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1. Innledning 

 

Det finnes oppunder 50.000 private hytter i Oppland, og det blir stadig flere. 10.000 nye 

hytter er bygd bare på 2000-tallet. Samtidig tilbringer hytteeierne stadig mer tid på hytta, 49 

dager i året i gjennomsnitt, ifølge en undersøkelse gjennomført av Prognosesenteret i 2015 

(Mikalsen og Berglihn, 2015). Det skarpe skillet mellom bolig og fritidsbolig er i oppløsning, 

og begrepene flerhushjem og moderne bosetting har de siste årene blitt høyst relevant. 

«Rather than seeing the primary and secondary [home] as separate we need […] to see them 

as linked spaces that together constitute a ‘home’ and a continuum of experience» (Perkins og 

Thorns, 2006). Skjeggedal et al. (2015) beskriver flerhushjem-livsstilen på liknende måte: 

 

(…) med god økonomi, økt kontroll over disponering av egen tid og med stor romlig 

rekkevidde, kan husholdninger velge å fordele hjem-funksjoner mellom flere moderne 

(høystandard) hus, lokalisert for å dra nytte av det beste fra to «verdener»: urbane 

områder for det de kan tilby av arbeid, (fin)kultur, nettverk, utdanning, shopping osv., 

og fjellområder for det de kan tilby av rekreasjon, utendørsaktiviteter og i sin 

alminnelighet å «stresse ned» og bevege seg i naturen. Billetten til denne livsstilen er 

«normalt» hus i byen og hus nummer to i periferien, som med bil er innafor ei 

rekkevidde som ligger til rette for weekendbruk (s. 70-71). 

 

I diskusjonen rundt moderne bosetting er oppmerksomheten gjerne rettet mot godt voksne og 

pensjonister som har hytta som sitt andre hjem. Barnefamilier som tilbringer deler av året på 

hytta blir sjelden nevnt. Noe av forklaringen kan være at vi har samme rett til helsehjelp i 

hyttekommunen som i hjemkommunen, men at delt bosted vanskelig lar seg kombinere med 

andre offentlige tjenester som barnehage og skole. Det er ingen lovbestemmelse som forbyr at 

en elev går på to grunnskoler samtidig. Men i en tolkningsuttalelse fra 2014 skriver 

Utdanningsdirektoratet at «elever ikke [har] en lovfestet rett til å gå på skole i to kommuner» 

og at «det heller ikke er forsvarlig å avtale at en elev skal følge opplæringen ved to ulike 

skoler». 

I Aftenpostens boligbilag 19. februar 2017 kunne vi imidlertid lese om firebarnsfamilien 

Kvalvågnes/Kvæven som tilbrakte så mye tid på hytta i Sirdal at de til slutt valgte å bosette 

seg der. I artikkelen er mor Ingeborg Selma Kvæven sitert slik: «Vi ser at vi nå kan leve et litt 

roligere liv enn vi gjorde før, og at vi får mer tid som familie» (Sveen, 2017).  
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Hva om kommunene i Gudbrandsdalen kunne påvirket en brøkdel av småbarnsfamiliene med 

hytte i området til å gjøre det samme - flytte på hytta?  

Med dette spørsmålet som utgangspunkt har vi i denne oppgaven sett nærmere på følgende 

problemstilling: Hvordan kan kommunen møte barnefamilier som tilbringer mye tid på 

hytta på en måte som gjør at den øker sin attraktivitet som hyttekommune og 

bostedskommune? 

 

Denne oppgaven forsøker å komme nærmere et svar på hva som skal til for at en barnefamilie, 

som allerede bruker hytta mye, vil tilbringe enda mer tid på hytta, og i ytterste konsekvens tar 

steget og flytter permanent. Den gir først og fremst noen innspill til hvordan kommunene kan 

arbeide innovativt med dette spørsmålet for å tilpasse sine tjenester og bedre sin evne til 

problemløsning.  

 

I kapittel 2 presenteres kort de teoretiske bidragene som utgjør oppgavens referanseramme. 

Fokus her ligger på samarbeidsdrevet innovasjon og samskapelse (co-production), og vi 

forsøker å plassere deltidsinnbyggeren inn i denne rammen. Her tar vi utgangspunkt i ideen 

om at samarbeid er et sentralt element i innovasjonsarbeid. Når vi ser nærmere på hvordan 

kommuner kan motivere barnefamilier til å tilbringe enda mer tid på hytta, og kanskje endatil 

flytte permanent, er det nærliggende å tro at de beste tiltakene identifiseres ved å involvere de 

det angår, altså barnefamiliene selv, i utviklingsarbeidet. Når vi i tillegg trekker inn begrepet 

samskapelse, har dette sammenheng med at det ikke nødvendigvis er bare kommunen selv 

som kan bidra til at hytteinnbyggernes behov blir møtt på en god og tilfredsstillende måte. I 

dette kapitlet problematiseres også deltidsinnbyggeres mulighet til medvirkning i 

hyttekommunen.  

 

Kapittel 3 er et metodekapittel. Der beskriver vi hvordan vi har gått fram for å besvare 

problemstillingen, samtidig som vi skisserer hvordan det kan arbeides videre med den.  

 

I kapittel 4 presenterer vi våre funn og diskuterer disse i lys av teorien i kapittel 5, før vi 

oppsummerer og trekker konklusjoner i det avsluttende kapittel 6. 
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2. Teori og begrepsavklaringer 

 

For å svare på problemstillingen i denne oppgaven i et innovasjonsperspektiv, er det 

nødvendig å etablere et teoretisk rammeverk som sier noe om hva innovasjon er og hvordan 

innovasjon kan foregå. Vi tar for oss de to beslektede begrepene: Samarbeidsdrevet 

innovasjon og samskapelse/co-creation. 

 

2.1. Samarbeidsdrevet innovasjon 

 

Begrepet innovasjon defineres på en rekke ulike måter i faglitteraturen. Vi har her valgt å 

bruke definisjonen til Aagard, Sørensen og Torfing (2014, s. 19), som beskriver innovasjon 

som «en mer eller mindre intendered og proaktiv proces, der sigter på at definere problemer, 

udfordringer og nye muligheder og udvikle, udvelge, impelementere og sprede nye og 

kreative løsninger, der bryder med vante forestillinger og gængs praksis på området».  

