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Dette er Østlandsforskning 

Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. 

Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som 

siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning.  

 

Østlandsforskning AS eies av Stiftelsen 

Østlandsforskning foruten Hedmark og Oppland 

fylkeskommuner, Høgskolen i Lillehammer og 

Sparebanken Hedmark. Selskapets formål er å 

organisere, drive og formidle forskning, utrednings- 

og utviklingsarbeid. Selskapet skal gjennomføre 

forskning med krav til relevans og kvalitet som 

stilles til anvendt forskning. Selskapet formål 

omfatter også eierskap i andre tilsvarende 

virksomheter og i øvrig virksomhet hvor eierskapet 

bidrar til oppnåelse av selskapets formål.    

Bakgrunnen for å organisere driften av 

Østlandsforskning (ØF) i et nytt aksjeselskap er å 

legge til rette for et tydeligere eierskap blant 

utviklingsaktører med ambisjoner om å utvikle 

slagkraftige kompetansemiljø og nyttig virkemiddel i 

regional utvikling. En tettere kopling mellom ØF og 

høgskolene gjennom eierskap vil bidra til å samle 

og utvikle fagmiljøene i regionen med sikte på økt 

gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-

programmer. Fylkeskommuner og næringsliv vil 

gjennom eierskap bidra til at ØF kan spille en 

sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset 

de oppgaver de regionale instituttenes er tiltenkt 

fremover i det nasjonale forskningssystemet. 

Lokalisering og ansatte 

Østlandsforskning har hovedsete i Lillehammer. 

Etter en brann i våre lokaler på Storhove i 2007 har 

instituttet tilhold i Storgata 56. Det ble høsten 2012 

igangsatt et prosjektarbeid med mål om å bygge en 

forskningspark på Storhove. Dette vil i så fall kunne 

muliggjøre en tilbakeflytting. Østlandsforskning har 

også kontorer i Hamar, Skolegata 1. Instituttet 

dermed er samlokalisert med Høgskolen i 

Hedmarks Campus Hamar. 

Den daglige ledelsen i 2013 ble forestått av direktør 

Morten Ørbeck fram til juni 2013, og direktør Erik 

Johannessen i perioden juni 2013 til februar 2014. 

Daglig ledelse forestås i 2014 av direktør Tor 

Arnesen. Den faglige ledelsen er delt mellom 

forskningslederne Svein Erik Hagen / Merethe 

Lerfald (næringsliv og regional utvikling) og Trude 

Hella Eide (velferd, organisasjon og kommune). 

Forskningsleder Morten Ørbeck har et særlig 

ansvar for kontoret på Hamar. 

Ved utgangen av 2013 hadde ØF totalt 29 ansatte, 

hvorav 27 forskere med høyere grads utdanning 

innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- 

og ingeniørfag. Fem ansatte har professor-

kompetanse, ytterligere 8 forskere har doktorgrad, 

mens to andre er i doktorgradsutdanning.  

Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang 

erfaring fra oppdragsforskning.   

Forskningsområder 

ØF mottar basisbevilgning fra Norges 

Forskningsråd og kompetanse- og utviklingstilskudd 

Foto: Birgitta Ericsson
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fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Den 

faglige virksomheten ved Østlandsforskning er 

organisert i to hovedområder som ledes av hver sin 

forskningsleder. Disse områdene er: 

Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK) 

ØF arbeider innafor temaene velferd, organisasjon 

og kommunikasjon med oppdragsgivere fra  

offentlig og private sektor på regionalt og nasjonalt 

nivå. VOK- gruppa består av åtte forskere med 

bakgrunn i fagene sosiologi, sosialantropologi, 

pedagogikk, planlegging og statsvitenskap. VOK 

arbeider innenfor følgende fagområder: 

Mangfold i organisasjoner: Instituttet har etablert en 

betydelig forskning med bakgrunn i oppdrag for 

Forsvaret, hvor vi undersøker sammenhengen 

mellom sosialiserings- og rekrutteringsrutiner og 

utviklingen av mangfold i organisasjonen. Dette er 

videreført i utarbeidelse og analyse av indikatorer 

for mangfold i organisasjoner. 

Entreprenørskap i opplæringen: Instituttet har over 

mange år hatt en betydelig posisjon når det gjelder 

forskning på entreprenørskap i barneskoler, 

videregående skole og høyere utdanning. Dette er 

ett av de områdene hvor vi både jobber med 

regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. 

Barn og unges oppvekst og kompetanseutvikling: 

Innenfor forskningsfeltet om barn og unge i 

velferdsstaten er vi opptatt av barn og unge i 

barnehage, skole, fritid og i overgangen til arbeid. 

Instituttet arbeider med problemstillinger knyttet til 

barns velferdstjenester blant annet gjennom å 

utvikle et tettere samarbeid med regionens 

høgskoler. Temaet er også sentralt i flere av våre 

forskeres doktorgradsprosjekter. 

Folkehelse og velferdstjenester: Velferdsforskning 

har siden etableringen vært et viktig forskningsfelt 

ved ØF. I de senere årene har instituttet arbeidet 

mest med folkehelseperspektivet. Som en følge av 

samhandlingsreformen er vi nå inne i flere 

prosjekter som ser på samhandling og innovasjon i 

velferdstjenestene. 

Evaluering, følgeevaluering og egenevaluering: Det 

er stor etterspørsel etter bistand til små og store 

evalueringer. VOK har spesielt god kompetanse på 

følgeevalueringer hvor vi både har rollen som 

evaluator og som faglig pådriver i utviklingen av 

prosjektet eller tiltaket som evalueres. Og i tillegg til 

at vi påtar seg evalueringer for oppdragsgivere på 

vanlig måte, har vi utviklet et eget konsept for 

egenevalueringsstøtte for virksomheter som ønsker 

å gjennomføre evalueringene selv, men med 

bistand fra oss. 

