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1. INNLEDNING 

Hvordan kan Ringebu kommune fasilitere prosesser slik at deltids- og heltidsinnbyggere 

sammen utvikler bedre aktivitetstilbud i Kvitfjell? 

Dette er problemstillingen vi ønsker å belyse i denne oppgaven og samtidig arbeide med i 

praksis. Vi har valgt å bruke benevnelsen deltidsinnbyggere på våre hytteeiere. 

Utgangspunktet er at Ringebu kommune har et ønske om å legge bedre til rette i 

hytteområdene for sine deltidsinnbyggere. Det er flere dilemmaer knyttet til dette.  

For det første har Ringebu, som alle andre kommuner i landet, begrensede ressurser. Det er 

grenser for hvor store ressurser kommunen kan avsette til tjenesteproduksjon og fysiske 

tiltak i hytteområdene. Dette er i hovedsak ikke-lovpålagte oppgaver, og havner derfor fort 

langt ned på prioriteringslistene. For det andre hender det at heltids- og deltidsinnbyggerne 

har motstridende interesser. I slike tilfeller vil kommunen i de fleste tilfeller måtte prioritere 

heltidsinnbyggerne. 

På den annen side er kommunen opptatt av at deltidsinnbyggerne er en viktig del av 

helheten i kommunen, og de kan bidra til aktivitet, liv og videre positiv utvikling i Ringebu. 

Kommunen ser deltidsinnbyggerne som en ressurs som i større eller mindre grad har ønske 

om å bidra til utvikling av sitt nærområde dersom de inviteres inn og gis litt spillerom. Dette 

er et godt utgangspunkt for innovative prosesser der kommunen ikke skal definere behov og 

sette rammer for gjennomføring, men heller fasilitere prosesser der innbyggerne selv, både 

de som bor i Ringebu på heltid og de som bor i kommunen bare deler av året, er de som skal 

både initiere, gjennomføre, drifte og kanskje til og med finansiere prosjekter i sine 

nærområder. 

Vi vil legge størst vekt på samarbeidsinnovasjon og co-produksjon av tjenester. Stikkord for 

disse teoriene er at brukerne er viktige deltakere i planleggingen av tjenestene, og gjennom 

dette også får et større eierskap både til prosessene og resultatet. Brukerne er drevet av en 

egeninteresse. De må oppleve at de vil få bedre tilbud og tjenester ved selv å involvere seg. 

Etter den teoretiske presentasjonen vil vi presentere metodikken og prosessen vi har valgt å 

arbeide etter. Vi har kartlagt og identifisert noen nøkkelpersoner blant deltidsinnbyggerne i 
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kommunen. Disse har vi gjennomført dybdeintervjuer med for å undersøke hva de er 

interessert i, ønsker seg av aktivitet og infrastruktur i fjellet og hvordan de selv kan tenke seg 

å bidra til å oppnå dette.  

I denne begrensede oppgaven og tidsrammen kommer vi ikke lenger med gjennomføring, 

men vi vil kort skissere hva vi mener Ringebu kommune bør gjøre videre for å fullføre 

innovasjonsprosessen. I oppgaven vil vi drøfte funnene våre i spørreundersøkelsen og 

intervjuene opp mot teorien. Helt avslutningsvis sammenfattes arbeidet i korte trekk og 

evalueres. Vi vil gjøre oss noen betraktninger om hvor hensiktsmessig det kan være for 

kommunen å velge en slik arbeidsform både videre i dette og framtidig forbedringsarbeid i 

hytteområdene.   

2. TEORI 

Innovasjon har tradisjonelt vært knyttet opp til fremstilling av fysiske gjenstander innenfor 

privat sektor; produkt og varer distribuert i et marked. Denne formen for innovasjon har til 

hensikt å skape økonomisk profitt for eierne. (Teigen, Ringhold og Aarsæther, 2013)  

Innovasjon i offentlig sektor har ikke profitt som målsetting, men derimot public value eller 

offentlig verdi. Offentlig verdi beskriver den verdien som en kommune bidrar til 

innbyggerne. Kommunen har både heltids- og deltidsinnbyggere og for deltidsinnbyggere vil 

deltakelse i seg selv være en offentlig verdi.  Velforeningene er antakelig ikke en fungerende 

arena og spørsmålet blir da hvordan kommunene skal skape en arena der 

deltidsinnbyggeren kan involveres i større grad. (Rolf Rønning i foredrag 21. Nov 2016)  

Innovasjon kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet gjennom utvikling av ny bruker- og 

innbyggermedvirkning som appellerer til noen av de grupper av innbyggere som ikke synes 

eksisterende deltakelsesmuligheter er særlige attraktive. (Aagaard, Sørensen og Thorfinn, 

2014)  

Innovasjon kan defineres som en mer eller mindre tilsiktet og proaktiv prosess som har til 

hensikt å definere problemer, utfordringer og nye muligheter til å utvikle, utvelge, 

implementere og spre nye og kreative løsninger som bryter med vante forestillinger og 

vanlig praksis på et bestemt område.  
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Innovasjon kan i noen situasjoner være et dramatisk brudd med tjenesteproduksjonen, 

såkalt radikal innovasjon. I slike tilfeller skapes det noe nytt og helt annerledes enn det som 

har vært tidligere.  

Men innovasjon kan også være trinnvise forandringer som innebærer et brudd med tidligere 

praksis.  Det er derfor konteksten som bestemmer om det er en innovasjon. Hvis et tiltak 

eller løsning er ny der den implementeres, så er det er innovasjon. Selv om andre kommuner 

har etablert en samhandlingsarena for deltidsinnbyggere slik vi tenker det, så vil det likevel 

være en innovasjon selv om Ringebu adopterer dette og tilpasser det til våre forhold.  

Offentlig innovasjon kan med fordel fremmes gjennom tverrgående samarbeid mellom ulike 

offentlige og private aktører. Roberts og Bråfly definerer samarbeid som en tidsbegrenset 

organisering, som gjør det mulig for to eller flere aktører å realisere felles målsetting 

gjennom en bearbeiding av ressurser, ideer og sosiale relasjoner ved hjelp av forskjellige 

verktøy og metoder.  

Noen mener at samarbeid må bygge på enighet og at man skal fortsette diskusjonen til alle 

er enige. Mens andre forskere mener et slikt utgangspunkt vil føre til at man blir enige om en 

løsning basert på minste fellesnevner og at dette sjeldent vil være nyskapende. Dersom man 

skal skape en innovasjon, så må man ta utgangspunkt i aktørenes forskjellige erfaringer, 

ideer og vurderinger. Det er gjennom en konstruktiv bearbeiding av disse forskjellene at man 

skaper nye synteser og velkvalifiserte løsninger som kan realiseres i praksis. En slik rough 

consensus kan dannes gjennom en gradvis etablering av problem, målsettinger, muligheter 

og løsninger, samtidig som man fastholder en raushet og gjensidig respekt i interaksjonen 

mellom de forskjellige parter. (Aagaard, Sørensen og Thorfinn, 2014). 

