (3 pro-
sent), Frei sokn (3 prosent) og Nordlandet sokn (4 
prosent). 
 
Under festivalen i 2017 ble det gjennomført 19 kon-
serter, hvorav 4 rettet mot barn og unge. I tillegg ble 

det arrangert en kunstutstilling og et seminar «Pil-
grim i troens hus». I tillegg arrangerte man 9 regio-
nale konserter (tre forskjellige program) gjennom 
hele året. 
 
I perioden 2010-2014 hadde festivalen en årlig om-
setning på ca 2,5 millioner kroner, men etter at man 
i 2015 fikk en direkte bevilgning over statsbudsjettet 
(1,5 millioner kroner) har man økt omsetningen med 
en drøy million kroner og i 2017 omsatte man for 3,6 
millioner kroner. Med driftskostnader på samme 
nivå var driftsresultatet lik null. Den ekstra statlige 
bevilgningen i 2015 har blitt brukt til å bygge opp et 
fond som brukes for å balansere budsjettet. Uten 
dette fondet ville KKKK ha hatt et marginalt under-
skudd i 2017.  
 
I perioden 2006-2014 fikk KKKK midler fra Norsk 
Kulturråd gjennom ”Tilskuddsordning for kirkemu-
sikk”, som ble brukt til å finansiere den regionale 
konsertvirksomheten. I 2015 og 2016 fikk festivalen 
bevilget 1,5 millioner kroner over revidert statsbud-
sjett, noe som førte til at bevilgningen fra Norsk Kul-
turråd falt bort de årene. I 2017 fikk man i 1,65 mil-
lioner kroner fra Norsk Kulturråd, og for hvert av 
årene 2018-2019 har man fått bevilget 1,2 millioner 
kroner. I tillegg får man tilskudd fra Møre og Roms-
dal Fylkeskommune (0,5 millioner kroner i 2017), og 
kommunene Kristiansund, Sunndal og Surnadal (til 
sammen 0,5 millioner kroner i 2017). I 2017 utgjorde 
billettinntektene 0,5 millioner kroner, tilsvarende 14 
prosent av totale inntekter. Sponsorinntektene ut-
gjorde 0,4 millioner kroner (11 prosent): 
 
Sponsorene består av Sparebank 1 Nordvest, Gjen-
sidige, Nardo, Liabø, Oss-Nor, Benor AS og NEAS. 
 
I tillegg har KKKK fått indirekte støtte, i form av ad-
ministrativ bistand fra Kristiansund kommune til 
regnskap og revisjon (150 000 kroner pr. år), gratis 
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husleie i kulturhus og kirker (80 000 kr), gratis kon-
torlokale (60.000 kr), bistand til kunstnerisk ledelse 
og dirigent for de regionale konsertene (400.000 kr), 
dvs. totalt nærmere 700 000 kroner. 
 
Den årlige festivalen tiltrekker seg mellom 2 600 og 
3 700 tilskuere pr år. I tillegg besøktes de regionale 
konsertene av 479 personer i 2017.19 
 
I 2017 hadde KKKK en daglig leder ansatt i 75 pro-
sent stilling, men fra september 2018 er denne stil-
lingen økt til 100 prosent. Videre betaler man hono-
rarer for utøvere og kunstnere, og som i 2017 be-
løpte seg til 2 millioner kroner. Mesteparten av dette 
går til profesjonelle utøvere som ikke er bosatt i re-
gionen. 
 
Det er mange frivillige som er engasjert i gjennom-
føringen av festivalen og de regionale konsertene. 
Tilsammen bruker disse frivillige ca 4 500 timer pr 
år.  

Nordic Light  
Nordic Light International Festival of Photography  
er en årlig fotofestival som ble arrangert første gang 
i 2006. Festivalen har etter hvert blitt fulgt av en be-
grenset helårsvirksomhet på “Fotokulturhuset” med 
galleri, butikk og co-working fasiliteter.  
 
Fotofestivalen pågår 5 dager i mai. På programmet 
står utstillinger, forelesninger, parade/show, film-
fremvisninger og forskjellige type møtepunkter. Om-
trent 20 fotografer inviteres som utstillere og/eller fo-
redragsholdere. Morten Krogvoll er artistisk direktør 
for festivalen. I galleriet gjennomføres 4 (salgs)ut-
stillinger pr år, en i forbindelse med fotofestivalen, 
en samtidig med KKKK-festivalen (høstutstilling), en 
i desember og en ved operafestukene. Ved disse 

 
 
                                                      
19 Det er kun i årsrapport for 2017 som publikumstall for de regionale kon-
sertene er oppgitt. 

utstillingene har galleriet og butikken åpent hver 
onsdag ettermiddag.  
 
Nordic Light er også engasjert i et par prosjekter:  
 Artist-in-residence, som er et toårig pilotprosjekt 

hvor totalt 5 fotografer inviteres til å bo og ar-
beide i Kristiansund et par uker.  

 Creative Business Network som er et nylig opp-
startet nettverk for kreative næringer 

 
Virksomheten er organisert som et aksjeselskap, 
Nordic Light Event AS (NLE). Eierne er Møre og 
Romsdal fylkeskommune (36 prosent), Kristiansand 
kommune (18 prosent), Sparebank Nordvest (17 
prosent), Kristiansund boligbyggelag (16 prosent), 
Skogmo AS (7 prosent) og øvrige (5 prosent). 
 
I 2017 hadde Nordic Light en omsetning på 4,3 mil-
lioner kroner, og med driftskostnader på 5,1 millio-
ner kroner hadde man et negativt driftsresultat på -
0,8 millioner kr. Festivalen har gått med underskudd 
i 9 av de 12 årene, og dette underskuddet dekkes 
gjennom tilførsel av ny egenkapital, sist i 2016 ved 
aksjetegning fra private investorer, fylke og kom-
mune. 
 
Inntektene består av offentlig støtte (2,2 millioner 
kroner i 2017), sponsorinntekter (0,5 millioner kro-
ner), billettinntekter (0,5 millioner kr) og andre salgs-
inntekter (1,1 millioner kr), se figur 4.8. Siden 2006 
har det vært en reduksjon i sponsorinntektene, i 
2006 utgjorde dette 31 prosent av inntektene mot 
11 prosent i 2017. Billettinntektene har også blitt 
noe redusert (fra 22 til 11 prosent), mens andre 
salgsinntekter har økt, pga økt salgsvirksomhet i 
galleriet. Den offentlige støtten har doblet seg i pe-
rioden, fra 1,1 til 2,2 millioner kroner 
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Nordic Light har statistikk over antall besøkende på 
henholdsvis betalte arrangementer, andre arrange-
ment og i galleriet. I 2010 var det ca 6 000 betalende 
besøkere, mens man de de siste årene har hatt 
rundt 3 500 betalende besøkere. Besøkende på 
andre arrangement (morgenfilm, «galleritog» etc) 
har variert mellom 1 000 og 2 000, men vært relativt 
stabilt. Galleribesøken var i perioden 2007-2014 på 
ca 10 000 pr år, men ble omtrent halvert fra 2015 til 
2016 og har etter det holdt seg på et lavt nivå. En 
forklaring til dette er at de ansatte ikke har hatt ka-
pasitet til å prioritere dette på samme måte som tid-
ligere år. 
 