Regional- og næringsforskning (RN) 

Regional- og næringsforskning har vært sentralt for 

Østlandsforskning helt siden opprettelsen i 1984. I 

de senere år har virksomheten i stor grad vært 

knyttet til analyser av: 

Reiselivs, kultur og opplevelsesnæringer: Her 

inngår analyser av kulturnæringer, 

festivaler/arrangementer, reiselivsnæringer, 

fritidsboliger og rekreasjonssamfunnet, mm. 

Naturressursbaserte næringer: Jordbruk, skogbruk 

og disse næringenes foredlingsindustri er her i 

fokus. Vi har prosjekter rettet mot fornybar energi, 

næringsmiddelindustri, treindustri, skogbruk med 

mer. 

Fjellregionens utfordringer: Fjellregionene har stor 

utfordringer knyttet til nærings- og 

befolkningsutvikling. Planlegging og forvaltning av 

fjellregionenes arealer, og lokal deltakelse og 

innflytelse er sentrale tema i ØFs arbeid på dette 

området. Et viktig mål er å videreutvikle 

kunnskapsgrunnlaget for fjellpolitiske virkemidler 

som kan bidra til å styrke den næringsøkonomiske 

utviklinga i disse regionene. 

Klassiske regionale analyser: Dette omfatter 

analyser av befolkning, flytting, pendling, 

sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, 

infrastruktur, med mer. 

Utviklingsmuligheter i grenseområdene mot 

Sverige: I de senere år har vi utført analyser av 
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utvikling og omstilling i grenseområdene mellom 

Østlandet og de vestre deler av Sverige. Disse 

analysene har et bredt perspektiv i forhold til blant 

annet næringsutvikling, befolkning, demokrati, 

kjønn/likestilling og infrastruktur. 

Evaluering, planlegging og forvaltning: 

Evalueringene er ofte nasjonale, mens vår 

virksomhet på planlegging og forvaltning ofte retter 

seg mot det lokale eller regionale nivået, eller til 

forholdet mellom forvaltningsnivåene. 

Virksomhetsområder innen Regional- og 

næringsforskning (RN) 

Nasjonal fjellpolitikk – internasjonalt perspektiv. 

I det andre året av fjellforskningsprosjektet 

(Mountain areas as attractive rural communities or 

urban recreational playgrounds: challenges to a 

mountain policy, finansiert av Norges forskningsråd 

i perioden 2011-2014) har det internasjonale 

arbeidet vært en viktig del. I oktober ble det 

gjennomført en workshop med alle nasjonale og 

internasjonale deltakere i prosjektet i Bolzano i 

Italia. Foranledningen var at prosjektlederen hadde 

et 6 ukers forskeropphold på EURAC (The 

European Academy of Bolzano). EURAC har over 

300 ansatte og målet for instituttet er å fremme en 

bærekraftig utvikling i bolig-, industri og 

rekreasjonsområdene i Sør-Tyrol, som er en 

autonom fjellregion i nord-Italia. Som en oppfølging 

av workshopen har Østlandsforskning inngått en 

samarbeidsavtale med EURAC med blant annet 

intensjoner om å utvikle felles prosjekter. I 2014 vil 

det bli gjennomført et forskeropphold ved Centre for 

Mountain Studies, i Perth Skottland, etter invitasjon 

fra professor Martin Price. Vi tar sikte på å involvere 

begge disse institusjonene i vårt arbeid i 2014 med 

å utvikle fjellforskning som et tema i 

Østlandsforskning, i et nært samarbeid med både 

regioner og andre forskningsmiljøer i Norge. 

Selv om prosjektet har som mål å skape kunnskap 

som er relevant for utvikling av norsk fjellpolitikk, er 

kunnskap om internasjonale forhold svært relevant. 

I mange land arbeides det blant annet med å utvikle 

styrings- og forvaltningsmodeller for bærekraftig 

utvikling av fjellområder, med et mål om å finne 

løsninger som kombinerer vern og bruk av 

fjellområder og som bidrar til robuste øko-systemer. 

Det er allikevel ikke mulig å overføre 

forvaltningsmodeller direkte, da den politiske, 

historiske og sosiale konteksten er svært ulik fra 

land til land. Men det er mye å lære om hvilke 

prinsipper som legges til grunn for modellene, og 

ikke minst om hvilket kunnskapsgrunnlag som ses 

på som nødvendig for en mer bærekraftig utvikling. 

Deltakelsen av utenlandske forskere bidrar også til 

å øke vår bevissthet om hva som særpreger de 

norske fjellområdene, og til å sette spørsmålstegn 

ved såkalte «etablerte sannheter».   

Å gjøre regionale forskjeller til en styrke 

Østlandsforskning og Centrum för forskning om 

regional utveckling (Cerut), Karlstads universitet, 

har gitt ut antologien «På gränsen». Boka formidler 

resultater fra et forskningssamarbeid mellom 

Østlandsforskning, Cerut og Høgskolan Dalarna 

finansiert av Interreg IVa Sverige-Norge-

programmet. 

Som tittelen indikerer handler flere av artiklene  om 

grenser – å flytte, bygge ned og utnytte grenser. 

Det handler om nasjonsgrensa mellom Norge og 

Sverige selvsagt, men også mellom regioner, 

mellom sentrum og periferi, mellom det urbane og 

det rurale, mellom det lokale og det globale, mellom 

bosted og arbeidssted, mellom bolig og fritidsbolig, 

mellom fast og midlertidig, – for å nevne det mest 

åpenbare. Boka omfatter 20 artikler av i alt 17 

forfattere og er delt i tre seksjoner: (1) Interaksjon 

og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia, (2)  

Attraksjon og bolyst – en nøkkel til regional utvikling 

i Indre Skandinavia, (3) Indre Skandinavia – en 

region i Europa 

Boka presenterer ny kvalitativ og kvantitativ 

forskning om hvordan pendling, grensehandel og 

andre former for interaksjon binder sammen 

menneskene i Indre Skandinavia og hvordan 
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regionens attraksjonskraft som turistdestinasjon 

påvirker bygdene. Enten man vil eller ikke krymper 

verden som følge av teknologisk utvikling, endrete 

vaner, kulturelle preferanser og uttrykk, og ikke 

minst politiske forhold. Disse endringene sees i et 

globalt perspektiv, men med blikket fokusert på 

regionen.  

