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Forord 
 
Master of Innovation Management er et toårig studium ved Karlstads universitet, som i 

samarbeid med Høgskolen i Hedmark har ansvaret for dette Interreg-finansierte studiet.  
 

Denne vitenskapelige avhandlingen er det avsluttende arbeidet ved studiet. Det er den som 

skal vise om vi har fått en kultur- og økonomiskgeografisk basis, både teoretisk og analytisk, 

når det gjelder innovasjons- og ledelsesutvikling. 
 

Målsettinga er at vi skal: 

• Ha kritiske holdninger til, og kunnskap om, lokale og regionale utviklingsprosesser, 

og hvordan disse er linket til omverdenen 

• Ha grunnleggende kunnskap i kulturgeografiske teorier og metoder 

• Ha grunnleggende kunnskaper om de spesielle ressurser og forhold som kjennetegner 

ulike regioner i verden, der også den ”grenseløse” informasjonsflyten som finnes i den 

stadig mer globaliserte verden, fokuseres og diskuteres 

• Ha kunnskap om hvordan de såkalte ”lærende regioner”, som har vist innovative 

resultater over tid, etableres og utvikles 
 

Vi har samarbeidet nært, men Per Inge har hovedansvaret for kreativitetsundersøkelsen og 

lederteorier, Vidar for samfunnsutvikling og fritidsboliger og Arne for reiseliv og reiselivs-

utvikling.  
 

Vi vil benytte anledningen til å takke veilederen vår ved Karlstads universitet, docent Thomas 

Blom for nyttige og konstruktive tilbakemeldinger, ansatte i Løiten Almenning/Budor med 

Arne Erik Myhre, Nina Grennes og Tove Leirdal i spissen, samt våre familier for god 

utholdenhet i en hektisk periode! 

 

Hamar, den 14. desember 2006 

 

 

__________________  ___________________  ________________ 

Per Inge Bergan   Vidar Nerem                    Arne Tømmervold
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DEL A: INNLEDENDE DEL 

1 Sammendrag 
 
1.1 Norsk sammendrag 

Turistindustrien vokser fra år til år. Samtidig øker konkurransen om de reisende, både i Norge 

og i resten av verden. Budor har primært sitt marked i Norge, og det er mange krevende 

oppgaver som venter, både når det gjelder markedsføring, innovasjon og annen utvikling. Det 

er de siste kategoriene vi har konsentrert oss om i denne vitenskaplige avhandlingen. Vi 

undersøker om forutsetningene ligger til rette for at Budor skal henge med i kampen om 

markedsandeler i framtida. Dette har vi gjort både ved å se på generelle og demografiske 

utviklingstrekk ved marked og befolkning, vi har sett konkret på reiselivsnæringa og 

hyttebygging. Vi har undersøkt hva som er trender og utviklingstendenser i reiselivet, og hva 

Budor kan levere i forhold til dette. Vi har sett på Triple Helixsamarbeidet som en drivkraft 

for innovasjon som Løiten Almenning bør benytte seg av, og til slutt har vi undersøkt og 

analysert det kreative klimaet og forutsetningene for innovasjon i organisasjonen bak Budor; 

Løiten Almenning. 

 

Vi mener Budor har gode naturmessige forutsetninger for kreativitet og innovasjon, men for å 

få til dette kreves samarbeid og nettverksbygging, bl a med myndighetene, virkemiddel-

apparatet, FoU og destinasjonsselskapene, samt ikke minst tro på egne muligheter. Vi har 

lansert begrepet kvalitetsturisme! 

 

1.2 English abstract 

The tourist industry is growing every year, together with the increasing competition among 

the travellers, both in Norway and in the rest of the world. The market for destination Budor 

is primarily Norway, and there are many important challenges waiting, both concerning 

marketing and innovation. Here we want to focus on the last mentioned item; innovation. We 

want to investigate if Budor has the appropriate conditions in order to continue competing for 

future costumers.  

 

We have done this by looking at both general and demographic developmental features 

connected to market and population, and we have especially been looking to the tourist 
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industry and the building of Second homes. 

 

We have been investigating what kind of movements and innovations we see in the tourist 

business, and what Budor can do to meet these. We have been looking to Triple Helix theories 

as a power for innovations that Løiten Almenning could use, and finally we have investigated 

and analysed the creative climate and conditions for innovations in the organisation behind 

Budor; Løiten Almenning.  

 

Our opinion is that destination Budor has splendid natural conditions for both creativity and 

innovation. But, to cope with this you need cooperation and building of network together with 

national authorities, governmental business support apparatus i.e “Innovasjon Norge”, “FoU” 

and destination companies, and you need to believe in yourself and your own possibilities. 
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2 Innledning 

H M Kong Harald informerte i Stortingets trontale 11. oktober 2005 at de viktigste målene i 

næringspolitikken til den nye regjeringen Stoltenberg er  

”å legge til rette for innovasjon og omstilling, øke verdiskapingen samt å videreutvikle 

velferdssamfunnet. Målet er at Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land”. 

Dette er spennende og ser ut til å være lovende og friske takter fra ei ny regjering, var 

reaksjonene fra ulike hold. Videre het det at  

”det er viktig å fokusere på økonomisk utvikling i landbruket og nye markedsbaserte 

næringer, og det skal i særlig grad være viktig å ta i bruk landbrukets og bygdenes 

egne ressurser.”  

Summen av disse uttalelsene er at norsk næringsliv må være mer innovative og utvikle flere 

og bedre aktiviteter basert på våre naturressurser.  

 

En tid senere presenteres en avisartikkel i Dagbladet, der den store britiske turoperatøren 

Kuoni Travel refererer til at europeiske forskere mener ”etterspørselen etter uberørt natur og 

aktive naturopplevelser vil øke sterkt fram til 2020”. Dette er en type natur det blir mindre av, 

men som turister tydeligvis vil ha mer av. Kombinasjonen av kongens trontale, Dagbladets 

reportasje, personlige interesser og vår bakgrunn var avgjørende faktorer for valg av tema i 

avhandlingen.  

 

2.1  Problemstilling  

Som avhandlingens hovedtittel har vi valgt ”Store opplevelser - små attraksjoner”. 

Undertittel er: ”Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling”.  

 

Rammebetingelsene gjelder både individ, organisasjon og samfunn. Vi analyserer Løiten 

Almennings ansatte og ser på det kreative klimaet for innovasjon og utvikling, vi ser på 

bedriften og dens forutsetninger for innovative prosesser, og til slutt vurderer vi innovasjon og 

utvikling ut fra samfunnsperspektivet. 
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2.2 Formål 

Det overordnende formålet med avhandlingen er å sette søkelyset på en konkret virksomhet, 

noe som innebærer at vi ønsker å svare på spørsmålet om Løiten Almenning med sin satsing 

på hyttebygging og reiseliv kan vise til kreativitet og innovasjonskraft. Vi setter søkelyset på: 
 

1. Løiten Almenning har lagt til rette for relativt stor utbygging av fritidsboliger på 

Budor de siste åra. Vi har til formål å undersøke hvorfor det bygges og 

etterspørres relativt mange fritidsboliger på Budor i Løiten Almenning og om 

dette følger nasjonale trender, trender for utvalgte europeiske land og USA. 

2. Når det gjelder reiseliv skal vi se på hva som tilbys og hva kundene ønsker å 

gjøre på Budor. Vi skal undersøke om det er markedsmessige og produktmessige 

forutsetninger for å kunne initiere innovasjon og utvikling slik at Budor kan være 

med i kampen om framtidige markedsandeler. 

3. Finnes det grobunn for nyskapning, kreativitet og innovasjon i bedriften Løiten 

Almenning? Ved hjelp av en bedriftsundersøkelse vil vi kartlegge om Løiten 

Almenning har kreative og innovative krefter.   

 

2.3  Avgrensning 

Gjennom den vitenskapelige avhandlingen svarer vi på spørsmålet om Løiten Almenning med 

sin hyttebygging og store satsning på reiselivet er, og/eller har muligheter til å bli, kreative og 

innovative i produktutviklingen. Vi ønsket å sammenlikne med tilsvarende reisemål både på 

hyttebygging og reiseliv, men har måttet begrense oppgaven til kun å sette søkelyset på 

Budor, samtidig som vi trekker linjene både nasjonalt og globalt. 

 

2.4 Disposisjon  

Avhandlingen er inndelt i 4 hoveddeler med i alt 9 kapitler + vedlegg. I innledninga tar vi for 

oss problemstilling, formål, definisjoner, avgrensning, foruten innledningsstoff og bakgrunn. 

Videre har vi et teorikapittel med fokus på kreativitet og innovasjon. Vi prøver å gi en god 

oversikt over disse begrepene rent teoretisk, før vi benytter teorien rent praktisk i vår 

bedriftsundersøkelse i kapittel 7. 

 

Del C setter først fokus på fritidsboliger ut fra et globalt perspektiv, og et lokalt perspektiv for 

Løiten Almenning og Budor. Deretter omhandler vi reiselivet og ser på Budor som 

reiselivsdestinasjon. Til slutt trekker vi det hele sammen i en oppsummering og konklusjon. I 
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vedleggene har vi bl a en presentasjon av Løten kommune for øvrig og Hedmark fylke, samt 

bakgrunnstall for figurer og undersøkelser. 

 

Avhandlingen skal behandle to av tre tema når det gjelder individ, organisasjon og samfunn. 

Det er vanskelig å skrive om disse hver for seg. De glir over i hverandre, f eks  

• kreativitet i individ og organisasjon   

• innovasjon i organisasjon og samfunn.  

Vi behandler alle disse områdene, med hovedvekt på organisasjon og samfunn.   

 

2.5 Metodevalg 

Metodevalg dreier seg etter vårt syn om å finne den riktige vegen til målet, noe som skal skje 

via våre forskningsresultater. Mer konkret handler dette om hvordan vi skal samle inn, 

bearbeide og analysere data for å komme fram til ønsket kunnskap. Avhandlingen er 

sammensatt, og det betyr at forskningsdesignen som er valgt varierer fra ren litteraturstudie, 

via nettsøk til en kvantitativ og kvalitativ primærundersøkelse. Vi har hentet vår kunnskap i 

metode fra Asbjørn Johannesen, Per Arne Tufte og Line Kristoffersen (Johannesen et al, 

2006): "Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode". Videre har vi nyttet litteratur i 

metode fra Edvard Befring (1998): ”Forskningsmetode og statistikk” samt Knut Halvorsen 

(1993): ”Å forske på samfunnet”. 

 

2.5.1 Samfunnsperspektivet og fritidsboliger. 

Noe av formålet med denne vitenskapelige avhandlingen er å finne svar på hvorfor det bygges 

og etterspørres relativt mange fritidsboliger på Budor, og om dette følger nasjonale trender, 

trender for utvalgte Europeiske land og USA.  

 

Vi starter med en forstudie med kjedesøk i publikasjoner og rapporter hos Østlandsforskning 

hvor vi antar at det kan finnes relevant informasjon (Halvorsen, 1993). Videre gjøres det søk 

på nettsidene til destinasjonen Budor/Løiten Almenning, og kartlegger fakta om og historien 

til Budor og Løiten Almenning. Søket gjennomføres etter nærhetsregelen med søk i publika-

sjoner som er nærmest i både tid og rom (Befring, 1998). Kjedesøket i publikasjonene, med 

påfølgende konsentrert lesning, gir oss suksessivt en oversikt over studier og publikasjoner 
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som er relevante for å få en oversikt over fritidsboliger, samfunnstrender samt teoretisk 

utgangpunkt for den videre undersøkelse. 

 

Det er spesielt en teori av J. T. Coppock (Coppock, 1997) som er framtredende i litteraturen 

og forklarer etterspørselen etter fritidsboliger. Med en anvendelig teori som utgangspunkt, 

gjennomføres det innhenting av relevante (valide) data fra Statistisk sentralbyrå og Eurostat 

samt andre publikasjoner. Teorien til Coppock forteller at det er økt mobilitet, økt inntekt og 

økt fritid i sammenheng med urbanisering som forklarer etterspørselen etter fritidsboliger. Det 

vil da være valid å hente data som beskriver forhold rundt disse momentene på minst to 

forskjellige tidspunkter. Dette kan være data som er innhentet til andre formål og ment å 

underbygge andre forklaringer enn vår teori, og kan således være basert på andre kriterier. 

Dog vil data som kan karakteriseres som rene bokholderidata (Halvorsen, 1993) kunne nyttes 

da disse viser ”registrerte fakta”, eksempelvis antall fritidsboliger i Norge. Andre data som er 

innhentet kan f. eks være etter levekårsundersøkelser og kan inneholde variabel reliabilitet da 

de er basert på spørreundersøkelser og ikke faktiske bokholderidata. Data skal benyttes for å 

underbygge forklaring på trender i samfunnet og det kan tillates en viss feilmargin, dog anses 

data å være av en slik grad av pålitelighet at tendenser som kan utledes fra disse, vil kunne 

være tilstrekkelig troverdige (Ibid). 

 

Østlandsforskning har forsket relativt mye på utmarksutnyttelse og fritidsboliger i innlandet. 

Resultatene av denne undersøkelsen vil kunne bli en delvis replikasjon på tidligere forskning. 

Replikasjon er i seg selv interessant og bør oppmuntres da den kan etterprøve, gi ny kunnskap 

og andre perspektiver på tidligere forskning (Befring, 1993). 

  

Litteraturen er framskaffet fra seriøse forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige, USA og 

Spania, og disse oppfattes å gjennomføre sine arbeider etter god akademisk skikk og således 

regner vi dem for å være pålitelige i tilstrekkelig grad til vårt formål. 

 

2.5.2 Reiseliv 

I kapittel ”6.4 Markedsmessige forutsetninger” undersøker vi Budors framtidige forut-

setninger for innovasjon og utvikling basert bl a på trendanalyse og kriterier for merkevare-

bygging av lokalområdet, regionen og nasjonen. Her er det lagt ned mange månedsverk og 
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penger i ulike undersøkelser. Vi finner derfor ingen grunn til å etterprøve disse i innhold, men 

påpeker viktigheten av at destinasjonen Budor bruker informasjonen på en korrekt måte.  

 

Disse litteraturstudiene innen reiseliv skal belyse hvordan Budor sine produkter og Budors 

marked passer inn i strategien som er valgt for utvikling av framtidas satsing på reiseliv. 

Undersøkelsene er gjort av det kjente norske markedsanalysefirmaet Mark Up på oppdrag av 

Innovasjon Norge og Hedmark Reiseliv. Vi har valgt å se på hva markedet sannsynligvis 

etterspør i framtida og knytter dette opp mot hva Budor sannsynligvis vil presentere av 

produkter fra i dag og en år framover. 

 

2.5.3 Løiten Almenning 

Avhandlingen inneholder kartlegging av kreativt klima i bedriften Løten Almenning. Fra 

kapittel 7.1 til 7.6. viser vi hvordan vi metodisk har bygd opp denne undersøkelsen. 

Undersøkelsen er utført med hjelp av en kvantitativ spørreundersøkelse blant Løiten 

Almennings 19 ansatte. Undersøkelsen bygger på stiftelsen Innovatoriums kreative kart og 

framgangsmåte, en metode som er godt forankret i norsk næringsliv med en rekke 

bedriftsundersøkelser bak seg. Innovatoriums kreative metode for undersøkelse ble presentert 

for oss av Kenneth Winther og vi tar derfor som utgangspunkt at dette er en undersøkelse som 

tar hensyn til reliabilitet og kvalitet for øvrig. Innovatoriums lange erfaring i kartlegging av 

kreativt klima i norske bedrifter er med på å stadfeste metodens validitet og legitimitet. I 

etterkant i vår bearbeiding og analyse av svarene fra den kvantitative undersøkelsen, vil vi 

bruke undersøkelsen kvalitativt. 

 

 

2.6 Definisjoner og begrepsavklaringer 
 

2.6.1 Reiseliv som næring 

Det er ingen tvil om at reiselivet skiller seg ut fra andre næringer ved at de som er brukere 

eller kjøpere av produktet sjøl deltar i produksjonsprosessen. En vanlig definisjon av 

reiselivet har vi hentet fra nettsidene Norges offentlige utredninger (NOU, 2001):  
 

”Et system av ulike bransjer og funksjoner som sammen oppfyller den reisendes 

behov, og gir den reisende en opplevelse” 
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En annen, og kanskje mer utfyllende definisjon, er fra Stortingsmelding nr 90 fra 1980-81 

”Om reiselivspolitikken”, (Alfstad, 2005, s. 17):  
 

”Reiseliv omfatter personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de 

til daglig ferdes (lokalområdet), uten at det nødvendigvis betyr at personene må 

overnatte utenfor boligen” 
 

Spesielt den siste definisjonen åpner for at reiser uten overnatting også blir inkludert i 

reiselivsbegrepet. Rene dagsturer, som det er mye av til Budor, blir dermed regnet som 

reiseliv. Definisjonen antyder også noe om reiselengde – ut av lokalområdet, uten at vi har tatt 

hensyn til det i dette prosjektet.  

 

En reisende kan være en person som reiser i feriesammenheng eller i arbeidet sitt. Den siste 

kategorien er det mindre av på Budor. Reiseliv er alle reisende, mens turister begrenser seg til 

de som reiser på ferie- og fritidsreiser.  

 

Reisevirksomhet er internasjonal, og det kan være greit å vite at vi i Norge legger en annen 

betydning i definisjonen enn det andre nasjoner gjør. Vi skal for eksempel ikke lenger enn til 

Sverige for å oppdage at de bruker begrepene reiseliv og turisme som synonyme begreper. 

For oss er altså turismen en del av reiselivet.   
 

2.6.2 Reiselivets fellesoppgaver 

Reiselivet er en svært sammensatt næring, og fellesoppgavene omfatter tiltak som er av 

betydning for mer enn én bedrift. Dette er en måte å definere det på som passer for 

destinasjonen Budor: 

• De produktmessige oppgaver for fellesskapet (stier, løyper, arrangement, skilting, 

merking og generell stedsutvikling) 

• De markedsmessige oppgaver for fellesskapet (markedsføring av området, felles 

profilering av flere bedrifter og temaer). Funksjonene her bør legges på et så høyt nivå 

som mulig. Dette kalles kryssmarkedsføring, og er spesielt viktig for bedrifter som 

satser på et helhetlig reiselivsprodukt 
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• Informasjons- og vertskapsoppgaver (Dette er fellesoppgaver som turistinformasjon, 

informasjon generelt om området, informasjon til media og turoperatører, arrangering 

av produktkjennskapsturer, visningsturer osv.) 

Disse oppgavene er for det meste ikke-kommersielle, eller delvis kommersielle. Derfor bør 

det offentlige spille en viktig rolle når det gjelder finansiering, jfr Triple Helix. 

 

2.6.3 Reiselivets fellesapparat 

Dette er de samarbeidsorganer som ivaretar fellesoppgavene i reiselivet. For Budor gjelder 

dette først og fremst Innovasjon Norge, Hedmark Reiseliv, Hamar-regionen Reiseliv og Løten 

Bygdeutvikling. Disse er omtalt nærmere i kapittel 6.11. 