En innovasjonsprosess kan deles inn i 4 faser: 

 1. Problemforståelsen 

 2. Idèformulering 

 3. Implementering 

 4. Spredning 

For å få en god prosess videre er det viktig å bruke nok tid til å finne ut hva problemet er. 

Det er en fordel å involvere deltidsinnbyggerne allerede i denne fasen.  
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Neste fase i prosessen er idéformuleringsfasen der deltidsinnbyggere, sammen med andre 

aktører i samarbeid finner hvilke ideer som skal iverksettes. Implementeringsfasen 

innebærer at det aktivitetstilbudet som er skapt, settes ut i livet. Dersom dette samarbeidet 

lykkes slik at man får skapt nye aktivitetstilbud som deltidsinnbyggerne ønsker, vil man 

kunne bruke samme metode på å utvikle andre aktiviteter i andre steder. Dermed vil denne 

måten å samarbeide med deltidsinnbyggerne spres videre. (Aagaard, Sørensen og Torfing, 

2014) 

Samarbeidsteorier inneholder en lang rekke med bud om hvordan samarbeid mellom 

offentlige og private parter kan fasiliteres og struktureres, men det avgjørende er at man får 

samlet de relevante aktører til å delta i prosessen. Dette avhenger av de enkelte aktørers 

vurdering av om:  

1) dagens situasjon uten samarbeid undergraver mine langsiktige interesser  

2) de andre aktører vil samarbeide 

3) det er paritet mellom aktørene  

4) det er mulig å lage en fair avtale med de andre  

5) om samarbeidet har utsikt til et positivt resultat.  

(Aagaard, Sørensen og Thorfing, 2014). 

Det er ulike roller i samarbeidsdrevet innovasjon. Dette innebærer ulike 

innovasjonslederroller; igangsetter rollen, fasilitatorrollen og katalysatorrollen. Vi har 

fokusert på fasilitatorrollen der vi tar utgangspunkt i at kommunen har denne rollen.  

Kommune 3.0 og samskapelse er begrep som brukes for å beskrive rollen og funksjonen som 

nåtidens og fremtidens kommuner kommer til å ha.  De har mange fellesnevnere og sammen 

beskriver de framtidas kommunerolle.  

Kommunen som organisasjon har gjennom tidene hatt ulike roller i samfunnet. De siste 

årene har kommunen blitt sett på som en serviceinstitusjon for oss innbyggere eller brukere. 

Kommunen er tilbyder av tjenester og vi brukere er kunder. Denne beskrivelsen av 

kommunens rolle er ofte benevnt som kommune 2.0. På begynnelsen av 2010-tallet kom det  

en ny dreining i forhold til hva en kommune er. Det en tidligere kunne kalle for 
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servicesamfunn dreier nå over til et fellesskapssamfunn. Vi brukere er ikke lenger en kunde 

som kommunen skal gi service til, men en person som skal bidra til fellesskapet. Kommune 

3.0 ble betegnelsen for denne. Grunnlaget for kommune 3.0 er et positivt menneskesyn. Alle 

mennesker har en eller flere egenskaper eller ressurser som de ønsker å bidra med i 

lokalsamfunnet sitt. Synet på kommunen endres fra å være en serviceinstitusjon til å bestå 

av ansatte som tilrettelegger prosesser og arenaer der innbyggerne finner fram sine 

ressurser og bringer mennesker sammen som kan støtte og hjelpe hverandre. (Nettartikkel: 

Kommunen 3.0 er et bedre sted å være menneske av Lisbeth Binderup, kommunaldirektør 

og leder av stabsfunksjonen Henrik Rosenlund Knudsen i Skanderborg kommune ). 

«Kjernen i samskapelse er å få offentlige og private aktører til å arbeide sammen og dele 

kunnskap og ressurser med hverandre, og på den måten lage en bedre, mer effektiv og 

demokratisk offentlig sektor. Samskapelse handler om å mobilisere kompetanser, ideer, 

engasjement og virkelyst blant medarbeidere, innbyggere, lokale virksomheter og 

foreningsliv i løsning av felles oppgaver, problemer og utfordringer». (Nettartikkel: 

Samskapelse, eller mer ostehøvel og fettsuging? av Eva Sørensen, Jacob Torfing og Asbjørn 

Røiseland).  

Samskapelse kan derfor beskrives som et samarbeid på tvers av offentlige og private aktører 

for å løse oppgaver som i dag blir sett på som en kommunal oppgave.  

Fasilitatorrollen innebærer å få aktørene til å samarbeide ved å understøtte prosessen 

administrativt og kommunikasjonsmessig. En viktig del av denne rollen er å skape tillit 

mellom deltakerne gjennom uformelt sosialt samvær og klare spilleregler, utvikle felles 

forståelsesrammen og et felles kunnskapsgrunnlag, løse konflikter og fjerne hindringer for 

samarbeid. Det er med andre ord kommunens oppgave gjennom fasilitatorrollen å legge til 

rette slik at de aktørene som deltar i prosessen opplever samarbeidet som likeverdig, 

gjensidig og med utsikt til et positivt resultat.  

I tjenestelogikken er fokuset på den verdiskapningen som bruken eller anvendelsen av varen 

eller tjenesten gir. Innovasjon i tjenestelogikken handler om å integrere eller reintegrere 

ressurser til tjenesten som kunden kan bruke for å skape verdi.   
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Utgangspunktet for tjenestelogikken er at verdien skapes når en tjeneste eller en vare 

brukes av kunder eller andre aktører. Det er mer fokus på effekten av varen/tjenesten, enn 

hvordan varer/tjenester produseres. Tjenestelogikken ser på verdien som resultatet av 

samskapelse. (Skålén, 2016) 

Tjenesteinnovasjon defineres som utvikling av nye eller eksisterende tjenestetilbud som har 

positiv innvirkning på innbyggerens verdiskapning.  

Tjenesteinnovasjon basert på tjenestelogikken innebærer at kommunen i samarbeid med 

innbyggerne utvikler nye tjenester eller aktiviteter. Siden verdiskapningen i vårt arbeid skjer 

gjennom innbyggernes bruk av en aktivitet, er dette utgangspunktet for tjenesteinnovasjon.  

Innovasjon foreligger først når og om innbyggerens verdiskapning gjennom bruken av 

tjenesten utvikles eller forbedres. Involvering av innbyggere er også et viktig redskap for å 

sikre at verdiskapningen utvikles positivt. Det er innbyggerne som skal bruke tjenesten og 

verdien av tjenesten er avhengig av om innbyggerne ønsker å bruke tjenesten. Dersom 

innbyggerne har medvirket i utviklingen av tjenestetilbudet vil dette sikre at tjenesten får en 

verdi for innbyggerne. ( Per Skålén, 2016) 

Hva skal vi bruke denne teorien og tenkningen til som gir merverdi for deltidsinnbyggeren? 