«KON Hedmark» – Kultur- og 

opplevelsesnæringene i Hedmark 

Kultur- og opplevelsesnæringer (KON) får stadig 

større oppmerksomhet og økonomisk betydning. 

Østlandsforskning har laget en omfattende analyse 

av verdiskapingen i KON i Hedmark. Analysen skal 

øke kunnskapsgrunnlaget med sikte på å forbedre 

lønnsomhet og robusthet i disse næringene, som 

tradisjonelt ikke har hatt så stor plass i Hedmarks 

næringsliv.  

At Norsk Tipping på Hamar er den dominerende 

opplevelsesaktøren målt i verdiskaping i Hedmark 

er kanskje ikke så overraskende. Norsk Tipping 

hadde i 2012 en verdiskaping på over fire milliarder 

kroner eller over to tredjedeler av den samlede 

verdiskapingen i denne næringsgruppen i Hedmark. 

Men også utenom Norsk Tipping er det 

Hamarregionen som står for ca halvparten av 

verdiskapingen i fylket, fulgt av Sør-

Østerdalsregionen med i underkant av 0,5 mrd. kr. 

Viktigste næringsgruppe der er 

opplevelsesnæringene, som for en stor del er 

knyttet til alpinanlegget og andre aktivitetstilbud i 

Trysil.  

KON samlet har omtrent like stor betydning i 

Hedmark og Buskerud, dvs. litt mindre enn på 

landsbasis, mens de i Oppland betyr omtrent like 

mye som på landsbasis. KON har imidlertid større 

betydning i alle de tre fylkene enn i resten av landet. 

Dette har primært sammenheng med tilbudet 

innenfor reiselivets infrastruktur, for eksempel 

aktivitetstilbud til turister. 

Hedmark har i utgangspunktet en bransjestruktur 

som gir grunnlag for en liten trendmessig vekst. Det 

er likevel registrert en relativt stor syssel-

settingsreduksjon i KON, og man har ikke greid å 

utnytte den generelle veksten i disse næringene. 

Hedmark har altså trass i en gunstig 

utgangssituasjon ikke greid å opprettholde sine 

markedsandeler innenfor KON i perioden 2008-

2012.       

Virksomhetsområder innen Velferds-, 

organisasjons- og kommunalforskning (VOK) 

Sykefraværsforskning i medievind! Det er alltid 

inspirerende når forskningen vi gjennomfører får 

oppmerksomhet og blir diskutert i media og blant 

fagfolk og politikere. I år har Østlandsforskning fått 

mye omtale om resultatene som har fremkommet 

fra forskningsprosjektet Social Factors Contributing 

to Sickness Abscense (SOFAC). SOFAC var et 

originalt prosjekt, da man for første gang samlet inn 

sammenlignbare data om hvordan sosiale forhold 

virker inn på sykefravær og sykenærvær i Norge og 

i Sverige. Det har vært store oppslag i dagspressen, 

TV og populærvitenskapelige tidsskrifter om funn 

knyttet til årsakene til sykefravær, kostnader ved 

sykefravær, betydningen av hjemmesituasjonen for 

kvinners sykefravær, normalbefolkningens 

holdninger til sykefravær, og arbeidstakeres 

erfaringer med sykenærvær.  

SOFAC var finansiert av Norges Forskningsråd og 

varte fra 2009 til 2013, med Rolf Rønning som 

prosjektleder. Prosjektet var et samarbeid mellom 

Østlandsforskning (prosjekteier) og Høgskolen i 

Lillehammer på norsk side, og forskere fra Karlstad 

Universitet og Stockholms Universitet på svensk 

side. Det innsamlede datamaterialet fra prosjektet 

inkluderer sytti dybdeintervjuer med 

langtidssykemeldte med psykiske lidelser og 

muskel-skjelettlidelser, en spørreundersøkelse blant 

samme gruppe (3300 respondenter), og en 

spørreundersøkelse om «normalbefolkningens» syn 

på sykefravær og sykenærvær (2800 

respondenter).  

Prosjektet har hatt rundt tjue store oppslag i 

nasjonale medier, og i tillegg en rekke 
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vitenskapelige publiseringer. Ved prosjektslutt var 

det publisert sju internasjonale fagfellevurderte 

artikler basert på SOFAC-data, og det var også gitt 

ut en fagfellevurdert antologi om sykefravær og to 

forskningsrapporter. I 2014 vil det bli publisert en 

bok om langtids sykefravær i Norge og Sverige, og 

så forventes det at fem nye artikler basert på 

SOFAC-data vil bli akseptert for publisering.  

Mer om resultatene fra SOFAC-prosjektet og 

medieoppmerksomheten som har fulgt i kjølvannet 

av publiseringen, kan leses på Østlandsforsknings 

hjemmesider. 

Folkehelsa i Oppland kartlegges! I 2013 og 2014 

gjennomfører Østlandsforskning den største 

folkehelse- og levekårsundersøkelsen noensinne 

her i fylket på vegne av Oppland fylkeskommune. 

Av alle opplendinger over 16 år er det trukket et 

representativt utvalg på 25 000 personer. 

Bakgrunnen for folkehelse- og 

levekårsundersøkelsen er at Oppland 

fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om 

hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, 

trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og 

miljømessige forhold, livsstil, levestandard, 

boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, 

kultur og fritidsmuligheter er viktige faktorer for 

folkehelsa, og alle disse temaene tas opp i 

undersøkelsen. 

