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Hvordan legge til rette for utvikling av fritidsboligmarkedet slik 

at mest mulig verdier skapes lokalt? 
 

 

 

 

Skrevet av: 

5 deltakere 



 
1. Problemstilling  

 
Bygging av fritidsboliger øker kraftig i Gudbrandsdalen, og i enkelte kommuner er det nå flere 

fritidsboliger enn husstander. Samtidig går folketallet ned i mange kommuner. Dette gir både 

muligheter og utfordringer.  

Med færre innbyggere, en økende andel eldre som krever kommunal innsats og færre å fordele 

byrdene og skattene på, blir det vanskeligere å opprettholde og oppfylle lovpålagte krav.  

Her kan den økende andel fritidsinnbyggere bidra til økt lokal verdiskaping i byggeperioden og 

etterpå, noe som kan bidra til å opprettholde og øke antall arbeidsplasser.  

Fritidsboligmarkedet i denne sammenhengen er privateide hytter og leiligheter eid av personer og 

firmaer som har tilhold utenfor vertskommunen. Dette kan både være noen med røtter i regionen og 

personer som foretrekker akkurat denne destinasjonen av andre årsaker.  

Med bærekraftig mener vi varer og tjenester som gir minst mulig belastning på miljøet, lokalt og 

globalt, jfr. Innovasjon Norges 10 prinsipper for bærekraft:  

De er delt inn i tre hovedområder.  

 

Bevaring av natur, kultur og miljø  

 

1. Kulturell rikdom  

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, 

tradisjoner og særpreg.  

 

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet  

Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og 

visuelle integritet ikke degraderes.  

 

3. Biologisk mangfold  

Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.  

 

4. Rent miljø og ressurseffektivitet  

Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og 

minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.  

 

Styrking av sosiale verdier  

 

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier  

Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, 

fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.  

 

6. Lokal kontroll og engasjement  

Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking 

og utvikling av lokalt reiseliv.  

 

7. Jobbkvalitet for ansatte  

Å styrke kvaliteten på arbeidsplasser (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten 

diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.   

 



8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet  

Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle besøkende uavhengig av kjønn, 

rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.  

 

Økonomisk levedyktighet  

 

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning.  

Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, 

gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen 

av verdier lokalt.  

 

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige bedrifter  

Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten i næringslivet i et langsiktig perspektiv.  

 

Vi kan skille mellom verdiskaping i planleggings- og byggefasen for en fritidsbolig. Dette er kjent og 

begripelig materie, og begrenset i tid og omfang. I etableringsfasen er målet at mest mulig av arbeidet 

skal skje av lokale håndverkere, innkjøp skal skje lokalt og kompetansen forblir lokalt. Vi har gode tall 

på hvor stor denne verdiskapingen er gjennom statistikker på antall bygde enheter, snittkostnader etc.  

 

Det er også gjort mange regionale undersøkelser som viser bruk og verdiskaping i ettermarkedet. Med 

en snittbruk på 60 døgn/ år og et forbruk på 2.000,- pr døgn, gir dette en verdiskaping på godt over 

100.000,- pr hytte. Dette er også noe som skjer i hele fritidsboligens levetid. Potensiale ligger i å øke 

antall døgn samt forbruk pr døgn i eksisterende fritidsboliger. Vi har en hypotese om at dette gir en 

langt høyere verdiskaping pr enhet enn selve byggingen.  

 

Vi ønsker derfor å se på verdiskaping i ettermarkedet, når eieren tar fritidsboligen i bruk.  

 

2. Teori  

 

Følgende teoretiske grunnlag er benyttet:  

- Aagaard, Sørensen & Torfing: Samarbejdsdrevet innovation i praksis  

 
Det grunnleggende argumentet i boka er at offentlig innovasjon med fordel kan fremmes gjennom 

tverrgående samarbeid mellom forskjellige offentlige og private aktører (s. 17).  

Det skapes mye innovasjon i offentlig sektor som ikke omtales som innovasjon av de involverte 

parter, men i stedet refereres til som endringer, forandring, reform og nytenking (s. 18).  