Det er viktig å tilrettelegge arenaer der kommunene kan samarbeide med 

deltidsinnbyggerne og heltidsinnbyggerne om å skape aktivitet og interessante 

fritidsområder.  

Dette er en form for demokratisk innovasjon der deltakelse i seg selv er en verdi for 

deltidsinnbyggeren. Gjennom samarbeid, der kommunen har en fasilitatorrolle, vil man sikre 

seg at de aktiviteter som utvikles vil oppleves som nyttige og verdifulle for 

deltidsinnbyggerne. Dermed vil verdien skapes gjennom anvendelsen av f.eks. sykkelstien og 

brukeren er verdiskaper. Kommunens representanter må i en slik rolle arbeide med hendene 

på ryggen.  
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3. METODE 

Rollen til Ringebu kommune i dette arbeidet er å fasilitere prosessen fra start dvs. å 

identifisere fellesinteresser og legge til rette for at noe skjer frem til en konkret aktivitet 

kommer i gang der deltids- og heltidsinnbyggere eier prosessen og den konkrete aktiviteten. 

Fasiliteringsrolla i dette arbeidet innebærer å finne fram til noen deltidsinnbyggere som har 

noen sammenfallende interesser, involvere aktuelle heltidsinnbyggere og/eller lokale 

organisasjoner, organisere fora for at disse skal møtes, gjøre bruk av kreative prosesser og 

på den måten legge til rette for at de involverte arbeider ut konkrete ideer som de 

gjennomfører. Vår rolle blir å legge til rette en prosess som innebærer at folk, som vi i 

utgangspunktet antar har noen sammenfallende interesser, skal komme sammen og utvikle 

denne interessen til felles nytte. Dette er utgangspunktet vårt og gjennomføringen vil vise 

hva vi sitter igjen med etter at arbeidet er over.  

For at Ringebu kommune skal kunne legge bedre til rette for gode innovasjonsprosesser 

blant kommunens deltidsinnbyggere og få en god oppstart, ønsket vi å komme i kontakt med 

deltidsinnbyggerne og finne ut hva som interesserte de slik at vi kunne velge et tema eller 

aktivitet som berørte flere. Her var målet å involvere aktuelle heltidsinnbyggere, 

næringsdrivende, destinasjoner og evt.lag og foreninger for å bygge en ny 

samhandlingareana mellom heltids- og deltidsinnbyggere til felles nytte for begge gruppene. 

Det er en fordel å komme i kontakt med de deltidsinnbyggerne som har motivasjon og 

energi til å bidra positivt i slike prosesser for å få en god start på et slikt arbeid.  

Vi ønsket derfor først å gjennomføre en spørreundersøkelse blant deltidsinnbyggere for å få 

et bedre innblikk i hvem de aktuelle kunne være. Videre så vi raskt at vi burde ha mulighet til 

å kjenne de bedre. Vi valgte videre å gjennomføre dybdeintervju for å få en god innsikt i 

hvem og hva vi burde starte opp med, og deretter gjennomføre kreative prosesser for å 

bygge forståelse og arena for et felles tiltak eller aktivitet. 

Spørreundersøkelse foretatt i februar og mars 2017 viser at en del av deltidsinnbyggerne 

ønsker å involvere seg mer i Ringebu dersom det blir lagt til rette for det. Samme 

undersøkelse viser også at deltidsinnbyggerne ønsker å bidra til utvikling av aktivitetstilbud i 

hytteområdene, i tillegg til medvirkning i forbindelse med reguleringsplaner, adkomst osv.  
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Følgende to metoder ble brukt for å finne fram til og få oversikt over aktuelle 

deltidsinnbyggere: 

 Spørreundersøkelse: Vi lagde en kort spørreundersøkelse som ble sendt ut som et tresiders 

oppslag i Ringebupostens vinternummer 2017. Ringebuposten sendes til postadressene til 

alle deltids- og heltidsinnbyggere i kommunen tre ganger i året. En elektronisk utgave av 

samme spørreundersøkelse ble lagt ut på Ringebu kommunes hjemmeside og Ringebu 

kommunes facebook side. Her kunne alle som ville svare elektronisk. De som deltok i 

spørreundersøkelsen hadde mulighet til å skrive hva de heter og evt. si ja til å bli kontaktet i 

etterkant.  

 Samtaler med lokalt næringsliv: Etter spørreundersøkelsen tok vi kontakt med eiere innen 

lokal detaljvarehandel og representanter i destinasjonene Kvitfjell og Venabygdsfjellet for å 

få innspill om deltidsinnbyggere som de anså som aktuelle for oss å kontakte i dette 

arbeidet. I det arbeidet oppdaget vi at det var eieren av den lokale sportsbutikken som ga 

oss den mest nyttige informasjonen. Han er en person som liker å snakke med folk, er 

oppriktig interessert i hvem de er, hva liker de å gjøre når de er på hytta, hvilke aktiviteter 

vet han at de holder på med bl.a fordi de kommer til han for service og/eller kjøp av 

langrennsski, alpinski, snøbrett, sykkel, truger, kano, kajakk, telt og lavvoer. Han er en 

person som gjennom å snakke med folk som er innom butikken hans, har innsikt i hvilke 

deltidsinnbyggere som bruker hytta mye og til flere formål enn å kjøre slalåm og gå på 

langrennsski. Vi fikk gjennom denne metoden veldig god oversikt over noen aktuelle 

deltidsinnbyggere og deres aktivitet og interesser som deltidsinnbygger i Ringebu 

Vi erfarte i arbeidet at det var vanskelig å lage en spørreundersøkelse som førte til at det ble 

tydelig for respondenten hva vi var ute etter; «Hvem har hvilke interesser og hvem vil være 

med å gjøre noe mer ut av interessen i form av en aktivitet eller tilbud i eget 

fritidsområde?». Dessuten skjedde det en endring i tenkningen vår fra å ha stor fokus på 

medinnflytelse i kommunale saker over til å tenke deltidsinnbyggeren som en utvikler og 

tilrettelegger for aktiviteter i eget fritidsområde. Både Kvitfjell og Venabygdsfjellet var 

aktuelle destinasjoner. Vi fikk gjennom de to metodene over oversikt over flest 

deltidsinnbyggere i Kvitfjell, som er den yngste destinasjonen, og valgte derfor å konsentrere 
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oss om Kvitfjell i det videre arbeidet. For å finne ut mer om deltidsinnbyggeres interesser i 

Kvitfjell ble dybdeintervju metoden vi brukte i det videre arbeidet.  

SPØRREUNDERSØKELSE 

I begynnelsen av arbeidet så vi nytten av å utvikle innovasjonssenteret med bibliotek til en 

arena for involvering og samhandling med deltidsinnbyggeren. Dette fikk derfor stor fokus i 

spørreundersøkelsen. Det kom inn 71 svar på denne spørreundersøkelsen. Nytten av 

innovasjonssenteret ser Ringebu fortsatt, men valgte i dette konkrete innovasjonsarbeidet å 

gå videre med involvering og medborgerskap fra deltidsinnbyggeren som en verdi uavhengig 

av arena.   

