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Innledning  

Vi vil presentere en innovasjonsoppgave om bærekraftig hytteutbygging, der vi beskriver et 

konsept som blir lagt frem for en tenkt målgruppe. Vi vil så diskutere om dette er en 

forretningside som er liv laga og som kan legges frem for mulig utbygger.  

Stortinget har nylig uttalt at deltakelse i Merket for bærekraftig reisemål krever at 

destinasjonen måles på en rekke indikatorer. Disse indikatorene gir en bedre oversikt over 

reiselivets sosiale, økonomiske og miljømessige effekter, først og fremst lokalt og innenfor 

reisemålets ansvars- og myndighetsområdet1. 

Vi skisserer på bakgrunn av dette idéen om en minihyttelandsby, med utgangspunkt i 

kolonihageprinsippet, i vårt tilfelle i Nord-Gudbrandsdalen. Tanken er at dette konseptet kan 

bygges overalt, og vi har her valgt å «bygge» den i Skjåk. Mye på grunn av at det i Skjåk er 

en stor privat grunneier som vil kunne ha tanker om bærekraft. Vi vil også kunne rette oss mot 

to markeder, øst- og vestlandet.  

Fjellområdene i Gudbrandsdalen har lenge vært attraktive som fritidsområder. En ser en 

økende tendens til at fritidsboliger søkes omgjort til boliger bl.a. av pensjonister. Den 

teknologiske utviklingen og fleksible arbeidstidsordninger gir økte muligheter for å tilbringe 

mer tid i fritidsboligen. Byregionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen er et 

utviklingsprogram for byregioner, initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

driftet av Distriktssenteret, hvor et av målene er å øke lokal verdiskaping i hele verdikjeden 

knyttet til den moderne bosettingen.2 

 «Tiny houses, big living» brer rundt seg som konsept, særlig i USA, England og Canada, 

men det er også på vei inn i Norge. Dette er små hus, ofte modulbygget med understell på 

hjul, og individuelt tilpassede kreative løsninger for best mulig plassutnyttelse. Trenden kan 

sies å være et motsvar på forbrukerkulturen den vestlige verden har hatt i lang tid3. 

Kolonihagene har over 100 år lang tradisjon i Norge. Hagene skal bidra til bedre 

oppvekstsvilkår for barn og økt livskvalitet for voksne som bor i byer og tettbygde strøk. Hver 

                                                 

1 Meld.St.19 Opplev Norge – unikt og eventyrlig 
2 By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping. Prosjektbeskrivelse oppdatert 15. 

februar 2016 
3 http://thetinylife.com/what-is-the-tiny-house-movement/  

http://thetinylife.com/what-is-the-tiny-house-movement/
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hage drives som en type sameie hvor det er felles ansvar for fellesarealene og den enkelte 

parsell drives og stelles av eieren4. 

Hver for seg har både konseptet om tiny houses og kolonihagenes ideologi klare styrker, men 

hva om disse forenes? Vil det kunne være et bidrag for å implementere bærekraftmålene i 

moderne framtidig hyttebygging i en fjellregion i Norge? Vi ser for oss å prøve ut et 

bærekraftig forretningskonsept, heretter kalt minihyttelandsbyen. Dette konseptet vil vi teste 

ut på målgruppen, gjennom kvalitative intervjuer.  

Konseptbeskrivelse (enkel forretningsidè) 

I minihyttelandsbyen kan man få valget mellom 2-3 ulike minihytter som er tilpasset familier. 

De vil ha et grunnareal fra 25-40 m2. Landsbyen vil ha inntil 50 minihytter plassert i området 

ved Botn i Skjåk, med et totalareal på om lag 40 daa. 

Minihyttene plasseres permanent på påler, slik at hver hytte enkelt kan fjernes, uten å etterlate 

store sår i terrenget. Dette i tråd med det som vil ligge klart innenfor naturens tåleevne. 

Hyttene innredes med smarte løsninger som er både enkle, kreativt fleksible med sovehemser, 

bad/toalett (bio), kjøkken/fellesareal (stue) i ett, inkludert integrerte skap/møbler som 

smartløsninger for oppbevaring. Der det er mulig vil det være store vindusflater 

(antireflekterende). Minihyttelandsbyen skal ha et «senter» med plassering av et fellesbygg 

som vil inneholde flere funksjoner, blant annet en liten butikk med lokale varer. 

Fellesbygget vil være vedfyrt og ha jordvarmebasert sentralvarmeanlegg til hele bygget og 

brønnboret vannforsyning til felles bruk. Solcelleteknologien skal være eneste energikilde 

minihyttelandsbyen. Adkomsten til området skal være en opparbeidet skogsveg fram til 

fellesbygget, ellers tilrettelagte stier fram til hyttene.  