Samarbeidsteorier inneholder en lang rekke forslag om hvordan samarbeid mellom offentlige og 

private parter kan fasiliteres og struktureres, men det springende punktet er om man kan få de 

relevante aktørene til å delta i samarbeidsprosessen. Det avhenger i høy grad av de enkelte aktører 

sin vurdering av om (s. 59):   

 



 
o den nåværende situasjonen uten samarbeid undergraver mine langsiktige interesser  

o de andre aktørene vil samarbeide  

o det er paritet mellom aktørene (samsvarende interesser)  

o det er mulig å lage en «fair» avtale med de andre  

o samarbeidet har utsikt til å ende med et positivt resultat  

 

Noen anbefalinger/viktige momenter ut fra case-studier av samarbeidsdrevne 

innovasjonsprosesser i Danmark (s. 356-357):  

o Styr prosessen. Det er en særdeles viktig ledelsesoppgave å understøtte og koordinere 

prosessen.  

o Vær oppmerksom på over- og understyring. Ledere skal være særlig oppmerksomme på 

understyring i starten av prosessen, og overstyring i slutten av prosessen.  

o Sett en organisatorisk ramme. Ledere skal sette rammer ved å skape et sett meningsfulle 

kriterier for samarbeidet og etablere en organisatorisk ramme som virker for de fleste.  

o Vær åpen….. Ledelse handler om å være åpen, delegere ut, gi handlings-rom og plass til at 

det kan skje noe nytt. Som leder er det viktig å lære seg å sette pris på forskjellighet.  

o ….men sett grenser for åpenheten. Forskjellighetene kan bli for store hvis deltakerne i det 

minste ikke har ett eller annet til felles; identitet, mål, interesser, styringsspråk osv. Ledelse 

handler derfor også om å sette en dagsorden som gir retning for prosessen.  

o Få toppledelsen og den politiske ledelsen med.  

o Dra innbyggerne mere med, men hvordan? I hvert enkelt tilfelle bør ledelsen overveie om 

innbyggerne skal med – og i så fall hvordan dette bør skje.  

o Bli tydeligere på ledelse av samarbeidsdrevet innovasjon. Hvis innovasjon skal tenkes inn og 

integreres i den daglige ledelsesoppgaven, slik at innovasjonsledelse fremmes på tvers av 

organisasjonen, så er det behov for at offentlige ledere dyktiggjør seg mere i innovasjonsledelse. 

Det er behov for kompetanseløft av ledere.  

 

- Samarbeidsdrevet innovasjon i offentlig sektor, Eva Sørensen, Roskilde universitet 

(presentasjon, samling 2 i København)  

o Faser i innovasjonsprosessen (ref. Sørensen):  

▪Problemforståelse  

▪Ideutvikling  

▪Ideutvelgelse  

▪Realisering  

▪Evaluering  

▪Spredning  

o 6 ledetråder i nettverksledelse (ref. Sørensen):  

  

 



 
▪Hva vil vi?  

▪Hvem kan hjelpe oss ute og hjemme?  

▪Hvordan kan disse aktørene mobiliseres?  

▪Hvordan kan man få dem til å samarbeide om innovasjon?  

▪Er det lignende aktiviteter i gang andre steder som vi kan understøtte?  

▪Hvilke allianser kan vi med fordel inngå?  

 

Samarbeidsdrevet innovasjon synes for arbeidsgruppen å være et velegnet verktøy å benytte seg 

av i løsningen av den foreliggende problemstillingen, da en viktig suksessfaktor for økt 

verdiskapning ut fra fritidsboliger og hyttefolket vil være i hvilken grad en kan klare å forbedre 

samspillet mellom ulike private aktører og det offentlige (kommunen, hyttefolket, 

grunneiere/utbyggere og øvrig lokalt næringsliv).  

 

Tilnærmingen legger vekt på at interaksjonen mellom ulike aktører skaper innovasjon. Dette 

skapes i felles prosesser, der ulik kompetanse og erfaringer møtes og sammen utvikler nye og 

innovative, arbeidsmåter, samarbeidsformer og løsninger.  

 

 

3. Empiri  

 

Det er over de senere årene gjennomført tallrike hytteundersøkelser i Oppland og i andre fylker. 

Disse er i stor grad utført på lik måte, med utfylling av spørreskjema. Nedenfor det gitt en 

oppsummering av hytteundersøkelser gjennomført på Bjorli og i Lillehammer-regionen.  

 

Til slutt i kapittelet vises resultat fra direkte telefonintervju med 10 hytteeiere fra ulike 

hytteområder i Oppland fylke. Det ble gjort et utvalg av hytteeier i forskjellige familiekategorier 

og med forskjellig fritidsboligstandard. Intervjuene ble foretatt for å verifisere resultatene fra 

hytteundersøkelsene, men ikke minst var formålet å få en test av hypotesene i kapittel 3 gjennom 

direkte kontakt med, og medvirkning fra, hyttefolket.  