Undersøkelsen gjennomføres i nært samarbeid 

med lokale lag og foreninger som deler ut og samler 

inn spørreskjema og svarkonvolutter i sine 

kommuner. 24 av 26 kommuner i Oppland deltar i 

undersøkelsen. Resultatene fra 

folkehelseundersøkelsen vil foreligge i 

august/september 2014, og publiseres i to ØF-

rapporter. Den ene rapporten vil bestå av 

presentasjoner og sammenligninger av de ulike 

kommunene. Den andre rapporten vil være 

forskningsbasert og omhandle faktorer som spiller 

på liv, helse og trivsel i Oppland. I tillegg planlegges 

flere vitenskapelige publikasjoner i anerkjente 

nasjonale og internasjonale tidsskrifter. 

Levekårsundersøkelsen i Oppland er nødvendig av 

flere årsaker. For det første er det et krav i den nye 

folkehelseloven å ha oversikt over innbyggernes 

helsetilstand og hvilke faktorer som påvirker vår 

helse. For det andre skal undersøkelsen være en 

sentral del av kunnskapsgrunnlaget for regional og 

kommunal planstrategi. Hensikten er en mer 

målrettet og treffsikker planlegging basert på et 

oppdatert faktagrunnlag. 

Formidlingsformer 

Instituttets forskning formidles på ulike måter. Det 

ble i våre skriftserier utgitt i alt 23 rapporter og 

notater i 2013 og våre ansatte sto bak 18 publiserte 

artikler i internasjonale eller norske tidsskrifter med 

fagfellevurdering eller i antologier utgitt på 

vitenskapelig forlag. De ansatte bidro i tillegg i 6 

fagartikler, bokkapitler og bidrag i eksterne 

rapportserier, presenterte 3 vitenskapelige 

konferansepaper og holdt 51 populærvitenskapelige 

foredrag både i og utenfor regionen. Våre ansatte 

skrev også kronikker i både lokal og nasjonal 

presse og representerer og fremmer Innlandets 

interesser i nasjonale råd og utvalg.  

Forskningssamarbeid nasjonalt  

ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i 

Lillehammer og Høgskolen i Hedmark og deltar i 

ulike samarbeidsprosjekter med en rekke 

forskningsinstitusjoner. I 2013 gjaldt dette 

Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, 

Høgskolen i Gjøvik, Norsk Institutt for By- og 

Regionalforskning (NIBR), Norsk institutt for 

kulturminneforskning (NIKU), Norsk Institutt for 

Naturforskning (NINA), Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nordisk 

institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning (NIFU), Bioforsk, NORUT samfunn, 

NORUT- Alta, Trøndelag forskning og utvikling, 

Universitetet i Oslo, Norges teknisk- 

naturvitenskapelige universitet (NTNU) og 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). 

Internasjonalt samarbeid 
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ØF har samarbeidsavtale med Centrum for 

forskning om regional utveckling ved Karlstads 

Universitet og har de siste 10 år samarbeidet med 

dem, etter hvert også med Högskolan i Dalarna, om 

flere EU-Interreg finansierte 

regionalforskningsprosjekter. ØF har også de 

senere årene hatt flere prosjekter finansiert av 

Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation Centre 

med nordiske samarbeidspartnere. I 2013 arbeidet 

vi videre på to EU-Interreg IVC-finansierte 

prosjekter: BUTTON er et grenseregionsamarbeid 

som ser på mulighetene for å tiltrekke og beholde 

attraktiv og høyt utdannet arbeidskraft. "Best 

Practice in Cluster Management" sammenlikner 

strategier for clusterorganisering og -ledelse mellom 

land. I tillegg har vi internasjonale 

samarbeidspartnere på flere av våre nasjonalt 

finansierte prosjekter, spesielt NFR-prosjektene. 

I 2013 har vi hatt konkret prosjektsamarbeid med 

Karlstads Universitet, Uppsalas Universitet, Umeå 

Universitet, Högskolan i Dalarna, Copenhagen 

Business School, Radboud University Nijmegen, 

Nederland, Twente University, Nederland, The 

Institute for Work and Technology, Tyskland, 

Navarra de Suelo Residencial, S.A. Nasursa, 

Spania, Regio Basiliensis, Sveits, MONTURBAN 

Regionalforschung, Sveits, University of Higlands 

and Islands with Centre for Mountain Studies, 

Scotland og International Amenety Migration 

Centre, Canada. I tillegg er 35 partnere fra en rekke 

europeiske land involvert i en søknad til EUs 7. 

rammeprogram innenfor skogforskning. 

Regional rolle  

ØFs "slagord" Nasjonal ekspert og regional ressurs 

oppsummerer vår virksomhetside: 

"Østlandsforskning (ØF) er en sentral aktør i 

innlandets innovasjons- og kompetansesystem og 

utvikler nasjonal og internasjonal spisskompetanse 

innenfor sine satsingsområder". En viktig oppgave 

for ØF er derfor å ivareta regionale FoU-behov for 

både næringsliv og offentlige institusjoner og slik 

bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og 

verdiskaping i Innlandet. ØF kombinerer solid 

forskningskompetanse med god lokalkunnskap og 

kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til 

Innlandets innovasjons- og kompetansesystem på 

flere måter.  En vesentlig del av prosjektporteføljen 

er enten finansiert av ulike aktører i Innlandet eller 

gjennom nasjonale programmer som retter seg mot 

regionen. Sentrale regionale oppdragsgivere er 

fylkeskommuner, fylkesmenn, regionråd, 

kommuner, Innovasjon Norge, NHO Innlandet og 

noen større private bedrifter, mens Regionalt 

nettverk/Norges Bank og VRI/NFR er eksempler på 

regionalt rettede nasjonale 

prosjekter/oppdragsgivere. ØF har også en rekke 

prosjekter for nasjonale oppdragsgivere som 

Norges Forskningsråd, ulike departementer og 

direktorater og Innovasjon Norge sentralt. Slike 

prosjekter kommer regionen til gode blant annet ved 

at studieområdene ofte legges til Innlandet, og at de 

bidrar til kompetanseoppbygging som regionale 

oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere 

prosjekter. Vi prioriteter også populærvitenskapelige 

og brukerrettede formidlingsformer.  
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ØFs regionale rolle kan oppsummeres i følgende 

punkter:  

 Setter Innlandet og Innlandets muligheter 

og utfordringer på dagsorden 

 Videreutvikler og formidler nasjonal og 

internasjonal forskning til regionen 

 Gir regionens næringsliv og forvaltning 

tilgang til mye kunnskap om og for regionen 

 Gir regionens næringsliv og forvaltning en 

tilgjengelig og kompetent 

kunnskapsleverandør  

 Trekker kompetansepersoner til regionen 

 Driver kompetanseutvikling for regionen 

(dr.gradsutdanning mv.) 