Videre bruker Aagaard et al. (2014, s. 22) definisjonen til Roberts og Bradley fra 1991, som 

beskriver samarbeid som «en proces, hvor to eller flere parter i fællesskab bearbeider et objekt 

med henblik på at forandre det og undervejs i processen anvender forskellige redskaber og 

udveksler erfaringer kompetenceer, ressourcer og ideer, som både forandrer de fælles 

spilleregler og samarbejdsparternes oppfattelser og identitet».  

 

En innovasjonsstrategi sier noe om hvordan og i hvilken grad innovasjon skal inngå i en 

organisasjons strategi for å nå sine definerte mål. Samarbeidsdrevet innovasjon er en 

innovasjonsstrategi som legger til grunn at samarbeid, under gitte forutsetninger, skaper 

innovasjon. Forenklet sagt handler det om utvikling og implementering av ny kunnskap og 

kreative ideer i interaksjonen mellom ulike aktører som brukere, innbyggere, politikere, 

fagpersoner, interesseorganisasjoner og private virksomheter. Ulike offentlige og private 

parter arbeider sammen om å utvikle og realisere nye kreative løsninger som bryter med vante 

forestillinger og etablert praksis. 

 

Som Torfing, Sørensen og Aagaard (2014) beskriver, kan innbyggere medvirke inn i ulike 

faser av innovasjonsprosessen. De skiller mellom co-initiation, co-design og co-

implementation. Deres hypotese er at offentlige aktører gjerne inviterer til 
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innbyggermedvirkning når nye løsninger skal implementeres, men i mindre grad når løsninger 

skal initieres og designes.   

 

Samarbeidsdrevet innovasjon betyr ikke nødvendigvis at alle parter skal bidra like mye i alle 

faser av innovasjonsprosessen (Straus, i Aagard et al., 2014 s. 24).  En interesseanalyse kan 

avklare hvilke aktører det er relevant å involvere, enten fordi de har viktig kunnskap som kan 

bidra til å skape innovasjonen, eller fordi de kan bremse innovasjonsprosessen dersom de ikke 

er med, hvilken rolle de ulike skal spille undervegs og hvor tungt de skal bidra. Det finnes 

flere ulike metoder for samarbeidsdrevet innovasjon, og hvem som skal involveres avhenger 

også av hvilken metode som velges (Aagard et al., 2014).  

En metode er etablering av offentlige-private partnerskap der målet er at offentlige 

organisasjoner og private virksomheter drar veksler på hverandres ressurser på en måte som 

forbedrer offentlige tjenester, samtidig med at de skaper økt inntjening for de private 

virksomhetene. En annen metode er etablering av nettverk av gjensidig avhengige aktører som 

har ulike interesser, men også ulik kunnskap, ulike erfaringer, ressurser og perspektiver.  

Uansett hvilken metode for samarbeidsdrevet innovasjon som brukes, er det ingen garanti for 

at samarbeidet lykkes (Gray, i Aagaard et al., 2014, s. 26). 

 

2.2. Samskapelse 

 

Kjernen i samskapelse, eller på engelsk co-creation, er å få offentlige og private aktører til å 

arbeide sammen og dele kunnskap og ressurser med hverandre. Målet er å lage en bedre, mer 

målrettet og mer innovativ politikk, og å skape mer kvalitet i offentlig tjenesteproduksjon uten 

at det dermed vil koste mer. Ideen om samskapelse bryter med andre ord med den klassiske 

forestillingen om at den offentlige sektoren er eneansvarlig for å levere tjenester og 

problemløsning til innbyggerne. 

Samskapelse handler om noe mer enn samproduksjon av eksisterende ytelser. Det tredje 

trinnet på samskapelsesstigen, slik Torfing, Røiseland og Sørensen (2016) beskriver den, 

handler om å trekke borgerne inn i diskusjoner omkring utviklingen av nye løsninger og 

tilbud. Dette skjer ofte gjennom høringer og dialogmøter, hvor borgerne kan fortelle om sine 

egne og andres ønsker og behov, og hvor de kan respondere på kommunens ideer og forslag. 

Selv om samskapelse bidrar til å styrke det lokale demokrati gjennom å fremme aktiv 
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borgerdeltakelse, så er samskapelsestenkningen hovedsakelig rettet mot å skape bedre 

offentlige løsninger, blant annet gjennom samarbeidsdrevet innovasjon. 

Samskapelse er også et viktig prinsipp i tjenestelogikken, der det hevdes at verdien i en 

tjeneste oppstår når den blir brukt, og når oppmerksomheten rettes mot hvordan leverandøren 

i interaksjon med brukeren sammen kan skape verdi (Skålén, 2016).  

 

2.3. Deltidsinnbyggermedvirkning 

 

Både samskapelse og samarbeidsdrevet innovasjon handler om å mobilisere kompetanse, 

ideer og engasjement blant medarbeidere, lokale virksomheter, organisasjoner og ikke minst 

innbyggere når felles oppgaver, problemer og utfordringer skal løses. I dag er innbyggerne i 

liten grad involvert i demokratiske prosesser utenom valg, og deltidsinnbyggere, som ikke har 

stemmerett i hyttekommunen, mangler i tillegg muligheten til å påvirke gjennom valg. I 

tillegg mangler det i all hovedsak arenaer der politikere, innbyggere og fagpersoner kan møtes 

som likeverdige parter for å utvikle nye ideer til samskapelse. Diskusjonen om hyttefolkets 

rett til å bli hørt og hensyntatt tiltok etter at norske kommuner fikk anledning til å kreve inn 

eiendomsskatt på fritidsboliger også utenfor tettbygde områder i 2007. Ifølge tall fra SSB 

hadde 239 kommuner i landet innført eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2016. Det er 

naturlig at mange hytteeiere er opptatt av at de skal ha noe igjen for eiendomsskatten.  