NLE har 3 ansatte, og de samlede lønnskostnadene 
lå i 2017 på 1,8 millioner kroner. 
 
Det finnes ikke noen statistikk over frivilliginnsatsen, 
men ifølge NLE har man ca 60 frivillige som gjen-
nom året bruker ca 30 timer i gjennomsnitt, dvs. en 
total innsats på 1 800 timer. 

Giskespelet 
Giskespelet startet som et skoleprosjekt ved Giske 
barne- og ungdomsskole i 1995. Spelet arrangeres 
på øya Giske annet hvert år, og sist gang var i 2017. 
Spelet engasjerer både profesjonelle skuespillere 
og lokale amatører, og man har som mål å bidra til 
utvikling av sistnevnte gjennom et fruktbart og lære-
rikt samarbeid med de profesjonelle.  
 
Spelet har en relativt liten økonomi, med inntekter 
som ligger på ca 1,5 million kroner pr. forestilling-
sår.20 Driftsutgiftene har vært på omtrent samme 
størrelse som inntektene, slik at spelet har gått i ba-
lanse, med underskudd noen år og overskudd 
andre. De to siste forestillingsårene har det imidler-

 
 
                                                      
20 Vi har slått sammen inntekter og utgifter for to år (dvs. forestillingsår 
pluss året før) for å gjøre tallene sammenlignbare med øvrige virksomhe-
ter.  

tid vært et godt overskudd, med 19 prosent av inn-
tektene begge årene. Samlet over perioden 2006-
2017 har man hatt et overskudd på nærmere 
350 000 kroner. 
 
Offentlige tilskudd utgjorde 15 prosent (226 200 kr) 
av samlede inntekter i 201721, og har dermed økt fra 
2007 da de kun utgjorde 9 prosent. De offentlige til-
skuddene kommer fra Giske kommune og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Billettinntektene utgjorde 
34 prosent i 2017 (500 250 kr), mot 56 prosent i 
2007. Sponsorinntektene utgjorde 30 prosent, opp 
fra 26 prosent 2007. Andre salgsinntekter og andre 
inntekter utgjorde hhv. 7 og 14 prosent i 2017. 
 
Sponsorene består av Sparebanken Møre, Rema 
1000 Giske, Giske Havfiske, Lineflåten på Godøya, 
Møretrygd, Nordic Wildfish, Flakk Gruppen, Opti-
mar, H-produkter, XL Roald, Nogva motorfabrikk, 
Medi 3,PSS Catering, Mørenot og Teateralliansen. 
 
VI har ikke fått tilgang til besøkstall, men ifølge ar-
rangørene er det ca 1700 som ser på spelet. 
 
Spelet drives på frivillig basis, og har derfor ingen 
ansatte. Det er ca 200 frivillige som er engasjert 
både bak og på scenen. 

Kongens ring – Herøyspelet 
Kongens ring, også kalt Herøyspelet, har blitt spilt 
på Herøy siden 1992. Dette er et sagaspel som spil-
les i 4 forestillinger/år (2 pr dag). I tillegg blir det ar-
rangert morgenbønn, pilgrimsvandring og økume-
nisk gudstjeneste i forbindelse med spelet. Hand-
lingen i spelet er knyttet til en hendelse nevnt i 
Snorre, hvor Olav den hellige på et besøk på Herøy 
møter «Karl Mørske». Gjennom hele helgen blir det 
solgt mat og effekter på tunet. Fra 2018 tilbys det 

21 Tilskuddet fra Møre og Romsdal fylkeskommune betales ut hvert år, 
men her er tilskuddene for 2016 og 2017 slått sammen. 
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mange ulike vikingeaktiviteter for barn og unge på 
området. Transport til spelet med buss eller båt er 
bakt inn i billettprisen. 
 
Spelet er organisert som en stiftelse. 
 
Spelet hadde i 2017 en omsetning på 1,1 millioner 
kr. Fra en topp i 2014, med en omsetning på 1,75 
millioner kr, har det vært en gradvis reduksjon. I 
2017 var driftsutgiftene på 1,2 millioner kr, og spelet 
gikk dermed med et lite underskudd på 70 000 kro-
ner. I de 10 årene som vi har regnskap for har spelet 
over tid gått i balanse. 
 
I 2017 var billettinntektene den største inntektspos-
ten med 345 000 kroner (31 prosent), og denne an-
delen har holdt seg nok så stabil siden 2008. Offent-
lige tilskudd var i 2017 på 337 000 kroner (30 pro-
sent), og her har det vært tilnærmet en dobling i an-
delen siden 2008. 
 
De offentlige tilskuddene kommer fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Herøy kommune og 
Herøy næringsforum (RDA-tilskudd22). Sponsorinn-
tektene var i 2017 253 000 kr, og utgjorde med det 
23 prosent. Andre salgsinntekter og inntekter ut-
gjorde henholdsvis 9 og 7 prosent i 2017. 
 
Billettinntektene har i perioden 2008-2017 som 
mest vært på 475 000 kroner (2014), men har etter 
det gått ned og var i 2017 345 000 kroner Vi har kun 
tall for antall betalende besøkere (betalte billetter) 
fra 2014, og også her er det en nedgående trend 
frem til 2017, hvor det var ca 900 betalende besø-
kere (men totalt ca 1 200 besøkere). I 2018 hadde 
spelet imidlertid 1 210 betalende besøkere, dvs. at 
trenden fra årene før muligens er brutt.  
 

 
 
                                                      
22 RDA-tilskuddet er en kompensasjon for avviklingen av regional differen-
siert arbeidsgiveravgift (RDA). 

Frem til og med 2014 hadde spelet en daglig leder 
ansatt i 50 prosent stilling. I 2017 er det ført lønns-
utgifter for 106 000 kroner. 
 
Spelet engasjerer mange frivillige med ca 200 aktø-
rer som arbeider på sceneområdet, og ca 150 per-
soner i ulike støttefunksjoner. 

Lady Arbuthnott 
Lady Arbuthnott er et musikkspel som ble startet i 
1993, og som fremføres i Sunndal kulturhus. Spelet 
arrangeres 10 dager i slutten av juni, med i alt 11 
forestillinger. Samtidig med disse forestillingene ar-
rangeres også High Tea på Leikvin, «Livat på Lei-
kvin» og Ørafest (tidligere Sunndal kulturfest)  
 
Lady Arbuthnott handler om Barbara Arbuthnott, en 
skotsk kvinne som bosatte seg i Sunndalen år 1868 
og som ble boende der til sin død i 1904. 2018 er et 
jubileumsår da det er 150 år siden Barbara Ar-
buthnott begynte byggingen av Elverhøy og bosatte 
seg fast i Sunndal.  
 