 Trekker nasjonale FoU-midler til regionen 

 Bidrar til forskningsbasert undervisning i 

Innlandet gjennom bistillinger i høgskolene 

 Utgjør et operativt bindeledd mellom 

utdannings- og mer 

grunnforskningsfokuserte universiteter og 

høgskoler, regionalt næringsliv, regional 

forvaltning og nasjonale og internasjonale 

FoU-finansieringskilder 

Oppdragsgivere 

ØF arbeider årlig på om lag 100 ulike prosjekter 

som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til 

forskningsbaserte utredninger, evalueringer og 

rådgivning. Viktige oppdragsgivere og 

finansieringskilder er Norges forskningsråd, 

statsforvaltningen, fylker, kommuner og 

næringsorganisasjoner. I 2013 hadde vi oppdrag for 

en rekke ulike departementer og/eller deres 

underliggende etater. Videre hadde vi prosjekter for 

en rekke ulike fylkeskommuner, kommuner og 

organisasjoner.   

Staben ved instituttet utfører dermed hvert år 

prosjekter som tilfører oppdragsgivere, 

beslutningstakere og allmennheten for øvrig 

relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. 
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Publisering 2013 

ØF-rapporter 

Arnesen, T. Kommunesektoren og arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap: Hvordan løser 
kommunene sitt behov for kompetanse og 
kapasitet? (Østlandsforskning Rapport nr. 05 
2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Bråtå, H.O. & Lerfald, M. Evaluering av satsingen 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 
(Østlandsforskning Rapport nr. 09 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Bråtå, H.O. & Strand, O. Europeiske 
villreinregioner – hva kan de bli? 
(Østlandsforskning Rapport nr. 02 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Bråtå, H.O., Lerfald, M. & Mei, X.M. Mat langs 
Nasjonale Turistveger – evaluering. 
(Østlandsforskning Rapport nr. 11 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Ericsson, B. Opplandsarkivet avd. Maihaugen. 
Regionalt forankret etter 30 års drift. 
(Østlandsforskning Rapport nr. 08 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Ericsson, B. & Bråtå, H.O. Arbeidslivets 
kulturseilas (AKS) – Evaluering av kulturtilbud på 
arbeidsplassen. (Østlandsforskning Rapport nr. 
04 2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Ericsson, B., Hagen; S.E., Alnes, P.K. & Lerfald, 
M. Verdiskapingen i kultur- og 
opplevelsesnæringene i Hedmark. 
Nullpunktsanalyse 2012. (Østlandsforskning 
Rapport nr. 10 2013). Lillehammer: 
Østlandsforskning. 

Hauge, A., Ericsson, E., Hagen, S.E., Alnes, 
P.K., Power, D., Aure, M., Kvidal, T. & Nygård, V. 
Intro - Evaluering av Intro-fond for kulturnæringen 

i Tromsø. (Østlandsforskning Rapport nr. 06 
2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Hauge, A., Gløtvold-Solbu, K. & Ørbeck, M. 
Næringslivet med hånda på rattet - Bruk og 
resultater av næringsrettede utviklingsmidler 
(RDA-midler) i Glåmdalsregionen. 
(Østlandsforskning Rapport nr. 01 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Lerfald, M. & Alnes, P.K. Rogaland; 
ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert 
virksomhet. (Østlandsforskning Rapport nr. 03 
2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Ørbeck, M. & Braunerhielm, L. Grenseindeks og 
grense analyser Interreg Sverige-Norge. 
Faktaunderlag for ny programsøknad. 
(Østlandsforskning Rapport nr. 07 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

ØF-notater 

Alnes, P.A. Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og 
regional økonomi. (Østlandsforskning Notat nr. 
02 2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Andersen, T. Veien videre. (Østlandsforskning 
Notat nr. 09 2013). Lillehammer: 
Østlandsforskning. 

Arnesen, T. Tillegg til evalueringen av INTRO-
fondet – sysselsetting og støttebeløp. En 
begrenset gjennomgang av erfaringstall. 
(Østlandsforskning Notat nr. 10 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Arnesen; t. & Lerfald, M. «RURBAN». 
Underlagsmateriale til Energiråd Innlandet. 
(Østlandsforskning Notat nr. 06 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Batt-Rawden, K.B. & Lauritzen, T. Jenter i 
førstegangstjeneste. Motivasjon og trivsel blant 
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jenter i 1992-kullet. (Østlandsforskning Notat nr. 
01 2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Eide, T.H. Introduksjonsprogrammet ved Nordre 
Land læringssenter. En studie av ansatte og 
samarbeidspartneres erfaringer. 
(Østlandsforskning Notat nr. 05 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Hagen, S.E. & Alnes, P.K. Industriutvikling i 
Gudbrandsdalen. (Østlandsforskning Notat nr. 03 
2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Johansen, V. Levekår i Dovre. 
(Østlandsforskning Notat nr. 08 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Overvåg, K.,Flogenfeldt; T. & Reistad, I. 
Klimavennlige transportløsninger for hytte- og 
reiselivsområder i Oppland. (Østlandsforskning 
Notat nr. 12 2013). Lillehammer: 
Østlandsforskning. 

Skjeggedal, T. & Overvåg, K. Vern og bruk i 
Forollhogna – utvikling og utfordringer. 
(Østlandsforskning Notat nr. 04 2013). 
Lillehammer: Østlandsforskning. 