Det ble i spørreundersøkelsen spurt om den enkeltes ønske om å involvere, medvirke og ha 

dialog i relevante saker. Her er resultatet med antall svar på det enkelte svaralternativet for 

hel- og deltidsinnbyggere samlet: 

o Aldri: 4 

o I liten grad: 27  

o I noen grad: 32 

o I stor grad: 8 

 

På spørsmålet om hvilke type kommunale saker eller tema den enkelte ønsket å ha mulighet 

til å påvirke i Ringebu kommune, kom det 34 innspill og temaene som deltidsinnbyggerne 

meldte inn var: kulturarrangement, utvikling av turistmuligheter og kulturaktiviteter, 

naturforvaltning, eiendomsskatt, tilbudet i fjellet, deltidsjobber for pensjonister, veier og 

skiløyper i hyttefelt, tjenester som jeg tar del i, utvikling av turistdestinasjoner og plan- og 

utviklingssaker.  

Dette var en tilbakemelding som vi ønsket å følge opp videre. Måten vår å komme videre på i 

forhold til å treffe mest mulig relevante tema for deltidsinnbyggerne, var å snevre inn før vi 

fortsatte prosessen. Vi valgte altså å gå videre med destinasjonen Kvitfjell. Det gjorde vi ved 

å kontakte deltidsinnbyggere som vi hadde fått tips om fra næringslivet og invitere de til et 

dybdeintervju.  
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DYBDEINTERVJU 

Dybdeintervju, også kalt intensive intervjuer, er en kvalitativ datainnsamlingsmetode, hvor 

datainnsamlingen skjer ved at det intervjues en person om gangen om et nærmere definert 

problem. Samtalen skjer som regel uten fastlagt skjema. Det kan være greit å ha noen 

hovedspørsmål. Intervjueren må ha evnen til å skape sosial kontakt og tillit hos 

intervjuobjektet. For å få gode resultater kreves det at intervjueren er flink til å følge opp 

interessante svar, f.eks. ved å be respondenten utdype svaret sitt. Intervjueren må også 

være flink til å styre samtalen slik at man unngår unødige diskusjoner, og holder seg innenfor 

rammene som skal diskuteres.  

(Kjetil Sander: «Dybdeintervju – enkelt intervju». Nettartikkel på estudie.no den 09.03.2017 

https://estudie.no/dybdeintervju-enkelt-intervju/ ) 

Det viktigste er at man er godt forberedt, slik at en klarer å skape et profesjonelt inntrykk, 

som igjen er inngangsbilletten til å få i gang en god dialog. I Fred Selnes bok 

“Markedsundersøkelser” har Kjetil Sander satt opp 10 momenter som er viktig for å oppnå 

et vellykket dybdeintervju. Disse punktene er lagt ved som et vedlegg.  

Vi valgte i dybdeintervjuene å møte med to personer fra oss for å sikre samtalen både i 

forhold til selve gjennomføringen og resultatet i form av et referat med innspill fra 

deltidsinnbyggeren. Vi vektla å finne et hyggelig sted for å gjennomføre samtalen, og de vi 

har intervjuet så langt har møtt på ulike steder etter ønske fra deltidsinnbyggeren selv. Det 

er viktig å ha en atmosfære som gjør at deltidsinnbyggeren føler seg komfortabel slik at 

samtalen flyter best mulig. På den måten vil vi få mest mulig ut av samtalen og dette blir et 

godt grunnlag for videre arbeid og samarbeid. Det ser ut til at vi klarer å gjennomføre tre 

dybdeintervju før oppgaveinnlevering, men vi skal gjennomføre flere i etterkant for å sikre 

en bredde i informasjonen fra fritidsinnbyggerne før videre prosess. Vi avslutter alltid våre 

intervju med å spørre om vedkommende har forslag til andre deltidsinnbyggere vi bør 

kontakte i dette arbeidet.  

(Kjetil Sander: «Dybdeintervju – enkelt intervju». Nettartikkel på estudie.no den 09.03.2017 

https://estudie.no/dybdeintervju-enkelt-intervju/ ) 

https://estudie.no/kvalitative-metoder/
https://estudie.no/hva-er-et-problem/
https://estudie.no/dybdeintervju-enkelt-intervju/
https://estudie.no/dybdeintervju-enkelt-intervju/
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En bør minst komme opp i et minimumsantall på personer som intervjues. Kanskje den som 

intervjues har forslag til andre vi bør kontakte. Vi hadde planlagt å intervjue 5-6 personer, 

men har så langt gjennomført tre dybdeintervju med personer som vi antar er 

representative for en stor del av deltidsinnbyggerne i Kvitfjell. Disse tre intervjuene må ses 

som en illustrasjon på den prosessen vi har tenkt å gjennomføre.  Dette en øvelse som 

dermed skal videreføres i større skala. 

KREATIVT/LÆRENDE MØTE 

Etter at dybdeintervjuene er gjennomført vil vi analysere det materialet vi har samlet. Vår 

tenkning er at vi velger ut det mest framtredende temaet/området fra intervjuene som 

samtidig anses som et godt tema å lykkes med i en oppstart at et samarbeid. Dette kan godt 

være et helt konkret innspill som er med å samle initiativrike og positive deltidsinnbyggere 

sammen med representanter fra heltidsinnbyggergruppa.  

 

Invitasjon til kreativt/lærende møte: Til det kreative/lærende møtet ser vi for oss å 

konsentrere oss om et tema som kommer opp i samtalene eks. sykling i terreng. Vi tenker å 

invitere de deltidsinnbyggerne som har gitt utrykk for denne interessen. I tillegg inviterer vi 

heltidsinnbyggere som har sykling som hobby, representanter fra styret i Ringebu 

sykkelgruppe, representanter fra Kvitfjell alpinanlegg og andre som har en link inn mot 

denne aktiviteten. I tillegg kan det vurderes en invitasjon til alle som er interessert i sykling i 

terrenget i Kvitfjell. Totalt antall deltagere i møtet kan være et sted mellom 10-20 personer.  

 

Møtegjennomføring: Det er kaffe og kake ved ankomst til møtet. Møterommet organiseres 

med enkeltbord og 6 stoler rundt hvert bord. Det gjennomføres en presentasjonsrunde og 

velkomst ledet av en deltidsinnbygger eller representant fra Ringebu kommune. Det sies noe 

om hvorfor vi er samlet og litt om dagsorden for møtet. Minne om at fellesnevneren for de 

som er her er at de er interessert i sykling i terreng.  

 

Lærende møte/kreativ prosess etter I-G-P metoden: IGP metoden er kort fortalt å gå fra I-

individuelt nivå via G- gruppenivå til P-plenumsoppsummering. 
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Individuelt: På bordet ligger gule lapper og tusjer. Hver enkelt får 5-10 minutter til skrive en 

ide eller assosiasjon til sykling på hver lapp. Her kan det settes en maksgrense eks på 5 

lapper hver.  