Spelet gjennomføres av JazzåTeatret Produksjon 
AS, som i sin helhet eies av Jazzå Teatret, som er 
organisert som en forening. 
 
Spelet hadde i 2017 en omsetning på 3,3 millioner 
kr, og med driftsutgifter på 3,4 millioner kroner 
hadde man et marginalt underskudd på -0,06 millio-
ner kroner Driftsutgiftene har for alle år unntatt 2014 
ligget marginalt høyere enn inntektene slik at spelet 
de fleste år har gått med et lite underskudd, som så 
langt dekkes via egenkapitalen. 
 
De største inntektene er billettsalg som i 2017 ut-
gjorde 1,5 millioner kroner (46 prosent). Deretter føl-
ger sponsorinntekter på i alt 0,9 millioner kroner (27 
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prosent), offentlige tilskudd på nærmere 0,8 millio-
ner kroner (23 prosent) og til sist andre salgsinntek-
ter på 0,1 millioner kroner (3 prosent). Fordelingen 
av inntekter har vært tilnærmet stabil i den perioden 
vi har regnskap for, dvs. 2014-2017. 
 
De offentlige tilskuddene kommer fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Sunndal kommune og 
SUSU (Sunndal næringsselskap, Suns). Videre får 
man støtte fra Norsk Musikkråd.  
 
Sponsorene er delt opp i hovedsponsorer (Hydro, 
Sunndal sparebank, Aura Avis), sponsorer (Spare-
bank1 smn, Amfi Sunndal, Sunndalsøra hotell, 
ODA-connect, Storvik, Sunndal næringsforening, 
Trædal hotell og turistsenter, Statkraft, Grytnes, Ei-
endomsmegler1, Ottem, Sunndal Energi, Coop 
Ekstra) og 13 mindre lokale virksomheter som er 
Ambassadører for spelet. 
 
For Lady Arbuthnott har vi kun et anslag på antall 
besøkende, basert på antall forestillinger og antall 
betalte seter pr forestilling. Med 10 forestillinger og 
330 seter blir det 3 300 besøkende.  
 
Lønnskostnadene utgjorde i 2017 knappe 220 000 
kroner, og denne kostnaden har vært nok så ufor-
andret i perioden 2014-2017. 
 

Det er ca 150 personer som jobber som frivillige fra 
slutten av mai til forestillingen er over, og som gjør 
det mulig å drifte dette spillet. Det legges ned ca 
10 000 dugnadstimer pr år.  

Sammenstilling 
I tabell 4.1 har vi sammenstilt en del av informasjo-
nen om de enkelte spillene for 2017. Operaen i Kris-
tiansund skiller seg ut gjennom en økonomi som er 
ti ganger større enn de nest største virksomhetene. 
I 2017 hadde de fleste virksomhetene et under-
skudd, og relativt lave besøkstall. Da sistnevnte ser 
ut til å ha tatt seg igjen i 2018, kan dårlig vær i 2017 
være en mulig forklaring til lave tall det året for de 
virksomhetene som har sine forestillinger i det fri.  
 
Det kan også være interessant å merke seg at det 
er virksomhetene i Kristiansund som har størst an-
del offentlige tilskudd. Alle disse tre får tilskudd fra 
statlig nivå, mens de tre spelene i prinsippet kun får 
støtte fra fylkeskommunen og egne kommuner.  
 
Økonomien for de seks virksomhetene er utford-
rende, med over tid er det noen som klarer å gene-
rere små overskudd mens andre tilnærmet går i ba-
lanse.  
 

Tabell 4.1 Sammenstilling av informasjon om de seks virksomhetene. Tall for 2017 
Spel/virksomhet Omsetning, 

millioner kr 
Resultat, mil-
lioner kr (% av 
omsetning) 

Offentlige tilskudd, 
millioner kr (% av 
omsetning) 

Besøkende 
(betalende) 

Frivillige 

Operaen i  
Kristiansund 

37 0,3 (1%) 24 (64%) 19 200 50 000 timer 

Kristiansund 
Kirke Kultur 
Kunstfestival 

3,6 -0,03 (-1%) 2,7 (75%) 3 100 4 500 timer 

Nordic Light 4,3 -0,8 (-21%) 2,2 (52%) 3 500 1 800 timer 
Giskespelet 1,5 0,3 (19%) 0,2 (15%) 1 700 200 personer 
Kongens ring 1,1 -0,07 (-6%) 0,3 (30%) 900 350 personer 
Lady Arbuthnott 3,3 -0,06 (-2%) 0,8 (23%) 3 300 10 000 timer 
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4.2 Verdiskaping 

Som beskrevet i kapittel 2 består den økonomiske 
verdiskapingen av avlønning til eiere og ansatte, be-
regnet som summen av virksomhetenes driftsresul-
tat og lønnskostnader.  
 
Felles for alle virksomhetene, med unntak av Ope-
raen er at de til stor del drives med små budsjetter 
og få eller ingen ansatte. Driftsresultatene er også 
marginale, og over tid balanserer de som regel, dvs. 
at de ikke generer et overskudd over tid. Det er da 
naturlig at verdiskapingen også er lav. 
 
Operaen har relativt høye lønnsutgifter og dermed 
også en relativt høy verdiskaping. Denne utgjorde i 
2017 18,4 millioner kroner Verdiskapingen har økt 
med 38 prosent siden 2010. 
 
Frem til 2015 hadde KKKK negativt driftsresultat og 
svært lave lønnsutgifter, og dermed en økonomisk 
verdiskaping lik null. Etter det har imidlertid driften 
vært balansert, og verdiskapingen blir dermed lik 
lønnskostnadene, som i 2017 var 600 000 kroner 
 
Nordic Light går med underskudd, men man bidrar 
til verdiskaping gjennom den lønn som blir betalt. I 
2017 utgjorde dette knappe 900 000 kroner  
 
For Giskespelet var verdiskapingen i 2017 lik over-
skuddet samme år i og med at man ikke har noen 
lønnsutgifter. Det betyr at man hadde en verdiska-
ping på knappe 250 000 kroner i 2017. 
 
For Kongens spill på Herøy har verdiskapingen I pe-
rioden 2008-2017 variert fra -65 000 kroner (2015) 
til 470 000 kroner (2012). I 2017 var verdiskapingen 
knappe 40 000 kroner 
 
Lady Arbuthnott går i balanse, og har dermed en 
verdiskaping knyttet til lønnen som utbetales. I 2014 

var verdiskapingen drøye 400 000 kroner, mens 
den i 2017 kun var knappe 135 000 kroner. 
 
Med unntak av Operaen har samtlige virksomheter 
en direkte verdiskaping under 1 million kroner. Gitt 
at dette er virksomheter som kun har en svært be-
grenset aktivitet gjennom året, og med svært få an-
satte, så er imidlertid ikke denne verdiskapingen 
spesielt lav.  