 

2.6.4 Reiselivsmessig infrastruktur 

Reiselivsmessig infrastruktur (kalles også suprastruktur) er oppgaver og fysiske elementer 

som er tilrettelagt for å møte de ulike behov de reisende skal få dekket på en destinasjon. 

Reiselivsinfrastruktur er ikke alltid lønnsom i seg sjøl, men skal danne et visst grunnlag for 

utvikling og omsetning i reiselivsbedrifter, reiselivsrelaterte bedrifter og enkelte andre 

bedrifter. Reiselivsinfrastruktur skal være en bidragsyter for å styrke servicetilbudet, både for 

lokalbefolkningen i området rundt Budor og tilreisende. Dette kan gjelde f eks busstilbudet og 

vegstandarden.  

 

Reiselivsinfrastruktur betegnes av mange som sjølve grunnmuren som reiselivet bygger på 

rundt en destinasjon som Budor. Når det gjelder infrastruktur har vi hentet en definisjon fra 

daværende Kommunal- og Regionaldepartementet, rundskriv H18/98 (KRD, 1998, s. 2): 
 

• Stedlig infrastruktur (skiløyper, stier, gang/sykkelveier, visuell opprusting på stedet) 

Infrastruktur oppbygd for lokalbefolkningen, men som også turister nyter godt av. 

• Reiselivsmessig infrastruktur (skilting, info-tavler, turistinformasjon, serviceanlegg, 

transport til reiselivsproduktene, arrangement, festivaler mv.) Infrastruktur spesielt 

oppbygd for turister, men som også lokalbefolkningen nyter godt av 
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2.6.5 Reisemålsutvikling 

Det gjelder å utvikle et mest mulig helhetlig reiselivsprodukt (herunder aktiviteter som den 

viktigste, men også infrastruktur, overnatting, transport, det visuelle miljøet, vertskaps-

funksjonen mv.) på en destinasjon som Budor. Gode reisemål gir grunnlag for base- eller 

oppholdsturisme. Dette innebærer at turistene har ett oppholdssted og foretar dagsturer derfra 

til andre steder. Overnattinga blir lagt til et spesielt sted og ut fra denne basen foretar en ulike 

utflukter, enten til steder med spesielle opplevelser eller for å oppsøke attraksjoner som ikke 

finnes i basen. Fra Budor er det kort avstand til attraksjoner ellers i Løten som f eks 

teaterforestillingen ”En akevisitt”, til Elverum og Norsk Skogmuseum eller til Hamar for en 

tur med dampbåten DS ”Skibladner”. Poenget er at de tilreisende reiser tilbake til 

utgangspunktet; Budor. 

 

2.6.6 Begrepsavklaringer 

Hedmark og Hedmarken:  

Hedmark er navnet på fylket, og består av 22 kommuner fra Eidskog i sør til Os og Tynset i 

nord. Hedmarken er navnet på Hedmarkskommunene rundt Mjøsa, dvs Hamar, Løten, Stange 

og Ringsaker. Begrepet Hamar-regionen brukes ofte om de samme kommunene, f eks i 

Hamar-regionen Reiseliv.   

 

Reiselivsnæringa og reiselivsnæringene:  

Disse brukes i norsk sammenheng om hverandre, og har hos oss samme mening. Poenget er at 

reiselivet er ei hovednæring som består av mange deler, f eks overnatting, transport og 

aktivitetsbedrifter. 

 

Konkurrenter:  

Når vi bruker begrepet konkurrenter kan det være snakk om både destinasjoner som f eks 

Sjusjøen og Trysil, men det kan også dreie seg om konkurrenter til enkeltbedrifter, og da 

gjerne i egen kommune, f eks Budor Gjestegård og Myklegard Kro. I ytterste konsekvens kan 

det også dreie seg om fjerne reisemål som f eks Denver og Durban!  

 

Budor og Løiten Almenning:  
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Her har vi også brukt begrepene litt om hverandre, litt ut fra hvilken sammenheng vi omtaler 

og hva som passer best i denne sammenhengen. Men i prinsippet dreier det seg om 

destinasjonen; Budor - og organisasjonen bak destinasjonen; Løiten Almenning. 

 

Innovasjon og utvikling:  

Disse begrepene hører sammen, men betyr ikke nødvendigvis det samme. Det kan utvikles 

nye produkter på en destinasjon som ikke nødvendigvis behøver å være en innovasjon. 

 

Hytter og fritidsboliger:  

Hytter er det gamle begrepet for en bygning til rekreasjon og fritid. Fritidsboliger er det nye 

begrepet og omfatter både hytter, leiligheter og større boligkomplekser/hus, som i dag nyttes 

til fritid og rekreasjon, til forskjell fra bolig til fast beboelse. Den utenlandske betegnelsen 

Second homes omfatter det samme som vi i Norge omtaler som fritidsbolig. 
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3 Budor og Løiten Almenning 

 
3.1 Historisk tilbakeblikk 

Eiendommer som inneholdt skog og fjellstrekninger hadde før 1500-tallet ingen formell eier i 

Norge. Dvs ingen hadde gjort krav på eiendomsretten og ble disponert av de som bodde i de 

nærliggende bygder til beite, jakt, fangst og fiske, samt uttak av trevirke.  

Ved utvikling av vannsager på 1500-tallet fikk disse områdene større verdi og Kongen v/ 

staten gjorde krav på eiendomsretten til disse områder. En dårlig statsøkonomi på slutten av 

1600-tallet førte til at staten solgte ut igjen disse landområder, samtidig som brukerne hevdet 

sin bruksrett og salgene ble klausulert med bruksberettigelse til bøndene i bygdene. Skog og 

fjellområdene ble ofte kjøpt opp av private investorer som utnyttet skog- og fjellområdene i 

forretningsmessig hensikt. I 1850- og 1860-årene ble det innført lover som regulerte hogsten i 

disse områder og det ble en påtagende interessekonflikt mellom bruksberettigede og de 

private eierne.  

I områdene rundt Mjøsa slo bønder og bruksberettigede seg sammen og kjøpte tilbake 

landområdene fra de private investorene, dette for å sikre seg områdene for seg og bygda inn i 

framtida. Slike almenninger er i dag kalt bygdealmenninger og en betingelse er at de eies av 

minst 50 % av de bruksberettigede. En bruksberettiget er en som driver jordbruk på minst 1 

hektar (1 kufor). 

Det er de mest skogkledde områder av Norge, rundt Mjøsa og i Trøndelag at en finner de 

fleste bygdealmenninger. Almenningene, ca 50 stk, eier om lag 3,5 % av det samlede 

barskogareal under tregrensa i Norge. Løten Almenning er en slik almenning, og ble kjøpt 

tilbake av de bruksberettigede i 1836. 

Den tradisjonelle aktiviteten til Løten Almenning har vært skogsdrift, med felles hogst og 

foredling ved egne anlegg, som sagbruk og høvlerier. Parallelt med denne driften har det vært 

tradisjonelle aktiviteter som jakt, fiske, fangst, bærsanking og sæterdrift. Dette kan 

kategoriseres som en ren utmarksutnyttelse, og var i tidligere tider en nødvendighet for at 

gårdsbrukene skulle kunne overleve. 
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Etter hvert som det har blitt færre sysselsatte i primærnæringen, og mennesker således ikke 

har jevn tilgang til skog og mark, jfr senere beskrivelse av urbanisering og utvikling, har 

landområdene til Løiten Almenning fått en interesse utover det tradisjonelle. Hamar og 

Hedmarken Turistforening (HHT) ble etablert i 1930, og gir uttrykk for at Løiten Almenning 

allerede på den tida hadde ei utmark som noen satte pris på. Målia ble etablert som 

serveringssted i 1930, og det som i dag er Budor Turisthytte/Budor Gjestegård ble opprinnelig 

bygd i 1937. Dette gir oss et inntrykk av at interessen for Budor som rekreasjonsområde 

starter relativt tidlig i den norske urbaniseringsprosessen.  

 

3.2 Løiten Almenning i tall 

(Alle tall i tusen.) 
 
Avd skog     
Fra driftsregnskapet:    
 
    
 2002 2003 2004 2005 

Driftsinntekter 11535 13625 11237 12298 
Driftskostnader 8331 8296 6633 7292 

Driftsresultat 3204 5329 4604 5006 

     

Avd hytter og turisme   
Fra driftsregnskapet:    
 2002 2003 2004 2005 

Driftsinntekter 4028 2286 7112 8696 
Driftskostnader 1124 937 1068 1627 

Driftsresultat 2904 1349 6044 7069 

     

Avd eiendom    
Fra driftsregnskapet:    
 2002 2003 2004 2005 

Driftsinntekter 3436 2673 2424 3743 
Driftskostnader 2860 2478 2715 3669 

Driftsresultat 576 195 -291 74 

     

Budor Sport og fritid AS   
Fra årsberetningen:    
 2002 2003 2004 2005 

Omsetning 3193 3167 3422 3592 

Årsresultat 259 -116 171 37 

 
Neste figur viser hvordan ”det nye” produktet turisme og hyttebygging utvikler seg i 

forhold til den tradisjonelle skogsdriften i Løiten Almenning. Vi ser at 
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hytter og turisme er i ferd med å bli like vesentlige for almenningen som 

tradisjonell drift av skogen. 

Resultater Løiten Almennings avdelinger
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Figur 3.1 Resultater for to av Løiten Almennings avdelinger  

 

 

3.3 Budor som reiselivsdestinasjon 
 

3.3.1 Generell presentasjon av dagens tilbud 

Budor ligger i Løten kommune, ved foten av Hedmarksvidda og som vi ser av det neste 

kartet, sentralt på Østlandet. Området ligger i Hedmark, midt mellom byene Elverum og 

Hamar. Avstanden til Oslo er 140 km.  
 

 
Figur 3.2. Regionkart Indre Østlandet i 

 målestokk 1: 300.000.Kilde: Budor.no
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”Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” 
Vitenskapelig avhandling av Arne Tømmervold, Vidar Nerem og Per Inge Bergan 

 

 

Budor har flott beliggenhet, og som vi ser av neste kart, en variert og fin natur med fint 

terreng både for fotturister og skigåere, både i langrennsløypa og i bakken. Høyden over havet 

varierer fra ca 600 til 800 meter. 
 

 
Figur 3.3. Kart over Budorområdet, M711-serien. Forstørret til målestokk 1: 35.000. Det nyeste feltet Svaenlia ligger rett sør  

for Svaentoppen (758 m o h)  

 

Budor har lange tradisjoner for vinterturisme og har gjennom mange år basert seg på det. 

Imidlertid er det de to siste tiåra satset betydelige midler på å gjøre Budor til et helårlig 

reiselivsprodukt.  

 

Tidligere var det private som stod for investeringene og drifta på Budor, men i dag er det 

primært Løiten Allmenning som står for drift av bl a skitrekk og skibakke med spesiell satsing 

på kjelkeaking og instruksjon av nye snøbrettkjørere, skiløyper, varmestue, caravanplass og 

gjestegård med motell og restaurant. 
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I tillegg består Budor og området rundt av privateide eller bedriftseide hytter. Tallet er i dag 

over 700. Vintersesongen er lang og de garanterer snø fra november til påske. 

 

Utvikling: 

I 1990 ble det bygd et lite skitrekk i lia ovenfor Budor Gjestegård. Dette var ikke store 

investeringen, og heller ikke et stort anlegg som skiller seg spesielt ut sammenliknet med f 

eks Trysil og Hafjell. Men det var likevel starten på ei ny tidsregning for Budor. 

Investeringslysten økte mange hakk, og i 1998 ble de første høystandardhyttene bygd i 

området Svaenlia. Dette fikk snøballen til å rulle, og flere og flere fikk etter hvert interessen 

for hyttebygging på Budor.  

 

Det interessante er at det aldri ble brukt midler til storstilte markedskampanjer for å lokke nye 

investorer. Derimot er det jungeltelegrafen som gjør at interessen stadig øker, og høsten 2005 

ble det for første gang omsatt ei hytte for over 2 millioner kroner på Budor.   

 

Fakta: 

Avstander i km: 

Oslo 140  

Gardermoen 95  

Trysil 87  

Elverum 30  

Hamar 30  

Lillehammer 75  

Trondheim 400  
 

3.3.2 Kommersielle tilbud 
 

Budor Gjestegård 

I juni 2004 kjøpte Løiten Almenning daværende Budor Turisthytte. Bakgrunnen var at med 

den utviklingen en hadde på Budor, så de klart et behov for et skikkelig senter i området. Etter 

kjøpet ble turisthytta stengt og pusset opp, før det igjen ble åpnet i november samme år. Til 

åpningen skiftet Budor Turisthytte navn til Budor Gjestegård for å markere en 

standardhevning på stedet. Budor Gjestegård er nå skilt ut i et eget aksjeselskap (AS) under 

Løiten Almenning. 
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Budor Gjestegård med nye kursrom og utleieleiligheter til høyre. Foto: Budor.no  

 

Servering:  

Åpent hver dag for servering. I tillegg, og som en del av dette, kan de tilby: 
 

• Kafeteria og kiosk  

• Tradisjonsmat hver onsdag fra kl.11 med lokal underholdning kl.12.  

• Selskaper  

• Catering til hytter og caravan. Nyhet: "Take away".  

• Skreddersydde aktiviteter /bedriftsaktiviteter  

 
Selskap: 

Gjestegården kan ta i mot alle typer selskap og arrangement, med opp til 90 personer. Ei stor 

peisestue, ei mindre peisestue, kafeen og nytt møterom kan brukes til ulike arrangement. I 

tillegg har de egen dekoratør som kan lage et flott bord med lys og blomster som passer til de 

enkelte selskap og arrangement. Det kan skapes den rette stemningen som kunden ønsker ved 

å bruke ulike elementer fra naturen, friske blomster, lys og servietter i nært og godt samarbeid 

med Løiten Lys. 

 

Kurs/konferanse: 

For næringslivet og organisasjoner kan det holdes kurs, seminar og konferanser på Budor 

Gjestegård. Det er to kurslokaler på gjestegården med alle fasiliteter og moderne AV-utstyr. 

Friluftsmøter kan holdes i ei gammel tømmerkoie (15 pers) eller i en lun trelavvo (36 pers) 

 
Overnatting: 
 

Leiligheter: 

Nye fritidsleiligheter med høy standard, fra 45 m² til 86 m² 

 

Høystandard hytter:  

Private hytter som leies ut. Alle med høg standard. 
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 Campinghytter:  

6 campinghytter med enkel standard. 1 rom med 4 køyer, spiseplass, 2 kokeplater, kjøleskap 

og enkelt kjøkkenutstyr. WC og dusj inne på gjestegården. 

  

Koier:  

I koiedalen finnes 8 gamle tømmerkoier (fra 1700-tallet) for utleie. Det er gamle skogskoier 

fra hhv Elverum og Løten som er flyttet til Budor i senere tid. 

  

Boligen:  

Tidligere var dette vertskapets hus. Ligger ca 250 meter nordøst for gjestegården. Enkel 

standard. 

 

Budor Skitrekk 

Skitrekket på Budor er et paradis for de som ønsker lette løyper til alpint, Telemark, snøbrett 

og ikke minst kjelkekjøring. I tillegg arrangeres skiskole og snøbrettkurs. Der kan en på 

nybegynnerkurs lære grunnleggende teknikk, skrensing, skråkjøring (traversering), skrense-

sving, heiskjøring og kanskje ikke minst "bakkeregler". 
 

 
Ikke noe å si på innsatsen blant de unge snøbrettkjørerne her. Foto: Budor.no 
 

 
Heiser og nedfarter: 
 
  

• To tallerkenheiser, 900 meter  

• Flomlysanlegg   

• 5 nedfarter for alpint og snøbrett  
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• 1 nedfart spesielt tilpasset snøbrett, med hopp og kuler  

• Kjelkeaking. Transport med skitrekket til toppen hvor en kan velge mellom to traseer, 

hver på en kilometer  

• Skiskole i alpint og snøbrett  

• Eget skileikområde 

• Utleie av kjelker, alpinutstyr og snøbrett. Gratis utlån av hjelm ved leie av utstyr  

• Sjølbetjente griller  

• Tre-lavvo som kan benyttes som varmestue eller leies ut som selskapslokale  

• Varmestue med kiosksalg  

• Varmestue kan også leies ut til lag og møter utover normale åpningstider 

• Langrennsutstyr   

• Tilgang til over 200 km med langrennsløyper 

 
Spesialprogram: 

I tillegg til de faste aktivitetene og de regulære åpningstidene legger de opp til både 

temahelger, påskeprogram og eget program under Rally Norway. I tillegg lager de spesial-

program for bedrifter og organisasjoner som ønsker det.   

 

Budor Caravan 

Budor Caravan har 140 campingvogn/bobilplasser. Hver oppstillingsplass er på 10 x 10 

meter. I tillegg finnes et nytt og moderne serviceanlegg som er på 72 da. og ligger i sørvendt, 

lett hellende terreng litt sør for gjestegården, og med kort avstand til skitrekket. 

 

 
Det nye servicebygget på caravanplassen. Foto: Budor.no 

 



Master of Innovation Management  Side 29 
  

 

 
 

”Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” 
Vitenskapelig avhandling av Arne Tømmervold, Vidar Nerem og Per Inge Bergan 

 

Andre kommersielle opplevelser 

Snøkrystall og iglo:  

Budor bygde verdens største snøkrystall ved alpinbakken vinteren 2006. Den inneholdt isbar 

og isgalleri. Der kunne det holdes kick-off, vielser, dåp og andre arrangement.  
 

Bedrift-events:  

Kick-off, sosiale aktiviteter, teambuilding, moro kombinert med møtevirksomhet.  
 

Ridning:  

Ridning skjer i samarbeid med et ridesenter i området. De kan arrangere barneridning, hel- og 

halvdagsturer, 2 timesturer, nattridning og rideleir.   
 

Jakt: 

Dette organiseres av Løiten Almenning, og det er forskjell på innbyggerne i kommunen og 

utenbygdsboende. Jakt skjer primært på elg, rådyr og småvilt, men det finnes også tilrette-

legging for jakt på f eks rev, mink, mår, kanadagås, bever og hare.  
 

Felles turer: 

Vi nøyer oss her med å si at den lokale turistforeningen av Den Norske Turistforening (DNT) 

heter Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT), og bruker området til fellesturer med ulik 

lengde, til alle årstider.  

 

3.3.3 Ikke-kommersielle tilbud på Budor 

Budor har mange og gode naturressurser å høste av, og det er dette som danner grunnlaget for 

reiselivsaktiviteten på destinasjonen. Det finnes mange aktivitetsmuligheter i området. Noe av 

det mest spesielle med reiselivet er at det er de ikke-kommersielle tilbudet som ofte er det 

som trekker turister og skaper oppmerksomhet for et sted.  
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Hvem blir ikke fristet til å ta seg en skitur på Budor? Foto: Budor.no 

 

Det finnes nesten utallige tilbud for de som er friluftsinteresserte. Her er det rett og slett ikke 

plass til å nevne alt og noe vil dessuten bli omtalt i SOFT-analysen. Men det er på sin plass å 

nevne det viktigste: 

• 200 km preparerte skiløyper *) 

• Tidlig vinter 

• Snøsikker vinter 

• Et stort tursti-nett med gode muligheter for bær- og sopp-plukking  

• Fire meget varierte og spennende årstider  

 

Dette skulle illudere det rike tilbudet av ikke-kommersielle aktiviteter og opplevelser på 

Budor og i området rundt, og der Budor med helårsveg og gode parkeringsmuligheter er et 

naturlig utgangspunkt for turer i området.  
 