 

I et brev til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2015 

skriver Norges Hytteforbund at det ikke ser det som «urimelig at hyttefolket kan bidra til sin 

vertskommune i form av en rimelig form for eiendomsbeskatning», men at « (…) kommuner 

misbruker muligheten til forbedret kommuneøkonomi gjennom eiendomsskatt ved å sette 

særlig høye takster på fritidseiendommer, sammenlignet med helårsboliger i kommunen», og 

at «(…) hyttefolket i stadig flere hyttekommuner [får] et pussig ansvar for å fylle opp 

kommunekassen, mens det for innbyggerne med stemmerett blir gitt (…) rabatter i form av 

lavere takster på eiendommene». 

 

Mens kommunene gjerne argumenterer med at hytteeierne har krav på de samme 

helsetjenestene som andre i kommunen, og derfor også må bidra til å finansiere dem, mener 

hytteeierne gjerne at de ikke i like stor grad benytter disse tjenestene og i så måte bør 

tilgodeses med andre tiltak. Det kan eksempelvis være at en viss prosent av inntektene fra 
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eiendomsskatten prioriteres til å utvikle tiltak som hytteeierne etterspør, slik som stier og 

skiløyper i kommunen, eller at deler av inntektene benyttes til å holde kommunale tjenester 

som bibliotek åpent i helgene, slik enkelte kommuner har gjort (Gyldenskog, 2017).   
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3. Metode 

 

Vårt utgangspunkt for oppgaven var en oppfatning om at barnefamilier kunne motiveres til å 

bo på hytta, i alle fall i perioder av året, og vi ville derfor se nærmere på forutsetningene for 

dette gjennom å snakke med utvalgte barnefamilier.  

Teori og metode i eksplorative og problemorienterte casestudier (Aagaard et al., 2014), 

inspirerte til valg av metode for tilnærming. Metoden viste seg interessant nok å bidra til «en 

reise» der fokus for tilnærming innledningsvis var rettet mot informantene, mens det i siste 

fase dreide over til kommunenes rolle i møte med deltidsboende barnefamilier generelt.  

 

Vi lot oss inspirere av Aakre og Scharning (2016, s. 208) sine beskrivelser av hvordan et 

informasjonsintervju kan gjennomføres. Ambisjonen innledningsvis var å gjennomføre 

dybdeintervjuer med fem ulike barnefamilier med hytte i Gudbrandsdalen. Dette skulle være 

familier som tilbringer mye tid på hytta, med mye tid menes her 50 dager i året eller mer, og 

som av den grunn kunne være aktuelle som «prøveinnbyggere», det vil si fastboende en del av 

året. Familiene vi intervjuet ble rekruttert via bekjentskaper med tilknytning til reiselivet. Vi 

vektla at det skulle være en viss geografisk spredning. 

Før intervjuene utarbeidet vi i fellesskap en intervjuguide (vedlegg 1), med utgangspunkt i 

spørsmålet: Hva skal til for at familien vil vurdere å «prøvebo» på hytta en kortere eller lengre 

periode? Tanken var å finne fram til motivasjonsfaktorer som gjør det attraktivt å «prøvebo» 

på hytta, og hva det offentlige kan og bør gjøre for å tilrettelegge for et slikt endret 

bosettingsmønster framover i tid.  

Tre intervjuer ble gjennomført i ukene 8-11 i 2017. To intervjuer var med familier som 

tilbringer mye tid på hytta, den ene familien med hytte i Lesja, den andre med hytte på 

Skeikampen i Gausdal. I tillegg ble det gjennomført intervju med en familie som etter flere år 

som hytteeiere i Øyer, valgte å flytte fra Drøbak til Øyer. Intervjuene hadde en varighet på 45 

– 60 minutter. Oppsummeringer av disse ligger i vedlegg 2, 3 og 4. Dette er ikke 

transkripsjoner, men våre sammendrag utarbeidet like etter intervjuene. Det ble ikke gjort 

opptak av intervjuene. Enkelte utsagn fra informantene er plukker ut for å illustrere de 

funnene som er gjort. Dette er heller ikke direkte sitater. 

Vi hadde planlagt å gjennomføre intervjuene to og to, enten ved at begge var fysisk til stede, 

eller at den ene var med på intervjuet via telefon. Av praktiske årsaker ble ett av intervjuene 
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gjort med bare én intervjuer. Det ene av intervjuene, med familien som hadde flyttet fra 

Drøbak til Øyer, ble gjennomført på telefon med hele gruppen til stede. 

 

Det er en avveining hvor mange informanter som trengs i en kvalitativ intervjustudie. Ifølge 

Kvale & Brinkmann (2009) ligger vanligvis antallet på omkring 15 intervjuer. Dette skyldes 

ofte en kombinasjon av hvor mye tid og ressurser intervjueren har til rådighet, samt 

materialets metning (saturation). Når en ikke lenger får særlig mye ny verdifull informasjon ut 

av intervjuene, kan informasjonsinnhentingen avsluttes (ibid.). I vårt tilfelle valgte vi å 

avslutte etter tre intervjuer. Tre dybdeintervjuer er et så vidt lite utvalg at det ikke kan regnes 

for å gi representative funn. I vår sammenheng, fordi oppgaven er å anse som en øvelse, har 

vi tatt utgangspunkt i at de er representative ut fra formålet å peke på nye måter kommuner 

bør møte sine hytteinnbyggere på, for å oppnå hensikten å motivere dem til å oppholde seg 

lengre tid i kommunen. Vi mener dette lar seg forsvare ut fra omfanget av oppgaven.  

I ettertid ser vi at det er en svakhet ved grunnlagsmaterialet at informantene ble intervjuet 

relativt tidlig i prosessen. Gjennom arbeidet med intervjudataene og analysen av disse, ser vi 

at oppfølgingsintervjuer trolig ville gitt flere interessante funn og mer tyngde bak 

konklusjonene.  