4.3 Ringvirkninger 

Ringvirkningene er de direkte og indirekte effekter 
av virksomhetens og de tilreisende besøkendes 
kjøp av lokalt eller regionalt produserte varer og tje-
nester. Her tar vi kun hensyn til de inntekter som 
kommer utenfra den regionen hvor virksomheten er 
lokalisert.  

Forutsetninger 
Ved beregning av hvilke inntekter som kommer 
utenfra regionen har vi basert oss på følgende for-
utsetninger:  
 
Statlige og fylkeskommunale tilskudd er antatt å 
komme utenfra regionen. For fylkeskommunale til-
skudd er dette ikke helt riktig, og vi kunne alternativt 
ha valgt å dele opp dette i hhv. «interne» og «eks-
terne» midler, men for enkelthets skyld har vi antatt 
at alt er eksternt. Dette bidrar til at ringvirkningene 
blir noe overestimert.  
 
For sponsorinntekter har vi tatt hensyn til hvor spon-
soren har sin virksomhet og hvorvidt det er en eks-
portvirksomhet eller ikke. Jo høyere eksportandel 
dess mer av sponsorinntektene inngår i bereg-
ningen av ringvirkningene.  
 
Konsumet fra tilreisende profesjonelle utøvere er 
tatt hensyn gjennom at virksomhetene har betalt for 
hotellopphold (fremgår da som kjøp av lokale tje-
nester i de direkte ringvirkningene), gjennom at vi 
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har antatt at diettpenger har blitt brukt til lokalt kon-
sum eller gjennom at vi har antatt at de har samme 
konsum som andre tilreisende (fremgår da som en 
overrislingseffekt). 
 
Hvor mange av de besøkende som er tilreisende, 
dvs. kommer fra andre steder enn den regionen 
virksomheten er lokalisert i, har vi kartlagt på litt for-
skjellige måter. For tre av virksomhetene (KKKK, 
Herøyspelet og Lady Arbuthnott) er det gjennomført 
spørreundersøkelser i forbindelse med gjennomfø-
ring av årets arrangement (dvs. i 2018). For ope-
raen har vi basert oss på en undersøkelse blant 
publikum som operaen selv gjennomførte i 2017, for 
Nordic Light har vi kun et estimat på andelen tilrei-
sende og for Giskespelet er det brukt et gjennom-
snitt av de andre tre spelene. 
 
De spørreundersøkelsene som er gjennomført i 
2018 har alle hatt samme spørsmål (se vedlegg 1), 
men er gjennomført på litt forskjellige måter og om-
fatter forskjellig andel av det totale publikummet for 
hvert arrangement. Dette kan ha betydning for hvor 
representative hver av disse er, og for muligheten å 
sammenligne de forskjellige tallene. 
 
De økonomiske tallene (omsetning og leveranser) 
er hentet fra 2017, men gitt at det ikke er store be-
vegelser verken i sammensetningen av de besø-
kende eller i leverandørene, regner vi med at denne 
feilkilden er liten. Det betyr av vi antar at ringvirk-
ningenes andel av virksomhetens omsetning og fra 
de besøkende er relativt konstant, men den abso-
lutte størrelsen på ringvirkningene vil selvsagt vari-
ere med både omsetning og antall besøkende.  

Operaen i Kristiansund 
I beregningen av ringvirkninger har vi lagt til grunn 
at det kun er Operafestuken som tiltrekker seg tilre-
isende, og at øvrige aktiviteter primært har lokal be-
folkning som målgruppe. Operafestuken i 2017 
hadde 10.389 besøkende. Vi har ikke gjennomført 

noen egen spørreundersøkelse, men i 2017 fikk 
operaen selv utført en publikumsundersøkelse som 
også inkluderer hvor man kommer fra. Ifølge denne 
undersøkelsen var om lag 50 prosent av de besø-
kende på Operafestuken utenfra regionen. Vi har 
imidlertid ikke informasjon om hvor lenge hver en-
kelt er i regionen eller hvor mange forestillinger hver 
deltar på. Som en forenkling har vi derfor lagt til 
grunn at hver enkelt betalende innebærer et døgn 
(inkludert én overnatting) i Kristiansundregionen. Vi 
har videre lagt til grunn at halvparten av de tilrei-
sende bor på hotell, mens andre halvparten enten 
bor hjemme hos familie eller kjente/egen hytte.  
 
Av Operaens innkjøp av varer og tjenester gjøres 
knappe 50 prosent hos lokale leverandører.  
 
Mesteparten av de offentlige tilskuddene som ope-
raen får er statlige midler, og de regnes dermed som 
midler som kommer utenfra regionen. Av sponsor-
inntektene forutsetter vi at halvparten kommer fra 
hhv. lokale bedrifter og fra bedrifter utenfor regio-
nen. 
 
Sammenlagt betyr dette at 64 prosent av inntektene 
kommer fra utenfor regionen. Ringvirkningene er 
dermed beregnet til å utgjøre: 
 
 Indirekte virkninger: 2,7 millioner kr 
 Induserte virkninger: 3,6 millioner kr 
 Overrisling, dvs. de tilreisendes konsum i områ-

det: 5,5 millioner kr 
 Totalt: 11,8 millioner kroner. 
 

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 
I samarbeid med KKKK gjennomførte vi en spørre-
undersøkelse i etterkant av festivalen i 2018. Denne 
ble sendt til 172 besøkende som hadde kjøpt billet-
ter på nett, og vi fikk svar fra 40 prosent av disse. 
Det betyr at spørreundersøkelsen kun fanger opp 
drøyt 2 prosent av antall solgte billetter, dvs. at det 
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er høy usikkerhet knyttet til resultatene fra denne 
undersøkelsen. Svarene fra spørreundersøkelsen 
tyder på at KKKK først og fremst har sin målgruppe 
lokalt, i det 78 prosent av de som har svart er bosatt 
i regionen, og kun 22 prosent er tilreisende. Men av 
sistnevnte oppgir heler 93 prosent at de er i regio-
nen først og fremst for å delta i festivalen. 80 pro-
sent av de besøkende er på dagsbesøk, 13 prosent 
har en overnatting, og 7 prosent over 4 overnat-
tinger.  
 
Av KKKKs innkjøp av varer og tjenester gjøres 48 
prosent hos lokale leverandører.  
 
Med offentlige tilskudd og sponsorinntekter fordelt 
etter prinsippene nevnt ovenfor finner vi at 72 pro-
sent av inntektene kommer fra utenfor regionen. 
Dette skyldes en høy andel statlige og fylkeskom-
munale tilskudd. 
 