Sæther, B. & Lerfald, M.Framtidsbilde – hva 
slags landbruk skal vi utdanne for de neste 20 
årene i Oppland. (Østlandsforskning Notat nr. 07 
2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Ørbeck, M. EUs 5 mål for 2020. Status i 
Västernorrlands län. (Østlandsforskning Notat nr. 
11 2013). Lillehammer: Østlandsforskning. 

Vitenskapelige publisering (artikler i 
vitenskapelige tidsskrifter med referee 
eller antologier på vitenskapelig forlag 
eller monografier) 

Arnesen, T. & Ericsson, B. (2013). Policy 
responses to the evolution in leisure housing: 
From the plain cabin to the high standard second 
home. The Norwegian case.. I: Second Home 

Tourism in Europe Lifestyle Issues and Policy 
Responses. Ashgate 2013 ISBN 
9781409450719. s. 285-306.   

Askheim, O. P., Andersen, J., Guldvik, I. & 
Johansen, V. (2013). Personal assistance: what 
happens to the arrangement when the number of 
users increases and new user groups are 
included? Disability & Society, vol. 28, nr. 3: 353-
366.  

Eide, T. H. & Lauritzen, T. (2013). På kryss, på 
tvers og på langs – om behovet for en helhetlig 
likestillingssatsning. I H. Stousland & H. Witsø 
(red.), Likestilling 2013. Kunnskap og 
innovaskjon på Agder. Kristiansand: Portal 
Akademisk. 

Guldvik, I., Askheim, O.P. & Johansen, V. (2013). 
Political citizenship and local political participation 
for disabled people. Citizenship Studies, vol. 17, 
nr. 1: 76-91. 

Hauge, A & Power, D (2013). Quality, Difference 
and Regional Advantage: the case of the winter 
sports industry, European Urban and Regional 
Studies, European Urban and Regional Studies,  
20 (4), 385-400. 

Hracs, B., Jakob, D. and Hauge, A. (2013). 
Standing out in the crowd: the rise of exclusivity-
based strategies to compete in the contemporary 
marketplace for music and fashion, Environment 
and Planning A, 45(5) 1144 – 1161. 

Johansen, V. (2013). Entrepreneurship education 
and start-up activity: A gender perspective. 
International Journal of Gender and 
Entrepreneurship, vol. 5, nr 2: 216-231. 

Johansen, V (2013). Risk factors of long-term 
sickness absence in Norway and Sweden. Nordic 
Journal of Social Research, vol. 4: 1-12. 

Johansen, V. (2013). Risk factors of long-term 
sickness absence in Norway and Sweden. Nordic 
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Journal of Social Research 2013 ;Volum 4. s. 71-
82. 

Johansen, V., Clausen, T. H. & Schanke, T. 
(2013). Entrepreneurship education and boys` 
and girls` perceptions of entrepreneurs. 
International Journal of Entrepreneurship and 
Small Business, vol. 19, nr. 2: 127-141. 

Johansen, V. & Foss, L. (2013). The effects of 
entrepreneurship education - does gender 
matter? International Journal of Entrepreneurship 
and Small Business, vol. 20, nr. 3: 255-271. 

Johansen, V. & Schanke, T. (2013). 
Entrepreneurship education in secondary 
education and training. Scandinavian Journal of 
Educational Research, vol. 57, nr. 4: 357-368. 

Lauritzen, T. & Batt-Rawden, K. (2013). 
Idealsoldaten som symbol på den militære 
kulturen. I F. Brundtland Steder (red.), Militære 
kvinner – Forsvarets akilleshæl? Oslo: Abstrakt 
forlag. 

Lauritzen, T. & Batt-Rawden, K. B. (2013). 
Idealsoldaten som symbol på den militære 
kulturen.. I: Opp og fram? I: Militære kvinner - 
Forsvarets akilleshæl? s 191-210. Abstrakt forlag 
2013 ISBN 978-82-7935-341-6.  

Mei, X. Y., Arcodia., C. & Ruhanen, L. (2013). 
The national government as the facilitator of 
tourism innovation: Evidence from Norway. 
Current Issues in Tourism. DOI: 
10.1080/13683500.2013.822477. 

Mei, X. Y., Arcodia., C. & Ruhanen, L. (2013). 
Innovation and collaboration: the role of the 
national government in Norway. Tourism 
Analysis, 18 (5), 519-531.  

Røhnebæk, M. (2013) Translating Client-
Orientation through ICT, bokkapittel i Enquist, 
Rønning & Fuglsang (red) Innovation in Public 
Services, Routledge, New York. 

Vistad, O.I, Skjeggedal, T., Berglann, H., Bugge, 
H.C., Norderhaug, A., Rønningen, K., Swensen, 
G. & Øian, H. (2013). Grønt partnerskap i 
landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet 
"Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Utmark (1). 
Tilgjengelig på: www.utmark.org. 

Bøker og bokkapitler   

Arnesen, T. & B. Ericsson (2013). Policy 
responses to the evolution in leisure housing: 
From the plain cabin to the high standard second 
home. The Norwegian case. In Z. Roca 
(ed.) Second Home Tourism in Europe: Lifestyle 
Issues and Policy Responses. Farnham (UK): 
Ashgate. 

Clausen, T. & Johansen, V. (2012). Cronbachs 
alpha. I T. Eikemo & T.H. Clausen (Red.) 
Kvantitativ analyse med SPSS. 2. utgave (s. 268-
279). Trondheim: Tapir. 

Eide, T. & Lauritzen, T. (2013). På kryss, på tvers 
og på langs. Om behovet for en helhetlig 
likestillingssatsing. I H. Stousland & H. Witsøe 
(Red). Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon 
på Agder (s. 125-140). Kristiansand: Portal 
Akademisk. 

Vitenskapelige papers presentert på 
konferanser, symposier og seminarer 

Hauge, A. (2013, oktober). Clerks as 
Gatekeepers in the Geography of Quality, 2 nd 
European Colloquium on Culture, Creativity and 
Economy, Berlin. 