 

Ingen av familiene vi intervjuet vurderte flytting til hyttekommunen. Samtidig viste intervjuet 

med familien som hadde flyttet fra Drøbak til Øyer at det finnes dem som gjør det, men da 

permanent. Vi beskriver nærmere informantenes tilnærming i neste kapittel, men på bakgrunn 

av informasjonen vi fikk, valgte vi å forlate «prøvebo»-begrepet og endre problemstillingen 

noe. Vi valgte å dreie oppmerksomheten mot hvordan kommunen i større grad kan oppsøke 

og møte deltidsboende barnefamilier på en måte som gjør at kommunen framstår som mer 

attraktiv.  

 

Ideelt sett ville vi også ha prøvd ut en kreativ metode, eksempelvis café-dialog, (Aakre & 

Scharning, s. 244), med et utvalg «kritiske venner» med ulik kompetanse for å vurdere 

funnene og bidra med råd til kommunene om hvordan de kan møte hytteinnbyggerne sine. 

Innenfor rammen av denne oppgaven blir den kreative metoden ambisiøs, men det er flere av 

temaene og momentene som trekkes fram i kapittel 4 som med fordel kunne vært drøftet i en 

slik kreativ gruppe.  
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4. Dataanalyse og funn  

 

Formålet med denne oppgaven har vært å få kunnskap om hva som skal til for at 

barnefamilier skal tilbringe mer tid på hytta, og hvordan kommunene kan møte disse 

barnefamiliene for å gjøre seg mer attraktiv som bostedskommune. I dette kapitlet presenteres 

våre funn med utgangspunkt i materialet fra intervjuene, slik vi har analysert dem. Funnene 

illustreres ved hjelp av utsagn fra informantene.  

 

Som Kvale & Brinkmann (2009) påpeker, er det er ikke noe skarpt skille mellom 

datainnhenting, transkribering og analyse ved kvalitative intervjuer. Vi har her valgt en 

temasentrert tilnærming, der informasjon fra alle informantene om hvert enkelt tema 

sammenliknes. Her har vi tatt utgangspunkt i intervjuguiden.  

For å gjøre teksten mest mulig tilgjengelig, har vi valgt å diskutere det vi oppfatter som 

hovedfunn undervegs i presentasjonen av dem. Vi har fokusert på fem hovedfunn. 

 

Med utgangspunkt i intervjuene har vi valgt å skille mellom to kategorier barnefamilier: 

1. De som bevisst velger det de mener er det beste av to verdener; en hverdag med 

interessante jobber og fritidsaktiviteter for ungene i bostedskommunen, og fritid/ferie 

med avkobling fra hverdagen i hyttekommunen.  

2. De som bevisst velger bort den travle hverdagen de opplever i bostedskommunen mot 

et roligere, rimeligere og et liv nærmere naturen i hyttekommunen.  

 

Det er den siste kategorien barnefamilier vi vurderer er de som med størst sannsynlighet vil 

kunne motiveres til permanent flytting til hyttekommunen. 

 

4.1. Hensynet til barna er avgjørende 

 

For den første kategorien barnefamilier trekkes barnas behov og interesser fram som 

avgjørende for hvor mye tid de tilbringer på hytta, og som en av de viktigste årsakene til at det 

å tilbringe deler av eller større deler av året på hytta ikke er aktuelt. Tilknytning til skole, 

fritidsaktiviteter og venner anses som viktig. Familien på Lesja uttrykker at det for barna ville 

det bli opplevd som «dramatisk» å måtte bo bare på hytta. 
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Også familien som valgte å flytte til Øyer trekker fram hensynet til barna som en viktig grunn 

til at de flyttet. Som de sier; «Vi opplever at vi valgte riktig, ikke minst med tanke på barna». 

 

4.2. Hyttekommunen og bostedskommunen er forskjellige 

 

Informantenes fortellinger bygger i stor grad opp under begrepet flerhushjem, og handler om 

å dra nytte av det beste fra to verdener. Den første kategorien barnefamilier trekker fram flere 

momenter som underbygger dette: 

 Ulikt tempo: «Hytta er en eventyrverden, et fristed». 

 Ulikt klima: «På hytta er det snøsikkert». 

 Ulike gjøremål: «På hytta gjør vi praktisk arbeid sammen».   

 

Familiene sier at det er nettopp vekslingen mellom de to miljøene de ønsker seg. De opplever 

slik sett at de bruker fritidsboligen sin på den måten de ønsker. 

 

Den andre kategorien barnefamilier trekker fram også andre kvaliteter ved hyttekommunen 

sett opp mot bostedskommunen: 

 Mer tid – kortere avstand til arbeid og fritidsaktiviteter.  

 Bedre økonomi – lavere boligpriser, mindre bruk av tid til transport. 

 

Men også denne kategorien barnefamilier er opptatt av å kunne ta del i det beste fra begge 

verdener. Familien som flyttet fra Drøbak til Øyer framhever for eksempel at det var viktig 

for dem ikke å flytte lenger unna Oslo enn at de kunne opprettholde det de kaller «normal 

kontakt» med familie og venner der. 

 

4.3. Engasjement og medvirkning på egne premisser 

 

Karakteristisk for begge kategorier barnefamilier er at de søker seg bort fra hverdagen for å 

finne roen, og nettopp derfor ikke uttrykker noe stort behov for å bli inkludert i 

lokalsamfunnet. Som det blir sagt i ett av intervjuene: «Når det er fullt kjør med forpliktelser 

hjemme, er det ikke så interessant å bli «integrert» – kanskje er det nettopp derfor man drar på 

hytta – for å slippe!» Samtidig er familiene ikke motvillige til å bidra, dersom det er snakk om 
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tiltak de har interesse og nytte av. Ett eksempel som trekkes fram er rydding av løypetraseer. 

Men det er først når hyttekommunen endrer status til bostedskommune at behovet for å bli 

inkludert og ønsket om å delta i frivillig arbeid, melder seg. 