Ringvirkningene er dermed beregnet til å utgjøre:  
 Indirekte virkninger: 0,6 millioner kr 
 Induserte virkninger: 0,3 millioner kr 
 Overrisling: 0,7 millioner kroner  
 Totalt: 1,6 millioner kr 

Nordic Light 
For NLE har vi ikke geografisk fordelte besøkstall, 
men festivalen har et internasjonalt publikum og til-
trekker seg mange tilreisende. Arrangøren anslår at 
80 prosent av deltakerne på betalarrangementene 
er tilreisende, dvs besøk som krever overnatting. 
Mange av de tilreisende deltar på flere arrangemen-
ter slik at det er færre unike besøkende, men sist-
nevnte finnes det ikke data for. Basert på antall 
solgte festivalpass og dagpass i 2018 er antall unike 
besøk av tilreisende anslått til ca 300. Videre anslår 
vi at hver av disse overnatter i 2 netter.  
 
Av NLEs innkjøp av varer og tjenester gjøres 
knappe 60 prosent hos lokale leverandører.  
 

Med offentlige tilskudd og sponsorinntekter fordelt 
etter prinsippene nevnt over finner vi at 74 prosent 
av inntektene kommer fra utenfor regionen. Dette 
skyldes en høy andel tilreisende og at NLE kjøper 
inn mange varer og tjenester fra lokale leverandø-
rer. 
 
Ringvirkningene er dermed beregnet til å utgjøre:  
 Indirekte virkninger: 0,9 millioner kr 
 Induserte virkninger: 0,6 millioner kr 
 Overrisling: 0,4 millioner kr 
 Totalt: 1,9 millioner kroner  

Giskespelet 
I og med at spelet ikke ble gjennomført i 2018 har vi 
ikke hatt mulighet for å gjennomføre en spørre-
undersøkelse blant publikum. Andel tilreisende og 
deres konsum er derfor beregnet som et gjennom-
snitt av de andre spelene, som er lik 52 prosent av 
tilskuerne. 
 
Av Giskespelets innkjøp av varer og tjenester gjøres 
knappe 64 prosent hos lokale leverandører.  
 
Med offentlige tilskudd og sponsorinntekter fordelt 
etter prinsippene nevnt over finner vi at 55 prosent 
av inntektene kommer fra utenfor regionen. Gis-
kespelet har flere eksportbedrifter blant sine spons-
orer, hvilket bidrar til å trekke opp andelen av inn-
tekter som kommer utenfra regionen, i tillegg til en 
høy andel kjøp av varer og tjenester lokalt. 
 
Ringvirkningene er dermed beregnet til å utgjøre:  
 Indirekte virkninger: 0,2 millioner kr 
 Induserte virkninger: 0,1 millioner kr 
 Overrisling: 1,2 millioner kr 
 Totalt: 1,5 millioner kr 

Kongens ring 
Spelet gjennomførte selv en spørreundersøkelse i 
2018, og fikk inn svar fra 261 besøkende (tilsva-
rende 21,5 prosent). Av disse var det kun 18 prosent 
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som var tilreisende, og av disse var 37,5 prosent på 
Herøy først og fremst for å se på spelet. Hvis vi leg-
ger en streng definisjon av begrepet tilreisende til 
grunn, dvs. kun tar med de som har kommet til 
Herøy for å se på spelet, er det kun 7 prosent av de 
besøkende som skal inngå i beregningen av ring-
virkninger. Hvis vi også tar med øvrige tilreisende, 
dvs de som er på Herøy av andre grunner men ser 
på spelet når de allikevel er der, kan vi ta med 13 
prosent av de besøkende. Av de tilreisende er det 
imidlertid relativt mange som overnatter 5 netter el-
ler mer, 42 prosent. 30 prosent er kun på dagsbe-
søk, 23 prosent overnatter en natt og 9 prosent har 
2-4 overnattinger. 
  
Av arrangørenes innkjøp av varer og tjenester gjø-
res 46 prosent hos lokale leverandører.  
 
Med offentlige tilskudd og sponsorinntekter fordelt 
etter prinsippene nevnt innledningsvis i kapitlet fin-
ner vi at 30-33 prosent av inntektene kommer fra 
utenfor regionen. Her er vi forutsatt at 50 prosent av 
både offentlige tilskudd og sponsorinntekter kom-
mer utenfra. 
 
Ringvirkningene er dermed beregnet til å utgjøre:  
 Indirekte virkninger: 0,1 millioner kr 
 Induserte virkninger: 0,04 millioner kr 
 Overrisling: 0,1-0,2 millioner kr 
 Totalt: 0,2-0,3 millioner kroner  

Lady Arbuthnott 
I etterkant av spelet i 2018 ble det gjennomført en 
elektronisk spørreundersøkelse.23 Spørreundersø-
kelsen ble besvart av 154 personer, dvs ca 5prosent 
av alle besøkende. Av de som besvarte spørre-
undersøkelsen var 85 prosent tilreisende, og av 
disse oppga hele 95 prosent at de var i regionen 
først og fremst for å se Lady Arbuthnott. Det betyr 
 
 
                                                      
23 Sendt til e-postadresser samlet inn under spelet 

at hele 82 prosent av besøkerne regnes som tilrei-
sende som har kommet spesielt for å se på spelet. 
Av disse var 39 prosent på dagsbesøk, 15 prosent 
overnattet 1 natt, 44 prosent overnattet 2-4 netter 
og 1 prosent mer enn 5 netter. 
 
Av arrangørenes innkjøp av varer og tjenester gjø-
res 40 prosent hos lokale leverandører.  
 
Med offentlige tilskudd og sponsorinntekter fordelt 
etter prinsippene nevnt over finner vi at 56 prosent 
av inntektene kommer fra utenfor regionen. Det som 
trekker ned dette tallet er at både tilskudd og spon-
sorinntekter i noe større grad kommer fra egen re-
gion enn for de andre virksomhetene, og relativt lav 
andel av lokale innkjøp.  
 
Ringvirkningene er dermed beregnet til å utgjøre:  
 Indirekte virkninger: 0,5 millioner kr 
 Induserte virkninger: 0,2 millioner kr 
 Overrisling: 4 millioner kroner  
 Totalt: 4,6 millioner kr 

4.4 Verdien av frivillig arbeid 

Hvis man verdsetter den frivillige innsatsen tilsva-
rende lønnen vil verdien av aktivitetene øke vesent-
lig. SSBs satellittregnskap for ideelle og frivillige or-
ganisasjoner viser f.eks. at den frivillige innsatsen i 
slike organisasjoner i 2013 utgjorde 150 prosent av 
den økonomiske verdiskapingen, hvis den frivillige 
innsatsen har samme verdi som lønnet arbeid 
(Statistisk sentralbyrå 2015). Hvilken verdi man skal 
tillegge frivillig arbeid kan imidlertid diskuteres, og 
avhenger bl.a. hva de frivillige alternativt hadde 
brukt tiden til. Hvis vi bruker samme tilnærming som 
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SSB, dvs. verdsetter dette til gjennomsnittlig lønns-
inntekt24, tilsvarer den frivillige innsatsen omtrent 15 
millioner kroner for Operaen, og mellom 0,5 og 3 
millioner kroner for øvrige virksomheter. Det er imid-
lertid sannsynlig at i hvert fall noe av denne frivillige 
innsatsen ville ha blitt brukt på andre lokale organi-
sasjoner hvis disse virksomhetene ikke hadde ek-
sistert.  