 

Gruppe: Deretter skal en ved hvert borde legge fram sine lapper for de andre rundt bordet 

og si kort noe om sine ideer/assosiasjoner. 

Neste person ved bordet legger fram sine lapper og hvis denne har en ide/assosiasjon som 

hører sammen med noen av de som allerede er lagt fram, legges de sammen til en gruppe 

ideer. Deretter gjør de resterende personene ved bordet det samme. 

 

Plenum: Etter rundene ved hver enkelt bord skal de grupperingene som er gjort ved hvert 

bord legges fram i plenum. Det gjøres ved at deltagerne ved et bord starter med å henge 

opp sine grupperinger eks. på en flipp-over og deretter henger neste bord sine grupper opp 

på samme flipp-over og grupperes sammen der det er sammenfallende område/tema. Slik 

fortsettes det til alle bord har lagt fram. Når alle har lagt fram kan det settes navn på disse 

grupperingene som er laget. 

 

Nå kan de frammøtte utfordres av møteledelsen til å si noe om ideene som er kommet fram, 

hvilke av disse ideene kunne du ønske å arbeide videre med og på hvilken måte. Er det andre 

som kan være interesserte i å bli invitert med, hva ønsker vi å oppnå, hvordan kan vi ta tak i 

dette osv. Møteledelsen må ut ifra prosessresultat oppsummere og spørre om det er noen 

som har noen tanker som ikke har kommet fram i løpet av kvelden og som vil si noe om det 

nå. Vi som fasilitatore/prosessveiledere kan også trekke fram ideer som noen kom med 

under dybdeintervjuet og som vi ser kan være relevante å ta frem igjen i en slik setting.  

 

Ved arbeidsmøtets slutt bør møteleder formulere noe om veien videre hvis det ikke allerede 

har kommet fram. Her må møteleder være flink til å fange opp personer som ønsker å ta 

ideer videre til en konkret utførelse av en aktivitet. Oppsummering blir gjort før det kreative 

møtet avsluttes slik at en sikrer at alle har en tilnærmet lik oppfatning.  

 



14 

 

4. FUNN 

 Spørreundersøkelsen viser at det er 56% av deltids- og heltidsinnbyggerne som i stor grad 

eller noen grad ønsker å involvere, medvirke og ha dialog i relevante saker.  

 Spørreundersøkelsen viser også at tema som deltidsinnbyggeren ønsker å ha mulighet til å 

påvirke er eks.kulturarrangement og tilbud i fjellet. 

 Etter dybdeintervju med tre deltidsinnbyggere ser vi at det er helt tilfeldig om 

deltidsinnbyggerne har kontakt med andre deltidsinnbyggere i samme destinasjon. 

 Sitat: «Vi har liten eller ingen kommunikasjon med kommunen og det er ingen arena for oss 

å kommunisere med kommunen på.» 

 Sitat: «Jeg ønsker å bidra i mitt fritidsområde, men finner ikke arena eller møteplass som 

egner seg. Jeg fant Ringebu markedsforening, men jeg er ikke næringsdrivende her og har 

ikke noe naturlig plass der. Det mangler arena som omfatter alle, eks. Ringebus venner som 

kunne være for alle uansett rolle.»   

 Sitat: «Jeg tror at vi deltidsinnbyggere ønsker å delta i eget nærområde/destinasjon, men er 

ikke interessert i andre områder/destinasjoner i kommunen» 

 Kvitfjell mangler aktivitetstilbud om sommeren. 

 Sitat: «Flere sommertilbud ville ha økt antall overnattingsdager i året for vår familie» 

 Sitat: «Hvis kommunen skal fasilitere prosesser med oss deltidsinnbyggere kommer vi ikke 

utenom en elektronisk samhandlingsarena eks. på facebook» 

 Sitat fra en av de som ble intervjuet som hadde erfaring med prosesser for samhandling: «Vi 

må velge et område som det første tema vi arbeider med som har stor interesse og dermed 

god mulighet for å lykkes. Det gir et godt utgangspunkt for å velge mer kontroversielle 

temaer senere når gruppa har noe en har lykkes med i bunnen.» 

   

5. DRØFTING 

Gjennom spørreundersøkelsen fant vi at flertallet av hytteeierne ønsket å involvere, 

medvirke eller ha en dialog i relevante saker. Spørreundersøkelsen viser også hvilke temaer 

deltidsinnbyggerne/de ønsker å medvirke i, bl.a. kulturarrangement og tilbud i fjellet.  
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Siden det var både heltidsinnbyggere og deltidsinnbyggere som svarte på undersøkelsen, 

kan vi ikke trekke klare konklusjoner når det gjelder hvor stor andel av deltidsinnbyggerne 

som ønsker medvirkning. Spørreundersøkelsen ga oss likevel grunnlag for å foreta 

dybdeintervju med noen deltidsinnbyggere.  

Et av funnene vi gjorde i dybdeintervjuene var at deltidsinnbyggerne har liten eller ingen 

kommunikasjon med kommunen. Deltidsinnbyggerne blir en stadig viktigere gruppe for 

Ringebu som satser stort på reiseliv, kulturbasert næring og utvikling av 

hyttedestinasjonene. For Ringebu sin del er det et sterkt ønske om å få deltidsinnbyggerne til 

å oppholde flere døgn i vår kommune hele året. Kommunen ønsker derfor at det blir 

opprettet tilbud som gjør det mer attraktivt for deltidsinnbyggerne å tilbringe mer tid på 

fritidsboligene sine, og kommunen må derfor ha god kjennskap til hvilke interesser og behov 

deltidsinnbyggerne har. Det er viktig å opprette en arena for kommunikasjon mellom 

kommunen og deltidsinnbyggerne.    

Gjennom dybdeintervjuene fikk vi tilbakemelding på at deltidsinnbyggerne ønsker å bidra i 

sitt fritidsområde, men at de ikke finner arena eller møteplasser som egner seg. Det blir bl.a 

pekt på behovet for å utvikle et større sommertilbud i destinasjonen. I teorien om 

demokratisk innovasjon og offentlig verdi handler det i stor grad om å skape arenaer der 

deltidsinnbyggerne kan involveres i utviklingen av den kommunen de er deltidsinnbyggere i. 

Arbeidet med å lage sommeraktiviteter er ikke en kjerneoppgave for kommunen, men å 

fasilitere prosesser i en samskapelse er en teknikk/ferdighet som vi tenker at kommuner som 

skal lykkes bør ha eierskap til.  

I Ringebu har vi allerede arenaer der deltidsinnbyggerne blir invitert til å delta, bla. 

Hytteforum i regi av Ringebu kommune som arrangeres for ledere av de 36 hytteforeningene 

hver fredag i Oslohøstferien. Dette har i stor grad fungert som informasjonsmøter der 

lederne fra hytteforeningene har mulighet til å stille spørsmål om det som opptar dem 

vedrørende hytteområdet.  