*) Langrennstilbudet er i utgangspunktet gratis. Arbeidet finansieres med bl a inntekter fra vegbommen sør for gjestegården 

der alle biler må betale en avgift på kr 40.  

 

Nærmere presentasjon av Løten kommune og Hedmark fylke finnes i vedlegg. 

 

3.4 Bakteppe 

Norge har unike ressurser til å skape naturbaserte aktiviteter som turistene etterspør i dag. Har 

Budor med sine ”store opplevelser og små attraksjoner” forutsetninger for å slipe denne 

diamanten? Har Budor de produktene som kommer til å bli etterspurt av framtidas turister, og 
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er klimaet i Løiten Almenning slik at denne framtidsutviklinga er mulig? Utvikling og 

innovasjon er grunnleggende forutsetninger for å lykkes med framtidig reiselivssatsing, og det 

er dét vi ønsker å se nærmere på. 

 

Som nevnt har kongens trontale, utenlandske framtidsscenarier og personlige valg vært 

avgjørende for å velge reiseliv generelt og Budor spesielt for denne avhandlinga. Andre 

argumenter for valg av ei reiselivsrelatert oppgave er: 
 

• Reiselivsnæringa er en av våre største næringer med ca 126.000 årsverk 

• Reiselivsnæringa er en av Norges store eksportnæringer, med en samlet eksport på vel 

24 milliarder kroner (2004). Dette er betydelig mer enn f eks skipsfarten  

• Reiselivet er i betydelig grad distriktsbasert. Mer enn noen andre næringer i Norge 

bidrar de med å oppfylle det overordnete politiske ønsket om å ta hele Norge i bruk  

• Reiselivet er en del av et internasjonalt marked som er i kraftig vekst  

• Norge har et viktig konkurransefortrinn i form av storslagen natur, rent miljø og 

trygge omgivelser 
 

Vi ønsker å ta for oss innovasjoner i reiselivet, og gjennom studiet har vi blitt presentert for 

flere kreative ideer innen turist- og reiselivmarkedet fra både Norge og Sverige. Valget vårt 

falt på Løiten Almenning og Budor. Dette er ikke tilfeldig da Budor de siste åra har plassert 

seg på reiselivskartet, satset stort på utvikling, oppkjøp og flere kreative ideer. 

 

Forutsetningen for å lykkes er at det kontinuerlig utvikles nye produkter. Budor har ikke de 

høge og bratte fjellene, og det er derfor ikke store attraksjoner vi snakker om. Produktene skal 

selges til et stadig voksende, mer krevende og mer kjøpesterkt marked. Det skal altså skapes 

store opplevelser av små attraksjoner! Som vi ser etterspørres etter hvert enda mer rekreasjon 

og naturbaserte aktiviteter. Det betyr at Norge og Budor må ta sikte på å skape nye tilbud og 

produkter ved å utnytte de mange muligheter som norsk natur gir. For å gi de ønskete 

økonomiske og sysselsettingsmessige resultater må en slik satsing ha et betydelig omfang. 

Det er mange eksempler på at reiselivsbedrifter innen en liten region med sterke relasjoner er 

med på å danne en klynge. Dermed vil det dannes et kompetansemiljø, noe som vil gi 

aktørene i klyngen en konkurransefordel.  
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Konkurranseevnen i norsk reiseliv blir i økende grad avhengig av utvikling og innovasjon, 

både de inkrementelle og radikale. Det gjelder både i eksisterende organisasjoner og 

nyetableringer. Ledelse er også et sentralt tema innen innovasjon. Hva en leder gjør, og hvilke 

virkemidler som benyttes, kan være avgjørende faktorer på en destinasjon som Budor for å 

styrke deres innovasjonsevne. En annen viktig faktor må være at organisasjonene ikke alltid 

skal spille alle rollene sjøl. Hovedrollen ja vel, men ikke alle birollene også. Her må Budor 

trekke inn ekstern kompetanse fra sine omgivelser. Det er slik at virkemiddelapparatet og 

høgskolene i regionen innehar spisskompetanse og finansieringsmuligheter som kan og bør 

komme sterkere til nytte.  

 

Det raser i disse dager (november 2006)) en miljøvernpolitisk debatt i norske medier. 

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har uttalt at vi alle må bli flinkere til å ta 

klimaproblematikken på alvor. Hun oppfordrer bl a hver og en av oss til å gå over til mer 

miljøvennlig oppvarming og til å la bilen stå på turer kortere enn fem kilometer. Det som er 

spesielt viktig i denne sammenhengen er forslaget om at flere nordmenn bør feriere i Norge 

for å redusere fly- og biltrafikken ut av landet. Slett ikke dumt når vi vet at en stor konkurrent 

for norske turister er nettopp den årlige utenlandsturen! På den måten kan vi øke 

markedsandelene via ”den grønne bølgen”. (Men et ubesvart spørsmål er hva som skjer med 

utenladsmarkedet hvis tilsvarende tendenser gjør seg gjeldende i utlandet!) 
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DEL B: TEORETISK UTGANGSPUNKT 

 

4 Teorier 
  
4.1  Hva er innovasjon? 

Begrepet innovasjon kommer fra det latinske ordet innovare, som betyr å fornye. Norsk 

ordbok definerer innovasjon som ”fornyelse, nyhet, forandring (til det bedre) vitenskapelige 

og tekniske”. Innovasjon er i følge Per Hetland (Hetland, 2005):   
 

”en idé, praksis eller gjenstand som blir oppfattet som ny av individer eller andre 

  sosiale enheter som kan adoptere nyheten.”  
  

EU definerer innovasjon som (Teknisk Ukeblad, 2006): 
  

”nye eller vesentlig forbedrede produkter, varer eller tjenester, introdusert i markedet 

eller introduksjon av nye eller vesentlige forbedrede produksjonsteknologi/- metoder 

og metoder for levering av varer og tjenester”. 
 

Den tysk-østerrikske økonomen Joseph Alois Schumpeter, som levde fra 1883 til 1950, har 

hatt en sentral rolle i oppbygging av teorier rundt innovasjon og entreprenørskap. Sjøl om han 

levde for over 50 år siden, blir han ansett som den mest grunnleggende teoretikeren på dette 

området. Hans definisjon av innovasjon er i følge Olav R. Spilling (Spilling, 1998, s 17):  
 

”En endring som krever en signifikant mengde av forestillingsevne og representerer et 

relativt skarpt brudd med etablerte måter å gjøre ting på: evnen til å gjøre noe som 

ikke kunne gjøres tidligere, eller i det minste ikke så godt eller økonomisk”. 
 

Enkelt hevder Schumpeter (Spilling, 1998, s 17) at det dreier seg om  

”å gjøre nye ting, eller gjøre ting som allerede er gjort på en ny måte” 
 

Stanley S. Gryskiewicz, som er Ph.d i organisasjonspsykologi og som har jobbet med 

innovasjon ved Center for Creative Leadership i Greensboro, North Carolina, mener at 

(Gryskiewicz, 1999): 
  

”fornyelse og innovasjon som regel oppstår i bedrifter og miljøer som vet å utnytte 

turbulens til sin egen fordel”.  



Master of Innovation Management  Side 34 
  

 

 
 

”Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” 
Vitenskapelig avhandling av Arne Tømmervold, Vidar Nerem og Per Inge Bergan 

 

Turbulens er positivt for innovasjon, i følge Dr Gryskiewicz. Det som er viktig er å utnytte 

positiv turbulens, slik at man vurderer ytre krefter som påvirker virksomheten. Det kan dreie 

seg om endringer i miljø, befolkningssammensetning, teknologi, konkurransesituasjon, 

økonomiske og sosiale forhold, sier Gryskiewicz. De fleste prøver å unngå turbulens og 

ustabilitet, men turbulensen kan fortelle oss hvor endringene kommer fra. Det som er viktig er 

å ikke ignorere eller prøve å redusere den. Bruk den heller til å vurdere hvordan du kan møte 

endringene på best mulig måte (Gryskiewicz, 1999).   

 
Næringslivet i Norge er ikke spesielt nyskapende. Bare 25 % av norske bedrifter kan kalles 

innovative og har introdusert nye eller vesentlige endrede produkter eller prosesser i 2001-

2003, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2004). Foretakene innenfor industrien viser seg å 

være mer innovative enn tjenesteytende sektor. Enkelte næringer skiller seg ut som spesielt 

nyskapende, dette gjelder først og fremst produksjon av kommunikasjonsutstyr, medisinsk 

utstyr, måleutstyr og kjemiske produkter. Det er verdt å merke seg at det mest vesentlige 

volum av innovasjoner er nye markedstilbud. Ca 2 % av innovasjonsinnsatsen skaper 90 % av 

verdiene, (Halvor Bakken 2005). 

 

Innovasjon som begrep er ofte knyttet til en form for utvikling. Utvikling er betegnelse på 

forhold som er i stadig vekst, bevegelse eller endring. Den svenske Nasjonalencyklopedien tar 

utgangspunkt i at ordet ”forandring” er verdinøytralt, mens ”utvikling” forutsetter et 

hovedmål. Man antar at utvikling skjer fra en lavere og mer udefinert tilstand mot noe høyere, 

bedre og mer differensiert.  

 

Utvikling kan beskrives på mange ulike måter. Stikkord som gradvis utfoldelse, arbeid for 

alle, kulturell utvikling, språkutvikling, medisinsk utvikling, politisk utvikling er eksempel på 

dette. Relasjonen til innovasjon og entreprenørskap er sentralt. Innen teknikken vil 

systematisk utnyttelse av forskningsresultat og vitenskapelig kunnskap og metoder kunne 

gjøre eksisterende produkter bedre og billigere, samtidig som innovasjoner av nye produkter, 

prosesser og system iverksettes. 

 

4.1.1 Hvordan teste innovasjon? 

Med utgangspunkt i Schumpeters teori ønsker vi å finne en metode eller modell til å teste 

innovasjon. Schumpeter hevder at (Spilling, 1998): 
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”enhver produksjonsprosess består i å bruke, kombinere og utvikle ressurser man 

 kjenner til”.(råvarer, produksjonsmetoder osv)   
 

Innovasjon i Schumpeters teori består da i å ”utvikle nye kombinasjoner”, noe som kan skje 

på fem måter (Spilling, 1998, s 16): 
 

1. Introduksjon av et nytt produkt eller en ny kvalitet av et produkt 

2. Introduksjon av en ny produksjonsmetode 

3. Introduksjon av et produkt i et nytt marked 

4. Utnytting av en ny type råvarer eller halvfabrikata 

5. Ny organisering av en næring 
 

Disse fem ”kombinasjonene”, eller måter å tenke innovasjon på, vil vi bygge inn i en 

testmodell for innovasjon. I litteraturen rundt innovasjon er det vanlig å skille mellom 

radikale og inkrementelle innovasjoner. Vi snakker her om små eller store nyskapninger, og 

om de utgjør noe radikalt eller nytt i forhold til bestående praksis. I media hører vi mer 

sjelden om radikale innovasjoner. Som oftest dreier det seg om å gjøre nye ting i eksisterende 

virksomheter. Vår testmodell vil også ta høyde for å skille mellom radikale, inkrementelle 

eller kun enklere fornyelse. 

 

”All innovasjon starter med en kreativ ide”, i følge en artikkel av Per Kristensson om 

kreativitet i foretak (Kristensson, 2003). Hans poeng er at kreative ideer bringer kraft til 

innovasjonen. Enten det gjelder utviklingen av nye produkter og tjenester, implementering av 

nye prosesser, nytt produktdesign og deres introduksjon i markedet, alt avhenger av at en 

person eller et team kommer med en god idé, jfr Kristensson. Tradisjonell tenkning knytter 

ofte kreativitet sammen med intelligens og konvergent, logisk tenkning. Det er viktig at 

originalitet og divergent tenkning får stor plass i en innovativ og kreativ prosess, noe også 

artikkelen understreker.  

 
I en artikkel av Mark A. Runco som omhandler divergent tenkning (Runco, 1999), viser 

forfatteren til at mennesker responderer på problemer med å generere ideer. Ofte fører en idé 

til en annen, og det blir en kjede av ideer. Artikkelen understreker her at ideer sent i en kjede 

av ideer bygde på hverandre, er mer originale enn ideer tidlig i idé-kjeden. 
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I artikkelen omtaler Kristensson ”kreativitetprosessens 4 P-èr”. Dette er produkt, person, 

prosess og plass. Sjøl om denne modellen er noe omdiskutert, velger vi å vise til den som en 

annen måte å teste innovasjon på. 

 

Det kreative produktet  

Jeff DeGraff og Kathrine A. Lawrence beskriver i boka ”Creativity at Work” (DeGraff/ 

Lawrence, 2002) fire hovedprofiler i prosessen for å finne innovasjon og kreativitet: Imagine, 

invest, improve og incubate.  
 

 
 

Figur 4.1 Kreativitetens fire hovedprofiler. 

 

Hovedprofilen imagine tenker nytt og radikalt, og bryter med det bakenforliggende. Det er de 

banebrytende ideer som kan forandre markedet som er i fokus, og her liker en å undersøke og 

gjøre raske forandringer i møte med problemløsninger. Kulturen er ofte preget av spekulasjon 

og eksperimentering, og bedrifter som har dette som hensikt, er etter det DeGraff/Lawrence 

erfarer, mer opptatt av å skape noe nytt i retning av innovasjoner og vekst gjennom ideer som 

i utgangspunktet kan se problematiske ut. Viktig her er å vokse gjennom mer eksternt fokus 
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og divergent tenkning som tilnærming. Divergent eller avvikende tilnærming består av 

imagine og incubate, med mye prøving og feiling, og har derfor mer fleksible mål og 

systemer.     

 

Profilen invest eller investering har inntjening og tempo med konvergent tenkning som 

tilnærming. Det er hovedfokus på finansinvesteringer gjennom tilgang på nye markeder, noe 

som resulterer i et raskt kreativitetstempo med middels resultater. Investoren har konvergent 

logisk tilnærming som hovedtanke. Konvergent, eller samlende tilnærming, består av invest 

og improve som har klart definerte mål og systemer.  

 

Den grunnleggende innstillingen til improve eller forbedring er kjennetegnet med 

inkrementell kreativitet. Fokuset er internt, samtidig som improve eller forbedring har en 

samlende eller konvergent tenkning som hovedtilnærming. Improve står også for 

kostnadseffektivisering.  

 

Den siste profil, incubate, fokuserer på å dele verdier og kommunikasjon. I denne kulturen 

prøver en å lære over tid, og i denne gruppen møter en ofte organisasjoner som arbeider med 

menneskelige ressurser, trening, undervisning og organisasjonsutvikling. Bedrifter med dette 

fokus prøver å skape noe som er av samfunnsverdi. Hastigheten er langsom med divergent 

tenkning, spesielt i utviklingsfasen. Nettverkbygging med deling av kunnskap og 

kommunikasjon er viktig for incubatoren.    

 

Den kreative personen   

En balanse mellom intern motivasjon i samhandling med ekstern input og bidrag er viktig, 

slik artikkelen til Teresa M. Amabile (Amabile, 1996) nevner. I boka ”Psykologi i 

organisasjon og ledelse”, sier Astrid Kaufmann og Geir Kaufmann (Kaufmann og Kaufmann, 

2003) at det ofte kan være en fordel å legge selve idéutviklingsfasen på et individuelt nivå, 

mens den videre diskusjon og endelige evaluering best foregår samlet i gruppen. Artikkelen 

”Brainstorming” av Tudor Richards (Richards, 1999) understreker dette forhold. Videre 

krever utvikling og fornyelse dristighet og en kreativ holdning. Det måtte skapes en 

bedriftskultur som innebar at medarbeiderne fikk støtte til å prøve ut nye ting. Det krevde 

toleranse overfor feil som ble gjort i møte med nye problemer, men ikke nødvendigvis i 

forhold som burde vært unngått.  
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Den kreative prosessen  

I ”Psykologi i organisasjoner” (Kaufmann og Kaufmann, 2003, s 149) skriver de om 

beslutning og kreativitet:   
 

”I moderne organisasjonsliv og bedriftsvirksomhet er endringstakten stor, og 

vi blir stadig mer avhengige av å kunne skape nye ideer som er rettet mot 

forbedringer og nyskapning av produkter”.  
 

Boka drøfter tre typer av beslutningstenkning: Rasjonell analytisk, heuristisk intuitiv og 

kreativ-innovativ tenkning. I starten er ofte ideer både i størrelse og innhold utradisjonelle og 

helt på siden av det logiske, slik kreativ-innovativ tenkning er kjent for å være. Kaufmanns 

sier også ”Den er til tider antilogisk”, og mener også at kreativ tenkning utmerker seg ved at 

prosessene som ligger til grunn for nye og kreative ideer, foregår i en tydelig oppadstigende 

form. De benytter begrepet persepsjon for en intellektuell prosess anvendt på sanseinntrykk. 

Vår evne til persepsjon påvirkes både av biologiske, erfaringsbestemte (skjema) behovs- og 

motivasjonsforankrede, samt emosjonelle tilstander.  

 

I denne fasen av innovasjon og kreativitetsprosess er det viktig å sette profilene som nevnt 

over sammen. De ulike kreativitetsprofilene brukes sjelden hver for seg, men settes sammen 

og tilpasses målsettingen. En må videre finne retningen for hvor en skal, slik at en kan utvikle 

kreativitetsevnen best mulig. Videre må en ha fokus på å forbedre ideen med tanke på å gjøre 

den kommersiell. Gjennom verifisering (testing) og illuminasjon (belysning) av ideer kan vi 

luke ut dårlige og mindre brukbare ideer. Samtidig trenger ideen preparasjon (forbereding) og 

inkubasjon for å gjøres optimal og salgbar. 

 

Place 

Gunstige arbeidsmiljø, med motivasjon og gode rammer for de ansatte, er viktig for at den 

kreative plassen skal gi et godt utgangspunkt for at nye ideer og innovasjon skal finne sted. 

Daniel Goleman understreker i sin artikkel ”What makes a leader?” (Goleman, 2004), at gode 

ledere med emosjonell intelligens er viktig. Samme artikkel slår fast at hvis kreative miljøer 

skal fungere godt i organisasjoner, må de motiveres og få oppmerksomhet fra ledelsen. Det 

må på en måte opprettes hensiktsmessige belønningssystemer. En bedriftsleder har sagt det 

slik (Morgan, 1989):  
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”For å få plass til nyskapere innen våre strukturer, må vi oppmuntre til 

nyskaping og belønne folk som kan tenke morgendagens tanker”.  
 

“Creativity at work” utfordrer oss på å lage en profil på vår egen kreativitet. 