4.5 Andre verdier 

For å få en oppfatning av hvilke andre verdier som 
spelene har for det lokalsamfunnet man er en del av 
har vi intervjuet et utvalg lokale aktører. Dette inklu-
derer representanter for reiselivsnæringen lokalt og 
sponsorer. 

Operaen i Kristiansund 
Ifølge våre informanter er operaen med på å bygge 
omdømme og attraktivitet for Kristiansund, og den 
bidrar til stolthet lokalt, og til arbeidsplasser. Ope-
raen har også over tid blitt en nettverksarena for 
næringslivet, hvor både operaen og andre kulturar-
rangement brukes både til markedsføring og til å 
bygge kultur internt i bedriftene. For eksempel bru-
ker noen av bankene i Kristiansund festuken til ulike 
former for kundesamlinger. Det finnes eksempler på 
bedrifter som gjennomfører konferanser/seminarer i 
festuken, hvor arrangementet avsluttes med en fo-
restilling på operaen. Ifølge operaen ble det i 2017 
arrangert 17 ulike arrangement for sponsorer, hvor 
nærmere 3 500 personer deltok.  
 
For hoteller og restauranter i Kristiansund betyr 
både tilreisende publikum og de innleide musikerne 
som kommer utenbys fra at man får godt belegg i 
en ellers krevende del av året. De økonomiske ef-

 
 
                                                      
24 Gjennomsnittlig lønnsintekt var 517 300 kr i 2017 (tabell 07780 i Stati-
stikkbanken, www.ssb.no) og et årsverk består av 1695 timer. Det gir en 
timelønn på 305 kr. 

fektene av dette er fanget opp i ringvirkningsanaly-
sen. Videre vil disse virksomhetene nyte godt av de 
konferanser og seminarer som næringslivet lokalt 
arrangerer under festuken. Denne effekten fanges 
ikke opp i ringvirkningsanalysen.  
 
De tilreisende under festuken gir også et mersalg til 
butikker i Kristiansund. Denne økonomiske effekten 
fanges imidlertid opp i ringvirkningsanalysen, gitt at 
dette konsumet tilsvarer gjennomsnittlig konsum for 
turister. 
 
Også om operaen har betydning for det lokale næ-
ringslivet, både i form av leveranser av varer og tje-
nester til operaen og de besøkende og i form av 
markedsføring og identitetsbygger, så ligger de 
største verdiene nok i det tilbudet man har for inn-
byggerne. Her er det flere av informantene som 
trekker frem tilbudet til barn og unge, dvs. undervis-
ningen og forestillingene. Dette bidrar til å gjøre om-
rådet mer attraktivt som bosted, og kan dermed 
være med på å tiltrekke området kompetent ar-
beidskraft. Operaen har for eksempel bidratt til at 
Kristiansund assosieres positivt av andre som en 
«Operaby». 
 
Det pekes også på at operaen er med på å bygge 
hele regionen, og ikke bare Kristiansund og ope-
raen selv, gjennom å ha arrangementer i flere kom-
muner. Operaen oppfattes av flere som et regionalt 
fyrtårn. 
 
Operaens verdi for innbyggerne speiles også i den 
frivilliginnsats som legges ned. Som omtalt i kapittel 
4.1 ble det lagt ned nærmere 50 000 frivillighetsti-
mer i 2017, som til sammen utgjør 30 årsverk. Ifølge 
operaens årsrapport for 2017 er samspillet mellom 

http://www.ssb.no/
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profesjonelle og frivillige en viktig faktor som skaper 
stort lokalt engasjement rundt Operaen.  

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 
KKKK er en kunst- og kulturformidler lokalt, regio-
nalt og til dels nasjonalt. Virksomheten er vesentlig 
mindre enn operaens, og den tiltrekker seg heller 
ikke så mange tilreisende. Men i den grad artistene 
som opptrer under festivalen kommer fra andre ste-
der bor de på hoteller i byen, og gir dermed en ef-
fekt. Men totalt er de økonomiske ringvirkningene 
relativt små og festivalen, og øvrige konserter, har i 
større grad en rolle å spille for innbyggerne i Kris-
tiansund og nabokommunene. Ifølge våre informan-
ter representerer KKKK et viktig kulturtilbud for 
byen. 

Nordic Light 
Festivalen er først og fremst et tilbud til fotografi-
interesserte, og er et nasjonalt og internasjonalt 
kjent arrangement. Men det engasjerer ikke lokal-
samfunnet på samme måte som flere av de andre 
virksomhetene. Man har prøvd å arrangere semina-
rer for næringslivet i forbindelse med festivalen, 
men ifølge våre informanter har det vært utford-
rende å nå næringslivet. Men man gjør nå et forsøk 
på å etablere nettverk spesielt for de kreative 
næringene i regionen, som kan ha betydning for 
verdiskapingen. 
 
I og med at arrangementet er godt kjent utenfor re-
gionen kan det forventes at det har langsiktige mar-
kedsføringseffekter for regionen. Prosjektet «Arts in 
residence», hvor utenlandske fotografer inviteres til 
å bo i byen noen uker, kan for eksempel være en 
måte å markedsføre byen på.  

Giskespelet 
Giskespelet startet som et skoleprosjekt, men har 
blitt et arrangement som har betydning for hele øya. 
Samtidig brukes spelet aktivt i historieformidlingen i 
skolen. På skolen arbeider man med handlingen, 

rollefigurene, lærer danser, spel og leker og lager 
produkter fra vikingtiden. Til forestillingene i 2017 
sydde elever frå Borgund VGs, design & tekstil, en 
del nye drakter til spelet.  
 
Det at Giskespelet engasjerer ca 200 frivillige, på en 
øy med litt over 800 fastboende viser også noe av 
den verdien som innbyggerne tillegger dette spelet.. 

Kongens ring – Herøyspelet 
Herøyspelet oppgis å være en viktig samfunnsinsti-
tusjon og kulturbærer i Herøy og på Sunnmøre. Det 
trekkes imidlertid frem at spelet først og fremst en 
identitetsbygger for de som er med som deltakere, 
og at man muligens har en omdømme-utfordring da 
organisasjonen og aktivitetene kan virke ganske 
«lukket». At spelet ikke har fornyet seg i særlig grad 
de siste 15 åren trekkes også frem som litt negativt. 
Samtidig sies det at spelet ligger godt lagret i mange 
Herøy-hjerter. Om man klarer å fornye seg, slik at 
publikum og sponsorer ikke mister interessen, kan 
spelet fortsette å være en viktig institusjon også i 
fremtiden. Det blir også pekt på at man for årets fo-
restilling har tatt noen grep, som adresserer disse 
utfordringene.  
 