 

Hytteundersøkelse Lesja (Bjorli) 2016  
 

Totalt har Lesja pr. 01.01.2017 1878 fritidsboliger, i tillegg kommer fritidsleiligheter. Av disse er 

1070 lokalisert på Bjorli. De siste årene er bygd i gjennomsnitt 30 nye hytter pr år. 97% av 

respondentene er tilfreds eller svært tilfreds med å ha hytte i Lesja.  

 

Bruksfrekvens:   

 



Til sammen brukes hver enkelt fritidsbolig ca 50 døgn pr. år . Flest bruksdøgn i helger på 

vinteren,jul, vinterferie, påske og høst. Aldersgruppa 40-60år er de som bruker hytta mest.  

Kriterier for bruk:  
• Nasjonalparker, tilknytning til stedet/møteplass for familien, gode aktivitetstilbud, 

bredbånd, jakt og fiske, Merkede turstier og preparerte løypersamt fjell og natur skårer 

høyt når det er spørsmål om begrunnelse for å bruke hytta.  

• Forbruk kommunale gebyrer, vedlikehold, brøyting, strøm etc: De fleste bruker i ovekant 

av 20.000 kr pr år til faste utgifter og vedlikehold.  

• 83% er godt fornøyd med hyttetjenester som brøyting vedlevering etc. 70% er tilfreds 

med mobildekning. Når det gjelder internetttilkobling svarer 55% at de er lite tilfreds 

eller svært lite tilfreds med tilbudet.  

• Forbruk til mat, drikke, heiskort, og annet: her opplyses at det brukes ca 500 kr pr person 

pr dag.(Med 50 døgn og 3 personer vil dette gi 75.000 kr pr hytte pr år) 89% av de som 

svarte er tilfreds eller svært tilfreds med dagligvaretilbudet. 50% er tilfreds med tilbud på 

sport- og friluftsartikler og 82% er fornøyd med byggevaretilbudet. 85% er tilfreds med 

bensin og kioskvaretilbud.  

• Tjenester/ servicetilbud:64% er ikke fornøyd med tilbudet innenfor restaurant og 

servering.det er ikke markerte meninger om aktivitet/arrangementstilbud. 62% uttrykker 

imidlkertid svært stor tilfredshet med Bjorlimartnan. Over 50% er tilfreds med tjeneste 

byggesak og med bruk av lokale håndtverkere.  

 

Andre kommentarer mht tilbud/manglende tilbud:  

 

• Det er ønskelig at Golf-tilbudet kunne starte opp igjen  

• Bedre vaskeplass for bil  

• Møteplasser/kontaktpunkt hyttefolk/lokalbefolkning  

• Badetilbud (basseng åpent for alle)  

• Afterski og pub  

• Transporttilbud internt på Bjorli  

• Fiber breiband  

• Mer kapasitet på kafe i sentrum på lørdager  

• Tilbud til ungdom under 18 år  

• Familierabatt i skitrekket  

• Flere sommeraktiviteter og bedre oppmerka turløyper  

• Etterlyses bedre vegvedlikehold og asfalt på hovedvegene  

• Riks TV og DAB  

• Sykling på fjellet og downhill i alpinbakken  

• Nettside der aktiviteter, nyheter, tilbud var lett tilgjengelig  

•  Aktiviteter for barn og unge, spesielt utenom skisesong  

• Enkelt serveringssted oppe i fjellsida ved skiheisen  

• Sommeråpen skiheis for turgåere og syklister  

• Bro over veger der løyper krysser  

• Tidligere preparering av løyper  



• Aktiviteter i alpinbakken vinterferie og påske  

• For dårlig service fra internettleverandør. Skliløypa fra Bjorlia til skitrekket må på plass  

• Sykkelveg fra Lesjaskog til Stuguflåtten  

• Større utnyttingsgrad på tomtene  

• Aktivitetsposter, orienteringsløp, natursti, klippeposter i langrennsløypene 

• Langrennsløypene må utbedres,mer forutsigbart og professjonelt  

• Mangler bakkenett for TV  

 

Negative tilbakemeldinger:  

 

• Pris på nettleie  

• Høye kommunale avgifter  

• Mer like bestemmelser for hyttebygging  

• For mye utbygging/fortetting i forhold til grønn infrastruktur/løyper  

• Uforutsigbart restaurant/pub-tilbud  

• Flystøy  

•  For dårlig trådløst internett  

• Tilgang til lege fra Møre og Romsdal  

• Fare for innføring av eiendomsskatt  

• Prisnivå og service i Bjorli skisenter  

• Prisnivå på matvarer og byggevarer  

• Mangler gatelys i hyttefeltene  

• Frostfare på stikkledninger i Lysbakken  

• Kommunens byggesaksbehandling og gjennomføring av pålegg mot utbyggere mht 

skinedfarter/løyper  

• Manglende taxi  

 

Flytte til kommunen?  