 

4.4. Liten kjennskap til tilbud og muligheter i hyttekommunen 

 

Det kom fram i alle intervjuene at barnefamiliene har svært liten kjennskap til 

hyttekommunen sin og lokalsamfunnet der. Det medfører at de i liten grad benytter tilbudene 

som finnes i hyttekommunen, i alle fall utenfor hyttedestinasjonen. Familien på Skeikampen, 

som har hatt hytte i området i ti år, sier at de benytter dagligvarebutikker og serveringstilbud i 

kommunen, men i svært liten grad utenfor nærområdet til hytta. Familien som etter hvert 

valgte å flytte til Øyer, hadde knapt nok vært i Øyer sentrum før de flyttet. Som de sier: «Det 

viktigste for oss da vi flyttet var at det var et lite og trygt sted». Å kjøpe seg hytte i Øyer var et 

bevisst valg, der nærhet til naturen og mulighetene for å drive friluftsaktiviteter var 

avgjørende. Å bosette seg i Øyer var et valg som kom som en konsekvens. Som de sier: 

«Hadde vi hatt hytte et annet sted, hadde vi antakelig flyttet dit i stedet».  

 

Øyer-familien uttrykker samtidig at muligheter for arbeid og utdanning var viktig for dem, og 

at det var en av fordelene med Øyer. Nettopp utfordringer knyttet til å finne interessante 

arbeidsplasser trekkes på den andre siden fram av den første kategorien barnefamilier som et 

hinder for flytting.  

Lave boligpriser, sett opp mot mer sentrale deler av Østlandet, er også viktig faktor å trekke 

fram. Familien som solgte bolig i Drøbak da de flyttet til Øyer, framhever at dette ga dem et 

økonomisk handlingsrom som blant annet har gjort det mulig for både mor og far å prioritere 

fulltidsstudier i perioder. Men her er også boligmarkedet generelt av betydning. Familien i 

Øyer ventet i to år før det kom en egnet bolig på markedet. I disse to årene bodde de på hytta. 

 

Selv om det ikke i seg selv ville motivert til flytting, er det et ønske fra begge kategorier 

barnefamilier med mer informasjon om hvilke tilbud som finnes i hyttekommunen, også 

utenfor destinasjonen. Det framstår som at dette er informasjon de gjerne vil ha, og setter pris 

på å få når de får den, men som de i liten grad aktivt søker selv. Som en av familiene 

uttrykker det: «Her har kommunen et forbedringspotensial». Den samme familien trekker i 
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denne sammenhengen også fram eiendomsskatten. Når eiendomsskatten er såpass høy, bør 

kommunen være interessert i å kommunisere hva denne gir tilbake av tjenester og tilbud.  

 

4.5. «Kommunen» er ikke bare kommunen 

 

I snever forstand er kommunen for hytteeierne den som tilbyr lovpålagte tjenester og forvalter 

saker etter ulikt lovverk. Det er stort sett nødvendige formaliteteter, byggesøknader eller 

liknende, som bringer barnefamiliene i kontakt med kommunen. Når barnefamiliene etterlyser 

informasjon fra kommunen, forstår vi det som kommunen i bred forstand. Det er ikke direkte 

knyttet til lovpålagte, offentlige tjenester, men like mye til kultur- og fritidstilbud og 

opplevelser, som det like gjerne er private aktører eller frivillige organisasjoner som tar 

ansvar for. Det er generelt vår oppfatning at hytteinnbyggerne er lite opptatt av hvem som yter 

tjenester, om det er offentlige eller private aktører spiller liten eller ingen rolle. 
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5. Diskusjon 

 

Hvordan kan vi på bakgrunn av de funnene vi har gjort si noe om hvordan kommunen kan 

møte barnefamilier som tilbringer mye tid på hytta på en måte som gjør at den øker sin 

attraktivitet som hyttekommune og bostedskommune?  

 

Med utgangspunkt i informantenes beskrivelser er det vår oppfatning at kommunene i liten 

grad er i dialog med hytteinnbyggerne sine i dag. Utgangspunktet for samarbeidsdrevet 

innovasjon som innovasjonsstrategi er at innbyggerinvolvering kan gi bedre forståelse for 

behov og gi grunnlag for å utvikle nye løsninger. Denne formen for interaksjon mellom 

kommune og hytteinnbyggere, og fortrinnsvis også andre aktører, kan bidra til ny kunnskap 

og kreative ideer, som i sin tur kan skape bedre tjenester - i bred forstand. Det kan bety at 

kommunene må tenke nytt rundt hva en hytteinnbygger er og kan representere. 

Hytteinnbyggerne representerer ikke bare inntekter, men også forpliktelser for en kommune. 

Kommunen kan med hell snu fokus fra å betrakte hytteinnbyggerne som gjester til i større 

grad å behandle dem som deltidsinnbyggere. Det innebærer økt involvering og reell 

medvirkning. 

 

Når vi spør barnefamiliene, svarer de at de i liten grad kjenner til de tilbud og muligheter som 

finnes i hyttekommunen, eller for den sakens skyld i nabokommunene. I et 

verdiskapingsperspektiv er dette uheldig. I kommuner som opplever befolkningsnedgang er 

det å opprettholde kjøpekraft og kundegrunnlag for drift av ulike servicetilbud viktig. Men 

like viktig i seg selv at hytteeierne opplever at de får dekket sine behov, og at det finnes tilbud 

i kommunen som gir dem en grunn til å tilbringe flere dager på hytta. Dersom de kun kjenner 

til mulighetene knyttet til destinasjonen, som ofte i stor grad er knyttet til frilufts- og 

naturopplevelser, kan dette oppleves snevert. Det er heller ikke uvesentlig at 

deltidsinnbyggerne ser at det de bidrar med, eksempelvis gjennom eiendomsskatten, gir dem 

noe tilbake. Ut fra prinsippet i tjenestelogikken om at en tjeneste først får verdi gjennom bruk 

og i samarbeid mellom leverandør og bruker, er det vesentlig at hyttekommunen tenker 

kreativt for å etablere gode arenaer og former for gjensidige interessant samskapelse som gir 

deltidsinnbyggerne mulighet og interesse for å benytte tjenestene i hyttekommunen.   
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Et viktig moment her er at barnefamilier som tilbringer mye tid på hytta ikke nødvendigvis er 

opptatt av hvem som tilbyr dem tjenester. Vi tolker det som at kommunens potensial i å nå ut 

med informasjon vel så mye handler om kommunen som lokalsamfunn som kommunen som 

organisasjon. Her kan kommune, privat næringsliv og frivillige organisasjoner ha mye å hente 

på å gå inn i samskapelsesprosesser for å synliggjøre kommunens/bygdas kvaliteter og 

muligheter. Samhandling mellom aktører som tilbyr eller kan tilby tjenester til hytteeiere kan 

være fraværende, lite hensiktsmessig eller lite treffende.  