  

                                                 

4 http://kolonihager.no/  

http://kolonihager.no/
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Eksempel fra Solvang kolonihager 

«Dersom en hage vil prioritere familier med barn 

under 13 år: Opp til 75 % av hyttesalgene i 

sesongen kan gå til barnefamilier – minst 25 % 

må gå til den som står øverst på ventelista. 

Dersom en hage vil prioritere etter andre 

demografiske kriterier: Opp til 50 % av 

hyttesalgene i sesongen kan gå til den prioriterte 

gruppa – minst 50 % må gå til den som står øverst 

på ventelista. Ved salg av hytte til familie med 

barn under 13 år må fødselsattest for yngste barn 

fremlegges»    

 

Andelseie-prinsippet – inkluderende 

Vi ønsker å se på kolonihage- og andelseieprinsippet som legger visse føringer på hvem som 

kan eie en parsell/hytte, og hvem som har fortrinnsrett til å kjøpe hytter. I kolonihagene i Oslo 

er det kun de med folkeregistret adresse i Oslo som 

kan kjøpe parsell. Vi ser det ikke som 

hensiktsmessig å ha krav om bostedskommune for 

å få tilgang på hyttene i vår minihyttelandsby. 

Reglene for kolonihager gir og føringer for hvordan 

hyttene utformes, med tanke på størrelse og 

arkitektur. Dette vil vi se som hensiktsmessig også 

hos oss.  

Vår minihyttelandsby vil kunne inkludere de som 

ønsker å ha tilgang til fjellet, men som ellers ikke ville hatt mulighet til å investere i en større 

hytte i et eldre etablert hyttefelt. Enkelte kolonihager prioriterer nye parselleiere ut fra hvor 

mange % de har satt seg som mål å ha av ulike befolkningsgrupper.  

Man ser en trend i dagens samfunn der friluftsliv er in, og etter hvert ekskluderende. Prisen og 

tilgang på turutstyr gjør at klasseskiller blir tydeligere gjennom friluftslivet og hvem som har 

tilgang til en hytte/fritidseiendom. Å jevne ut sosiale forskjeller var noe av tanken bak 

kolonihagene. Disse har fortsatt en sosial profil på flere måter. Prisene fastsettes av 

organisasjonen selv, og i 2006 var taksttaket for hytte på maksimum 250 000 kroner. Den som 

selger sin hytte må gjøre dette til hagens lokale styre. Styret forholder seg deretter til 

ventelistene der interessenter kan ha stått i flere år. Modellen sikrer kontroll på prisene og 

unngår markedspriser5. 

Minihyttelandsbyen i Skjåk – utopi eller realistisk? 

Vi har valgt oss Skjåk som et mulig reelt utbyggingsområde og Skjåk Almenning som 

utbyggingsaktør, med mål om overføringsverdi til andre potensielle områder for 

hytteutbygging i Nord-Gudbrandsdalen som region. Skjåk er en del av denne, sammen med 

kommunene Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Lom og Skjåk har størst andel vern gjennom 

nasjonalparkene Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen, der randsonepolitikk og -

problematikk ofte er debattert, også i et reiselivsperspektiv. 

                                                 

5 https://no.wikipedia.org/wiki/Kolonihage  
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Med dette som bakteppe ønsker vi å løfte opp et nytt konsept for hyttebygging som i stor grad 

tuftes og driftes på naturens premisser.  Vårt konsept hviler derfor på FNs tre grunnpilarer for 

en bærekraftig utvikling: 1. klima og miljø, 2. økonomi og 3. sosiale forhold6.  

Bærekraftig utvikling er å imøtekomme dagens forbruksbehov uten å handle slik at 

kommende generasjoner ikke kan få dekket sine. Begrepet ble for første gang lansert i norsk 

sammenheng i 1987 gjennom FN-rapporten Vår felles framtid 7. Siden den gang har begrepet i 

stadig større grad blitt en del av den offentlige debatten og for mange blitt en livsstil.  

Vi tar utgangspunkt i bærekraftmålene når vi stiller informantene spørsmål rundt konseptet.  

Naturlig fritid i bærekraftig hytte 

For å ivareta opplevelsen av landskap og naturens verdi skal hyttene være godt tilpasset 

terreng og omgivelsene. Det vil bli solcellepanel på taket og oppsamling for gråvannet. 

Hyttene skal leveres etter «kortreist»-prinsippet, med malmfuru fra Skjåk Almenning og 

lokale entreprenører ellers i alle ledd.  

I sum gir dette en hyttebygging godt innenfor naturens tåleevne, samtidig som det bidrar til 

lokal utvikling og økt livskvalitet for de som velger å bli en del av minihyttelandsbyen. Slik 

kan konseptet få stor betydning og ringvirkninger lokalt, samtidig som det ivaretar alle tre 

bærekraftmål som ligger i begrepet bærekraftig utvikling. I det ligger også hensynet til 

transport til og fra hyttelandsbyen.  