Kreativitetsvurderingen skal være til hjelp for å kunne evaluere og sammenholde mål, praksis 

og personell på både individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Et kreativitetskart er et nyttig 

redskap med tanke på å lage den rette blanding av kreativitetsprofiler for å løse den 

utfordringen som framkommer i prosessen. Profilen, eller kartet, vil kunne være med å finne 

match eller mismatch mellom nivåer i organisasjonen, og finne ut om en eventuelt trenger nye 

medarbeidere for å nå målene som er fastsatt. Dette vil bli gjort med hjelp av en egen 

undersøkelse blant de ansatte i Løiten Almenning, jfr kapittel 7. 

 

Artikkelen “Definition of attidudes. I: The nature of attidudes” av A. H. Eagly & S. Chaiken 

(Eagly, 1993) understreker at positive holdninger er viktig på en arbeidsplass. Det samme gjør 

B. M. Staws artikkel ”Employee positive emotion and favorable outcome at the workplace” 

(Staw, 1994). 

 

Konklusjonen til Staw er at godt humør og positive holdninger har betydning for lønn og for 

egen opplevelse av jobb og kollegaer, samt for andres oppfatning av vedkommende.  Det er 

med andre ord viktig å bygge gode arbeidsmiljø, der positive holdninger og humor får god 

plass, for at kreativitet og innovasjon kan få gode vekstvilkår.   

 

4.1.2 En testmodell for innovasjon 

Vår testmodell for innovasjon bygger på Schumpeters tidligere nevnte teorier om innovasjon 

på Budor, og er kun ment som eksempler som ikke gir et fullstendig bilde av situasjonen.  
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 RADIKAL 
INNOVASJON 
 

INKREMENTELL 
INNOVASJON 

FORNYELSE, MEN 
INGEN KONKRET 
INNOVASJON 

Introduksjon av et nytt 
produkt eller en ny 
kvalitet av et produkt 
 

Heistilpasning aking Akebakken da den var 
ny 

Gjestegården 
Caravanplassen 
Kurs og konferanser 
Aktiviteter etc 

Introduksjon av en ny 
produksjonsmetode 
 
 

   

Introduksjon av et 
produkt i et  
nytt marked 
 

 Snøkrystallen  

Utnytting av en ny  
type råvarer eller 
halvfabrikata 
 

   

Ny organisering  
av en næring 
 

 Fritidsboliger i 
borettslag, leaseback 
time-share og booking 
av private hytter 

 

 

4.1.3 Godt lederskap av innovasjoner 

Godt lederskap vil alltid dreie seg om å kunne se framover, identifisere problemer og se 

muligheter, slik at en kan gripe fatt i disse mulighetene og gi dem form og utvikle dem, slik at 

de kan realiseres. Sist, men ikke minst, er det viktig å være dyktig med mennesker slik at en 

kan inspirere, motivere og engasjere. På bakgrunn av dette vil vi i de neste kapitlene løfte 

fram fem forhold som vi mener er vesentlig når det gjelder godt lederskap av 

innovasjonsprosesser.    

 

4.1.3.1 Den karismatiske leder 

Nyskaping og bedriftsetablering handler i hovedsak om skaperglede, og å drive en idé fram til 

realisering. Dette er ikke noe som springer ut av offentlige støtteprogrammer, og den viktigste 

oppgaven er derfor å skape en kultur som verdsetter den som prøver seg som gründer, og som 

ønsker å realisere drømmer. 

 

Porter nevner i sin teori (Jacobsen,1997) et punkt om foretaksstruktur og rivalitet. Ikke alltid 

har vi vært flinke nok og hatt den grobunn for innovasjon og nyskapning som Porter her 

nevner.  Det er derfor viktig å utvikle holdninger for å skape en kultur som verdsetter den som 
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prøver å skape noe nytt. I nyere litteratur om ledelse brukes betegnelsen transformasjons-

ledelse. Denne form for ledelse er opptatt av å idealisere innflytelse med tillit og 

nettverksbygging rundt leder og ansatte, og av motivasjon, slik at en hjelper andre til å finne 

mening i deres arbeid. 

 

Det er viktig å utfordre ledere på å være preget av transformasjonsledelse med motivasjon og 

nærhet til de ansatte. Bedrifter trenger ledere som kan dette og er pågående, framtidsrettet og 

innovative.  
 

4.1.3.2 Den kreative leder  

I kapittel 7 har vi satt søkelyset på kreativitet og kreativt klima. Vi har videre foretatt en 

bedriftsundersøkelse ved hjelp av Innovatoriums modell for kreativt klima (Winther, 2005), 

modifisert med Ekvalls (Ekvall, 2005) dimensjoner om humor og toleranse. Erfaringene viser 

at kreativitet kan komme i konflikt med effektivitet og ledere som skal vise resultat på kort 

sikt. Et dilemma for lederen er å finne tid og å legge til rette for et kreativt miljø, samtidig 

med effektiv drift og daglige gjøremål. I jappetiden i Norge på 80- og 90- tallet fortelles det 

om flere bedrifter med unge arbeidere, spesielt innen data, som var så kreative at det tok helt 

av. Man kan ikke leve av kreativitet alene, uten struktur og styring, noe flere av disse ”jappe- 

bedriftene" fikk erfare, se for øvrig kapittel 4.2 om kreativitet. 

4.1.3.3 Den globale leder 

Globalisering som begrep er relativt nytt og eksperter vil hevde at det kun har eksistert i 

omlag 30 år. På 70-tallet ble det hevdet at globalisering ville bli et nøkkelord i det nye 

århundret, og i 1999 ble det registrert så mye som 32 artikler (Halvor Bakken, 2005) i uka 

rundt temaet globalisering. Med andre ord var det en stor økning av interesse på kort tid. 

 

Globalisering er verdensomfattende, på tvers av tidligere grenser og regler. Den varierer både 

i bredden (geografisk) og i dybden (intensitet). En innovativ og global leder trenger å ha 

perspektiver utover både det regionale og nasjonale. Vårt samfunn er sterkt preget av 

samhandling og integrasjon mennesker imellom. En god leder trenger å ha dette perspektivet, 

ikke minst med tanke på å ivareta egne ansatte. Et bilde som formidler at ”Verden har blitt 

min hud”, aktualiserer denne dimensjonen som også omtales som Time-space compression.  

(Se kapitel 4.3.2 om samfunnsperspektivet.) 
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4.1.3.4 Den kommunikative leder  

Klar og tydelig kommunikasjon er en viktig dimensjon hos en innovativ leder i dagens 

informasjonssamfunn. Det å ha kommunikative ferdigheter betyr evnen til å forstå og 

videreformidle viktig informasjon, ideer og kunnskap. Vi skiller mellom verbal (de skrevne 

og muntlige ord) og visuell kommunikasjon (formidling uten ord). Sistnevnte kan f eks dreie 

seg om kroppsspråk og gestikulering. Verbal kommunikasjon kan også være informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) som handler om overføring av data mellom personer, steder 

og maskiner. 

 

Forhold oss mennesker i mellom blir sterkt påvirket av hvordan det kommuniseres. Dette 

gjelder f eks i den klassiske ledelsesteorien ”Human Relations” der det fokuseres på hvordan 

makten er fordelt, grad av samhandling, samspill og medvirkning, og hvordan relasjonene 

fungerer. God kommunikasjon og interaksjon er viktig i alle virksomheter og på alle nivåer. 

Mellommenneskelig kommunikasjon blir av mange sett på som ”limet” og ”livsnerven” i alle 

organisasjoner. I all kommunikasjon er det viktig med et smil som virkemiddel; det bringer 

glede, skaper tillit og reduserer usikkerhet. 

 

I alle organisasjoner må kommunikasjon ha et eget fokus. Ledelse er viktig og lederen er 

viktig, men det er hva lederen gjør og hva lederen står for og kommuniserer som betyr noe for 

de ansatte, og dermed for virksomheten. I Norge i 2006 er det ikke tilstrekkelig å ha en 

personlighet som utstråler karisma og integritet. For å være regnet som en god leder, må man 

først og fremst være tydelig. Det vil si at man ikke kan ha noen skjult agenda, men klart må gi 

uttrykk for hva man vil og hvorfor man vil det. 
 

 

4.1.3.5 Den teambyggende leder 

Team og ulike former for prosjektgrupper og arbeidsgrupper er mye brukt i dagens nærings- 

og organisajonsliv. For å kunne være en god leder er det viktig å kunne være pådriver, og å 

motivere til godt samarbeid gjennom gruppe- og teamarbeid. En som ikke lykkes i å etablere 

gode team rundt seg vil måtte slite i lederrollen. I kapitell 4.2.2 har vi valgt å legge fokus på 

kreativitet i grupper og team.   
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4.2 Hva er kreativitet? 

I følge Per Kristensson var det J. P. Guildford som i 1950 ga opphav til ordet kreativitet ved å 

sette sammen create + activity eller skape + aktivitet. I følge Harold P. Welsch (Welsch, 

1980) er ”definisjonen” av kreativitet: 
  

”den prosessen, gjennom hvilken nye unike produkter er generert gjennom 

transformasjon av eksisterende produkter. Disse produktene, nyttige eller unyttige, må 

være nye for den som har skapt dem, og ha verdi for den som skal bruke dem”. 
 

I De Graff og Lawrence, 2002 er kreativitet definert som: 
 

”hensiktsmessige aktiviteter som gir verdifulle produkter, service, prosesser eller 

ideer som er bedre eller nye. Kan utføres av individer, grupper, eller 

organisasjoner”. ”Kreativitet handler om å skape ideer, og om menneskets evne til å 

skape. Denne skaperevne uttrykkes ofte gjennom kunst, litteratur, design, vitenskap og 

teknologi. Utover evnene til å skape, kan begrepet også romme den kreative 

prosessen, den kreative opplevelsen og det kreative produktet” (Bokmålsordboka, 

Universitetsforlaget).  
 

\  
 

Figur 4.2 Kaufmanns modell for kreativitet. Fra Kaufmann 2006, s 23. 

 
Modellen viser at kreativitet er sammensatt nivåer som er avhengige av hverandre. For å 

forstå kreativitet kan vi ikke ta ut ett fenomen. Det hele henger sammen som en helhet og er 

komplekst satt sammen. Vi vil nå ta for oss de ulike sidene ved kreativitet som sammen utgjør 

en helhet. 
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4.2.1 Den kreative person 

”Kreativitet finnes hos alle mennesker” hevder den amerikanske professor og forskeren 

Teresa Amabile (Amabile, 1996) ved Harvard Business School. Amabile blir av noen kalt 

kreativitetsforskningens viktigste person, og har forsket på kreativitet i bedrifter over en lang 

periode. Hun sier at det er feil at et fåtall kreative mennesker kommer med de nye ideene, og 

sier videre at kreativitet er som kondisjon, og at alle kan forbedre sin kreativitet.   

 

Mennesker er også kreative på ulike arenaer, i følge Amabile. Hvis man er kreativ innen 

musikk, er det ikke slik at en nødvendigvis er det i hjemmet. Amabile, som er kjent for sin 

motivasjonsteori, setter spørsmålstegn ved en rekke myter om kreativitet, og har fire råd til 

sjefer som vil øke medarbeideres kreativitet: 
 

• Ta bort alt som forstyrrer når dere arbeider under stort tidspress 

• Møt medarbeidernes problem med forståelse og hjelp 

• Gi offentlig berømmelse til den som har prestert noe bra 

• Hold medarbeidere informert om hva som hender når det er kriser 
 

Noen av de samme tanker finner vi også hos forsker Gro Ellen Mathiesen og forskningsleder 

Martin Gjelsvik i Rogalandsforskning. Gro Ellen Mathiesen har forsket på motivasjon og 

klima for kreativitet og innovasjon blant idrettsutøvere. Også hun kan vise til noen av de 

samme resultatene når det gjelder trygghet i grupper, toleranse for å fremme nye ideer, støtte 

fra teammedlemmer og ledelse (Mathiesen, 2005). I tillegg framhever hun tydelige og felles 

målsettinger og oppgaveorientering som viktige for å fremme et kreativt idrettsmiljø. 

 

4.2.2 Kreativitet i grupper og team 
 

4.2.2.1 Hva er et team? 

På norsk kan en kalle et team for et arbeidslag (Kaufmann og Kaufmann, 2003), til forskjell 

fra arbeidsgrupper som en finner i den ordinære organisasjonen. Forskjellen på et team og ei 

arbeidsgruppe kan forklares slik: Team har ofte andre ledere enn i organisasjonen, teamet er 

sammen om å nå et felles arbeidsmål (individuelt og gjensidig), teamene bygges særskilt for 

en oppgave, teamene har kollektive arbeidsprodukter, åpne møter med ”saken” i fokus. 

Teamet måler den direkte effekten av lagets arbeid. 
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4.2.2.2 Hvorfor benytte team som virkemiddel i innovasjonsarbeid? 

Med bakgrunn i teorien om ”Red-sea” og ”Blue-sea” kan teamene være effektive, mer 

effektive til sin oppgave enn den tradisjonelle organisasjonen ville ha vært (ibid.). 

Forutsetningen for at effektiviteten i et team skal være høy, er at medlemmene i teamet forstår 

at det kreves økte prestasjoner. For økte prestasjoner i et team, må de grunnleggende forhold 

være tilstede (Kjell B Hjertø, 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.3 Grupper/team 

 

Vi ser av figuren at et team må fokusere på:  
 

Funksjonsavhengighet:  Teammedlemmene må jobbe sammen i et nettverk som bygges 

av alle teammedlemmene. Dette utvikles av medlemmene selv. 

Og alle medlemmer er avhengig av de andres kompetanse/ 

egenskaper. 

 

Trivsel og læring: Medlemmenes trivsel og utvikling i teamet er vesentlige delmål 

for teamets resultat. 

 

Ansvarsavhengighet: Medlemmene vil alle være ansvarlig for det sluttproduktet som 

gruppen skal levere. De må alle for en og en for alle svare for 

det teamet har levert av resultater.  

 

 
Sosial gruppe: 
Flere enn to  
individer. 
Samhandling over tid 
Gruppebevissthet 
 
 

Arbeidsgrupper: 
Del av helhet 
Felles mål 
Felles formål 
 

Team: 
Funksjonsavhengighet 
Trivsel og læring 
Ansvarsavhengighet 
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I tillegg til det som er nevnt (Kaufmann & Kaufmann, 2003, s 250), må teammedlemmene 

prøve å få til å: 
 

• Skape felles hovedmål i teamet 

• Ta ut synergieffekter fra teamet 
 

Med disse forutsetningene vil teamarbeid kunne få høy ytelse (ibid). Dvs team som har et 

høyest mulig prestasjonsnivå til forskjell fra pseudoteam, potensielle og virkelige team. 

 

4.2.2.3 Hva fremmer kreativitet i grupper og team? 

Geir Kaufmann viser i sin nye bok, ”Hva er kreativitet?” (Kaufmann, 2006), fem faktorer som 

hemmer og fem faktorer som fremmer kreativitet og problemløsning i grupper. Noen av 

momentene er allerede nevnt i det vi har sagt ovenfor om funksjonsavhengighet, økt 

motivasjon og mestringsfølelse. Kaufmann nevner et par nye momenter som også kan være 

med å trekke synergieffekt ut av kreativt teamarbeid. 

 

For det første er det viktig med ”heterogenitet”, hevder han. ”Gruppen har et vesentlig 

potensial ved at den innbyr naturlig til større variasjon i perspektiver og problemløsnings-

strategier”. Når man arbeider alene har man lettere for å kjøre seg fast i et spor eller en 

spesiell retning. Videre hevder Kaufmann at kognitive konflikter, eller det å sette ideer i 

opposisjon til hverandre, kan ha en betydelig kreativ funksjon. Konflikter og uenighet kan 

med andre ord bidra til noe positivt, så lenge de holdes på et fornuftig, rasjonelt nivå og 

forhindrer konflikter av mer personlige, emosjonelle karakterer. Et annet moment i boka er 

”risikotoleranse”, eller såkalt ”polariseringseffekt”. Et team har lettere for å tørre å gå nye 

veger enn det en har alene som enkeltindivid.    

 

Ovenfor har vi også nevnt at gruppen/teamet står sammen om sluttproduktet med et felles 

ansvar. Det siste momentet som er nevnt i Kaufmanns bok, går nettopp på dette. Hvis en sjøl 

er med i prosessen rundt en viktig beslutning, har en lettere for å ”akseptere” sluttproduktet. I 

følge Kaufmann vil aksepteringsnivået øke betydelig som følge av deltakelse i 

beslutningsprosessen.     
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4.2.2.4 Hva hemmer kreativitet i grupper og team? 

Det er flere momenter som kan være med å hemme kreativitet. Det er viktig å vise til dette, 

for da lettere å kunne utnytte de positive sidene ved det å arbeide kreativt i teamarbeid. I 

forhold til hva som hemmer kreativitet i team, nevner Kaufmann flere momenter: For det 

første sier han at sosialt trykk og konformitet, kan være hemmende. Frykten for å være 

avviker, negativ eller på siden av andres meninger og holdninger er sterke. En kan her skille 

mellom aktiv og passiv konformitet, i følge Kaufmann. I aktiv konformitet legger gruppen/ 

teamet et aktivt press på personens atferd for å rette seg etter gruppens ønskelige retning og 

mål. I mer passiv konformitet er det personene selv som modifiserer og endrer seg i takt med 

det en tror er ønskelig norm i gruppen.  

 

Et annet viktig moment er det såkalte gruppetenkningsfenomenet (GTF) hvor det er en sterk 

tilbøyelighet til å prioritere konsensus fremfor kvalitet (Kaufmann, 2006). Her kommer flere 

av de momentene vi allerede har nevnt med klarlagt felles mål og sosialt trykk og 

gruppepress. Kaufmann viser til Challanger-havariet i 1986 og Colombia-ulykken i 2003, 

hvor NASA måtte erkjenne at GTF hadde en negativ virkning og var en vesentlig årsak til 

ulykkene. Det som skjer er i følge Janis Irvin at ”samhold i gruppen, sterkt lederskap, 

ustrukturert problem, snevert område for løsningsalternativ og press for å finne en løsning gir 

gruppens løsningsforslag en for dårlig kvalitet, med dårlig planlegging, opprettholdelse av 

status quo, inadekvate evalueringer, ufullstendige avgrensninger og forutinntatte informa-

sjonsløsninger” (Kaufmann, 2006). 

 

Geir Kaufmann nevner også skjevhet i deltakelse, validitet og gruppestørrelse som mulige 

momenter som kan hemme kreativitet i grupper og team. Sjøl med store kompliserte oppgaver 

er grupper større enn 8 personer ofte lite hensiktsmessig. At gruppearbeid ofte kan domineres 

av en eller et lite antall medlemmer med flere passive deltagere, er et annet problem. Siste 

moment han viser til i forhold som kan hemme kreativitet i grupper og team er tidsfaktoren. 

Det tar ofte lang tid, og i mange tilfeller svært lang tid, å løse kompliserte program ved hjelp 

av gruppe- eller teamarbeid. Likevel er det viktig å framheve at den kvalitetseffekten en ofte 

får av gruppearbeidet, langt på veg opphever den negative tidsfaktoren det tar å løse 

problemene.       
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4.2.3 Arbeidsmiljø, ledelse og kreativitet 

I artikkelen ”Creativity in context” (Amabile, 1996) hevder hun at den klassiske oppfatningen 

av kreativitet er at den kommer innenfra, som en egen ”drive” fra start til slutt. Samme 

artikkel hevder at nyere oppfatning av kreativitet gjennom 1980-tallet, mener at ytre faktorer 

som sosiale parametre og eksterne sosiale faktorer kan ha en signifikant betydning og til tider 

helt overstyre interne faktorer.   