 

• 1,9 % av de spurte kan tenke seg å flytte til Lesja.  

• 35,9% svarer at det er aktuelt å jobbe fra hytta.  

• 19,4% har arrangert kurs eller sammenkomster i området.  

• 7,8 % deltar i lag og foreninger i Lesja.  

• 4,9% driver eller ønsker å drive forretningsvirksomhet fra hytta.  

• 13,6% kan tenke seg å flytte til hytta som pensjonist.  

 

Hytteundersøkelse Lillehammerregionen (2010):  

 
Bruksfrekvens  

• Til sammen brukes hver enkelt fritidsbolig 61 døgn pr. år (inkl. utleie).  

 



 
• Gjennomsnittlig eget og venners/families bruk i vintersesong er 29 døgn og 27 døgn om 

sommeren. Dvs. til sammen 56 døgn pr. år.  

• I tillegg leies fritidsboligen i gjennomsnitt 3 døgn om vinteren og 2 døgn om sommeren, 

dvs. til sammen 5 døgn.  

• 10 % leier ut fritidsboligen kommersielt. Hver enkelt av disse leier ut fritidsboligen 

gjennomsnittlig 29 døgn om vinteren og 20 døgn om sommeren.  

 

Planer om fornying/ standardheving på fritidsboligen  
• 16 % har planer om å bygge på fritidsboligen.  

• 11 % har planer om generell standardheving.  

• 4 % har planer om å få innlagt vann og avløp.  

• 2 % har planer om å installere strøm.  

• 1 % har planer om å bygge eller kjøpe ny fritidsbolig i området.  

• 64 % av de som har planer om fornying, har planlagt å gjennomføre tiltakene innen 2 år, 

og 19 % innen 4 år.  

 

Handel av matvarer. Hvor handles det inn matvarer og forbruksartikler som skal forbrukes under 

fritidsboligoppholdet:  
• 44 % handler inn på hyttedestinasjonen.  

• 31 % på Strandtorget (Lillehammer).  

• 30 % på hjemsted.  

• 28 % på Segalstad Bru.  

• 26 % på Rudshøgda/Brumunddal/Moelv.  

• 84 % av de som har fritidsbolig i Sjusjøen-området, handler inn matvarer der.  

• 64 % av de som har fritidsbolig på Skei, handler inn matvarer der.  

• Respondentene er stort sett godt fornøyd med sin nærbutikk i fritidsboligområdet. 

Nærbutikken på Sjusjøen er de i særdeleshet godt fornøyd med.  

• Flertallet ønsker en åpningstid på matvareforretningene fra kl. 9 eller 10 til kl. 20. 

Torsdager og fredager er det ønskelig med lengre åpningstider enn de øvrige  

 

Lokalprodusert mat. 82 % av de intervjuede ønsker å kjøpe lokalprodusert mat hvis 

tilgjengeligheten er god. Dette bl.a. på grunn av at;  
• de ønsker å støtte lokale produsenter,  

• produktene har bedre kvalitet,  

• maten har god smak,  

• det er kortreist mat.  

• Størstedelen (80 %) foretrekker å kjøpe lokalprodusert mat i dagligvareforretninger.  

• 42 % er villig til å betale mer for lokalprodusert mat, mens 57 % vil betale like mye som 

for annen mat.  

 

 



Tjenester/ servicetilbud.  
• Fritidsboligeierne ønsker i stor grad å benytte seg av tjenester som snøbrøyting (79 %), 

håndverkstjenester (71 %) og kjøp av ved (55 %)  

• I tillegg ønsker 28 % å benytte seg av spa og annet helsetilbud, 23 % ønsker å benytte 

ulike vaktmestertjenester og 21 % ønsker vakthold/ alarmtjenester.  

• Det er mange som ønsker bredbåndstilgang i fritidsboligen. Dette gjelder spesielt 

fritidsboligeiere i Gausdal, Lillehammer og Ringsaker (Sjusjøen).  