Lauritzen, T. & Eide, T. H. (2013). Kvoteringens 
uintenderte konsekvenser. Eksempler fra 
Forsvaret. Paper presentert på forskerseminaret 
Likestilling i arbeidslivet. Institutt for 
samfunnsforskning (ISF), Oslo, 5.desember 
2013. 

Mei, X. Y. (2013, august). Turoperatørenes 
oppfatning av Innlandet – hvordan øke 
turiststrømmen? Paper presentert på seminaret 
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Trender i reiselivet i Innlandet ved Høgskolen i 
Lillehammer, Lillehammer. 

Artikler i rapporter og tidsskrifter uten 
fagfellevurdering 

Bråtå, H.O. (2012). Villreinen og villreinfjellet som 
kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. 
Villreinen, s. 71- 73. 

Ericsson, B (2013): «Motiver og krav ved kjøp og 
bruk av fritidsbolig».  Kronikk. Hytte og Fritid 
2/2013. Norges Hytteforbund. 

Skjeggedal, T. (2013). Kunnskap om landskap. 
Leder. Utmark  (1). Tilgjengelig på: 
www.utmark.org. 

Skjeggedal, T., Overvåg, K., Flognfeldt, T. & 
Ringholm, T. (2013). Ti år med “fjellteksten”. 
Utmark (1). Tilgjengelig på www.utmark.org. 

Foredrag 

Alnes, P.K. (2012, 20. mars). Regional utvikling 
og trender i Rogaland. Presentasjon på 
strategisamling i Hordaland fylkeskommune. 
Bergen: Terminus Hall. 

Arnesen, T. (2013, 2. oktober). "Fritidsboliger 
som lokal planutfordring" Presentation at Fagdag 
for planleggere, Ringsaker kommune, Moelv. 

Arnesen, T. (2013, 19. september). 
"Flerhushjemmet". Presentation at SAMPLAN, 
Lillehammer. 

Bråtå, H.O. & M. Lerfald (2013, 3. desember). 
Resultater fra evalueringen av Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket. Foredrag for 
Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, 
Riksantikvaren, Landbruks- og Matdepartementet 
og Statens Landbruksforvaltning. Statens 
Landbruksforvaltning, Oslo. 

Bråtå, H.O. (2013, 2. desember). Regionale 
planer – oppfølging i kommunale planer. Innlegg 

på Miljøverndepartementet in nettverkskonferanse 
for kommunale og regional planlegging. 
Lillestrøm. 

Bråtå, H.O., M. Lerfald & X.Y. Mei (2013, 1. 
desember). Evaluering av Mat langs Nasjonale 
turistveger – foreløpige resultater. Foredrag for 
regional styringsgruppe for Mat langs Nasjonale 
turistveger, Lillehammer. 

Bråtå, H.O. (2013, 13. november). Europeiske 
villreinregioner – hva kan det bli? Innlegg på 
konferanse om Europeiske villreinregioner. 
Miljøverndepartementet. 

Bråtå, H.O. & M. Lerfald (2013, 4. oktober). 
Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket – foreløpige resultater. Foredrag for 
styringsgruppe og referansegruppe for prosjektet. 
Statens Landbruksforvaltning 24.10.2013. Oslo. 

Bråtå, H.O. (2013, 4. oktober). Maten og 
matressursene i Gudbrandsdalen. Offentlig 
foredrag under Matfestivalen. Lillehammer. 

Bråtå, H.O. (2013, 5. september). Europeiske 
villreinregioner – hva kan de bli. Foredrag for 
Miljøverndepartement og nettverket i forbindelse 
med regionale planer for villreinområder. 
Skinnarbu. 

Bråtå, H.O. (2013, 5. september). Evaluering av 
regionale planer for villreinområder – foreløpige 
vurderinger. Foredrag for Miljøverndepartement 
og nettverket i forbindelse med regionale planer 
for villreinområder. Skinnarbu. 

Bråtå, H.O. (2013, 7. mai). Kompetansemekling. 
Foredrag på konferansen Reiseliv og FoU. Honne 
7.5.2013. Arrangert av Oppland fylkeskommune, 
Hedmark fylkeskommune og NHO-Innlandet. 

Bråtå, H.O. & O. Strand (2013, 21. februar). 
Utvikling av begrepet europeiske villreinregioner. 
Prosjektleder og organisator av seminarene, 
sammen med Olav Strand NINA. 
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Bråtå, H.O. & O. Strand (2013, 18. februar). 
Europeiske villreinregioner – hva kan det bli? 
Innledning på ide-dugnader på Hjerkinn. 

Bråtå, H.O. (2013, 12. februar). 
Kompetansemekling. Foredrag for FRAM-bedrifter 
innen reiselivet. Gjøvik. 

Bråtå, H.O. (2013, 15. januar). 
Kompetansemekling. Foredrag for FRAM-bedrifter 
innen reiselivet. Elverum. 

Eide, T. H. (2013, 23. mars). Kjønnslikestilling i 
rådgivningsfag. Presentasjon for arbeidsgruppe 
om videreutvikling av utdanningstilbudet i 
rådgivning, Gardermoen 23. august 2013. 

Hauge, A. (2013, 15. november). Hvilke steder 
har tiltrekkningskraft?, Hadelandskonferansen. 

Hauge, A. (2013, 15. oktober). Fashion Forward; 
Oslo Innovation Week (paneldeltaker), DoGA. 
Oslo. 

Hauge, A. (2013, 25. april). Øyer – demografi, 
attraksjon og kreativ klasse, Øyer kommunestyre, 
Øyer. 

Hauge, A. (2013, 26. februar). Kultur, kreativitet 
og kommers, Løten kommunes kulturkonferanse, 
Løten. 

Hauge, A. (2013, 22. februar). Demografi, 
regionforstørring og attraktivitet – Bakteppet for 
opplandkommunenes planlegging, 
Fylkesmannen i Opplands plantemadager. 

Hauge, A. (2013, 24. januar). Attraktivitet, 
regionalisering og globalisering: funn fra 
interregprosjektet GRESS, Oppland 
fylkeskommune, 24.01.13 

Lerfald. M. & Alnes, P.K (2013, 4. juni). 
Ringvirkningsanalyse av landbruket og 
landbruksbasert virksomhet i Rogaland. 
Presentasjon i Statens Hus, Stavanger. 