Kan en slik etablering også bidra til et bedre og mer koordinert kollektivtransporttilbud enn 

det vi har tilgang på i dag? 

Med dette som bakgrunn vil vi i denne oppgaven drøfte følgende problemstilling: 

Minihyttelandsby i Skjåk – utopi eller realistisk? 

Vårt konsept med en minihyttelandsby er ny, innovativ og spennende, og vi ønsker å skape 

nye tanker og løsninger for å kunne velge bærekraftig hytteutbygging. Dette danner grunnlag 

for en ny type moderne, miljøvennlig og framtidsrettet fritidsbolig/deltidsbolig.  

                                                 

6http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal 

  
7 World Comission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University 

Press 

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal
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Teori  

Innovasjonsteori  

Innovasjon er en prosess som innebærer en forandring.  Det siktes til trinnvise forandringer 

som bryter med de tidligere måtene å gjøre ting på. Vi mener en minihyttelandsby-konseptet 

er en slik trinnvis forandring, en forandring som skal bryte med hvordan man tidligere har 

drevet hyttebygging. 

Det betyr ikke at det er kilden til innovasjon, men kontekstene som er med å bestemme om en 

ny praksis kan regnes som en innovasjon8. 

I følge Schumpeter, 19389, er innovasjon et vidt begrep der innovasjon kan finnes i: 

 Introduksjonen av et nytt produkt eller en ny tjeneste 

 Introduksjon av en produksjonsmåte 

 Nye markedet 

 Bruk av nye råvarer  

 Nye organiseringsmåter 

Videre mente han at innovasjon oftest er nye kombinasjoner av de gamle metodene vi 

vanligvis har.  Schumpeter pekte også på at innovasjon ikke skjer uten aktører, personer som 

gjør kreative løsninger og setter de nye løsningene ut i live10. 

Inkrementell innovasjon, handler om innovasjoner som skjer i små steg11. Mange små steg inn 

mot samme retning kan over tid utgjøre radikale endringer, innovasjoner. Det å ta disse små 

stegene kan være med å få mindre av uønskede effekter. Man kan lure på om det med dette 

eller små endringene skal kunne kalle noe en innovasjon? Sundbo (2008)12, uttrykker at 

dersom vi skal kunne omtale små endringer som innovasjoner, kreves det som minimum at de 

små endringene er satt i et system.  

Innovasjon, imitasjon eller adapsjon? I definisjonene på innovasjon som er nevnt over 

forutsettes det at innovasjoner innebærer noe nytt. Det skal altså ikke være en kopi eller 

etterligning av noe som eksisterer fra før. Om en kopierer eller låner andres metoder eller 

modeller kreves det kreative tilpasninger for å få det til å passe inn. Grensene mellom 

                                                 

8 Torfing et. al, 2014; Roberts og King, 1996 
9 i Rønningen et. al, 2013 
10 Aarsæter et. al, 2013; Schumpeter, 1934 
11 Rønning et. al, 2013 
12 i Rønning et. al, 2013 
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innovasjon og imitasjon er imidlertid ikke alltid så enkle å dra opp, siden det sjelden er mulig 

å få til en fullstendig imitasjon.13  

Det å drive innovasjonsprosesser kan gjøres ulikt og vil måtte ha ulike utgangspunkter i privat 

og offentlig sektor. I Handbook og innovation in public service14, sammenlignes de ulike 

egenskapene ved innovasjonsprosesser i privat og offentlig sektor. Det er mange likhetstrekk, 

men også ulike perspektiver som spiller inn. 

De tre fasene i en prosessvisning av innovasjon, modifisert etter Osborne and Brown, hentet 

fra studiekompendium.  

 

Oppfinnelse: Idè-fasen, den kreative fasen i en prosess. 

Gjennomføring (implementering): Idèer omgjøres til praktiske forandringer. Tilpasninger gjøres.  

Formidling: Spredningen av ideer og praksis over tid blant medlemmer av et sosialt system. 

Analysering av de ulike steg i innovasjonsprosessen er vesentlig i følge Osborne og Brown15. 

De viser til tre steg i innovasjonsprosessen, oppfinnelse, implementasjon og formidling. Som 

vist i figuren over er ikke dette en lineær prosess, men fremstilles som et hologram. Et 

helhetlig bilde på prosessen.  Det første steget med innovasjon er selve oppfinnelsen, det 

steget der en søker det kreative og idé-fasen. Her søker eller kartlegger en behov og 

utfordringer som kan ha potensiale til innovasjon. I steg to er en i fase der en skal få idéene 

overført til konkrete forandringer for en organisasjon eller få idéen ut i virkelighet. Det siste 

steget er å spre innovasjonen ut og få iverksatt idèen.  