• Savnede aktivitetstilbud: 

• Skøytebaner  

• Innendørs badetilbud flere steder i regionen  

• Ridetilbud  

• Besøksgård  

• Treningssenter flere steder i regionen  

• Rulleskitrasé  

 

Betaling for skiløyper. 72 % er villige til å betale for løypepreparering, mens 18 % mener det ikke 

er naturlig å betale noe. 10 % svarte ikke på spørsmålet.  

• Gjennomsnittlig betalingsbeløp for preparing av skiløyper ble 350 kr. Beløpet inkluderer 

også de som har svart 0.  

• Gjennomsnittlig betalingsvillighet blant de som er villig til å betale er 440 kr.  

 

Forbruk. Hver enkelt fritidsboligeier har i gjennomsnitt et årlig forbruk på;  
• kr 63 400 til investeringer/kjøp av varer og tjenester til fritidsboligen, kjøpt i 

Lillehammerområdet,  

• kr 11 400 til investeringer/kjøp av varer og tjenester til fritidsboligen, kjøpt utenfor 

området,  

• kr 5 000 på restaurant/servering,  

• kr 7 400 på ulike aktiviteter,  

• kr 8 900 på diverse ”småkjøp”/annet forbruk,  

• kr 29 600 til matvarer kjøpt i fritidsboligområdet,  

• kr 18 500 til matvarer kjøpt utenfor regionen.  

 

Summert vil det si at brukere/eiere ved hver enkelt fritidsbolig årlig kjøper varer og tjenester for 

nær kr 115 000. I tillegg legges det igjen nær kr 30 000 utenfor regionen ved kjøp av varer og 

tjenester i tilknytning til fritidsboligen og fritidsboligoppholdet. Det betyr at ca. 20 % av forbruket 

legges igjen utenfor regionen.  

 

Med 12 000 hytter legges det igjen anslagsvis nær 1,4 mrd. kroner i kommunene Gausdal, Øyer, 

Lillehammer og Ringsaker. Det antas at ca. 50 % av dette beløpet legges igjen i de tre 

kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer.   

 



Deltakelse i lokalsamfunnsutviklingen. Ønske om deltakelse i lokalsamfunns-utviklingen:  

• 17 % ønsker å delta med styreverv i lokale bedrifter,  

• 17 % ønsker å levere tjenester/kompetanse,  

• 14 % kan delta ved finansiering, sponsing og/eller kjøp av aksjer i lokale bedrifter,  

• 4 % vil delta i lokalsamfunnsutviklingen på annen måte (eks. deltakelse i lokale 

foreninger/organisasjoner).  

 

Flytte til regionen. 14 % av fritidsboligeierne kan tenke seg å flytte til regionen. Forhold som må 

ligge til rette for å flytte til regionen er bl.a.;  

• jobbmuligheter  

• bli pensjonist  

• oppgradering av hytta (vann/avløp)  

• at helårs opphold på hytta tillates  

• bedre offentlig kommunikasjon  

 

Direkte intervju med 10 hytteeiere.  
 

Intervjuene er gjennomført ved telefonsamtaler, og ved bruk av en på forhånd utarbeidet 

intervjumal.  

 

1. Hvor lenge har familien hatt hytta i dette området?  

 

Svar: 1,9,14, 17, og 26 år  

 

2. Hva var foranledningen til at akkurat denne fritidsboligen ble anskaffet?  

 

Svar:  

• Kjennskap til området.  

• Passe avstand fra hjemstedet.  

• Bra tomt, tilfeldig at det ble denne hytta.  

• Vær og klima gir gode forhold for langrennski.  

• Området er godt egnet for skigåing med gode løyper.  

• Variert muligheter for naturopplevelser, topptur og lettere turer.  

• Nærhet til nasjonalpark.  

• Godt kjent i området fra tidligere.  

• Tilknytning til stedet (mann: familie, født på Dovre)  

• Nåværende bosted ved sjøen, kona sitt hjemsted ligger ved kysten  

 

3. Hvor mange døgn pr år brukes hytta normalt?  

 

Svar: 35 døgn, 40 døgn, 45 døgn, 50 døgn, 60 døgn. 11  

 



 
4. Hva var siste store anskaffelse/påkostning? Besluttet hvorfor og anskaffet fra hvor?  

 

Svar:  

• Påbygg bod og soverom – behov for større plass – lokale snekkere  

• Bygging av hytte - Kjøpte Skjåk/Hedda hytte(kjøp innad i regionen, men ikke et særlig 

bevisst valg)  

• Tilbygg 2009- kjøpte byggevarer lokalt og oppførte tilbygget selv.  