Det er ganske utbredt med hyttevelforeninger og vi har tilsvarende i Ringebu, men ut fra de 

svar vi har fått fra deltidsinnbyggerne så fungerer ikke disse velforeningene som arenaer for 

medvirkning. Vi antar at disse tradisjonelle foraene i stor grad fungerer som 
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informasjonskanaler og er lagt opp på en måte med målgruppe, møteromsorganisering, 

tidsperspektiv og agenda som ikke inviterer til kreative prosesser. Disse møtene har en 

informasjonshensikt mens vi har oppdaget gjennom dybdeintervjuene at den enkelte 

deltidsinnbygger er interessert i samskapelse og vil bidra selv på en arena med andre som 

også vil noe til felles beste for sitt fritidsområde.  

Vi mener at vi på grunnlag av de funn vi har gjort, kan si at Ringebu mangler en 

samhandlingsarena for deltidsinnbyggerne, og at etablering av en slik arena vil være en 

endring som omfattes av innovasjonsbegrepet slik det er redegjort for i teorien jfr. 

kommune 3.0 og samskapelse.  

Teorien viser at offentlig innovasjon med fordel kan fremmes gjennom tverrgående 

samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører. Ved utvikling av aktivitetstilbud ved 

destinasjonene våre er det mange ulike aktører og interesser det må tas hensyn til. Dermed 

mener vi at det er viktig å skape en arena der deltidsinnbyggere, grunneiere, kommunen og 

frivillige organisasjoner deltar.  Kommunen sin rolle vil være som fasilitator av prosessen i en 

oppstart og på den måten sørge for at de aktørene som er relevant å involvere i de ulike 

fasene blir invitert inn.  

Ved hyttedestinasjonene våre vil det kunne være motstridende interesser blant de ulike 

aktørene som deltar i prosessen. Grunneierne kan ha interesse av at naturen ikke endres av 

hensyn til bla. beite og drift av næringen, men deltidsinnbyggerne ønsker mer 

aktivitetstilbud, særlig i sommerhalvåret. Dette vil ofte innebære inngrep i naturen og 

dermed en interessekonflikt mellom grunneiere og deltidsinnbyggere. Kommunen på sin 

side kan også ha laget planer for hvordan destinasjonene skal utvikles og hvilke 

aktivitetstilbud som det er mest behov for og dermed ønskelig å etablere. Når det foreligger 

ulike interesser som delvis strider mot hverandre er det helt avgjørende å få til en god 

prosess der målet må være at man blir enige. Dersom man har som mål å bli enige, kontra 

flertallsbeslutning, så vil dette ofte gi bedre diskusjoner og en bedre løsning for alle parter. 

Dette er i teorien omtalt som rough consensus. 

Samarbeidsdrevet innovasjon betyr ikke at alle parter skal inndras like mye i alle 

innovasjonsprosessens forskjellige faser. I problemforståelsesfasen gjennomførte vi 
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dybdeintervju med tre deltidsinnbyggere for å kartlegge interessene deres. På bakgrunn av 

dette ønsker vi å samle  noen av de deltidsinnbyggerne som ønsker å bidra til å skape nye 

aktivitetstilbud, til et kreativt møte der de sammen med andre aktører skal konkretisere 

noen ideer. Dette tilsvarer ideformuleringsfasen i teorien som er gjengitt i kap. 2. I denne 

fasen vil også frivillige organisasjoner og grunneiere være relevante aktører.  

I implementeringsfasen vil deltakerne av kreativt møte være hovedaktørene for å få 

gjennomført ideen, med kommunen som støttespiller. Dersom dette viser seg å være en god 

måte å samskape med deltidsinnbyggerne på, kan dette videreføres på andre temaer og 

destinasjoner.  

Samarbeidsdrevet innovasjon bidrar til at Ringebu kommune får tilgang til mere ressurser 

når deltidsinnbyggerne samskaper sammen med andre aktører og evt.kommunen. Dette vil 

kunne bidra til at det kan utvikles nye og bedre aktivitetstilbud.  Ringebu kommune har 

begrenset med ressurser til å utvikle og gjennomføre nye aktivitetstilbud i fritidsområdene. 

Samarbeid med andre aktører kan øke ressursinnsatsen gjennom at deltidsinnbyggere og 

heltidsinnbyggere bidrar gjennom frivillig arbeid for å få ønsket tilbud på plass. Et annet 

sentralt moment er at et slikt samarbeid sikrer at det tas utgangspunkt i deltidsinnbyggeren. 

Hvilke interesse har deltidsinnbyggeren? Hva slags kompetanse, ressurser og behov har disse 

for å bruke hyttene mer? Når vi ser hva deltidsinnbyggeren er interessert i kan vi legge til 

rette en arena for at de og andre aktører kommer på samme arena og kan arbeide sammen 

om å utvikle det de er interessert i og opptatt av. Når deltidsinnbyggerne involveres i 

utarbeidelse av aktivitetstilbud, vil vi sikre at tilbudene vil bli brukt og dermed oppleves som 

verdifulle av deltidsinnbyggerne. Siden kommunens ønske er å gjøre kommunen og 

destinasjonen mer attraktive for deltidsinnbyggerne er det helt avgjørende at man er 

treffsikre når man utvikler nye tilbud. Hvis vi skal følge tjenestelogikkens resonnement, vil 

nye aktivitetstilbud ikke ha noen verdi med mindre deltidsinnbyggerne ønsker å bruke 

tilbudene og på den måten tilfører aktivitetstilbudet verdi.  

I dybdeintervjuene ble det påpekt at Kvitfjell mangler tilbud om sommeren og at flere 

sommertilbud vil føre til en økning i antall overnattingsdøgn. Dette betyr at dersom vi greier 
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å fasilitere gode aktivitetstilbud i samarbeid med deltidsinnbyggerne, vil det føre til økt 

attraktivitet av destinasjonen.  

Et annet funn vi har gjort er behovet for digital samhandlingsarena, som f. eks. Facebook og  

hjemmeside. Deltidsinnbyggerne er ofte på hyttene i helger og ferier og dette gjør det 

vanskeligere med kun fysiske arenaer. Det må derfor vurderes en arena som også er digital, 

som f.eks. Ringebu venner. Ringebu venner er en forening der både heltids- og 

deltidsinnbyggere kan være medlemmer. Det er deltidsinnbyggernes behov og deres arena 

og derfor bør den også driftes av deltidsinnbyggerne. Ringebu kommune kan inviteres å 

delta på denne arenaen og gjennom denne samhandle med deltidsinnbyggerne.    

6. VEIEN VIDERE 

Vi er bare i begynnelsen på utprøvingen av en ny måte å arbeide på som gjør at del- og 

heltidsinnbyggere finner sammen om felles interesser og ut ifra det utvikler flere tilbud til 

glede for alle innbyggere.  