Fuglsang, L. forklarer bricolage som å løse problemet på stedet, med ressurser som 

akkumulerer over tid, bygge strukturer på begivenheter og ved at strukturer flettes sammen. 

Med dette forstås innovasjon som utvikling og implementering ulike konsepter som allerede 

                                                 

13 Rønning et. al, 2013; Røvik, 2007 
14 i Osborne og Brown, 2015; Osborne, 2013 
15 i Osborne og Brown, 2015; Osborne, 2013 

Oppfinnelse Gjennomføring Formidling
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eksisterer. Bricolage kan gi et spillerom for å gjøre ting annerledes, dersom det påkreves her 

og nå.  En annen måte å definere bricolage er adopsjon utenfra. Denne definisjonen passer 

godt til det vi vil belyse ved vårt konsept, som blant annet innebærer hvordan vi benytter 

bærekraftig fritidsbebyggelse, ved innovasjon til å utvikle helt nye konsepter.16 

Samarbeid defineres som en prosess der to eller flere parter i felleskap bearbeider et objekt 

med hensikt å forandre det, og underveis i prosessen bruke ulike redskaper og utveksle 

erfaringer, kompetanse, ressurser og idéer, som både forandrer felles spilleregler og 

samarbeidspartneres oppfattelser og identitet.17 

Samarbeid kan involvere forskjellige aktører som politikere, administrative ledere, 

fagpersoner, virksomheter, interesseorganisasjoner, aktuelle innbyggere eller kunder. 

Brukerne eller aktuelle kunder har ofte viktige erfaringer og idéer som kan gi viktige inputs til 

innovasjonsprosessen i en tidlig fase. Hvem som deltar i samarbeidsdrevet innovasjon er 

vesentlig og dette avhenger i neste omgang i hvilke metoder som nyttes. Torfing (2014) 

beskriver fem metoder for samarbeidsdrevet innovasjon. Den fjerde metoden som beskrives er 

etablering av nettverk der aktører er gjensidig avhengige av hverandre, som har forskjellige 

interesser, forskjellige erfaringer, kunnskap og ressurser.  

Metode 

Vi ser det mest hensiktsmessig å bruke kvalitativ metode for å belyse problemstillinger rundt 

konseptet vi har beskrevet. Vi har 7 informanter som alle er i målgruppa 30-50 år. Disse har 

blitt stilt 4 spørsmål med oppfølgingsspørsmål der det har vært behov for dette.  

Målet med et kvalitativt intervju er å få frem de subjektive meningene og følelsene. Metodens 

styrke er at den fanger opp ulike informanters oppfatning om et tema. Dette gir et bilde av en 

mangfoldig og kontroversiell menneskelig verden. Fordelen med en kvalitativ undersøkelse er 

at man kan gå litt frem og tilbake mellom temaer og til en viss grad endre spørsmålene 

underveis. 18Vi har likevel prøvd å holde oss til intervjuguiden i størst mulig grad for å kunne 

sammenligne svarene vi fikk.  

                                                 

16 Lars Fuglsang, forelesningsnotater 24.1.17 
17 i Torfing et. al, 2014; Roberts og Brandly, 1991 
18 Kvale, S. 1997. 
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Alle på gruppa har foretatt intervjuer. 5 av intervjuene ble gjort via telefon. 2 fikk tilsendt 

spørsmålene, men ble og oppringt for å få mer informasjon om konseptet.  De sendte svarene 

tilbake på epost. Det kan da tenkes at de 5 som ble intervjuet har fått mer tilleggsinformasjon 

underveis i intervjuet. De 2 som fikk spørsmålene tilsendt fikk god informasjon i forkant, og 

har gitt oss gode utfyllende svar.  

For å finne informanter til oppgaven har vi brukt ulike metoder. Siden vi ikke hadde så god 

tid til å finne informanter valgte vi å spørre kjente og bekjente (kjente av kjente), kalt 

snøballmetoden. Det kan tenkes måten vi fikk tak i informantene påvirket svarene vi fikk, 

men vi mener de uansett har gitt oss bredere innsikt i problemstillingen. Ingen av 

informantene har i dag egen hytte. Vi har både informanter med familie, og informanter som 

er enslige/uten barn. Det har vist seg at vi både hadde informanter som i utgangspunktet var 

svært positive til det å ha hytte, og informanter som ikke kunne tenke seg hytte i 

utgangspunktet.  

Til tross for at vi bare har 7 informanter ser vi at vi har bredde i svarene. Vi vil likevel minne 

om at vi kjenner informantene mer eller mindre, og at funnene kan bære preg av utvalget.  

I tillegg til intervjuene har vi brukt rapporter, forskning og teori for å belyse problemstillingen 

vår.  

Presentasjon av funnene våre og diskusjon 

I Fjellbygd eller feriefjell? 19er det beskrevet 3 hovedtyper av hytteområder i fjellkommunene. 