Det trekkes også frem at spelet er med på å dra 
frem nye, unge talenter. Spelet har dermed en rolle 
som talentutviklingsarena for unge, kunstneriske 
spirer i lokalmiljøet. Det er en god sosial ramme 
rundt spelet, som muliggjør møter mellom amatører 
og profesjonelle utøvere. Det er et godt sosialt miljø 
med kulturbygging som skjer under og i forbindelse 
med arrangementet. For de lokale sponsorene kan 
ønsket om å støtte opp under et slikt ‘tverrfaglig’ til-
bud være en viktig motivasjon. 
 
Innen regionen har spelet status som noe en bør 
oppleve, minst en gang i livet. En av våre informan-
ter forteller om flere som planlegger sommer¬ferie 
ut ifra datoer for spelet.  
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Spelet har også en viss reklameeffekt for Herøy. 
Men det er mulig å bruke spelet mer aktivt i utvikling 
av reiselivsprodukter, det nevnes for eksempel at 
det lokale hotellet ville ha mye å hente på et samar-
beid både rundt markedsføring og utvikling av spe-
let.  

Lady Arbuthnott 
Lady Arbuthnott fikk i 2018 Nordmøre Regionråds 
orkidepris, og i juryens begrunnelse heter det: 
«Årets vinner er virkelig med på å sette kulturlivet 
på kartet, og den bidrar til å bygge regionen sam-
men. På Nordmøre er vi stolte av vårt sterke kultur-
liv, og vinneren er en kulturtradisjon som har bidratt 
til å begeistre oss «trauste nordmøringer» på used-
vanlig vis. Årets vinner er et utmerket eksempel på 
hvordan profesjonelle skuespillere og lokale amatø-
rer kan bringe frem fremragende scenekunst år et-
ter år, med stor entusiasme og like stor dose sjarm, 
fra smått til stort, fra ungt til mindre ungt. Både tekst 
og musikk er laget lokalt, og handlingen er lokal».  
 
Ifølge våre informanter er spelet aktivitetsbyggende, 
og det skaper lokal stolthet og glede over «hva vi 
har fått til sammen». Det er et stort lokalt engasje-
ment, og folk blir stolte av det som skjer. De to 
ukene spelet foregår oppleves som et brudd fra vir-
keligheten.  
 
Omsetningsmessig er de to ukene arrangementet 
varer en viktig periode for lokale butikker som selger 
klær, mat og driver kafevirksomhet, disse har en be-
tydelig omsetningsøkning. Grunnen til at disse bu-
tikkategoriene gjør det bra er at de besøkende i 
mange tilfeller er kulturturister med relativt høy be-
talingsvilje og -evne. Et av de lokale hotellene opp-
gir at samarbeidet med Lady Arbuthnott gir de mer-
inntekter på 100 000 kroner og 100 ekstra gjeste-
døgn. Disse effektene er medregnet i ringvirknings-
analysen. 
 

Mulige økonomiske effekter som ikke er beregnet i 
ringvirkningsanalysen er knyttet til Ørafesten som 
arrangeres samtidig, og i samarbeid med Lady Ar-
buthnott. Det er sannsynlig at de aktiviteter som fo-
regår under denne perioden har gjensidig nytte av 
hverandre, og samlet sett kan oppnå en høyere ver-
diskaping enn de ellers ville ha gjort. Dette gjelder 
spesielt i tilfelle et eller flere av arrangementene 
ikke evner å tiltrekke seg nok besøkende utenfra på 
egen hand. 

4.6 Sammenstilling og diskusjon 

Ringvirkningene er størst for Operaen hvis man ser 
på absolutte beløp, men målt som andel av omset-
ningen i virksomheten er det Lady Arbuthnott som 
har de største ringvirkningene på 140 prosent av 
omsetningen. De høye ringvirkningene fra Lady Ar-
buthnott skyldes et høyt antall tilreisende tilskuere, 
og at disse blir i området i flere dager, og at mer enn 
halvparten av disse betaler for overnattingen. Gis-
kespelet har også ringvirkninger som er høyere enn 
omsetningen, mens øvrige aktiviteter har ringvirk-
ninger som utgjør mellom 30 og 45 prosent av om-
setningen.  
 
Ser man på ringvirkningene som andel av verdiska-
pingen har alle, med unntak av operaen, ringvirk-
ninger som er mer enn dobbelt så høye. Ringvirk-
ningene utgjør dermed en viktig del av virksomhet-
enes økonomiske bidrag lokalt.  
 
Det er evnen til å tiltrekke seg publikum utenfra, og 
å tilby de tilreisende aktiviteter som gjør at de blir i 
flere dager i området som gir de største bidragene 
til lokale ringvirkninger for de tre sommerspelene. 
For de tre virksomhetene i Kristiansund er det kjøp 
av lokalevarer og tjenester som gir størst ringvirk-
ninger, men også her er overrislingseffektene vik-
tige. Gjennom at analysen ikke tar hensyn til når på 
året disse inntektene kommer kan den også under-
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slå viktigheten av overrislingseffekten. De arrange-
mentene vi har sett på i Kristiansund ligger alle uten-
for den «klassiske» sesongen og effektene de har 
på lokalt reiseliv kan dermed oppfattes som vikti-
gere enn om de alternativt hadde vært arrangert i 
turistsesongen.  
 
Utover de økonomiske verdiene bidrar stort sett alle 
aktiviteter til andre verdier i lokalsamfunnene; som 
lokal identitet og stolthet. Aktivitetene skaper entu-
siasme i nærmiljøet og et stort lokalt engasjement. 
De bidrar også til næringsutvikling og reiselivsutvik-
ling lokalt. Blant næringsaktiviteter som har nytte av 
dette trekkes frem båttrafikk (for eksempel Hurtigru-
ten, kystekspressen), flytrafikk, busstilbud, restau-
rant/kafe, konserter/arrangement, varehandel, bygg 
og anlegg mm. Kommunene har også glede av 
dette gjennom skatteinntekter, bygging av identi-
tet/attraktivitet og bolyst. 
 
De tre spelene oppgis å ha en spesiell betydning in-
nenfor kortreist reiseliv. Det er for eksempel mange 
besøkende fra fylket, i tillegg til at mange fra Trøn-
delag besøker disse aktivitetene nord i Møre og 
Romsdal.  
 
Men også om aktivitetene allerede i dag generer 
verdier, økonomiske så vel som andre, finnes det et 
potensial for å få mer ut av disse aktivitetene, for 
eksempel i samarbeid med det lokale reiselivet. Vi-
dere trekker noen frem behovet for kontinuerlig ut-
vikling av aktivitetene, for å bevare interessen hos 
publikum (tilreisende så vel som lokale), frivillige og 
sponsorer. 
 
Som gjennomgangen over viser er det flere av virk-
somhetene som har opplevd en nedgang i billettinn-
tektenes andel av totale inntekter de siste årene, og 
for flere har også sponsorinntektenes andel blitt re-
dusert. Samtidig har andel offentlige tilskudd økt for 
samtlige aktiviteter med unntak av Lady Arbuthnott. 