Vi skal i det videre arbeidet gjennomføre flere dybdeintervju for å finne ut hva flest 

deltidsinnbyggere er opptatt av, og hva som kan være de største fellesnevnerne i det videre 

arbeidet. Når vi har gjennomført 5-6 intervju vil vi se hva som er tema eller aktivitet som 

peker seg ut som det mest gjennomgående. Dette gir oss grunnlag for å ta kontakt med 

aktuelle heltidsinnbyggere og evt.lag og foreninger som er relevante for aktiviteten. Vi må 

også ta kontakt med eks. enkeltpersoner med aktuell interesse, representanter fra 

destinasjonen Kvitfjell og næringsdrivende. 

Når vi har en definert en gruppe rundt et valgt tema arrangerer Ringebu kommune og 

enkeltpersoner fra denne gruppa, et kreativt/lærende møte slik som beskrevet under 

metode tidligere. Ut ifra det som kommer fram i lærende møte lages en skisse for veien 

videre og etter signal fra deltidsinnbyggere opprettes det digitalt diskusjonsfora eks.på 

Facebook. Her blir det viktig for repr.fra Ringebu kommune å kjenne på engasjementet og 

lett la ansvar og oppgaver i det videre gå til andre enn Ringebu kommune. Ringebu 

kommune skal fortsatt ta rollen som fasilitator og legge til rette for at deltidsinnbyggere og 

andre skal få mulighet til å realisere ideer og aktiviteter i Kvitfjell.  
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Slike prosesser som vi er midt oppi nå bør ha en gjennomtenkt skisse for framdrift i forkant 

slik vi har gjort i denne oppgaven, men det er viktig å justere prosessen ettersom hvordan 

arbeidet går framover og evt. endrer retning i forhold til det en har antatt på forhånd. Det er 

ikke alltid en på forhånd ser hva som skal til underveis. Noen prosesser tar også en annen 

retning enn det en ønsker og planlegger i forkant. Dette må en vurdere gjennom hele 

arbeidsløpet og korrigere underveis. 
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VEDLEGG 1: SPØRREUNDERSØKELSEN  

 

Kjære deltidsinnbygger i Ringebu kommune 
I år åpner det nye innovasjonssenteret med bibliotek i Landsbyen Ringebu. Hva skal til for at biblioteket blir 

enda mer attraktivt for deg å bruke? Vi håper du vil bruke ca. 5 minutter til å svare på denne undersøkelsen.  

Din mening er svært verdifull for oss, og vi takker på forhånd for at du benytter anledningen til å bidra til 

positiv lokalsamfunnsutvikling i din deltidskommune. Resultatet av undersøkelsen blir publisert i neste 

utgave av RingebuPosten, og lagt ut på Ringebu kommunes nettside og facebookside. Svarfrist er 15.mars. 

Et levende hus: I Jernbanegata 4 blir det nytt innovasjonssenter med bibliotek. Biblioteket blir på gateplan, og 

innovasjonssenteret i 2.egt. med takterrasse mot bakgården. 

 

Enkelt å si din mening! Undersøkelsen kan sendes inn skriftlig til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 

Ringebu (att: Britt Åse Høyesveen), eller den kan besvares elektronisk ved å gå inn på Ringebu kommunes 

hjemmeside – bruk evt. QR koden under for å komme direkte til undersøkelsen. Svarfrist er 15. mars.   

 
Vinn en opplevelse: Alle som deltar og oppgir kontaktinfo er med i trekningen av 2 dagspass i skiheisen i 

Kvitfjell, og to billetter til valgfri sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje.  

Bakgrunn: Ringebu kommune er en av flere kommuner i Gudbrandsdalen som deltar på et innovasjonsstudie 

ved Høyskolen i Lillehammer. Vi er en gruppe studenter på kullet som vil lære mer om fritidsinnbyggernes 

forhold til biblioteket i sin hyttekommune, da undersøkelser viser at biblioteket er et viktig tilbud for mange 

fritidsinnbyggere. Vi tror det finnes et utviklingspotensial her, og ønsker å finne ut hva som skal til for å gjøre 

biblioteket til navet og samspillsarenaen for informasjon, involvering og medbestemmelse for 

deltidsinnbyggeren. Ringebu folkebibliotek og Ringebu kommune er valgt som case. Selv om 

deltidsinnbyggeren er hovedmålgruppe, er heltidsinnbyggere også velkomne til å svare.  
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Deltidsinnbyggerens bruk av bibliotek i Ringebu kommune 

1. Hvilken type innbygger er du? 

a.     Heltidsinnbygger med bostedsadresse i Ringebu kommune 

b.     Deltidsinnbygger med fritidsbolig i Ringebu kommune  

    Anslagsvis hvor mange besøk pr. år brukes fritidsboligen av deg/dere eller andre?   

 

2. Anslagsvis hvor mange besøk pr. år har du til Ringebu folkebibliotek?  

 

3. Hva bruker du hovedsakelig Ringebu folkebibliotek til i dag? Du kan sette flere kryss:  

a.    Låner bøker og annet materiale 

b.    Leser aviser og/eller tidsskrifter 

c.    Sitter og jobber/studerer/bruker nettet 

d.    Deltar på bibliotekets arrangementer  

e.    Oppholdsrom / møteplass 

f. `  Annet:_________________________________________________________________ 

 

4. Hva ville gjøre Ringebu folkebibliotek enda mer attraktivt for deg? Under er det listet opp 12 

kvaliteter. Kryss av for de 5 kvalitetene som er aller viktigst for deg.  

 Godt utvalg av litteratur og andre medier  

 Litteraturformidling og debatt gjennom arrangement og annet 

 Interiør og møblering med varierte sitteplasser som innbyr til å oppholde seg i lokalene 

 Mulighet for å benytte biblioteket når det passer deg, uavhengig av bemanning 

 God åpningstid med bibliotekfaglig kompetanse tilgjengelig 

 Møterom med moderne fasiliteter, inkludert raskt internett  

 Mulighet for å kjøpe en god kaffe/te, gjerne med litt snacks til  

 Mulighet for å sitte uforstyrret i «stillerom» 

 Mulighet for å selv avholde åpne arrangement i biblioteket, f.eks. lanseringer 

 Mulighet for å benytte deg av en informasjonstjeneste som tilbyr generell veiledning i de 
kommunale tjenestene, samt turistinformasjon  

 Tilgang til offentlige innsynssaker/ høringer og annen informasjon fra kommunen  

 Tilrettelagt inngangsport til å engasjere seg i lokalt utviklingsarbeid eks. landsbyutvikling 
og/eller utvikling av fjellområdene  

 Annet:  
 
 
 

5. Hvis biblioteket gav deg bedre muligheter for å involvere deg, medvirke og ha dialog med 

kommunen i saker som er relevante for deg, i hvor stor grad ville du benyttet deg av dette? Dette 

kan f.eks. skje gjennom temaøkter, workshops, enkel tilgang på dokumenter i papirform og 

elektronisk, åpne møter på dag/ kveld og tilgjengelig personalbistand ved behov. 