Tradisjonelle hytteområder, fritidsboligfelt og fjellandsbyer. Vi lanserer en fjerde kategori, 

minihyttelandsby, der vi beskriver et bærekraftig hyttekonsept som er en blanding av 

fritidsboligfelt, tradisjonelle hytteområder og kolonihager. Ved å ta det beste ut av flere 

kategorier anser vi at minihyttelandsbyen er en form for bricolage. Med planen om en 

minihyttelandsby ser vi på tiny house-bevegelsen og kolonihagekonseptet, og drar dette inn i 

vår måte å kunne utvikle en bærekraftig minihyttelandsby. Dette er en form for imitasjon og 

adapsjon. 20  

Vårt prosjekt vil være samarbeidsdrevet, da konseptet endres og tilpasses etter målgruppens 

innspill. Torfing (2014) beskriver fem metoder for samarbeidsdrevet innovasjon. Den fjerde 

                                                 

19 Kap 3, Fjellbygd eller feriefjell. Skjeggestad, T. og K. Overvåg (red.)2015 
20 Rønning et. al, 2013; Røvik, 2007 
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metoden beskriver etablering av nettverk der aktører er gjensidig avhengig av hverandre, har 

ulike interesser og erfaringer, kunnskap og ressurser.21 Aktuelle samarbeidspartnere i dette 

prosjektet vil være Skjåk Allmenning, innbyggere, kommuneadministrasjon, 

interesseorganisasjoner og kunder, samt brukergruppene vi har henvendt oss til.  

Ingen av våre informanter har pr i dag egen hytte, men flere har tilgang til hytte gjennom 

familie. Noen er og oppvokst med å ha hytte. En av informantene kjenner godt til 

kolonihagekonseptet da informanten er oppvokst med kolonihage.  

To av informantene svarte at de i utgangspunktet ikke var interessert i å ha egen hytte. Disse 

har begge tilgang til familiehytte. Begrunnelsen for at de ikke ville ha hytte var blant annet at 

de anså det som slitsomt å reise på en hytte og gjøre hytta klar for oppholdet (oppvarming, 

måke snø, hente vann osv).  

Begge informantene fant konseptet vårt interessant, da det løser flere av utfordringene de ser 

ved å ha en hytte. På spørsmål om hva som skulle til for å gjøre konseptet mer interessant sa 

de at det å ha en vaktmester og fellesområder ville være positivt.  

Informantene sier alle at de har en smertegrense på 2,5-3 timers kjøring til hytta. En sier også 

at h*n gjerne kan reise lenger om det er mulig å nytte seg av kollektivtransport, og hytta er 

klar når h*n kommer frem. Da med tanke på oppvarming og at det er mat tilgjengelig på 

hytta. Dette er den samme informanten som synes snømåking er slitsomt.  

Det er delte meninger mellom informantene om det at minihyttelandsbyen forutsetter at man 

er sosial med hyttenaboene. Noen trekker dette frem som positivt, særlig med tanke på barn 

som kan aktivisere seg i fellesanlegget. En informant foreslår også felles matlaging i 

fellesanlegget, da dette gir mulighet for at man innimellom kan ta lengre turer og komme 

tilbake til hytta og ferdig mat.  

Flere av informantene nevner at fellesanlegget bør inneholde gjesterom. Dette gjør at man 

ikke trenger så store hytter selv.  

En informant sier at størrelsen på parsellen er viktig, den må være stor nok til at man slipper å 

se naboen gå ut i underbuksa. H*n mener og at hytta sin størrelse vil være begrensende for en 

                                                 

21 i Torfing et.al, 2014 
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familie med flere barn og dyr, men påpeker at dette og handler om innstilling. Her tenker vi at 

fellesområdet vil være med å gjøre behovet for en større hytte mindre.  

Bærekraft 

Flere av informantene sier dette blir interessant for dem nettopp fordi konseptet inneholder en 

klima- og miljøprofil. De ønsker å etterlate et mindre fotavtrykk, og skal vi klare å 

videreutvikle konseptet må vi spisse det til det brukerne ønsker.  

Klimautviklingen viser at vi må etterstrebe en mer miljøvennlig livsstil. Dette kan enten skje 

ved at individet tar egne grep, eller at strukturene i samfunnet endres slik at de er tilrettelagt 

for en mer miljøvennlig livsstil. Minihyttelandsbykonseptet legger vekt på bærekraft i et 

miljøperspektiv, og vi mener det ikke er bærekraftig å la markedet selv bestemme. 