 

I Kristin Woll sin doktorgradsforskning har hun undersøkt hva som fremmer og hemmer 

kreativitet og innovasjon ved å undersøke sammenhengen mellom arbeidsmiljø, kreativitet og 

innovasjon, og viser til at følgende faktorer er viktige for å fremme kreativiteten blant de 

ansatte: 
 

1 Autonomi: Opplevelse av kontroll og innflytelse over eget arbeid  

2 Utfordringer: Meningsfylt arbeid 

3 Samarbeidsklima: Sosiale og samarbeidsmessige forhold  

4 Arbeidspress: Følelse av et visst arbeidspress 

5 Støtte fra ledelse, kollegaer og organisasjon 
 

Martin Gjelsvik (Gjelsvik, 2005) har satt fokus på ledelsens betydning for å løfte fram et 

sterkt engasjement. En kultur for variasjon og kreativitet krever ansatte som jobber for 

organisasjonenes beste med en dyp lojalitet, medarbeidere som er fleksible og ansatte som 

bruker hele seg med både hender og hode. Også han fremhever teambygging, jobb-berikelse 

og rotering, men ikke minst åpne informasjonskanaler som viktige for det kreative miljøet. 

 

Den svenske organisasjonspsykologen Göran Ekvall (Ekvall, 2005) er kjent for å forske på 

kreativitet innenfor arbeidsmiljø og organisasjoner. Hans banebrytende forskning skal vi 

komme nærmere inn på under kapittel 7 om det kreative klimaet. Det finnes en del kunnskap 

om hvilke betingelser som er viktig for å fremme kreativitet i arbeidslivet. De store hierarkisk 

oppbygde bedrifter eller organisasjoner, som vi kjenner med stor grad av overvåkning og 

rapportering ovenfra, er ikke de mest gunstige i så måte. Snarere er slike organisasjoner 

ugunstige og hemmende for kreativiteten i arbeidslivet (Kaufmann, 2006). Desentralisering 

og mer teamorganiserte strukturer, eller det Kaufmann betegner som ”organiske” styreformer, 

er bedre og gir gode betingelser for å fremme kreativiteten i arbeidsmiljøet. 
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Også innenfor ledelsesteori er det vokst fram en bedre forståelse for hva som er godt 

lederskap med tanke på å fremme kreativitet i arbeidslivet. Kaufmanns (Kaufmann og 

Kaufmann, 2003) viser i sin bok til transformasjonsledelse, som i stor grad er utviklet av 

Bernhard Bass. Transformasjonsledelse går i stor grad ut på å motivere og engasjere de 

ansatte på en slik måte at de kollektivt tar ansvar for bedriftens virksomhet og hver enkelt 

bidrar til å realisere bedriftens visjoner jfr. lederens evne til å transformere og formidle 

bedriftens visjoner er her en nøkkel til å lykkes. Som et ledd i formidling av 

transformasjonsledelse viser Geir Kaufmann til de fire I-ene (Kaufmann, 2006, s 134): 
 

1. Idealisert innflytelse: Leder fungerer som en rollemodell for sine medarbeidere 

2. Inspirerende motivasjon: Motivere og engasjere sine medarbeidere til innsats 

3. Intellektuell stimulering: Gi medarbeiderne utfordringer og stimulere dem til å 

arbeide selvstendig. 

4. Individualisert oppmerksomhet: Behovet for oppmerksomhet og anerkjennelse er 

stor, særlig hos kreative mennesker 
              

Det motsatte av transformasjonsledelse er transaksjonsledelse. Denne form for ledelse bruker 

ytre belønninger og sanksjoner med kontroll og avtalte spilleregler. En slik ledelse med 

ovenfra og ned-fokus, bygd på grunntanken at medarbeiderne må styres og kontrolleres 

strengt, hemmer kreativitet og indre motivasjon.  
 

 

4.2.4 Kreativitet, kultur og samfunn      

Vi som vokste opp på begynnelsen av 1960-tallet i den såkalte dessertgenerasjonen, er kjent 

med forandringen fra industrisamfunnet til informasjonssamfunnet. I 70-og 80-åra, og ikke 

minst i 90-åra, ble dette tydelig og sterkt, med aktiv bruk av mobiltelefoni, elektronisk post og 

internett. G. Kaufmann viser til forskeren Richard Florida som ikke er ubetinget enig i dette. 

Forandringen er langt mer dyftgripende, jfr Florida. Den er kanskje større enn den som gjorde 

seg gjeldende fra jordbruk- til industrisamfunnet. Mange forskere, ingeniører, arkitekter, 

designere, kunstnere og mediafolk arbeider i dag med å skape nye former og nytt innhold. Det 

dreier seg om kunnskap og kreativitet, og Florida (Kaufmann, 2005) går så langt at han 

hevder en ny arbeidsklasse er i ferd med å reise seg, og at det er kreativitet som er drivkraften 

i den nye økonomien.  
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Kaufmann hevder i sin bok ”Hva er kreativitet?” at denne nye gruppa allerede utgjør 30 % av 

arbeidstokken i USA. Det som avtegner seg i følge disse to, er at allerede store deler av 

dagens vestlige verden og morgendagen samfunn er det vi kan kalle kreativitetssamfunnet. 

 

Begrepet kreativitet inneholder både verdi og konvensjon. I følge Kaufmann (Kaufmann, 

2006) er kreativitet ”ideer og produkter som både er nye, har verdi og går mot etablerte 

konvensjoner eller tradisjoner”. Straks vi benytter ordene verdi og tradisjon, er vi over i 

kulturbegrepet. Vi snakker ofte om kultur som et verdensbegrep. I en verden hvor vi 

samhandler og opererer mer og mer på det globale plan, på tvers av landegrenser, religioner 

og befolkningsgrupper, har vi lett for å tenke at kultur er et fellesbegrep som alle har det 

samme forhold til. Når vi hevder at kultur inneholder både verdi og tradisjon, forstår vi at det 

ikke nødvendigvis er verdi og tradisjon som sammenfaller med Vestens måte å tenke på. Vår 

vestlige kultur har et sett med verdier og tradisjoner som nødvendigvis ikke passer inn i 

Østens tankegang eller blant afrikanske stammetradisjoner.   

 

Det er vanskelig å si noe konkret om disse kulturforskjellene, siden vi finner lite av forskning 

som tar for seg dette området. Det som er viktig, er at den forskning vi kjenner til på 

kreativitet og som har grobunn i vestlig kulturarv, ikke nødvendigvis passer inn i 

kulturbegrepet i resten av verden. At kultur er viktig tror vi de fleste kan være enige i, på tvers 

av både samfunnslag og verdensdeler. Men innholdet av verdi og tradisjon vil nok være til 

dels betydelig forskjellig. For eksempel er Vestens kultur mer opptatt av å være utadvent i sin 

kreativitet, mens Østens mystikk framelsker den innadvendte kreativitet med selvutvikling 

mer på det åndelige plan.  

 
4.3 Teori for samfunnsutvikling  

Vi har som brukere av Budor sett at vegene til området utvides, at det stadig blir flere folk i 

bakken og at det i turløypene blir tettere, parkeringsplasser utvides, restaurant, kurs- og 

konferansefasiliteter innredes, det bygges stadig nye hytter og infrastrukturen for disse blir 

stadig forbedret. Hva er det som ligger bak denne utviklingen som vi kan se? Er det 

hedmarkingen som blir mer sunn og frisk, og bruker utmarka mer eller er det andre momenter 

som påvirker utviklingen? Vi mener at disse observerte trender har sin bakgrunn fra den 
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generelle samfunnsutvikling og ønsker å belyse utviklingen for å gi en bakgrunn for hva som 

skjer på Budor og flere steder i Norge, i den vestlige verden. 

 

Østlandsforskning har gjennomført en rekke studier om utmark, fritidsboliger og temaer 

beslektet med dette. Tilsvarende har vi funnet undersøkelser om samme tema i Sverige, 

Cerum v/Robert Petterson (Petterson, 1999), ”Foreign second home purchases”. Videre har vi 

funnet studier fra Spania (Modenes og Colas, 2003) ”Territorial expansion of secondary 

residence in Spain - two elements of the same system” med data om utbredelsen av 

fritidsbolig/second homes i noen europeiske land. Vi har funnet data om second homes i USA 

fra en undersøkelse ved Harvard University (Di Zhu Xiao, McArdle og Masnick, 2001): 

Second homes: What, How Many, Where and Who? Utover dette ønsker vi å benytte en del 

data fra Statistisk Sentralbyrå for å belyse trender og utvikling i det norske samfunnet som 

underbygger våre antakelser om at utbyggingen og omsetningen av fritidsboliger henger 

sammen med andre samfunnstrender. Vi benytter teorier fra Human Geography (Knox og 

Marston, 2004) som beskriver utvikling, urbanisering, globalisering og Christallers teorier 

som beskriver hvordan samfunnet er bygd opp i hierarkiske system med stadig bedre tilbud 

desto lenger opp i hierarkiet en befinner seg. Både Østlandsforskings undersøkelser og 

undersøkelsen til Robert Petterson trekker fram resultater fra en annen undersøkelse 

gjennomført av Coppock i 1997, ”Second Homes: Course or blessing?” hvor det konkluderes 

med at den store veksten i etterspørselen etter second homes er et resultat av høyere mobilitet, 

høyere inntekt og mer fritid i sammenheng med urbanisering. 
 

4.3.1 Teknologisk utvikling  

Vi setter opp en enkel oversikt for å vise utviklingen gjennom de år hvor utvikling og endring 

av samfunnet har vært svært vesentlig. Dette for å få et historisk perspektiv på de trender som 

vi ser i dag. 

 

Årene 1500 – 1790:  

Livssituasjonen er preget av jordbruk, skogbruk, fiske og fangst (primærnæringene). 
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Årene 1790 - 1850: 

Tidlig mekanisert tidsalder preget av vannkraft og dampmaskiner, senere utvikling av 

jernbearbeiding, utvikling av elvebaserte transportsystem, kanaler, vegsystem mv. (Knox og 

Marston, 2004) 

 

Årene 1840 - 1890:  

Den industrielle revolusjon tar til. Inntreden av kulldrevne dampmaskiner, stålprodukter, 

jernbane, shipping og maskinelle verktøy. 

 

Årene 1890 - 1950:  

Oppfinning av forbrenningsmotorer, olje og plastmaterialer/produkter, elektrisk tungindustri, 

luftfart, radio og telekommunikasjoner, motorveger, globale luftfartsruter. Ytterligere 

overgang til sekundær- og tertiærnæringer. 

 

Årene 1950 – 1980/1990:  

Utvikling av atomkraft, romfart, datamaskiner, petrokjemisk industri, elektronikk mv  

 

Årene 1990 og framover:  

Utvikling av solengeri, robotteknologi, mikroelektronikk, bioteknologi, avanserte materialer 

(f eks termoplastikk), informasjonsteknologi (ofte omtalt som kommunikasjonstidsalder). 

 

4.3.2 Globalisering  

Globalisering er en prosess som har pågått i flere hundre år, særlig siden 1600-tallet, men har 

fra det 19. århundret og fram til i dag blitt satt i stadig bedre system, ikke minst de siste 50 

åra. FN er et eksempel på dette, likeså internasjonal tidsangivelse, internasjonale lover, 

menneskerettigheter og internasjonale handelsavtaler (Knox og Marston, 2004).  

 

Her er det viktig å bemerke at man ser på verden ut fra det perspektiv om at deler av verden 

som Nord-Amerika, Vest-Europa og Oseania er å anse som sentrale områder. Sør-Amerika, 

Asia uten sentrale Asia, Australia og Sør-Afrika er å anse som semiperifere og resten av 

verden som hoveddelen av Afrika, nordvestre deler av Sør-Amerika og sentral-Asia er 

perifere. Parametere som nyttes her er kommunikasjon, handel, transport mv. Ut fra 
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perspektivet om at disse såkalte perifere deler ikke i samme grad tar del i denne utviklingen, 

ser vi i andre sammenhenger at denne delen av verden omtales som utviklingsland/u-land. 

 

Her listes noen kjennetegn på globalisering (Peter de Souza, 2005): 
 

1. Økonomien har blitt internasjonal med mindre innslag av nasjonalstatens innblanding 

og påvirkning 

2. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien har utviklet seg dit at informasjon kan 

sendes til de fleste uten vesentlige hinder 

3. ”Alle” har tilgang til internett 

4. Grenseoverskridende helseproblemer 

5. Økt innflytelse fra regionale organisasjoner som for eksempel EU 

6. De multinasjonale selskaper blir stadig større (200 foretak produserer mer enn 50 % 

av verdens industriproduksjon) 

7. Non Governmental Organisations som Røde Kors, Greenpeace osv. får stadig høyere 

innflytelse via bl a mediepåvirkning osv 

8. Globale steder som Tokyo, New York, London mv er involvert hver time hele uken  

(24/7) rundt transaksjoner på den internasjonale arena og deres involvering der er i 

noen sammenhenger mer viktig enn den nasjonale plassering 

9. Stadig økende likhet i globale trender, f eks innenfor konsum og kultur og samtidig en 

viss grad økt lokal differensiering 

 

The Fast and the slow world: 

The fast world: Folk, steder, regioner som er direkte involvert som produsent og forbruker i 

internasjonal industri, moderne telekommunikasjon, forbruk av materielle goder og 

internasjonale nyheter og underholdning. 

 

The slow world: Folk, steder, regioner som deltar i internasjonal industri, moderne 

telekommunikasjon, forbruk av materielle goder og internasjonale nyheter og underholdning 

på en begrenset måte.  

 

En kan si at en deltaker i the fast world ofte er bosatt i de sentrale områder av verden, har 

utdanning, kommunikasjonsmidler, dresskoder, tjener penger og er kort sagt en del av et slikt 

system. Et eksempel som brukes til å beskrive ”the slow world” er en innbygger i 
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slumstrøkene i Mexico City, med ingen eller lav utdanning, ekstrem lav inntekt og 

handlefrihet. Han deltar ikke i det beskrevne systemet, har ikke tilgang til informasjon på 

samme måte, og heller ikke mulighet til å koble seg på. Dog kan han være oppdatert på 

internasjonal fotball og spise en hamburger fra McDonalds (Knox & Marston 2004). 

 

Time – space compression (tid/rom sammenpresning): 

Begrepet kan forstås som alles inngripen med alle, alles funksjonelle kontakt med alle. 

Hastigheten, tid og fysisk avstand har økt eller minsket. Relativ avstand reduseres samtidig 

med at andre plasser seg i mellom får en relativt større avstand, jfr David Harvey (Peter de 

Souza, 2005). 

  

Utviklingen som vist ovenfor har gitt oss transport- og kommunikasjonsmidler slik at tider og 

steder i forhold til hverandre over tid har blitt mindre. For eksempel kan man betrakte 

avstanden mellom Oslo og London nå, i forhold til tiden det tar å fly dit eller ved å ta en 

telefonsamtale, sende en mail etc. Før postens inntog måtte man ta seg mellom steder ved 

hjelp av transportmidler som krevde svært mye lenger tid. Dvs. at vi i hovedsak kan betrakte 

verden ut fra tid og ikke lenger etter avstand. Her bør bemerkes at avstanden i tid for enkelte 

på landsbygda i den sentrale del av de vest-europeiske byer og tettsteder, er svært avhengige 

av hva slags transportmidler som er tilgjengelige. Det er de allment tilgjengelige transport- og 

kommunikasjonsmidler som utgjør Time/Space-compression. Dersom en er handikappet, eller 

ikke har førerkort for bil/råd til bil, kan avstanden mellom to steder faktisk ha økt i 

tidsforbruk. 

 

4.3.3 Urbanisering  

Urbanisering uttrykkes (Knox og Marston, 2004) ved at sivilisasjoner samler seg sammen på 

et geografisk konsentrert område som tettsteder og byer. Urbanisering har man hatt siden tida 

for de første jordbruksrevolusjoner. Ser vi på historien var det relativt store byer rundt i 

verden i grekernes og romernes storhetstid, i Romerriket er Pompeii et eksempel på tidlig 

avanserte urbanisasjoner.  

 

Motivene for å bo tettere i urbanisasjoner har variert gjennom tidene. Sikkerhet i tidlige tider, 

sysselsetting under den industrielle revolusjon og mot ”mulighetenes steder” (som for 
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eksempel gir stort tilbud av service, utdanning, kunst og kultur, opplevelser og arbeidsplasser) 

som man ser i dag. Dette understøttes ved teoriene til Christaller (Peter de Souza, 2005) om at 

tilbudene til befolkningen øker desto lenger en kommer oppover i et hierarkistisk system. Vi 

ser at bygdene i Norge har mindre tjenestetilbud enn tettsteder og småbyer. En bygd har 

kanskje en nærbutikk, men må til et større tettsted for å velge i flere butikker eller kjøpe 

bensin. Dersom en har behov for spesialbutikker, legetjenester etc må en bevege seg høyere 

opp i hierarkiet. Det samme gjelder for skoler. Grender har kanskje felles barneskoler, 

tettsteder har ungdomsskoler og byer har de videregående skolene. Vi vil senere se av figur 

5.6 at nær 80 % av befolkningen bor i byer eller tettsteder hvor de antatt får oppfylt sine 

ønsker og behov i det hierarkiske systemet.  

 

4.3.4 Teorier om rekreasjonslivet – fritidsboliger 

Arbeidet til Robert Petterson (Petterson, 1999) trekker fram at mennesker så tidlig som i 

antikken hadde fenomenet rekreasjon gjennom reise og opphold i fritidsboliger. Det var 

samme motivasjon bak rekreasjonslivet den gang som det er i dag. Mennesker ønsker å 

oppleve andre steder og oppholde seg under andre omgivelser enn der vi bor og arbeider til 

daglig samt behovet for å oppleve noe annet og noe nytt. Det var i tidligere tider de bemidlede 

som kunne sette av både tid og ressurser til å kunne ta seg rekreasjon og reise både mht til tid 

og penger. Urbanisering og industrialisering skapte nye kategorier mennesker som utgjorde en 

intellektuell gruppe som kunne tillate seg å idealisere friluftsliv og rekreasjon i pakt med 

naturen gjennom å bygge seg fritidsboliger i strandsoner, på fjellet eller på landsbygda. Dette 

fenomenet med fritidsboliger var en motstrømsbølge til urbaniseringen. Det framkommer 

også at nåtidens stress og usunne omgivelser i storbyer og tettsteder fremmer interessen for å 

oppholde seg mer nær naturen og søke tilbake til de naturlige omgivelser som ”Gud en gang 

skapte”. Urbaniseringer i denne sammenheng, ses på som menneskeskapte, kunstige og 

usunne omgivelser. Vi ser at dette stemmer overens med slutninger som også er referert i 

samme undersøkelse hvor den økte etterspørselen etter fritidsboliger forklares med høyere 

mobilitet, høyere inntekt og mer fritid og i sammenheng med urbanisering. Det ser ut som om 

at den folkelige frasen ”å slappe av på hytta” har mer vitenskapelig basis enn man kanskje er 

klar over. 
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4.4 SOFT-analyse 

SOFT-analyse er en situasjonsbestemt analyse, og et viktig hjelpemiddel for å kartlegge 

bedriftens interne og eksterne arbeidsbetingelser (Framnes og Thjømøe, 2001). Den brukes til 

strategisk langtidsplanlegging der det er viktig med en vurdering av sine egne sterke og svake 

sider, samt å definere problemer og muligheter som kan oppstå i framtida. SOFT er en 

forkortelse for de engelske ordene Strengths (styrke), Opportunities (muligheter), Faults 

(svakheter) og Threats (trusler) - altså en sammenstilling av positive og negative faktorer. 