• Oppføring av garasje med uthus-behov for lagerplass for skiutstyr med mer - Lokal 

entreprenør ble benyttet.  

• Bygging av hytta: Saltdalshytta, råbygg satt opp av lokalt firma, Lokalt firma på 

el.arbeider og Lokalt/regionalt firma på rørarbeider  

 

5. Hvor gjøres de løpende innkjøpene (typisk mat, småelektronikk, mindre interiørartikler etc)?  

 

Svar:  

• noe mat kjøpes i Ringebu på vei opp (fra Gausdal til Mysuseter)  

• Mesteparten kjøpes på Otta når det er opphold over flere dager  

• Jernia Otta brukes til andre innkjøp  

• Kjøper ikke maten på hjemmeadressen på vei til hytta  

• Inventar og større ting kjøpes på Otta  

• Handler mye matvarer på Ringebu på vei til hytta. Kortere vei uten «omvei» om Otta 

• Handler også en god del på butikken på Mysusæter  

• Åndalsnes eller Molde på veg opp til Lesja. (Stengte butikker når vi kommer fram)  

• Sportsutstyr og matvarer kjøpes lokalt på Bjorli.  

• Mat kjøpes lokalt (Dombås/Dovre, mest Dombås, der flere varer kan anskaffes på samme 

sted)  

• Annet småutstyr osv. som finnes lokalt, kjøpes lokalt  

•  Lamper og annet utstyr kjøpes hjemme/andre steder (når det ikke finnes lokale tilbud)  

• Mindre innkjøp av spesielle matvarer er gjort f.eks. på Mathallen Oppdal  

 

6. Har du/dere engasjert dere lokalt?  

 

Svar:  

• Medlem av Mysusæter Vel  

•  Mysuseter vel  

• Bjorli løypelag  

• Nei lite, engasjerer seg på hjemstedet og har fri når de er på hytta. Veglag  

• Sitter i styret i hytteeierforeningen. Lager bl.a. ny hjemmeside. Hytteforeningen har 

etablert innkjøpsavtale med rabattordning for hytteeierne i feltet med Gausdal 

landhandleri på Dombås  

 



 
• Følger med i aviser osv., spesielt ble politiske diskusjoner/krangel vedr. utbygging av VA-

infrastruktur i feltet nevnt. Stilte spørsmål ved om hyttefolket blir verdsatt i slike 

diskusjoner, der bl.a. VA-prosjektet av noen ble satt opp mot kommunale 

tjenester/kommunale anlegg som trenger investeringer  

• Nevnte også en diskusjon om å innføre høyere avgifter til hytteeiere enn til fastboende 

(ikke helt kjent for undertegnede)  

• Kunne tenke seg et nærmere forhold til kommune, bli invitert til årlig dialogmøte osv. 

Kanskje begynne med å invitere styrene eller lederne? Mulighet for å forstå hverandre 

bedre og demme opp for oppslag av negativ karakter (ref. mediaskriverier rundt VA-

utbygging)  

 

Hypotese 1: Lojalitet og identitet  

1. Hvordan vurderer du din/deres tilknytning til stedet der fritidsboligen ligger og til 

byen/bygdesenteret?  

 

Svar:  

• Noe lojalitet til Mysuseter og Otta. Mindre til kommunen som helhet.  

• Viktig å ha noen kontakter og bli gjenkjent på hyttedestinasjonen. «Alle ønsker å bli sett». 

Det øker lojaliteten.  

• Handler på vei til hytta  

• Liten lojalitet  

• Mer opptatt av umiddelbar nærhet til hytta  

•  Trives godt med trivelige folk og fin natur.  

• Godt klima og fine turmuligheter er viktigst.  

• Vurderer tilknytningen som sterk, og føler ansvar for å bidra til lokal verdiskapning på sin 

måte  

 

2. Hva tenker du tilknytningen betyr for valget av hvor dere normalt gjør løpende innkjøp og 

større anskaffelser?  

 

Svar:  

• Tilknytning betyr definitivt noe. Skuffet over at Coop la ned ferskvaredisken på Otta 

Hyggelige damer som kunne jobben, og gjenkjente folk. Flyttet handelen til Ringebu.  