Miljøvennlige tilbud etterspørres ikke alltid før de finnes. I følge informantene er det de 

sosiale verdiene, fellesanlegget som kan videreutvikles, tilgangen til natur og friluftsliv og 

pris, som er viktige kvaliteter i minihyttelandsbyen. Det at konseptet har et 

bærekraftperspektiv blir av alle informanter dratt frem som positivt. St.mld 19 påpeker at 

bedrifter og reiselivsdestinasjoner som investerer i miljømerking, gjør en innsats for miljøet, 

men bidrar også til å sikre egen fremtid.22 

Det er satt av 35 millioner kroner til grønn næringsutvikling i 2017.23 Dette er en del av et 

samarbeid mellom innovasjon Norge og fylkeskommunene og hensikten er å se alle “grønne 

virkemidler” i sammenheng. Dette skal være med på å stimulere til mer innovasjon og 

idéutvikling i nye og eksisterende virksomheter – Grønn vekst. 

Brukergrupper 

En av informantene stiller spørsmål ved om denne typen konsept vil appellere til alle. Kan det 

tenkes at det fører til et tilbud for kun en gruppe mennesker? Vi mener det ikke er 

problematisk om minihyttelandsbyen tiltrekker seg en type mennesker. Da det er naturlig at 

konseptet tiltrekker seg mennesker med et bærekraftig (i vid forstand) verdisett vil dette være 

målgruppen vi jobber for å nå. Dette er en målgruppe som har kommet litt lenger enn 

samfunnet ellers i tanken rundt bærekraft. Vi håper disse vil være med på å spre denne 

livsstilen også til andre.  Dette kan i følge Rønning et.al. (2013) sees som inkrementell 

                                                 

22 Meld.st.19, s 7 
23 https://www.oppland.no/nyheter/80-gronne-millioner-til-naringslivet.80254.aspx 

 

https://www.oppland.no/nyheter/80-gronne-millioner-til-naringslivet.80254.aspx
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innovasjon.24 I følge Schumpeter25 betyr innovasjon at man introduserer et nytt produkt eller 

tjeneste til nye markeder. Vi mener vår minihyttelandsby tilbyr et nytt produkt til en 

målgruppe som ikke er på hyttemarkedet i dag. 

I utgangspunktet tenkte vi at konseptet vårt var best tilrettelagt for barnefamilier, og ikke 

enslige eller familier uten barn. En av informantene kommer med et utsagn som tyder på det 

motsatte. Det at man tenker fellesskap, felles løsninger og en bærekraftig økonomi i prosjektet 

gjør det også mulig for enslige å ha en minihytte. Man trenger ikke være alene selv om man er 

på hytta, og den økonomiske belastningen trenger ikke bli større enn at en person kan klare 

den.  

Ved å bruke informanter som i utgangspunktet ikke har hytte kan man tenke at de har tatt et 

valg om at dette er noe de ikke ønsker. Det kan også være et uttrykk for at de ikke har 

prioritert å ta de økonomiske utfordringene det er å kjøpe en hytte. Kanskje blir konseptet vårt 

enda mer interessant da vi tenker økonomisk bærekraft i hele konseptet.  

Sett i ettertid burde vi etterstrebet også å finne informanter som har hytte i dag. De ville kunne 

tatt stilling til om vårt konsept ville vært interessant, og om de kunne være villige til å bytte 

dagens hytte med en hytte i en minihyttelandsby. 

Eie eller leie 

Fjellteksten26 sier at «For mange nordmenn er utøvelse av friluftsliv og tilgang til 

naturopplevelser den viktigste grunnen til å eie en hytte». 

En informant kunne tenkt seg å leie i stedet for å eie en hytte i minihyttelandsbyen. Vi tror 

ikke det nødvendigvis er hensiktsmessig. Ved å eie en hytte er man mer interessert i å stille på 

dugnader og jobbe for fellesskapet, noe som er en viktig del av konseptet vi beskriver. 

Erfaring fra borettslag tilsier at en som leier ikke har den samme ansvarsfølelsen som en som 

leier en enhet. Det vil derfor være gunstig om beboerne eier hyttene sine. En kan se for seg å 

løse dette ved å ha en fast vaktmester i minihyttelandsbyen.  

                                                 

24 i Rønning et. al, 2013 
25 i Rønningen et.al. 2013 

26 St.prp. nr. 65 (2002-2003). Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 

2003. Oslo: Finansdepartementet 
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Utforming 

Konseptet har likhetstrekk med campingplasser med spikertelt og små enheter der det er tett 

mellom campingvognene. Det er lite forskning på disse spikerteltlandsbyene som vi kan 

trekke erfaring fra. Omfanget av spikerteltlandsbyer kan likevel bety at det er et marked for en 

minihyttelandsby.  

Det er flere typer innovasjoner samlet i vårt konsept. Vi bruker allerede eksisterende 

produkter/tilbud og trekker ut det beste i et bærekraftperspektiv for å skape noe nytt. Dette vil 

vi karakterisere som en bricolageinnovasjon. 

Ved å holde størrelsen på hytta nede vil en også klare å holde prisen nede. Dette er positivt 

med tanke på at flere vil kunne få tilgang til minihyttelandsbyen. 