 

      I stor grad 

      I noen grad 

      I liten grad 

      Aldri  

6. H
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6. Hvilke type kommunale saker eller tema ønsker du å ha mulighet til å påvirke i Ringebu 

kommune? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Ønsker du å være med i trekningen av to dagspass i skiheisen i Kvitfjell og to billetter til valgfri 

sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje? Fyll inn kontaktinfo:   

 

Navn og 

mobilnummer:_______________________________________________________________ 

 

Mailadresse: 

________________________________________________________________________  

 

8. Dersom du har fylt ut kontaktinfo; Er Ringebu kommune velkommen til å kontakte deg ang. dine 

tanker rundt temaet «biblioteket som navet og samspillsarenaen for informasjon, involvering og 

medbestemmelse for deltidsinnbyggeren»?          

      Ja, det er bare hyggelig          

      Nei, takk 

 

Tusen takk for dine innspill!  Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Britt Åse Høyesveen på 

mail bah@ringebu.kommune.no eller mobil: 40247797.  

 

mailto:bah@ringebu.kommune.no
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VEDLEGG 2: MAL FOR INTERVJU  

 

Ved forespørsel om å komme på intervju: 

Presentere seg selv:  

 Hvem er jeg som ringer.  
Rolle nå: Deltaker på innovasjonsstudie på Høgskolen i Lillehammer. 

 Fortelle om det som har vært: Gjennomført en spørreundersøkelse blant hel og 
deltidsinnbyggere og helt kort om det mest relevante i resultatet fra den. 

 Veien videre nå er å ha samtaler med noen som svarte eller som vi har fått tips om er 
interessante personer å snakke med for å finne ut om hva som kan gjøre tilbudet i 
Kvitfjell og Ringebu generelt bedre. 

 Invitere vedkommende gjerne sammen med ektefelle/samboer/etc til en samtale 
rundt dette. Spørre om vedkommende lurer på noe rundt dette.  

 Avtale tid og sted for en samtale samt hvem som kommer til å delta fra vår side. 
Viktig å velge et godt sted for en samtale. 

 

Intervjuet:  

Vær to om intervjuet slik at minst en alltid er oppmerksom på deltidsinnbyggeren og en alltid 
har hovedoppgave med å notere, men det er viktig at disse to utfyller hverandre. 

 Ønske velkommen og ta en rask presentasjonsrunde. 

 Gjenta kort bakgrunnen for samtalen.  

 Innlede til selve intervjuet ved å spørre om vedkommede vil fortelle mer som seg selv 
utover det som ble sagt i presentasjonsrunden.  

 Hvilke interesser har du? Hva gjør du helst i fritida di?  

 Spør innledende om hvordan vedkommende som deltidsinnbygger er fornøyd med 
oppholdet her i Ringebu. 

 På hvilket område mener vedkommende at tilbudet kunne vært bedre. 

 På hvilket område kan vedkommende tenke seg å engasjere seg i for at opplevelsen 
og oppholdet i fritidseiendommen skal bli bedre for vedkommende og evt. familien. 

 Lytt aktivt etter hva som blir sagt. Følg opp uklarheter med spørsmål. Be 
vedkommende evt.komme med eksempler for å tydeliggjøre.   
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 Underveis kan en: 

o Oppsummere funn  

o Har jeg forstått deg riktig?  

o Er det noe du vil legge til?  

 Når intervjuet går mot slutten: Plukk opp «tråder» fra samtalen og spør om 
vedkommende kunne tenke seg å delta på en ny samling der andre aktuelle 
deltidsinnbyggere er med.  

 

Avslutning av intervjuet: 

 Det kan være en god ide å be vedkommende komme med forslag om andre aktuelle 
personer man bør ta kontakt med.  

 Evt. be om mer kontaktinfo eks. e-post for videre kommunikasjon.  

 Avtal hvordan videre kontakt kan foregå og takke for intervjuet. 

Dette er så langt vi regner med å komme når det gjelder gjennomføring av det konkrete 

arbeidet, men prosessen vil bli kjørt helt ut i praksis etter at arbeidskrav tre er levert inn. 

Dette fordi Ringebu kommune ønsker å finne egnet arenaer for ulik type samhandling med 

deltidsinnbygger utover det som er etablert i dag. 
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VEDLEGG 3: 10 MOMENTER FOR Å OPPNÅ ET VELLYKKET DYBDEINTERVJU  

 

1. Vær presis. Det finnes få gode unnskyldning for å komme for sent. Vær ute i god tid 

slik at du har tilstrekkelig tid til å identifisere den du skal intervjue. 

2. Vær profesjonell formell. Hvis intervjuobjektet ønsker at dere skal være uformelle, 

så la vedkommende ta initiativet. 

3. Start med å presisere formålet med møtet, og hva du ønsker å få svar på. Bli enige 

om hvor lenge intervjuet skal vare. Spør om tillatelse til å ta opp samtalen på bånd. 

Forsikre intervjuobjektet at dette kun er for at du skal rekonstruere møtet, og at 

båndet deretter vil bli tilintetgjort. Hvis intervjuobjektet ønsker konfidensialitet, 

forsikre han eller henne om dette. 

4. Vær sikker på deg selv. Usikkerhet og fomling skaper en motvilje hos 

intervjuobjektet til å samarbeide. Understrek hvilken betydning intervjuet har for 

bedriften du gjør oppdrag for, og hvordan dette vil komme intervjuobjektet til gode. 

5. Fortell hvorfor intervjuobjektet er kontaktet. At andre anbefaler å ta kontakt. At 

kontaktobjektet blir regnet for å være en ressursperson i bransjen. 

6. Lær deg spørsmålene utenat. Ikke bruk tid under intervjuet til å fomle i dine notater. 

Det gir et dårlig inntrykk. 

7. Konsentrer deg om å lytte. Hør godt etter hva som blir sagt. Følg opp uklarheter med 

spørsmål. Be objektet komme med eksempler hvis det er vanskelig å forstå. Ikke ta 

notater i starten av intervjuet; dette vil ofte distrahere. 

8. Vær kritisk. Noen ganger vil objektet forsøke å gi deg et forvrengt bilde av 

virkeligheten slik at noe kommer fram i forvrengt bilde av virkeligheten. Vær 

oppmerksom, og konsentrer deg om logikken i objektets resonnement. Ikke gi deg 

før du har forstått. 

9. Be om mulighet til oppfølging. Ved avslutningen av intervjuet er det vanlig høflighet 

at man takker for intervjuet. Videre er det en god ide om man ber om tillatelse til å 

følge opp intervjuet hvis det skulle være uklarheter eller dukke opp nye spørsmål. 

10. Andre informanter. Det kan være en god ide å be objektet komme med forslag om 

andre ressurspersoner man bør ta kontakt med. 

(estudie.no: «Dybdeintervju – enkelt intervju» den 09.03.2017 v/Kjetil Sander, ansvarlig 

redaktør.) https://estudie.no/dybdeintervju-enkelt-intervju/ 

 