Dette kan settes i system på denne måten: 
 

1. Styrke (Strength)  

Hvilke sider ved nåværende virksomhet er 

organisasjonens styrke, og hvordan kan en best 

utnytte og vedlikeholde disse sterke sidene? 

2. Muligheter (Opportunities)  

Hvilke forhold ved virksomheten innebærer nye 

muligheter i framtida? Hva bør gjøres for å utnytte 

disse mulighetene? 

3. Svakheter (Faults) 

Hvilke sider av virksomheten har feil eller svakheter, og 

hva kan gjøres for å rette på disse forholdene? 

4. Trusler (Threats)  

Hvilke fremtidige forhold innebærer trusler 

virksomheten, og hva bør gjøres for å stå bedre rustet 

til å møte disse truslene? 

Figur 4.4, SOFT-analyse 

 

Styrke og svakheter er interne betingelser, mens muligheter og trusler er eksterne. Videre er 

styrke og muligheter positive elementer, mens svakheter og trusler er negative elementer, og 

det er ofte her den største utfordringen ligger, se kapittel 6.4.5.  

 

 

4.5 Triple helix  

Triple helix er et begrep og navnet på en type innovasjonssystem (Jacobsen, 1997) som setter 

fokus på samarbeid og samhandling mellom 

• forsknings- og utviklingsinstitusjoner (FoU) 

• bedrifter/organisasjoner  

• offentlige myndigheter  
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Dette samarbeidet må baseres på kunnskap om hvordan innovasjoner er blitt til. Læring, 

nyskaping og kunnskap skjer ikke som kommunikasjon fra den ene part til den andre, men 

utvikles ofte best i samspill mellom flere involverte parter. FoU er i praksis ofte 

høgskolesystemet, representert ved både studenter og lærere. Det er disse vi skal konsentrere 

oss om i kap 6.10.1. Finansieringa bør være en mest mulig lik fordeling mellom de tre 

involverte. Målet er at alle skal ha noe å tilføre, og at alle kan lære av hverandre i samspill 

med hverandre. 

 
Klart for vielse i iskrystallen; en opplevelse for livet. Foto: Budor.no 

Fokus på innovasjon og nyskaping øker fra år til år. Både teoretikere, praktikere og politikere 

er enige om at vekst fører til vekst, og at samarbeid og ulike typer tilrettelegging er nødvendig 

for å initiere utvikling. Dette gjelder kanskje spesielt reiselivsutvikling! Triple helix forteller 

oss om forholdet mellom næring, myndigheter og høgskolesystemet, der alle er relativt 

likeverdige parter, der de kan overlappe eller overta roller for hverandre, f eks i 

utviklingsarbeid. Dette fordi det finnes mange små og mellomstore aktører, og hver for seg er 

de lite slagkraftige. Dette er ei arbeidsintensiv næring, de er avhengige av felles ressurser (f 

eks natur), de har ofte lav kompetanse og ganske lav lønnsomhet. Vi skal senere vise hvordan 

Triple helixmodellen kan brukes som basis for hva som skal til for å sikre vellykket utvikling 

av reiselivsdestinasjonen Budor. Hovedpoenget er at samarbeid etter Triple helixmodellen 

kan igangsette en god sirkel med positive konsekvenser på lang sikt for alle involverte parter. 
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Reiselivsnæringen har, som tidligere antydet, en del kjennetegn som skulle tilsi at den 

positive nytte av samarbeid i forhold til å skape gode utviklingsprosesser, vil være stort. Dette 

bør de også benytte seg av i Løiten Almenning generelt og Budor spesielt.  
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DEL C: EMPIRI BUDOR - FRA GLOBALT TIL 
LOKALT PERSPEKTIV 

5 Samfunnsutvikling 
 
5.1 Internasjonale trender 

5.1.1 Flyttemønster 

Norge ligger på flyttetoppen i Europa, og figuren nedenfor viser flyttehyppigheten i Europa 

der vi ser at innbyggere i de nordiske landene flytter oftere enn i sine naboland i Europa. 

Årsaken antas å være at mobiliteten er større i de nordiske land da store avstander gjør at 

bytte av arbeid også medfører bytte av bosted.  
 

 
Figur 5.1  Flytteintensitet i Europa. Viser %-andel av befolkningen i  
Europa som har flyttet. Kilde SSB, 2002. 

 

”Norge er i uttakt med Europa” skriver Lars Østby i SSB (Statistisk Sentralbyrå, 2002). 

Urbaniseringstrenden i Europa avtok på 1990-tallet. Trenden i Europa er at innbyggere i de 

aller største byene flytter til mindre byer med et innbyggertall på mellom 100.000 og 250.000. 

Sammenligner vi dette med Christallers teorier kan vi utlede at den moderne europeer ønsker 
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å ligge høyt i hierarkiet. Det kan se ut som om europeerne tar noen verdivalg med den følge at 

en senker kravene på tilbud for å få mindre av storbyens negative sider. Figuren nedenfor 

viser hvordan flyttemønsteret er gjeldende for noen europeiske land. 
 

 
Figur 5.2 Flyttemønster i Europa. Viser om det er vekst  
eller nedgang i byene i Europa. Kilde: SSB, 2002. 

 

5.1.2 Europeisk mobilitet 

Den generelle samfunnsutvikling fører med seg en økt trafikkvekst (Ericsson, et al, 2005a, s. 

57). Det er slått fast at det er samsvar med utviklingen i BNP og utviklingen av trafikk 

(korrelasjonen 1:1). Private kjøretøy er mest dominerende i EU 15-regionen (dvs de 15 første 

EU-landene) etter målinger i 2003, og utgjør om lag ¾ av alle turer som gjøres. De lister 

følgende årsaker til økt transport: 
 

• Større separasjon mellom arbeids- og boområder, med økende grad av arbeidspendling 

• Vekst i tjenesteproduksjonssektoren som krever økt mobilitet 

• Høyre velferdsnivå og økende andel disponerbar inntekt som resulterer i et øket nivå 

av motorisering 

• Mer fritid som ”råmateriale” for rekreasjon 
 

Samme rapport forteller også at persontrafikken økte med 120 % i perioden 1970-1999.  
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5.1.3 Europeisk inntekstoversikt 

Norge er omtalt som et av verdens rikeste land. Dette er en sannhet med visse modifikasjoner, 

og vi viser i figuren nedenfor hvor den gjennomsnittlige industriarbeiderlønn i Europa er 

fordelt etter nasjoner og utregnet i forhold til faktisk kjøpekraft for personlig konsum. Vi ser 

at Danmark, Belgia, Tyskland, Nederland, Sveits, Luxembourg og Storbritannia har høyere 

kjøpekraft enn Norge. Danmark ligger faktisk 18 % over Norge. Det er vesentlig å merke seg 

at oversikten kun gjelder for personlig konsum og ikke øvrig innhold i velferdsstaten hvor for 

eksempel Norge etter en FN-term (Human Development Index) ligger høyest. 
  

  
Figur 5.3 Nivåindekser for bruttolønn i Europa for en gjennomsnittlig  
industriarbeiderlønn, basert på kjøpekraftspariteter for personlig konsum.  
(Norge = 100). Kilde: SSB, 2002. 

 

Vi ser av neste figur hvordan andelen av innbyggere i lavinntektsgrupper fordeler seg over 

Europa. De nordiske landene og Nederland, Tsjekkia, Ungarn, Luxembourg og Frankrike har 

lavest andel av lavinnteksgrupper, mens Spania, Storbritannia, Irland og Italia av de vest-

europeiske landene har høyere andeler. 
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Figur 5.4 Andel av befolkningen i lavinntektsgrupper i Europa for 2003.  
Kilde: Eurostat, 2003. 

 

5.1.4 Europeisk utdanning 

Den europeiske befolkningen tar stadig mer og høyere utdanning. Figuren nedenfor viser et 

bilde på hvor mange år befolkningen i de europeiske land kan forvente å bruke på 

skolebenken i framtida. 
 

 
Figur 5.5 Forventede antall år i utdanning for OECD-land i 2004.  
Kilde: OECD, Education at a Glance. Eurostat, 2006.  
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5.1.5 Europeiske fritidsboliger 

Vi har i Norge en oppfatning om at hytteliv er et særnorsk fenomen. Vi tror vi er født med ski 

på beina, ryggsekk på ryggen og at alle gjør som den kjente eiendomskongen i Norge, Olav 

Thon, bruker marka, hytta og fjellet så snart vi har mulighet. Det er internasjonalt 

gjennomført noen studier som kan angi noen forholdstall for hvor stor andel av befolkningen 

som faktisk eier en fritidsbolig eller ”second home” som det omtales i USA. Den spanske 

undersøkelsen har funnet fram til data for Spania, Frankrike, Nederland, Storbritannia og 

Tyskland, mens en undersøkelse fra Harvard viser data fra USA. Robert Pettersons 

undersøkelse (Petterson, 1999) viser tall for Sverige, mens SSB gir oss data fra Norge. 

 

En oversikt kan settes opp slik: 

Andel av husholdningene som har Second homes/fritidsbolig. 

Spania                              15 

% 

Frankrike         9 % 

Nederland         5 % 

Storbritannia         1 % 

Tyskland                        <      1 % 

USA          5 % 

Sverige        14 % 

Norge         20 % 

 

Undersøkelsene viser at det er forskjellig hva en definerer som fritidsbolig/second home, f eks 

er ca 20 % av second homes i USA mobile. I Sverige finner vi at mange av fritidsboligene er 

opprinnelige bolighus som er konvertert etter hvert som usentrale områder er fraflyttet 

gjennom urbanisering. Dette antas å gjelde for de land som er listet, med unntak av Norge. I 

Norge er fritidsboliger, i hovedsak oppført og alltid vært tenkt brukt som fritidsbolig, typiske 

hytter. Dette har igjen en sammenheng med særnorske lover som Konsesjonsloven og Plan- 

og bygningsloven, som gir begrensning i hvordan en kjøper, bruker og registrerer en eiendom 

i Norge. Det er vesentlig at Konsesjonsloven i Norge gir en effekt av at f eks trivelige 

skjærgårdshus og mindre gårdsbruk i innlandet ikke kan kjøpes dersom en ikke bosetter seg 

der. Denne undersøkelsen har ikke kartlagt hva slags regler som gjelder for disse forhold i de 



Master of Innovation Management  Side 64 
  

 

 
 

”Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” 
Vitenskapelig avhandling av Arne Tømmervold, Vidar Nerem og Per Inge Bergan 

 

øvrige land vi har tatt med i oversikten over. Vi må nok også være klar over at second homes 

kan være både i urbane og rurale strøk. Vi ser fra en internettside i USA (USA Today, 2006) 

at ca 40 % av boligomsetningene omfattet second homes, både for investering og som egen 

fritidsbolig. Summerer vi opp og tar det som en forutsetning at de andre land i oversikten over 

ikke har typiske regulerende bestemmelser som i Norge, er det nok riktig å si at blant enkelte 

europeere og amerikanere har nordmenn relativt sett mye større andel fritidsboliger pr 

husholdning enn de øvrige, sjøl om svensker og spanjoler også har en relativt stor andel. 

 

 

5.2 Nasjonale trender  

 

5.2.1 Innledning 

Vi ønsker i denne delen å gå relativt bredt ut for å beskrive trender i det norske samfunn som, 

jfr Coppock, har innvirkning på etterspørselen etter fritidsbolig, og generelt for 

rekreasjonsbehovet.  

 

Urbanisering er utgangspunktet for at behovet for rekreasjon oppstår, og vi ønsker å beskrive 

urbanisering ved å hente inn data for flyttemønster og beslektede emner som boligbygging og 

befolkningsutvikling. Vi mener også at det er interessant å se på trender i bolig- og 

fritidsboligbygging for å få en oversikt over når det bygges, og om det bygges mer nå enn 

tidligere. Videre er det interessant å se hva slags type og størrelse på bolig som det bygges 

mest av i dag for å sammenligne med fritidsboliger som bygges. 

 

Vi vil kartlegge utviklingen i mobilitet via personbiltrafikkutvikling. Videre kartlegge 

inntektsendringen og kvinners inntreden i arbeidsmarkedet. Det er også interessant å kartlegge 

utviklingen for primær-, sekundær- og tertiærnæring samt utdanningsnivå, for å kartlegge om 

forutsetningen for å idealisere rekreasjonslivet er tilstede. Vi ønsker også å se på hvordan 

nordmenns fritid utvikler seg for å se trender som er av betydning for etterspørselen etter 

fritidsboliger; inntekt, mobilitet og fritid. 

 
Den neste figuren viser utviklingen i urbaniseringen i hhv Norge og Sverige. Det er en jevn 

urbanisering i takt med den tekniske utvikling. For Norge ser vi en raskere vekst fra ca 1950 

og inn i 80-årene med en liten nedgang i stigningen i 90-årene med fortsatt økning i 
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Figur 5.6 Andel av befolkningen som bor i tettbygde strøk i Norge og Sverige i perioden 
1910 – 2001. Kilder: SSB og Statistisk årbok for Sverige 2004. 

 

urbaniseringen inn i det nye årtusenet. Sverige har jevn og kraftig utvikling fra 1930 og fram 

til ca 1970, med en utflating deretter. Vi ser at Norge ligger over 30 år etter Sverige i andel av 

befolkningen som bor i tettbygde strøk, dvs vi fortsetter å urbanisere på det fjerde tiåret og har 

ennå ikke nådd en andel på 80 % av befolkningen. Sverige har ligget på ca 80 % siden 1970.  

 

Norge er i en særegen situasjon i Europa da det stadig er urbanisering fra utkantstrøk til de 

mest folkerike områder, jfr figur fra SSB, og det er folk i alderen 20 – 40 år som sørger for 

den stadige urbanisering i Norge (Statistisk Sentralbyrå, 2001). Vi kan si at både nordmenn og 

øvrige vest- europeere tar del i ”the fast world” da vi alle ønsker å bo der tilbudene og 

mulighetene er størst.  
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Figur  5.7 Innenlandsk nettoinnflytting til kommunene i Norge  
i 2005, pr. 1000 middelfolkemengde. Kilde: SSB, 2006. 

 

Det kan også i Norge observeres enkeltinnslag som en motstrømsbølge mot The Fast World 

og en bevisst valgt livsstil, ofte benevnt som ”The Slow World” med ”Slow Cities” og ”Slow 

Food”. Nedenfor vises en faksimile fra Dagbladet 30.09.2006, som viser at det også 

forekommer i Norge. Her er det nok innslag av klare verdivalg med relativt store 

konsekvenser for enkeltpersoner involvert. Dette understøttes av observerte trender fra 

Stockholm, gjengitt på forelesning, Svante Karlsson, MIM, 2006.  
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5.2.2 Boligbygging og urbanisering 

Vi ser at det i Norge er en jevn og langsom urbanisering i forhold til Sverige og resten av 

Europa. Dette gir også en jevn boligutbygging. Tabellen nedenfor viser en nær kontinuerlig 

utvikling på antall boliger som beboes i Norge. Det var en periode med svært høy 

boligetablering etter 2. verdenskrig i Norge som antatt er et resultat av gjenoppbyggingene. 

For øvrig må vi nok regne med at økt antall bebodde boliger er et resultat av den 

kontinuerlige urbanisering siden den industrielle revolusjon gjorde sitt inntog på slutten av 

1800-tallet.  

 

Fra SSB tabell 8 fullførte bygg (SSB, 2006 a) kan vi sette opp følgende oversikt: 
 

År  antall boliger bygd  gjennomsnittlig BRA(bruksareal). 

1983   32.513    158 m². 

1993   15.897    134 m². 

2003   21.405    129 m². 

2005   29.544    117 m². 

 

 

Vi ser av tabellen at vi snart er oppe igjen på byggevolum som var i starten av 1980-tallet. Det 

som bør observeres er at gjennomsnittlig bolig blir stadig mindre. Fullførte boliger i 2005 var 

117 m² i BRA, mot 158 m² BRA i 1983.  

 

Fra SSB tabell 386 (SSB, 2004) for boliger satt i gang, kan vi se følgende (listen er ikke 

uttømmende):  
 

Boligtype   andel av alle.  BRA gjennomsnittlig. 

Enebolig     5 %   191   m² 

Rekke, kjede, småhus  14 %   101   m² 

Leilighet i blokk  46 %    86,6 m² 

 
Vi leder ut av dette at det er typen bolig som skal bygges som gir et mindre totalt antall m² 

bruksareal (BRA). Det bygges flere av de minste boligene med en gjennomsnittlig størrelse på 

nær 87 m² BRA.  
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Totale tall for Norge pr. 2006 (SSB, 2006 a) er: 
 

• I Norge er det 3,7 millioner bygninger, herav 1,4 millioner boligbygninger 

• Det er 2 millioner bebodde boliger, herav 1,1 millioner eneboliger og en halv 

million leiligheter. Det er en dobling av boliger siden 1950 

• Nesten åtte av ti husholdninger eier sin bolig  

 

I 2001 hadde gjennomsnittsboligen 4,1 rom, en økning fra 3,6 i 1980. (NB! Det er ikke 

registrert større bruksareal). 

 

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall bebodde boliger i Norge (SSB). 
 

 
Figur 5.8 Antall bebodde boliger i Norge i perioden 1920- 2001 (i millioner).  
Kilde: SSB, 2006 
 
 

5.2.3 Hvor arbeider folk? 

Østlandsforsknings ”ØF-Rapport nr. 07/2004 – Regionenes tilstand” (Selstad, 2004) s. 91, 

viser en næringsstruktur for Norge pr. 2001 fordelt på henholdsvis 3,5 % i primær-, 22,1 % i 

sekundær- og hele 74,4 % i tertiærnæring. Relativ endring fra 1990 til 2001 viser en nedgang i 

primærnæringer med 31,8 %, samt en svak nedgang også for sekundærnæringer med 2,6 %, 

mens tertiærnæringene har økt med 21,8 %. 
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5.2.4 Antall innbyggere i Norge 

Neste figur viser utviklingen i folkemengde i Norge fra 1950 og fram til 2005 med 

framskrevet kurve fra 2005 til 2060 med tre alternative utviklingsmuligheter: 
 

 
 

Figur 5.9 Folkemengde i Norge pr. 1. januar. Registrert 1950- 2005, og framskrevet  
2005- 2060 i tre hovedalternativer. Kilde: SSB, 2006 

 

Vi ser at folketallet i Norge på 55 år har økt med noe over 40 %, og antas å vokse de neste 25 

år. 