Det også viktig at vi ser på utforming av parsellene og hyttenes arkitektur for å kunne gi 

hytteboerne så mye privatliv som mulig, slik at man kan unngå å se naboen i underbuksa. 

En informant sier at arkitekturen vil være viktig. Det kan tenkes at dette er ekstra viktig de 

årene man har små barn og tilbringer mer tid i umiddelbar nærhet til hytta. De første som er 

med på å bygge minihyttelandsbyen bør få mulighet til å være med å utvikle de 2-3 ulike 

hyttetypene som man kan velge mellom i minihyttelandsbyen. Det er viktig at ¨de lokale og 

regionale planmyndighetene er med og ser mulighetene en minihyttelandsby vil gi i 

nærområdet. 

Fellesanlegg 

Å ha tilgang til et fellesanlegg ble positivt mottatt av alle informantene. Dette var både med 

på å øke positiviteten rundt reiseavstander og det at hyttene derfor kunne være mer 

sparsommelig innredet. Ikke minst ble de sosiale rammene dratt frem som noe egenartet og 

unikt.  

Det blir lagt opp til at beboerne selv skal videreutvikle fellesanlegget i et bærekraftperspektiv. 

Dette kan være et felles kjøkken, en liten butikk med lokale varer, vaktmestertjenester, 

gjesterom, felles oppholdsrom, som et resultat av funnene fra intervjuene.  Et annet viktig 

konsept ved fellesanlegget vil være en felles utstyrsbod. Beboerne i minihyttelandsbyen bør 

selv bestemme hva det er behov for fellesboden. Den vil gi flere muligheten til å prøve ulike 

former for friluftsliv som krever forskjellig utstyr. Dette er bærekraftig både med tanke på at 

flere kan nytte det samme utstyret, og sosialt bærekraftig ved å minske sosiale forskjeller.  
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I vårt konsept beskriver vi at man skal kunne få mat og andre varer man trenger på hytta 

levert til minihyttelandsbyen. I tillegg skal hyttene tilfredsstille dagens miljøkrav og sette så 

få miljøavtrykk på stedet som mulig. Dette krever blant annet kortreiste materialer. Det at vi 

baserer konseptet på kortreiste tilbud vil gi ringeffekt til næringslivet i nærområdet til 

minihyttelandsbyen.  

Lillehammer kommune åpner opp for i urbant hytteliv, der hytteområdene skal ligge så nær 

byen at man også kan nytte seg av de urbane tilbudene med utgangspunkt i hytta. Man ønsker 

en skånsom utbygging, med miljøvennlige løsninger, god estetikk og mindre hytter.27  

Ved å ha en liten butikk med lokale matvarer kan man oppholde seg i minihyttelandsbyen 

lenger uten å måtte kjøre for å få tak i det en trenger. Dette gjør det lettere å nytte 

kollektivtilbudet er og miljøvennlig. Flere av informantene trekker dette frem som positivt. En 

av informantene ytret bekymring for at man ikke vil påvirke lokalsamfunnet positivt om det 

var for stort vareutvalg i den lille butikken i fellesanlegget. Det er derfor viktig at vareutvalget 

har lokale leverandører og forankring.  

Transport 

Å oppnå alle kravene i listen28 er “umulig”, 

men de fleste bør det være mulig å 

imøtekomme. Med Rv.15 som utgangspunkt og 

gjennomfartsåren fra Otta til Skjåk, blir det 

tydelig at for å fokusere på kollektivtransport så 

må dette bli transport til/fra Otta med tog, og 

fra Otta med en form for transportkilde som 

ivaretar miljøhensynet. Dette kan være i form 

av buss, minibuss eller bil. Det er kort avstand 

fra togstasjon til eventuell påstigning, og 

destinasjonen vil være selvsagt. 

I dagens teknologiske verden, burde det ikke 

være noe problem å få utviklet en applikasjon 

                                                 

27 GD 30.mars 20.1.17. 
28 Overvåg, K., Flogenfeldt, T., Reistad. I. (2013) 

ØF-notat 12/2013 

Under overskriften «Brukere av fritidsboliger og kollektiv 

transport» er det listet opp punkter for at en kollektivsatsing i 

Lillehammerregionen skal lykkes. Punktene er «krav» som må 

oppfylles for at kollektivtilbudet skal få en høy bruk. Disse er 

overførbare til vårt konsept og er følgende: 

 Høy frekvens – stor frihet til valg av reisetid 

 Kort gangavstand/kort gangtid 

 Kort ventetid 

 Kortest mulig reisetid – bilen er en effektiv 

konkurrent 

 Færrest mulig overganger 

 Enkelt å bruke/enkelt å forstå 

o Lett å finne 

o Lett å få informasjon 

o Lett å bestille hvis en lager 

bestillingssystemer 

o Lett å betale 

 Pålitelighet 

o God punktlighet 

o Det må være sikkert at en kommer fram 

– alltid og dit du skal 

 God komfort både ved terminal og under reisen 

 God bagasjeservice – en spesiell utfordring i en ski- 

og turistdestinasjon der folk ofte har mye med på 

reisen 
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til en mobil enhet hvor man enkelt kan bestille billett, har et lett og oversiktlig 

informasjonssystem, og som gjør betalingen enkel og reiseveien effektiv (man kommer fra A 

til Å uten stopp).  