 

Det kan være en berikelse for både hjemkommune og hyttekommune at folk veksler mellom 

ulike miljøer – det fører til utveksling av impulser og skaper ambassadører for de ulike 

miljøene. Slik kan også vekst skapes. For at hyttekommunen skal kunne dra nytte av dette, må 

de vite hvilke kvaliteter hytteeierne verdsetter, som de ikke finner i egen hjemkommune. Folk 

leter etter muligheter i forhold til regelverk og egne foretrukne valg. En kommune er både en 

tilrettelegger og en myndighetsutøver. Til sist er det den enkelte familie som velger ut fra sine 

preferanser. Ofte vil det være å velge det beste ut fra to ulike «verdener», bostedskommune og 

hyttekommune. 

Det kan synes som om hytteeiere har behov for en annen type informasjon enn det kommunen 

og andre faktisk gir. Eventuelt kan utfordringen ligge i måten informasjonen blir gitt på. 

Informasjonen kan være lite tilgjengelig, lite treffende eller den kan være forsøkt formidlet på 

en måte som ikke når fram.  

 

Våre funn bekrefter en antakelse om at det som er viktig for barna, også er avgjørende og 

viktig for familien samlet. Barnas forhold til hjemkommunen og nærmiljøet der er viktig for 

familiene å ivareta, selv om de gir uttrykk for at barna også har et nært forhold til 

hyttekommunen og at de har venner der. Det gir mening å snakke om flerhushjem også for 

barnefamilier, men det er likevel tydelig hva som er hjemkommune og hva som er 

hyttekommune. Familiene har ikke noe uttrykt ønske om å endre på dette. I den grad de har 

det, ser det ut til å være permanent flytting som er alternativet, det vil si at hyttekommune blir 

hjemkommune.  

Selv om våre funn ikke gir grunnlag for å si at det ligger et stort potensial i å få barnefamilier 

som tilbringer mye tid på hytta til å flytte permanent til våre kommuner, mener vi likevel det 

er grunn til å tro at flere barnefamilier i samme kategori som Øyer-familien, som tiltrekkes av 

«det rolige livet på landet», kunne vurdert permanent flytting dersom nettopp tilbud og 

muligheter var tydeligere kommunisert. Her framstår nærhet til et variert arbeidsmarked og 
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utdanningsinstitusjoner å være av stor betydning. Det er imidlertid grunn til å tro at 

hyttekommuner som er tilknyttet en større bo- og arbeidsmarkedsregion, lettere vil kunne 

hevde seg i konkurransen om denne typen tilflyttere enn kommuner med en mer begrenset 

tilgang på i arbeidsplasser. Øyer og Hafjell har i en slik sammenheng en gunstig beliggenhet. 

Pendleravstanden til Lillehammer er kort, og tilgangen til arbeidsplasser og studietilbud er 

stor, sammenliknet med eksempelvis Lesja. 

 

Samarbeidsdrevet innovasjon er en innovasjonsstrategi som legger til grunn at det er 

innbyggerne, i dette tilfellet deltidsinnbyggerne, selv som kjenner sine egne behov best, og at 

det derfor er klokt og nyttig å involvere dem i å utvikle tjenester som er rettet mot 

målgruppen. Samtidig viser våre funn at det ligger en åpenbar utfordring i at hytteinnbyggere 

ikke nødvendigvis ønsker å bli involvert i lokalsamfunnet der de har hytte. Tvert imot trekkes 

det fram at en av fordelene med å være på hytta er nettopp å slippe unna de forpliktelsene som 

hverdagen i bostedskommunen ellers er full av. Det gjør dialog, samarbeid og samspill mer 

komplisert. Kommunene kan ikke bare ha fokus på å imøtekomme det de ser på som 

deltidsinnbyggernes behov, men også på å skape og utvikle et ønske om deltakelse og 

involvering. Kommunene bør skaffe seg kunnskap om hva barnefamiliene ønsker og 

etterspør, men barnefamiliene må samtidig forstå hvorfor det er viktig for dem at de bidrar 

med denne kunnskapen. Arenaer for dialog er viktig, der en kan snakke med, og ikke om 

hverandre. Involvering av deltidsinnbyggere krever at kommunen som fasilitator for 

innovasjonsprosesser evner å tilrettelegge på en god måte. For eksempel oppholder 

hovedvekten av deltidsinnbyggerne seg i kommunen på tidspunkter når kommunen som 

organisasjon tradisjonelt er lite tilgjengelig. 
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6. Konklusjon og implikasjoner 

 

Den økte bruken av fritidsboliger skaper muligheter, ikke bare for økt verdiskaping, men også 

for økt samhandling med deltidsinnbyggere.  

Er det slik at kommunene utnytter dette potensialet i dag? Blir deltidsinnbyggerne behandlet 

som innbyggere, slik de store deler av året faktisk er, eller betraktes de først og fremst som 

gjester? Er det bare for yngre pensjonister det skal tilrettelegges for økt hyttebruk, eller har 

barnefamiliene også noen forventninger som kan og bør innfris? For alle som er interessert i 

hvordan kommuner med en stor andel deltidsinnbyggere kan videreutvikle seg, bør dette være 

interessante spørsmål å få belyst. I denne oppgaven har vi forsøkt å komme nærmere et svar 

på hvordan hyttekommuner kan møte barnefamilier som tilbringer mye tid på hytta for å øke 

sin attraktivitet som bostedskommune. 