• Gode erfaringer og god service kombinert med en følelse av å være «kjent» med folk 

betyr noe.  

• Det betyr mye å kunne legge igjen nøkkelen til noen som kan låse seg inn for å utrette noe  

•  Tilknytning betyr lite  

• Lokal innkjøp ved tillbygg og større vedlikeholdsarbeid 

• Betyr nok mye  

• Har vært svært bevisst på valg av lokale leverandører der dette har vært tilgjengelig  

• Har også drøftet dette med kollegaer på jobben som også har hytter i små og ofte 

næringssvake kommuner  

 



3. Andre viktige elementer som utover varer/tjenester som kan forklare motivasjonen for å bruke 

fritidsboligen?  

 

Svar:  

• Lojaliteten og identiteten er knyttet til hytta og turområdet, ikke til samfunnet hytta ligger 

i.  

• Fin natur og trivelige hyttenaboer.  

• Fokuset har vært å slippe unna byens kjas og mas (dvs. ro)  

• Behøver ikke skiløypa rett utenfor døra, kan gjerne reise noen kilometer. Ro og 

avslapping samt friluftsliv blir nok fokusert framover. Like bra å kunne sette seg ned med 

en kaffe på verandaen som å ha ei skiløype tett på.  

• Har hatt fullt fokus på byggingen i tiden fram til nå, men ser for seg å kople seg på en del 

faste lokale tiltak/arrangementer etter hvert (Pundervangen i Grimsdalen ble nevnt). Vet at 

andre hytteeiere også deltar på div. arr. lokalt. Har også en oppgave i å formidle 

aktivitetskalendere osv. på hytteforeningens hjemmeside.  

• Mulighet for å kunne jobbe fra hytta. OK datakommunikasjon (Telia 4G)  

 

Hypotese 2: Utbudet av varer og tjenester lokalt  

1. Hva synes du om utvalget og bredden av lokale varer og tjenester?  

 

Svar:  

• Godt nok utvalg, Otta har «alt» vi trenger  

• Får tak i det vi trenger lokalt på Lesja og Dombås 

• God erfaring med lokale entreprenører og byggherre.  

• Godt tilfreds  

• Får stort sett tak i det man har behov for, bortsett fra noen spesialvarer som det er 

urealistisk å ha på mindre steder  

 

2. Hva tenker du at utvalget betyr for valget av hvor dere normalt gjør løpende innkjøp og større 

anskaffelser?  

 

Svar:  

• Utvalget betyr mye, og et dårlig utvalg vil overstyre lojalitet  

• Lokalt er det lettere å velge Dombås, der en har den største bredden av handelstilbud, og 

der en kan få utført flere ting samtidig.  

 

Hypotese 3: Muligheten for å finne lokale varer og tjenester  

1. Hvordan opplever du at det er å finne lokale varer og tjenester?  

 

Svar:  

• Informasjon søkes på Gule Sider og internett  

• All installasjon på hytta ble kjøpt på Otta og fungerte godt  

• Informasjon i SommerVigga.  

• Bra men synd at hotellene legger ned, mangler overnattingstilbud ved større 

arrangementer.  

• Godt utvalg  

• Utbygger av hytta ga god informasjon om tilgjengelige varer og tjenester.  



• Turistinfo-terminal på Hydro/texaco (Bjorli)  

• Ikke opplevd som noe stort problem, men er dog godt kjent i området  

 

2. Hva tenker du at tilgjengelighet betyr for valget av hvor dere normalt gjør løpende innkjøp og 

større anskaffelser?  

 

Svar:  

• Tilgjengelighet blir vurdert som en forutsetning, og har fungert godt uten å bruke lokale 

kontaktpersoner.  

• Tilgjengelighet langs veien på tur til hytta overstyrer lojalitet til lokal butikk når det 

gjelder matvarer.  

• Benytter lokale tilbud når de er tilgjengelige  

• Godt utvalg i matvarer og andre småvarer, handler lokalt på Bjorli.  

• Tilgjengelighet og åpningstider er viktig. Kjører som regel forbi Oppdal og handler på 

Dombås på vei til hytta.  

 

Hva må være annerledes for at du/dere skal velge å gjøre enda flere av innkjøpene lokalt? 

(Helt fritt reflektert fra respondentens side.)  

Svar:  

• Den lille butikken på Mysusæter har det som trengs for suppleringsinnkjøp. Ved et beder 

utvalg vil mer innkjøp kunne gjøres på nærbutikken.  