Overvåg, K. (2013, 20. august). Turisme som 
utviklingsnæring i fjellområdene. Foredrag på 
fjellandbruksseminar. Prosjekt fjellandbruk i 
Nord-Trøndelag. Nordli; Lierne samfunnshus.  

Overvåg, K. (2013, 31. mai). Hva skal til for å 
legge til rette for økonomisk verdiskaping i 
fjellområdene? Foredrag på årskonferansen til 
Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Bester Western 
Skei Hotel.  

Overvåg, K. (2013, 30. mai). Internasjonalt 
samarbeid: Betydningen av internasjonalisering 
for kunnskapsutvikling i prosjekt. Foredrag på 
årskonferansen til Fjellregionsamarbeidet, 
Jølster; Bester Western Skei Hotel.  

Overvåg, K. (2013, 29. mai). Utfordringer til en 
fjellpolitikk. Foredrag på rådsmøtet til 
Fjellregionsamarbeidet, Jølster; Best Western 
Skei Hotel.  

Overvåg, K. & Riseth, J.Å. (2013, 15. mars). 
Fjällpolitik – erfarenheter från ett norskt 
forskningsprojekt. Foredrag på 
Kunskapsfonferens för Storslagen fjällmiljö. 
Abisko, Sverige: STF Turiststation Abisko.   

Skjeggedal, T. (11. mars 2013). Fjellområder i 
Norge som attraktive bygdesamfunn eller urbane 
rekreasjonsområder: utfordringer til en 
fjellpolitikk". [DEMOSREG - Forskerseminar, 
Norges forskningsråd, Son]. 

Ørbeck, M. (2013, 17. desember). Status og 
utviklingstrekk for produksjon og bruk av 
bioenergi i Innlandet og landet. Allbio/VRIs 
bioenergikonferanse 2013. Elverum: Terningen 
Arena. 

Ørbeck, M. (2013, 18. november). Fremtidig 
arbeidsliv i Gjøvikregionen.Hvilke næringer har 
vekst og hvilke næringer har tilbakegang? Gjøvik: 
Quality Hotel, Strand. 

Ørbeck, M. (2013, 5. november). Trender i 
Hedmarks befolknings- og næringsutvikling. Sør-
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Østerdal næringshage og Næringsrådet for 
Elverumsregionen. Elverum: Rica Elgstua Hotel. 

Ørbeck, M. (2013, 30. oktober). Status og behov 
for kompetanse- og næringsutvikling i Hedmark. 
Sentrene for voksnes læring. Elverum: Terningen 
Arena. 

Ørbeck, M (2013, 29. oktober). Hvordan er 
Hedmark «skrudd» sammen? GLØD-nettverket. 
Hamar: Viktoria hotell. 

Ørbeck, M. (2013, 25. oktober). Best alene? Får 
Øyer noe igjen for sin deltakelse i 
Lillehammerregionen? Øyer næringsråd. Tretten: 
Stavsmartn.  

Ørbeck, M. (2013, 1. oktober). Status og behov 
for kompetanse- og næringsutvikling i Hedmark.  
Regionalt partnerskap i Hedmark. Hamar: 
Fylkeshuset. 

Ørbeck, M. (2013, 25. september). Et 
fremtidsbilde. Hva vil være typisk for vår region 
om 20 år? Konferanse om fag–og 
yrkesopplæringa i Oppland fylkeskommune. 
Lillehammer: Radisson Blue Lillehammer hotell. 

Ørbeck, M. (2013, 12. september). Hva er 
sammenhengen mellom veksten i byene og 
deres omland? Oslo: Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

Ørbeck, M. (2013, 21. mars). Energi i Innlandet – 
muligheter og utfordringer. Konferansen: Grønn 
utvikling i Innlandet. Hamar: Scandic Hotel. 

Ørbeck, M. (2013, 15. mars). Mjøsregionen som 
bo- og arbeidsregion. Lillehammer næringsforum. 
Lillehammer: Oppland fylkeskommune. 

Ørbeck, M. (2013, 12. mars). 
Arbeidsmarkedsutvikling og 
arbeidskraftsutveksling. ARKO. Torsby: 
Sahlströmsgården. 

Ørbeck, M. & Berger, S. (2013, 12. mars). 
Grenseindeks og grenseregionale analyser – 
Interreg Sverige-Norge. Styringsgruppe, 
programgruppe og analysegruppe for Sverige-
Norge-Programmet. Karlstad: Karlstad Congress 
Culture Centre. 

Ørbeck, M. & Berger, S. (2013, 07. mars). 
Grenseindeks og grenseregionale analyser – 
Interreg Sverige-Norgene. RPP Indre 
Skandinavia. Karlstad: Stadshotellet. 

Ørbeck, M. (2013, 01. mars). Bioenergi – 
muligheter og utfordringer. Fylkesmannen i 
Hedmark. Hamar: Statens hus. 

Ørbeck, M. (2013, 26. februar). Befolkningsdrevet 
næringsutvikling. Fylkesutvalget i Oppland. 
Lillehammer: Oppland fylkeskommune. 

Ørbeck, M. (2013, 14. februar). 
Arbeidsmarkedsutvikling og 
arbeidskraftsutveksling, Avslutningsseminar for 
GRESS-prosjektet. Karlstad: Karlstads 
Universitet. 

Ørbeck, M. (2013, 13. februar). Mulighetenes 
Oppland. Komite for opplæring og kompetanse, 
Oppland fylkeskommune. Lillehammer: Oppland 
fylkeskommune  

Ørbeck, M. (2013, 12. februar). Innlandet 2040 
sett med forskernes øyne. Innlandskonferansen, 
Hamar: Scandic hotel. 

Ørbeck, M. (2013, 24. januar). Cross border 
region Hedmark-Dalarna. Economic and 
innovation profile. Grensekomiteen Hedmark-
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