Nedgangen i billettinntekter kan for de friluftsspe-
lene til dels skyldes flere somrer med litt dårlig vær. 
Dette støttes også av at disse spelene har hatt en 
økning i antall betalende besøkere fra 2017 til 2018. 
 
I tolkningen av resultatene bør man også være klar 
over usikkerheten i anslagene. Disse er dels knyttet 
til at ringvirkningene er beregnet for et tilfeldig valgt 
år (2017), hvor vi ikke vet hvor representativ det året 
er. Over en lenger periode kan dermed ringvirk-
ningen per år være både høyere og lavere enn vårt 
anslag viser. Videre er beregningen av overrislings-
effektene basert på spørreundersøkelser hvor det 
for noen er en relativt lav svarprosent og hvor vi ikke 
har hatt anledning å kontrollere representativiteten. 
Det ligger også en viss usikkerhet i inndelingen av 
regioner, dvs. hva som regnes som lokalområdet for 
hver enkelt virksomhet. Andre avgrensninger av 
disse områdene kunne ha betydning for ringvirk-
ningene, men man vil her ha to motstridende effek-
ter: et større lokalområde gjør at andelen lokale kjøp 
av varer og tjenester øker, samtidig som andelen til-
reisende risikerer å bli redusert. Hvor stor nettoef-
fekten blir av endrede områdesavgrensninger er det 
ikke mulig å anslå uten nye beregninger. 
 
De kulturelle aktivitetene bør først og fremst vurde-
res ut fra de samfunnsmessige og kulturelle verdi-
ene de bidrar med lokalt og regionalt. De økono-
miske verdiene de bidrar med er selvsagt positivt, 
og det er en fordel om dette potensialet utnyttes 
best mulig, men det bør ikke være avgjørende for 
hvorvidt aktivitetene ses på som nyttige eller ikke. 
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Vedlegg 1 Spørreskjema 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å finne ut hvor store ringvirkninger utvalgte kulturaktiviteter i 
fylket har, herunder XXX. Analysen gjennomføres av Samfunnsøkonomisk analyse, i samarbeid med Øst-
landsforskning og Kunnskapsverket. En viktig del av ringvirkningsanalysen er å kartlegge hvor mange som 
besøker XXX og hvor mange av disse som er tilreisende, dvs. som til vanlig ikke bor i området (YYY). For 
de tilreisende ønsker vi også å kartlegge hvor mye penger disse bruker når de allikevel er i området, f.eks. 
utgifter til overnatting, mat (inkl. restaurantbesøk) og annen shopping. 
 
For å få mest mulig riktig resultat er vi avhengig av å samle inn data fra et tilstrekkelig antall besøkende, 
og vi håper derfor at du har anledning til å svare på noen korte spørsmål om ditt besøk i området. (Spørs-
målene vil sendes gjennom en elektronisk spørreundersøkelse som vil gjennomføres rett etter spelet). 
 
På forhand takk for at du stiller opp! 
 

XXX YYY 
Herøyspelet Ulstein, Vanylen, Sande, Herøy, Hareid, Ørsta, Volda 
Giskespelet Ålesund, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodja, 

Sula, Giske, Haram, Sandøy 
Lady Arbuthnott Sunndal, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa 
Operaen, KKKK, NLE Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla 

 

Spørsmål til besøkende 
 
1. Hvor er du bosatt? 

a. I en av kommunene (tilpasses for hver virksomhet, dvs. kun et alternativ pr virksomhet) 
i. Kristiansund: Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla 
ii. Nordmøre: Sunndal, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa 
iii. Søndre Sunnmøre: Ulstein, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Ørsta, Volda 
iv. Ålesund: Ålesund, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, 

Giske, Haram, Sandøy 
b. Annet sted i Møre og Romsdal fylke 
c. Annet sted i Norge/I Norge, ikke i Møre og Romsdal 
d. Utenfor Norge 

Spørsmål 2-5 stilles kun til de som svarer b-d på spørsmål 1, dvs. fra de som normalt bor utenfor området. 
Disse spørsmålene kan enten stilles direkte eller så kan man be om e-postadresse og sende en elektronisk 
spørreundersøkelse i etterkant.  
 
2. Hvorfor besøker du/dere <aktiviteten>? Spørsmål 2-5 stilles bare til de som svarer b-d på spørsmål 1.  

a. Først og fremst for å se på/være med på <aktiviteten> 
b. Er i området av andre grunner 

i. Kjøpte billetter til <aktiviteten> før avreise hjemmefra (planlagt besøk) 



 
 

46 RINGVIRKNINGER AV KULTURELLE AKTIVITETER I MØRE OG ROMSDAL | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

ii. Ble anbefalt/klar over tilbudet (valgte selv) når jeg/vi allikevel var i området (ikke 
planlagt besøk) 

 
3. Hvor lenge vil du/dere være i nærområdet? De samme kommunene som i spm 1 hvis behov for for-

klaring, kan ev kompletteres med et kart  
a. Kun dagsbesøk 
b. 1 overnatting 
c. 2-4 overnattinger 
d. 5 eller flere overnattinger 

 
4. Hvordan bor du/dere i området hvis du overnatter hjemmefra 

a. Hos familie eller kjente/egen hytte 
b. Leier leilighet, hus eller hytte (f.eks. gjennom AirB&B) 
c. På campingplass 
d. På Bed & breakfast 
e. På hotell (oppgi hvilket) 

 
5. Kan du anslå hvor store utgifter du og ditt reisefølge samlet har i området under oppholdet (mat & 

drikke, suvenirer, andre attraksjoner) utenom overnatting, billetter og andre utgifter på selve <aktivite-
ten>? 

a. Ingenting mer enn billetter og ev. andre utgifter ved selve aktiviteten 
b. Under 200 kr 
c. 201-500 kr 
d. 501-1000 kr 
e. 1001-2000 kr 
f. 2001-5000 kr 
g. Over 5000 kr 

 
h. Antall personer beløpet omfatter:  
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Vedlegg 2 Intervjuguide 
 
Respondent: 
Rolle/organisasjon: 
Dato: 
Knyttet til: (hvilken aktivitet/spel) 
 

1. Hvilken tilknytning har du/dere til den aktuelle aktiviteten? 

 
2. Har din virksomhet nytte av aktiviteten? I tilfelle hvordan og er det mulig å anslå hvor mye dette 

utgjør (økt omsetning e.lign) 

 
3. Bruker dere aktiviteten i egen virksomhet (f.eks. kundetreffer som kombineres med besøk) og/el-

ler i annen markedsføring? 

 
4. Hvis dere er sponsor for aktiviteten – hva er begrunnelsen for dette? Hvis ikke, kan det være ak-

tuelt å bli sponsor? 

 
5. Tror du at andre virksomheter i nærmiljøet (kommunen, regionen) har nytte av aktiviteten? I til-

felle hvordan? 

 
6. Hva har aktiviteten for betydning for innbyggerne i området? Bidrar det til lokal identitet?  

 
7. Er det stort lokal engasjement for aktiviteten? 
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