Størrelsen på fremkomstmiddelet som benyttes til transporten avhenger av antall bestillinger 

gjort i applikasjonen, eller per telefon. Det må være en frist for bestilling. I tillegg vil man på 

bakgrunn av antall passasjerer kalkulere bagasje som medbringes. Ekstra behov utenom 

estimert (f.eks. 2x1 kolli per person) må informeres om i forkant.   

Om man vender hodet mot vest og ser på tilsvarende løsning for potensielle 

minihyttelandsbybeboere, vil det fungere på samme måte. Det må være mulig å komme seg til 

ett knutepunkt på en miljøhensiktsmessig måte, som ikke innebærer for mange overganger, og 

transporten opp til hytteområdet skal være kostnadseffektiv og tar de riktige hensynene 

underveis.  

Informantene sier alle at de har en smerteterskel på 2,5-3 timers kjøring til hytta. Dette kan 

økes litt om man kan nytte kollektivtilbud for å komme seg på hytta. Torfing29 sier at 

samarbeidsdrevet innovasjon er når ulike instanser under visse omstendigheter og betingelser 

kan bidra til å skape innovasjon. I et videre arbeid kan det tenkes at de som bebor 

minihyttelandsbyen finner flere løsninger som gjør det lettere å benytte hytta. Det kan tenkes 

at en vaktmestertjeneste, tilgang til matvarer og at man slipper frakte med seg utstyr kan virke 

positivt med tanke på at man kan reise lenger.  

Vi kan tenke å videreutvikle transporttilbudet ved at det er mulig å leie en elbil eller elsykler i 

minihyttelandsbyen. Dette vil ivareta behov som kan oppstå om man ønsker å være der over 

en lengre periode.  

  

                                                 

29 I Torfing et. al. 2017 
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Avslutning 

Minihyttelandsby i Skjåk – utopi eller realistisk? 

Osborne og Brown30 viser til tre steg i innovasjonprosessen. Ut fra figuren vi viser tidligere i 

oppgaven befinner vi oss per dags dato mellom oppfinnelses- og  gjennomføringsfasen, hvor 

det må gjøres tilpasninger etter ønsker utenfra. For å finne ut om vår forretningsidè er liv laga, 

er det viktig at den introduseres til grunneiere eller brukere av områder hvor den kan 

ferdigutvikles.  

For å introdusere konseptet til Skjåk Alemenning, er det tenkt å ta i bruk en kreativ øvelse 

hentet fra Prosjekthåndboka; Six thinking hats. Grunnen til valg av denne metoden, er å 

bringe fram en felles oppfatning og forståelse av konsptet, både fordeler og ulemper, og 

hvordan disse kan forbedres for et best mulig resultat av selve implementeringen.  

Et likt og parallelt  tankesett vil øke muligheten for kontruktiv diskusjon, samtidig som man 

sammen vil kunne finne alternativer løsninger på utfordringer omkring styrker og svakheter i 

forretningsidèn. 

Ut fra de funnene vi har gjort i denne oppgaven, kan vi med sikkerhet si at gjennomføringen 

av et slikt prosjekt er realistisk. Informantene har pekt på ulike forbedringspotensialer i selve 

konseptet, og vi ser at et samarbeid med eventuelle grunneiere kan gjøre at en raskt kan 

komme over i neste fase, nemlig igangsetting. Signalene i lokalmiljøet kan tyde på at vi er 

tidlig ute, men det kan tenkes at målgruppen som kommer fra andre steder er mer modne og 

mottakelige for en minihyttelandsby.  

  

                                                 

30 i Osborne og Brown, 2015; Osborne, 2013 
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Vedlegg  

Intervjuguide  

1. Er du interessert i hytte på fjellet, evt hvor mye tid ville du brukt på reise? 

2. Vi beskriver konseptet vårt med minihyttelandsbyen:  

a. Bærekraft, økonomi, sosiale forhold, klima og miljø. Skal gjenspeile seg i 

transport, bygging, pris, hytter uten fotavtrykk. 

b. Oppbygging, små hytter, felleshus, utlån av utstyr, kjøretøy, tilbud fra lokale 

forhandlere i fellesbygget. 

c. Kolonihage, andelsprinsippet. 

3. Er dette noe du kan tenke deg? 

4. Hva skal til for at dette skulle blitt et tilbud for deg? 