 

5.2.5 Antall husstander 

Jfr SSB´s folke- og boligtelling i 2001 får vi følgende oversikt over antall husstander i Norge: 
 

År.  Antall private husholdninger   antall personer i hver husstand 

2001   1 961 548     2,3 

1960   1 077 168     3,3 

 
 

5.2.6 Kjøpekraft 

Den generelle kjøpekraften er vesentlig styrket og samfunnet går over i konsumentadferd. I 

perioden 1962 – 2002 var reallønnen i Norge mer enn doblet jfr. rapport fra SSB, økonomiske 

analyser, nr. 5/2003 (SSB, 2003).  
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5.2.7 Flere kvinner i lønnet arbeid 

Kvinner har de siste 50 år hatt inntreden på arbeidsmarkedet i større grad enn før, noe som gir 

en ytterligere vekst i husholdningenes disponible inntekt og understreker den økte 

kjøpekraften gjennom de siste desennier. 
  

 
 

Figur 5.10 Antall sysselsatte menn og kvinner i alderen 16- 74 år i Norge i 1972 og 2005, vist i 
1.000 personer etter kjønn og tid. Kilde: SSB, 2006.  
 

 

Tabellen viser yrkesfrekvensen for kvinner og menn i årene 1972- 2002. Vi ser at antall 

kvinner i arbeidsmarkedet har økt med ca 20 % i løpet av de siste 30 år. Menn har ligget på et 

relativt stabilt nivå de siste 30 år hvis en hensyntar befolkningsøkningen (SSB, 2006 a). 
 

 

5.2.8 Mindre arbeidstid 

Vi ser av tabellen at menn får noe mer fritid fra lønnet arbeid. Kvinner øker sine arbeidsuker i 

lønnet arbeid, men her må vi anta at det er mange kvinner som har utvidet sine stillinger med 

større stillingsbrøk. Dette går fram av sammenligningen mellom forrige tabell som viser 

vesentlig økning av kvinner i lønnet arbeid. Menn har fortsatt ca 8 timer lengre arbeidsuke 

enn kvinner. 
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Figur 5.11 Antall timer i lønnet arbeid for kvinner og  
menn i Norge i perioden 1972- 2002. Kilde: SSB, 2006.  
 

 

5.2.9 Mer fritid 

Vi ser at SSB´s tidsbruksstudier (SSB, 2004) at andelen tid et menneske bruker på fritid øker. 

Det er her interessant å se at vi faktisk bruker noe mer tid på inntektsgivende arbeid i 2000 

enn i 1972, her må nok kvinners inntreden i arbeidsmarkedet svare for en del av den 

økningen. Den klare tendensen er mindre bruk til husholdsarbeid og mer fritid. 
 

 
Figur 5. 12 Tid brukt til ulike aktiviteter i Norge en gjennomsnittsdag blant personer 
i alderen 16- 74 år i perioden 1971– 2000 (vist i minutter). Kilde SSB, tidsbruksstudier 2004. 
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Figur 5.13 Tid brukt til typer husholdsarbeid blant kvinner og menn i alderen 16- 74 år i Norge for 1971, 1980, 1990  
og 2000. Gjennomsnitt pr dag i timer. Kilde: SSB, 2004. 
 

Vi ser av denne oversikten at det særlig er kvinner som bruker mindre tid i husholdsarbeidet. 

De øvrige verdier er relativt stabile for begge kjønn. Vi kan også fra SSB´s 

levekårsundersøkelse for 2004 få konstatert at Nordmenns deltakelse i organisasjoner daler 

fra 57 % i 1997 til 50 % i 2004. Det er videre tall i SSB´s tidsbruksstatistikk som viser at 

nordmenn bruker tiden stadig mer alene. Økningen i tid alene er i perioden 1990 til 2000 økt 

fra ca 810 minutter til 880 minutter for en gjennomsnittsdag. 
 

 

5.2.10 Større mobilitet 

Nordmenn er mer mobile enn tidligere og utbredelsen av personbiler og økt trafikk på vegene 

er tydelig i samfunnsbildet. Alle typer persontrafikk øker i perioden 1975 -2003 jfr. Statistisk 

årbok for 2005 tabell nr. 412. Antall totale passasjerkilometer har i perioden økt fra 35 305 

millioner til 65 300 millioner. Personkilometer transportert ved personbil øker i perioden fra 

26 311 millioner til 50 601 millioner. Vi ser at det mest vesentlige av personkilometer 

transporteres via personbil i 2003. Det er nærmest en fordobling av bilbruken i perioden og 

kan vises slik som i tabellen nedenfor.  
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Figur 5.14 Personkilometer i millioner, transportert med personbil i Norge 1975, 1980, 1990,  
1995, 2000, 2002 og 2003. Kilde: SSB, 2006.  
 
 

5.2.11 Høyere utdanning i befolkningen 

Figuren nedenfor viser at utviklingen har ført til at stadig flere nordmenn innehar 

høgskoleutdanning. Ca 20 % av alle nordmenn har høyskoleutdanning og tendensen er 

økende ved at stadig flere av de yngre velger høgere utdanning slik som neste figur viser: 
 

 
Figur 5. 15 Personer i alderen 16 år og over, med høyere utdanning på høyere og lavere nivå i Norge i 1983 og 2005.  
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5.3 Fritidsboliger  

5.3.1 Antall fritidsboliger/lokalisering 

Antall fritidsboliger som er registrert i Norge har pr januar 2006 kommet opp i 379.168 jfr. 

tall fra SSB, etter registrering fra GAB-registeret – tall frigitt 3. februar 2006 (SSB, 2006 a). I 

1970 var det ca 191.000 fritidsboliger i Norge, jfr rapport nr. 06/2005 – Østlandsforskning 

(Ericsson, et al, 2005b). Dette gir at antallet fritidsboliger de 35 siste år er mer enn doblet, og 

at folketallet i Norge i samme periode kun har økt med ca 18 %.  

 

Neste tabell viser en fylkesvis oversikt over hvor fritidsboligene i Norge er bygd: 
 

  
 
Figur 5.16 Antall fritidsbygninger etter fylke pr. januar 2006. Kilde SSB/GAB, 2006. 
 

 

5.3.2 Størrelse 
Gjennomsnittlig bruksareal på fritidsboliger i 1983 var ca 62 m², og i 2005 hadde 

gjennomsnittet økt til ca 87 m² bruksareal (SSB, 2006 a). Til sammenlikning ligger 

majoriteten på areal til fast beboelse på rundt 100 m², jfr tabellen nedenfor (SSB, 2001).  
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Figur 5.17 Boliger i Norge etter bruksareal i antall boliger og etter bruksareal i 2001. 
Kilde SSB/GAB 2002. 
 

5.3.3 Standard på fritidsboligene 

Det er grunn til å anta at hyttene som er oppført i Norge før 1970 både er mindre, har lavere 

standard og færre fasiliteter. Jfr rapport fra Østlandsforskning (Ericsson et al, 2005a) har ca 

35 % av alle fritidsboliger vann/avløp og ca 70 % er bygd i felt. Fra ferdigstilte fritidsboliger i 

2002 har 70 % vann/avløp og 90 % er bygd i felt. Det er også grunn til å anta at der hyttene er 

bygd i felt er det også stor andel med tilknytning til helårs bilveg fram til hytta. 
 

 
Figur 5.18 Pris per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer, 
omsatt i fritt salg i 2000- 2006 pr. kvartal, i 1.000 kroner. 

 

Prisutvikling på fritidsboligene følger den samme utviklingen som vi ser på eneboliger.  
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5.3.4 Brukere/brukergrupper 

Østlandsforskning har gjennomført grundige studier av bruk, brukere og brukergrupper. Vi 

velger å gjengi de fem hoveddimensjoner av brukere som framkommer av rapport fra 

Østlandsforskning (Ericsson et al, 2005b). 
 

1.  Den moderne rekreasjonsutøver. Vektlegger moderne rekreasjonsaktiviteter som f eks 

golf, alpin, skikjøring, underholdning etc. 

2.  Den tradisjonelle rekreasjonsutøver. Vektlegger fotturer, langrennsski og fjell-

områder. 

3.  Den spesialiserte rekreasjonsutøver. Vektlegger aktiviteter tilknyttet jakt, fiske, inn-

sjøer/elver/vann 

4.  Den sosialt forankrede fritidsboligeier. Denne har røtter i området, tidligere 

tilknytning til området er viktig, og er ofte tidligere bosatt, eller har ofte vært på ferie, i 

området som ung. 

5.  Den fleksible profesjonsutøver. Vektlegger muligheter til å arbeide fra fritidsboligen i 

tillegg til alminnelig rekreasjon. 
 

Undersøkelsen har også sett på hva slags bruk nordmenn gjør av hytta (hytteundersøkelser 

gjengitt i Østlandsforskning 4/2003 (Grefsrud, 2003). Her ser man at 3-5 % av de private 

hyttene ikke brukes, 60 - 70 % av hyttene brukes av den husholdningen som eier hytta og 20-

30 % lånes ut til slekt og venner. Vinterbruken er avhengig av standard på hytta og en har 

registrert topper i jul-/nyttårshelgen, vinterferie og påske. Det er også registrert lange opphold 

når folk har sommerferie.  

 

Samme undersøkelsen trekker også inn opplysninger som framkommer av en undersøkelse i 

Finland som viser at 76 % mener det er uinteressant å arbeide på hytta. Her mente 37 % at 

arbeid og fritid ikke skulle blandes, 30 % mente at arbeidet ikke egnet seg, 23 % var 

pensjonister og 6 % hevder at fritidsboligen ikke var egnet. 
 

5.3.5 Typer fritidsboliger 

Undersøkelsen til Robert Petterson, (Petterson, 1999) lister tre typer bruk av fritidsboliger: 
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• Fritidsboligen som ligger nær bostedet til eieren, der eier kan benytte fritidsboligen 

daglig, delta i de daglige aktiviteter, handle i sine vante butikker og opprettholde sitt 

sosiale nettverk 

• Fritidsboligen som ligger i weekendavstand fra bostedet til eieren. Her har eier 

mulighet til opphold i omgivelser som er ønsket, nær for eksempel alpinbakker eller at 

han har nære bånd til bygda gjennom oppvekst eller familie 

• Fritidsboligen ligger så langt fra eierens bosted at den kun kan brukes ved lengre ferier 

og ved høytider 
 

 

5.3.6 Lokaløkonomiske effekter av fritidsboliger 

Vi har registrert at antall fritidsboliger i Norge øker. Disse er i hovedsak bygd i felt, hhv. ca. 

70 % i 1970 og ca 90 % i 2000. Det er grunn til å anta at disse vil påvirke økonomien på de 

steder hvor de er plassert. Østlandsforsknings rapport nr. 06/2005 (Ericsson, et al, 2005a) har 

sett på blant annet lokaløkonomiske effekter av fritidshus i Rendalen, Gausdal og Nord-

Aurdal, og vi tillater meg å gjengi noen av resultatene fra denne rapporten og gjør 

oppmerksom på at uttrekkene er forenklet men gjør sin nytte for å vise tendenser. 

 

Faktorer som påvirker kjøp av varer og tjenester i hyttekommunen: 
 

 Fritidshusene:   type, standard og beliggenhet. 

 Eierne:    bosted, alder og status, 

 Bruken av fritidshusene:  Bruksmåter, volum og sesong 

 

Direkte effekter: hytteeiernes kjøp av varer og tjenester i hyttekommunen: 
 

Antall hytter  Rendalen  Gausdal  Nord Aurdal 

   2269   1985   3829 

 

Anslag over omsetning tilført av eksisterende fritidsboliger pr. hytte: 
 

   Rendalen:  Gausdal:  Nord Aurdal 

Minimumsanslag: kr. 12 054  kr. 21 701  kr. 20 608 

Maksimumsanslag: kr. 32 622  kr. 45843  kr. 40 746 
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Lokal produksjon og sysselsetting av eksisterende fritidsboliger- andel av sysselsetting: 
 

   Rendalen:  Gausdal:  Nord Aurdal 

Minimumsanslag: 2 %   1 %   1 % 

Maksimumsanslag: 5 %   3 %   3% 

 

Lokal produksjon og sysselsetting ved nyoppføring av fritidsbolig- antall sysselsatte 

(her er utbyggingsaktiviteten en vesentlig faktor mht type, størrelse og standard): 
 

    Rendalen:  Gausdal:  Nord Aurdal 

Antall enheter oppført pr. år: 38   89   35  

Minimumsanslag:  5 personer  43 personer  13 personer 

Maksimumsanslag:  21 personer  113 personer  36 personer 

 

Samlet direkte virkning av eksisterende og nybygging av fritidsboliger i kommunene basert 

på samme utbyggingstakt som i 2002-2005 – andel sysselsatte: 
 

  Rendalen:  Gausdal:  Nord Aurdal 

Minimumsanslag: 2 %   1 %   3 % 

Maksimumsanslag: 7 %   4 %   8% 

 

Ser man på resultatene kan en forenklet si at om lag en drøy månedslønn legges igjen i 

hyttekommunen i løpet av året og at det for de valgte kommuner bidrar til et sted i mellom 2 

% og 6 % sysselsettingsøkning. I tillegg til dette har vi ”spin off-effekten”, dvs kjøp av varer 

og tjenester av de som er sysselsatt som en effekt av fritidsboligenes konsum (indirekte 

virkning av fritidsboligene). Volum på eksisterende og oppførte fritidsboliger er den 

vesentlige innteksdriveren. 

 
 

5.4 Innovasjonsfunn fritidsboliger? 

Utviklingen av tekniske løsninger for fritidsboliger antas å følge de samme trender som for 

øvrig bygging i Norge, og omtales ikke her. Det observeres ut i fra salgsoppgaver fra 

eiendomsmeglere at det utvikles nye måter å eie og omsette fritidsboliger på, som vist i  

kapittel 6.7. Tradisjonelt har fritidsboliger vært selveide hytter på enten selveid eller festet 
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tomt. Festet tomt (leie av tomt) er fortsatt gjeldende om ikke i enda større grad enn tidligere 

da det særlig er almenninger og utmarkslag som utvikler nye, større fritidsboligområder, evt i 

samarbeid med andre aktører. Lovverket og lokale vedtekter er slik at bygdealmenninger ikke 

har anledning til å selge ut grunnen slik som andre mer direkte private selskaper og personer 

har anledning til. Bygningene som står på grunnen er stort sett alltid eid direkte av 

hytteeieren. Det er dette direkte eierskapet som vi ser endrer seg. Det observeres kjøp med 

leaseback, fritidsboliger organisert som borettslag, tidsandelseierskap (time-share) og hoteller 

som bygges om til leilighetsbygg med diverse eierskapsstruktur. Det nyttes også seksjonering 

etter lov om eierseksjoner. Uten direkte henvisning til datamateriale observeres det at det 

bygges en vesentlig andel av leiligheter, rekkehus, tun mv. i tillegg til den tradisjonelle 

frittstående hytta. 

 

Direkte eierskap: Hytteeier eier både tomtegrunn og bygning (Plan- og bygningsloven)  

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html og Lov om kart-

legging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) 

http://www.lovdata.no/all/nl-19780623-070.html. ) 

 

Hytte på festet tomt: Hytteeier eier bygningen med rett til å leie tomt i en tidsbestemt periode 

(Tomtefesteloven: http://www.lovdata.no/all/nl-19961220-106.html ) . 

 

Borettslag: Reglene for borettslag fra boliger beregnet for fast beboelse nyttes. Her 

er det borettslaget som boligselskap som eier bygninger på enten festet 

eller selveid grunn og fritidsboligeier kjøper seg en andel i dette 

boligselskapet (borettslaget) med borett i den boligen han disponerer. 

Her har borettslaget tegnet en felles gjeld som eksempelvis ligger på ca 

70 % av den totale kjøpesummen. Boligeieren setter inn et innskudd på 

de resterende ca 30 % som sin ”kjøpesum” når han gjør avtale om kjøp 

av andel. Det betales andel av felleskostnader og betjening av andel 

felles gjeld gjennom en tradisjonell ”husleie”. Andelseier er ansvarlig 

for hele boligselskapets forpliktelser etter andelens størrelse etter loven 

gjelder dette etter arealet på boligen i forhold til det totale areal i laget. 

Andeler i borettslag er å anse som atkomstdokumenter dvs rettslig 
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sortert som ting og omsetning av andeler følger Kjøpsloven (lov om 

borettslag http://www.lovdata.no/all/nl-20030606-039.html). 

 

Seksjonert bolig: Dett er en mer direkte eierform enn borettslag men prinsippet er at alle 

eiere eier hele eiendommen i sammen men har eksklusiv bruksrett på 

sin seksjon som er direkte henvist i seksjoneringsbegjæring som 

hoveddel og evt tilleggsdeler. Det betales andel av felleskostnader i 

boligselskapet etter seksjonsbrøk (ofte på areal, men kan også være 

etter intern omsetningsverdi). Eier får skjøte for sin seksjon da 

seksjoner i eierseksjonssameie er å anse som direkte eierskap av fast 

eiendom og omsetning følger lov om avhending av fast eiendom (lov 

om eierseksjoner (http://www.lovdata.no/all/nl-19970523-031.html ). 

 

Kjøp m/lease back: Fritidsboligeier kjøper boligen, men forplikter seg til å stille boligen til 

disposisjon for et selskap for kommersiell utleie når eier ikke bruker 

boligen sjøl. Det foreligger en forretningsmessig avtale i mellom eier og 

det selskap som skal leie ut boligen – ofte er dette et driftsselskap som 

tidligere har eid fritidsboligen, spesielt ved konvertering fra 

høyfjellshotell til oppdeling til leiligheter. (avtaleloven 

http://www.lovdata.no/all/nl-19180531-004.html ) 

 

Tidsandel/timeshare: Kjøper av fritidsboligen kjøper seg rett til å bruke boligen i oppgitt 

antall uker pr. år og betaler en kjøpesum for denne retten. Ei uke gir et 

eierskap i boligen på eksempelvis 1/52. Slike boliger kan være 

organisert som en av de omtalte her men som oftest 

selveierleilighet/bolig eller borettslag. Timeshare er ofte omtalt som 

spekulative prosjekter da en uke kan være priset høyt i forhold til 

gjeldende markedspris på tilsvarende boliger i området med en annen 

eierskapsstruktur. Slike spekulative boligprosjekter kan ha organisert 

det som borettslag med svært høy andel fellesgjeld som gir relativt høy 

husleie for å ha rett til ei uke og da tilsvarende høy fortjeneste på den 

som organiserer og selger disse første gang. Timeshare som 

eierskapssystem har sine positive sider hvis prosjektene er uten 
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spekulative hensikter utover det vanlige i det at en kan dele eierskapen 

med en rekke andre brukere slik som f eks tidsandeler i biler, 

landbruksredskaper mv (lov om timeshare: http://www.lovdata.no/all/ 

nl-19970613-037.html ). 
 

Lista over er ikke uttømmende, men antas å være dekkende for de typer av organisering av 

eierskap som vi finner i det norske fritidsboligmarkedet for tiden.  