• Må være fornøyd med vare/tjeneste som er levert.  

• Sosiale møteplasser savnes.  

• Det aller meste kjøpes allerede lokalt hvis det finnes.  

 

4. Hypoteser  

 

Hypotese 1: Lojaliteten er for lav til at fritidsboligbrukerne prefererer lokal handel  

 

Tilbakemeldingene på undersøkelser og i intervjuer indikerer at mangel på lojalitet ikke er det 

største problemet, men graden av lojalitet og hvem eller hva man er lojal ovenfor varierer mye. 

Generelt ønsker hytteeierne å støtte lokalt næringsliv. Hvorfor? For at samfunnet rundt 

fritidsboligen skal være levende må det bo folk der, og folkene jobber i det lokale næringsliv. Men 

er lojaliteten til menneskene, til lokalsamfunnet, til noe annet eller er det egoistisk motivert? Dette 

gir empirien ikke noe godt svar på.   

 



Mye avhenger i hvor stor grad den enkelte fritidsboligeier er i kontakt med innbyggerne der hytta 

ligger. Dess større kontakt jo mer lojalitet. Dette henger selvfølgelig sammen med økt 

lokalkunnskap i forhold til hvem, hvor og hva som er tilgjengelig av varer og tjenester gjør det 

enklere og mer tilgjengelig.  

 

Svært få svarer at de ønsker å engasjere seg i lokalsamfunnet i for eksempel idrettslag eller 

næringsliv. Opphold på hytta er først og fremst ferie og avslapping, og det er gjerne knyttet opp 

mot ferier og helger. Ofte er dette også mennesker som er svært engasjert i sitt eget lokalsamfunn 

på hjemstedet, og har ikke noe behov eller interesse av å gjøre det samme på hytta, i hvertfall ikke 

på formell basis i form av styreverv eller dugnadsinnsats. Derfor blir den uformelle kontakten 

viktig for å øke lojaliteten.  

 

Hypotese 2: Utbudet av lokale varer og tjenester er for lavt til at fritidsboligbrukerne kan velge 

maksimalt lokalt  

 

Dette er en sannhet med modifikasjoner. Noen varer og tjenester er godt tilgjengelig og en stor 

fordel å kjøpe lokalt, for eksempel måking av snø, kjøp av ved og basis matvarer. Utfordringen er 

at fritidsboligeieren er tilvent et vareutvalg og en livsstil i urbane strøk, og ønsker tilsvarende 

tilbud på hytta. Hytta har jo samme standard eller bedre som hjemme. Det er vanskelig for et 

lokalsamfunn å være i nærheten av å kunne tilby det samme, det gjelder spesielt kafe- og 

restauranttilbudet, gourmetmat, interiørartikler, møbler etc. Hafjell/ Sjusjøen er vel det eneste 

fritidsboligområdet i landet med et visst tilbud her med sin nærhet til Lillehammer, men det er 

umulig for Ringebu, Otta eller Bjorli å ha tilsvarende. Her kan løsningen være å bygge noen 

fyrtårn, som Annis Pølsemakeri i Ringebu eller Brimi sæter i nærheten av Lemonsjøen. Da er man 

i hvert fall god på noe.  

 

Hypotese 3: Utbudet av lokale varer og tjenester er tilstrekkelig, men ikke tilstrekkelig lett å finne  

 

Markedsføring, distribusjon og salg er generelt en utfordring for små virksomheter som det er 

mange av ute i distriktene. Dette skyldes mangel på kompetanse og ressurser, menneskelige og 

økonomiske. Vi snakker her om en manglende profesjonalitet hos den lokale tilbyder som kjør at 

han ikke blir valgt, enten fordi han ikke blir funnet eller fordi kvaliteten er for dårlig.  

 

Mange velger å handle varer å tjenester på hjemstedet, for di de har en håndverker de kjenner der 

og tar heller den økte kostnaden med at vedkommende må reise tur/ retur, fordi det er enklere. 

Enkelhet er et salgsargument mange glemmer å bruke, og det hjelper ikke at det er enklere å bruke 

en lokal leverandør, når kunden ikke finner deg eller vet at du eksisterer. Vi er her inne på tesen 

om at økt lokal kontakt = økt kjennskap til lokale tilbud = økt kjøp lokalt.  

 



Dog må sies at utbudet av lokale varer og tjenester antagelig ikke er tilstrekkelig i de fleste 

tilfeller, men at den er bedre enn det som er allment kjent er sannsynlig.  
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