 

Vår konklusjon er at suksessen for kommuner med mange hytter brukt av barnefamilier 

kanskje ikke først og fremst ligger i å få disse til å melde flytting til hyttekommunen. Positiv 

suksess kan ligge i å lytte til hva den unge generasjons hyttebeboere etterspør og ønsker av 

kommunen når det gjelder tilrettelegging, for så å møte dem på en måte de opplever som 

positiv. For alle mennesker er det «å bli sett» og bli regnet med av stor verdi. Det gir en 

positiv holdning til lokalsamfunnet/ kommunen og til det å oppholde seg nettopp her. Det kan 

i neste omgang rekruttere nye generasjoner hyttebrukere, skape «framsnakkere» og 

ambassadører. En slik tilnærming fra kommunene kan også på sikt motivere til flytting, enten 

helt eller delvis, eller til at barnefamiliene i alle fall vil ønske å tilbringe mer flere dager i året 

på hytta.  

 

Oppgaven er av et begrenset omfang, og den gir derfor få entydige svar. Den åpner likevel for 

noen interessante refleksjoner rundt måten kommune og lokalsamfunn møter og samhandler 

med sine deltidsinnbyggere. Forhåpentligvis gir den også noen ideer til kommunene om 

hvordan de kan arbeide annerledes på dette området. At det ligger et potensiale i å involvere 

flere aktører, og først og fremst deltidsinnbyggerne selv, i dette arbeidet synes klart. 

Kommunene bør drøfte hvilke arenaer for dialog, idéutveksling og refleksjon som kan skapes, 

og legge til rette for at deltidsinnbyggerne kan møtes på en god måte. Kreative metoder 

(Aakre & Scharning) bør benyttes for å finne ut av hvordan kommunen kan være til stede for 

hytteeierne. Kommunene må snakke med, og ikke om, deltidsinnbyggerne.  I tillegg til 
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hytteeierne bør kommunene også invitere inn ulike aktører som grunneiere, næringsdrivende 

og frivilligheten, for i samarbeid og dialog skape samhandling, forutsigbare rammebetingelser 

og vinn-vinn-situasjoner. Det handler om å utnytte fortrinn og profilere dem på en best mulig 

måte som oppleves som verdifull for alle parter. 
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Vedlegg 1. Intervjuguide 

 

Fakta om familien Generelle spørsmål / 

kreative innspill 

Ønsker og drømmer Behov og bidrag 

 Familiens 

medlemmer 

 Bostedskommune  

 Hyttekommune 

   

 

 

Har dere 

slektskapsbånd til 

hyttekommunen, eller 

andre sterke bånd eller 

vennskap som bidrar til 

identitet og tilhørighet? 

Hvorfor havnet dere 

her? 

Hvordan brukes hytta i 

dag? 

 

Hvis dere skulle gi 

hyttekommunen noen 

gode råd for å gjøre 

kommunen mer 

attraktiv for at familier 

som dere skulle velge å 

tilbringe mer tid på 

hytta (eventuelt bosette 

seg på hytta i en 

periode) - hvilke råd 

ville det være? 

Ønsker dere å tilbringe 

mer tid på hytta? 

Hva er den ideelle bruken 

av hytta for dere? 

Deltar dere i dag (eller 

ønsker dere å delta) i 

frivillig arbeid i 

hyttekommunen? I så fall 

på hvilket område/hvilke 

områder? 

Hva skiller hytta fra 

primærbostedet – hva 

utgjør en forskjell? 

Er det noe du finner i 

hyttekommunen som 

du savner i din 

bostedskommune? 

Hva hindrer dere i å 

bruke hytta mer enn dere 

gjør i dag? 

  Hva skal til for at dere 

ønsker å "prøvebo" på 

hytta? 

Hvilke hindringer og 

muligheter ser dere i 

Hvilke grunnleggende 

offentlige tjenester er 

dere avhengige i 

hverdagen? 

Hvem leverer dere disse 

tjenestene i dag? 



 

hyttekommunen slik 

situasjonen er i dag? 

Hva kan hyttekommunen 

gjøre for å bygge ned 

disse hindrene, slik at det 

eventuelt øker familiens 

motivasjon for å 

«prøvebo» på hytta og 

kanskje, fram i tid, velger 

å flytte til kommunen? 

Ser dere for dere 

(ytterligere) engasjement 

i frivillig arbeid om dere 

får anledning til å bo ei 

lengre periode på hytta? 

 Andre innspill? Hva er familiens drøm? 

Har familien en felles 

drøm? 

Hva betyr mest for de 

ulike familie-

medlemmene i så 

henseende? 

 

 

 

  



 

Vedlegg 2. Intervju 1 

 

Intervju med familie med to barn (ett og 8 år) med hytte i Lesja kommune:  

 

Familien framhever at den viktigste kvaliteten ved å tilbringe tid på hytta er at de da er i en 

liten «eventyrverden», et oversiktlig fristed, som representerer noe annerledes enn hverdagen 

i en kommune i Møre og Romsdal. Begge deler er bra, men det viktigste for dem er å kunne 

veksle mellom disse to forskjellige miljøene.  På hytta har de stabilt vær både sommer og 

vinter, tørre varme sommerdager med fysisk utarbeid og omgang med hyttenaboer, og snørike 

vinterdager med oppkjørte skiløyper og stabilt klima – hjemme er det kystklima og muligheter 

for toppturer, fritidsaktiviteter for barna sammen med venner og klassekamerater. For barna 

ville det bli opplevd som «dramatisk» å måtte bo bare på hytta – når barna blir store, kunne de 

voksne nok ha vurdert dette i lengre perioder.  

 

Familien skiller lite på om tjenesteytingen de benytter seg av er offentlig eller privat, eller 

hvor kommune- og fylkesgrensene går. De vil gjerne betale for tjenester som de benytter, og 

om de skal delta i noe i hyttekommunen, vil det være avgrenset til det som de har personlig 

interesse og nytte av. For eksempel dugnad ved rydding av trase for tråkkemaskin til skiløype. 

De setter pris på invitasjoner til forskjellige arrangementer i bygda, og støtter opp om lokale 

gårdbrukere og entreprenører mht. kjøp av tjenester som brøyting, graving og vedlikehold. 

 

Kommunen som byggesaksbehandler og planmyndighet har familien et tydelig råd til – møt 

hytteeierne med veiledning om hva som er mulig framfor en restriktiv begrensende holdning! 

De har opplevd prosessen med oppgradering av ei eldre hytte som krevende og til dels 

vanskelig. «Gi hytteeierne veiledning med positivt fokus og møt dem med 

restriksjonsnedbygging», er deres klare budskap til offentlige myndigheter. 

 

Denne familien vil ikke «prøvebo» på hytta, de vil sannsynligvis beholde hytta som et lite 

fristed for kjernefamilien, og som et supplement og alternativ til sin ordinære hverdag der de 

fortsatt ønsker å være bosatt. 

 

  



 

Vedlegg 3. Intervju 2  

 

Intervju med familie med to barn (11 og 14 år) med hytta på Skeikampen i Gausdal 

kommune: 

 

Familien er bosatt i Nannestad kommune, og har drøye to timers kjøreveg til hytta på 

Skeikampen.  

 

Far i familien har foreldre som er oppvokst i Gausdal, og har fortsatt slekt i kommunen. 

Kjennskapen til kommunen og til Skeikampen som destinasjon var avgjørende for valg av 

hyttekommune. De trekker også fram at prisnivået var lavere på Skeikampen enn på mange 

sammenliknbare steder. I tillegg var det viktig for familien at området er snøsikkert, også 

tidlig på vinteren.  

 

Familien anslår at de tilbringer rundt 50 døgn på hytta i året, og opplever at dette er ideelt for 

dem. De kunne i perioder ha ønsket å bruke hytta enda mer, men ser at dette ville gått ut over 

for eksempel barnas fritidsinteresser på hjemstedet. Både mor og far i familien har jobber der 

det er mulig å arbeide fra hytta enkelte dager, men barn i skolealder vanskeliggjør dette. 

Familien har ikke vurdert å «prøvebo» på hytta. Som de sier: «Vi tror det ville blitt litt stille». 

I tillegg ville det innebære en stor omveltning for familien, og det ville blitt utfordrende å 

finne jobber.   

 

Familien har hatt hytte på Skeikampen i ti år. De benytter seg av dagligvarebutikker og 

serveringssteder i kommunen, men i all hovedsak de som er lokalisert på Skeikampen. De har 

lite kjennskap til øvrig servicetilbud i kommunen, og til annet fritids- og kulturtilbud som 

finnes. De er følgelig i liten grad engasjert i aktiviteter utenfor Skeikampen. Det trekkes fram 

at det her ligger et både et forbedringspotensial og et mulighetsrom for både kommune og 

næringsliv. Dersom det er et mål at hytteinnbyggerne skal tilbringe mest mulig tid på hytta, og 

kanskje til og med få noen av dem til å vurdere delvis en permanent flytting, må kommunens 

kvaliteter synliggjøres, ikke bare de som er knyttet til destinasjonen. 

 

Familien trekker fram at eiendomsskattesatsen er høy, men har ellers lite å utsette på 

hyttekommunen.  



 

Vedlegg 4. Intervju 3 

 

Intervju med familie med fire barn (12, 10, 6 og 4 år), som valgte å bosette seg i Øyer 

etter å ha vært hytteeiere der i 15 år: 

 

Familien kjøpte hytte i Øyer i 1994, etter OL. De bodde da i Drøbak, og brukte hytta mye – 

«ekstremt mye» vinterhalvåret, nesten ingenting sommerhalvåret. I 2009 tok de valget om å 

flytte til Øyer.  

 

Familien kjente lite til Øyer kommune, utover naturen, da de valgte å flytte. De visste hvor 

skolen og rådhuset lå, men ingenting om andre tilbud. «Det viktigste var at det var et lite og 

trygt sted». Som hytteeiere hadde de ikke noe forhold til det som skjedde i Øyer sentrum, de 

var knapt innom butikken.  

 

Familien bodde halvannet år på hytta før de fikk kjøpt seg bolig i Øyer. Kommunen la veldig 

godt til rette, ikke minst med skoleskyss. Det var alfa omega.  

 

Avgjørende for at de valgte å flytte til Øyer var snøen og interesse for jakt og fjell. Det var 

også viktig at de ikke skulle flytte lenger unna Oslo enn at de kunne opprettholde «normal 

kontakt» med familie i Oslo. Men som de også sier: «Om vi hadde hatt hytte et annet sted 

hadde vi jo flytta dit».  

 

Familien opplever at det tok et riktig valg når de flyttet til Øyer, ikke minst med tanke på 

barna. I stedet for å pendle til Oslo fra Drøbak, jobber de nå i kommunen de bor i, og det gjør 

at de har mer fritid. «Det er roligere i familien nå enn for åtte år sia. Mye kjøring er eliminert. 

Alt er i nærheten. Det er nesten den største forskjellen». Familien tror at eventuelt nye 

innbyggere må lokkes med et roligere liv enn i byen. «Vi har mulighet til å gå rett ut i naturen 

og lever fortsatt i den tilværelsen som vi drømte om».  

 

Hvordan lokke flere som dere? Folk er opptatt av skole, men først og fremst er det alle 

mulighetene som kommunen byr på med alpint, langrenn, jakt og fjell. Og selvfølgelig det at 

det er mulig å få jobb i kommunen. Far i familien var grafiker og ble ungdomskonsulent. Mor 

kom inn i detaljhandelen.  

 



 

Hvordan integrere hytteinnbyggerne? Hytta er fristed der man er fritatt «fra de sosiale 

greiene». Når det er fullt kjør med forpliktelser hjemme er ikke så interessant å bli «integrert» 

– kanskje er det nettopp derfor man drar på hytta – for å slippe!  

Det lave kostnadsnivået i Øyer kontra Drøbak gjorde at familien fikk frigjort mye kapital, 

gjorde det mulig for både mor og far å kunne studere på heltid. Begge har tatt/tar 

høgskolestudier. 

 

 

 