 

De særlige innovasjoner som en kan påvise er særlig organisering av fritidsboliger som 

seksjonering, borettslag og kjøp med leaseback. Organisasjonsformer som tradisjonelt er 

brukt for å skaffe innbyggerne i landet fast bolig, er nå tatt i bruk for å skaffe innbyggerne 

tilgang til fritidsboliger. Det antas at utbyggingen av leiligheter har bidratt til at 

organisasjonsformene som borettslag og eierseksjonering rent praktisk kan benyttes. 

Fritidsboliger brukt i en annen sammenheng enn tidligere må kunne sorteres som en 

organisatorisk innovasjon.  

 

Det er mer banebrytende å utvikle konseptene som innebærer kjøp med leaseback. Vi har i 

markedsføring sett at enkelte høyfjellshotell som i mange år har brukt enorme ressurser til å 

bygge frittstående hytter og rekkehus til utleie for gjester innenfor rammene av hotelldrift, nå 

har startet å selge unna hyttene med tilbakeleieavtaler. Dette frigjør enorme ressurser til 

eierselskapet. Vi har observert at hoteller ofte er organisert med et eiendomsselskap som leier 

ut bygningsmasse til et driftsselskap. Driftsselskapet gjør da en avtale med den som kjøper 

fritidsboligen om å få disponere boligen i et avtalt antall døgn pr år. For driftsselskapet gir 

dette vesentlig reduksjon i kostnader da de kun leier fritidsboligen i den periode de selv har 

inntekter. Vedlikehold og øvrige driftsutgifter dekkes av fritidsboligeieren sjøl. I mange slike 

prosjekter er det lukrativ forretning for både et slikt driftsselskap og fritidsboligeieren da dette 

reguleres av de alminnelige markedskrefter (det er ingen som kjøper fritidsboligene hvis det 

ikke er dokumentert en potensiell inntekt).  

 

Årsaken til at slike innovasjoner oppstår er å anta med bakgrunn i det gamle ordtaket: ”nød 

lærer naken kvinne å spinne”. Norge har en viss mengde med eldre høgfjellshoteller med 

eldre og uhensiktsmessig bygningsmasse. Flere av disse (observert i media) antas å ha stått 

ved et vegskille mellom å oppgradere og modernisere eller å sanere/legge ned drift. Her har 

man da funnet ut at man deler opp den tradisjonelle rominndeling og lager små leiligheter 
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som pusses opp og selges direkte til kundene. Vi observerer gjennom salgsoppgaver til 

eiendomsmeglere at det fortsatt er et driftsselskap som driver de tradisjonelle hotelltjenester 

som før, dvs resepsjon, renhold, restaurant mv. Drifts-/eiendomsselskapene eier og driver ofte 

slalåmbakker, løypenett mv. Det som skjer er at de selger ut de deler som er kapitalkrevende 

og i praksis driver som før, men med bedre økonomiske rammer. Det antas at det også 

tilbakeføres en vesentlig kapital til de som tidligere har eid eiendomsmassen. 

 

Under ser vi eksempel på markedsførte innovasjoner i eierskap, utnyttelse og utvikling av 

tidligere Nordseter Høyfjellshotell. Dette er et godt eksempel der en utvikler seksjonerte 

leiligheter av et gammelt hotell: 

 
 
 

 

 
 

Bilde: Idylliske Nordseter - Lillehammer!  
 
 
 
 

5.5 Framtidsbetraktninger - fritidsboliger 

Vi har nær 400.000 fritidsboliger i Norge i dag, mens det er ca 100.000 nordmenn som 

vurderer å kjøpe fritidsbolig. 40 % ønsker å kjøpe ved sjøen, 40 % ønsker å kjøpe på fjellet og 

ca 20 % ønsker å kjøpe ellers i innlandet (Kristin Solberg, 2006). Dette viser et 

markedspotensiale som er på 25 %, og vi antar at dette vil bidra til fortsatt prisvekst på 

fritidsboliger i årene som kommer. 
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6 Budor  
 

 

6.1 Reiselivsnæringenes særtrekk og kjennetegn 

Reiselivet skiller seg fra de fleste andre næringer fordi de fleste aktivitetene i reiselivet er 

tjenester. Dette innebærer at produktet Budor ikke er en konkret vare, men en abstrakt 

tjeneste. Hovedforskjellen er at en reiselivstjeneste er immateriell, og dermed ikke kan lagres. 

En annen forskjell er at tjenesteproduksjon som regel skjer ansikt til ansikt, til forskjell fra 

tradisjonell vareproduksjon som i mindre grad består av kontakter mellom mennesker. 

Vareproduksjon skjer ofte maskinelt, mens tjenestene skapes av mennesker. En annen viktig 

forskjell er at tjenestene brukes mens de produseres og kunden/gjesten deltar i produksjonen, 

mens vareproduksjon produseres et annet sted og til et annet tidspunkt enn det konsumeres.  

 

Reiselivsnæringen inneholder de næringene som har inntekter, helt eller delvis, fra turistene. 

Hele reiselivsmarkedet består dermed av mange segmenter, og alle produktene bidrar til å 

iverksette etterspørsel fra disse segmentene. For å vise sammensetningen i næringa, har vi 

laget en oversikt for Budor og Løten kommune med en oversikt over noen grupper som, helt 

eller delvis, lever av de reisendes etterspørsel: 

• Landbruk 

• Overnatting  

• Servering  

• Transport  

• Underholdning  

• Museer  

• Detaljhandel  

• Alpinanlegg  

• Aktivitetstilbud 

 

Vi ser at dette dreier som et mangfold av ulike næringer, og noen endog frie tilbud, som til 

sammen danner produktene i reiselivsnæringa. Disse kan faktisk ha motstridende interesser. 
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Vi ser at enkelte kan ha turisme som tilleggsnæring, f eks bønder som tjener penger på å vise 

fram dyr. Andre lever bare av de tilreisende, f eks overnattingsbedriftene. Noen vil at flest 

mulig tilreisende kommer til destinasjonen Budor, mens atter andre prøver å begrense antallet 

turister fordi forgjengelige ressurser skal bevares.   

Reiselivet blir av mange ansett som en av de viktigste næringene for å dekke det overordnete 

norske politiske målet om å opprettholde bosettingsmønsteret i distriktene. Tilbudene utvikles 

og brukes i lokalområdet. Dette krever en felles innsats på en annen måte enn hos industri-

bedrifter. De fleste aktører er avhengige av infrastruktur og samarbeid mellom bedriftene samt 

mellom myndigheter og næringsliv, slik vi skal se nærmere på senere i avhandlingen. 

Myndighetene bidrar med infrastruktur, rammebetingelser og planlegging, som f eks 

kommuneplaner. Næringa på sin side må gjøre felles innsats for å tiltrekke seg gjester fra 

markedet. Et eksempel her er at det er forholdsvis få turister som reiser til gjestegården bare 

for å spise, mens det utvilsomt er en viktig del av helhetsproduktet Budor.   

Totalt sett ser vi dermed at reiselivsnæringa er avhengig av tilrettelegging og utvikling fra 

myndighetenes side for å kunne utvikle og formidle tilbud til markedet. Dermed vil vi tro at 

en viktig forutsetning for at de skal lykkes med innovasjoner og formidling av disse, i stor 

grad, er avhengige av evnen til samarbeid og at de må trekke sammen med aktører som ikke 

er direkte involvert i næringa. Dette gjelder i første rekke høgskolene og lokale, regionale og 

sentrale myndigheter. 

 

6.2 Lokaliseringsteori Budor 

Johann Heinrich von Thünens modell for jordrentekostnad/avstand fra marked, f. eks illustrert 

som Manhattan i profil (Peter de Souza, 2005). Her gjelder at den dyreste varen vil ligge 

nærmest markedet sett i forhold til eiendomskostnad, og at en lavere priset vare kan ligge 

lenger ut i fra markedet. Dette betyr at beliggenheten til Budor i reisetidsavstand fra de mest 

folkerike områder i Norge vil gi en relativt høy pris på jordleie. Dette vil være markedsmessig 

regulert av områdets attraktivitet. Det er fortsatt forskjell på innfestingsavgiftene på Budor i 

forhold til Trysilfjellet, til tross for at Budor ligger nærmere Oslo-området og Hedmarken. 

Dette betyr at stedets attraktivitet vil ha en vesentlig betydning for markedsverdien på hyttene 

og andre eiendommer på Budor i tida framover.  
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Vi har her hentet eksempel fra Hedmark Eiendom (Trond Sandnes, 2006) 27. okt 2006. Dette 

viser to tømmerhytter; en nyoppført i 2006 på Budor med 55 m² boligareal og med høy 

teknisk standard, og en eldre tømmerhytte oppført i 1977 i Trysilfjellet sør med 53 m² 

boligareal og enklere standard: 
 

• Svaenlia Budor, hytte nr. H3B tomt 1, ble solgt ny for kr. 1.500.000 i august 2006 

etter en salgstid på 5 måneder 

• Bjørnevegen 30, Trysilfjellet sør, ble solgt for kr 1.700.000 i okt 2006. Salgstida var 6 

dager 

 

 

6.3 Tall i reiselivet 

Vi har på de neste sidene beskrevet omfanget av reiselivet. Næringa er fragmentert, men er 

viktig for økonomi og sysselsetting. Det betyr også at tallene er mange, og vi har tatt med de 

mest relevante.  
 

6.3.1 Nøkkeltall fra SSB 

Nøkkeltallene under er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2006 b) sine temasider om 

reiseliv. Som vi ser er det en betydelig næring vi beskriver i denne oppgaven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall 

Reiselivsnæringen står for om lag 3,4 prosent 
av bruttonasjonalprodukt (BNP), og knappe 6,4 
prosent av den totale sysselsettingen.  

Utenlandske turister overnattet nesten 7,7 

millioner ganger i Norge i 2005. Tyskerne sto 
for 23 prosent av disse overnattingene.  

Nordmenn i alderen 16-79 år var totalt på 5,9 
millioner lange ferieturer i 2005.  

Et hotellrom kostet i gjennomsnitt 717 kroner i 
2005.  

Totalt brukte turistene 80 milliarder kroner i 
Norge i 2004. Utenlandske turister brukte drøyt 
24 milliarder kroner.  

I 2004 var det 12 608 reiselivsbedrifter i 
Norge. De omsatte totalt for nesten 71 

milliarder kroner. 
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6.3.2 Reiselivets betydning for Norge 

Reiselivsnæringene er viktige for Norge på mange måter. Reiselivet har i løpet av de siste åra 

blitt verdens største næring, og også Norge har stor andel av denne trafikken. For Norges del 

er reiselivet viktig når det gjelder økonomi, sysselsetting, kultur, ressurser og miljø bare for å 

nevne de viktigste.  

 

Arbeidsplassene er anslått til ca 125.800 årsverk (Nærings- og Handelsdepartementet, 2003), 

og mange av de ansatte er kvinner. Vi vet i tillegg at reiselivet har en distriktsprofil. Mange 

arbeidsplasser er deltid eller sesongavhengig.  

 

Kultur, natur og miljø kan også påvirkes i positiv eller negativ retning av reiselivet. Det er 

viktig at reiselivsnæringene og myndighetene ikke overskrider tålegrensene på disse svært 

grunnleggende områdene for reiselivet. Men vi vet også at reiselivet kan føre til at kultur-, 

natur- og miljøverdiene blir tatt bedre vare på enn de ellers hadde blitt. For Budors del gjelder 

dette at gamle mattradisjoner blir holdt i hevd og at det blir etablert natur- og kulturstier, 

samtidig som gamle historier og sagn blir presentert og mottatt på en ny måte for tilreisende.  

 

6.3.3 Reiselivets betydning for lokalsamfunnet  

Reiselivet og reiselivsnæringene har betydning for samfunnet, både regionalt og lokalt. F eks 

har reiselivet en sysselsettingseffekt som gir et positivt bidrag til å nå det målet myndighetene 

har om å opprettholde bosettingsmønsteret. Mange, blant annet i landbruket i Løten, har 

tilleggsinntekt fra reiselivet. Denne inntekta er kanskje det som får en til å bli, enten i 

landbruket eller i bygda. 

 

En anna grunn til at vi ønsker å stimulere reiselivsutbygging i området, er den 

lokaløkonomiske betydningen reiselivsnæringene har for Løten kommune og Hedmarken. Her 

er mange parter avhengige av hverandre, og dette kan vi dele i tre hovedgrupper: 
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Direkte effekter Rekreasjons- og servicetilbud for lokal-

befolkningen 

 Omsetningen i næringa 

 Arbeidsplasser i næringa 

 Kommunikasjonstilbudet 

 Skatteinntekter direkte fra næringa 

 Skatteinntekter fra de ansatte 

Overrislingseffekter Meromsetning fra de andre næringene 

Ringvirkninger (multiplikatoreffekter) Meromsetning hos lokale leverandører, fra 

reiselivsbedriftene, fra ansatte i reiselivet, fra nye 

eller andre lokale leverandører og fra kommunen 

 Merskatt fra andre næringer og ansatte 

 Omfanget av servicetilbudet generelt 

 

Budors eksempler på rekreasjons- og servicetilbud for lokalbefolkningen er skianlegg og 

møterom som blir drevet slik at både lokalbefolkning og tilreisende kan benytte seg av dem. 

Med overrislingseffekt menes omsetning direkte fra de tilreisende i bedrifter/næringer som 

ikke blir regna som reiselivsbedrifter, f eks bensinstasjoner.  

 

Reiselivet, og den omsetningen den fører med seg, kan direkte og indirekte være med på å 

danne grunnlag for en del private og offentlige tjenester som det ellers ville vært vanskelig å 

opprettholde, f eks kafédrifta på Budor.  
 

 

6.4 Markedsmessige forutsetninger  
 

6.4.1 Trender og utviklingstendenser 

Det å kjenne trender og utviklingstendenser er viktig for å utvikle produkter tilpasset 

kundenes ønsker og behov. Utviklingen innen markedsføring har gått fra å være 

produktorientert (hva vi tror kundene vil ha) til å bli markedsorientert (vi spør hva kundene 

vil kjøpe) og samfunnsorientert (hva kundene bør kjøpe pga miljø). Markedsføring er et 

vanskelig fagområde, og ikke et ”venstrehåndsarbeid”. For å planlegge og utvikle et produkt, 

og kunne markedsføre dette, må man forstå og være oppdatert i både kundenes ønsker, 
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samfunnsforhold og trender. Dette er sentrale tema i denne avhandlingen. Trendene som 

presenteres er både etterspørselstrender og tilbudstrender, og er de mest aktuelle for 

destinasjonen Budor. De er hentet fra to nettadresser, Statistisk Sentralbyrås temasider reiseliv 

(SSB, 2006 b), og supplert med utdrag fra departementets ”Handlingsplan for 

reiselivsnæringene” (Nærings- og Handelsdepartementet, 2003):  
 

• Nordmenn reiser stadig oftere på ferieturer. I 2005 reiste vi til sammen på 5,9 

millioner lange ferieturer. 76 % av oss var på minst én ferietur 

• 47 % av turene var innenlands. I Norge reiser vi helst til fylkene Buskerud, Oppland 

og Hedmark (vår utheving) 

• Tyskere, dansker og svensker er utlendinger som oftest legger reisen til Norge 

• Nordmenn reiste på 21,1 millioner overnattingsturer i 2005 

• Antall overnattinger ved norske hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem 

var 26,3 millioner i 2005 

• De som bor i Oslo og Akershus reiser oftere på ferie enn andre. Trønderne reiser på 

færrest ferieturer 

• De med inntekt > 500.000 reiser oftere på ferie enn andre 

• De reisende har bedre helse, er mer reisevante enn tidligere og stiller krav til 

miljøvern. Dette betyr større krav til kvalitet 

• Mange eldre reiser aldri på ferie. Nesten 40 % av de mellom 67 og 79 år var ikke på 

noen ferietur siste året 

• Turister velger i dag først aktivitet, deretter destinasjon 

• Turistene vil ta naturen mer aktivt i bruk enn tidligere 

• Turistene velger raskt og vil derfor ha rask respons 

 

SSB og departementet har på bakgrunn av dette og andre uttalelser kommet fram til at de 

reisende er preget av at de er ”rike på penger, men fattige når det gjelder tid”. Resultatet av 

dette kan være at mange vil etterspørre tjenester som tilbyr mange opplevelser over kort tid. 

Dette vil fremme produkter som f eks. cruise, der folk kan oppleve flere destinasjoner på en 

relativt kort reise. Videre vil korte ferier og weekendturer i større grad bli etterspurt, mens de 

tror at årets hovedferie kan bli kortere i varighet for mange.  
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Av andre utviklingstrekk vi registrerer, er ”den grønne bølge”. Dette innebærer ønsker om å 

tenke miljø også i feriesammenheng. Det dreier seg om frisk luft, god plass, rent vann og 

vakker, uberørt natur. Vi vet også at vi får mer fritid, bedre økonomi og vi blir mer mobile.  

 
 

6.4.2 Stedets identitet vs trender og utviklingstendenser 

Budors identitet og kultur er viktig for utviklingen, både når det gjelder bedrifter og 

næringsliv. Verdiskaping og velstandsutvikling på et sted bør derfor ses i lys av ulike faktorer 

som dreier seg om stedets sosiale og kulturelle kjennetegn og særpreg. En spesiell egenskap 

ved et sted kan bidra positivt til utvikling og nyskaping, men kan i enkelte tilfeller faktisk 

være negativ og representere barrierer. Ved å ta med stedsidentitet i en næringsanalyse, kan vi 

oppdage skjulte føringer og barrierer som uansett er virksomme. Bevisstheten om vesentlige 

forutsetninger for lokal næringsutvikling vil kunne utvides til også å omfatte ressurser knyttet 

til det vi kan betegne som Budors humane, sosiale og kulturelle kapital. Ved å skaffe oss 

bedre innsikt i samspillet mellom Budors bedrifter, næringsstruktur og egenskaper på stedet, 

kan vi få et bedre grunnlag for å studere innovasjoner på destinasjonen. 

 

Et steds omdømme kan også kalles ”image”. Budor påvirkes av faktiske forhold slik som 

beliggenhet, natur, næringsvirksomhet, bygninger, transport/kommunikasjon og liknende. For 

det andre blir de påvirket av oppfatninger og opplevelser av f eks ambisjoner, visjoner og 

lokalbefolkningens lynne og kulturelle og sosiale former. Dette danner grunnlaget for hvor 

attraktivt Budor oppfattes å være som hytteområde eller reiselivsdestinasjon. Både de som 

driver med hyttebygging og de som utvikler aktiviteter har sammenfallende interesser når det 

gjelder å framstå som attraktive, eller ”å gjøre seg lekre” som mange uttrykker seg! 

 

Konklusjonen her må være at de stedsoppfatninger som eksisterer blant ulike aktører, f eks 

næringsliv eller kommunale myndigheter, må bruke særpreget innen natur og kultur, 

arealbruk, avstander, personressurser, service, historisk perspektiv som viktige elementer i 

innovasjonen. Egenskaper ved Budor og egenskaper ved den Løtens og Hedmarkens 

næringskultur sett i sammenheng, er med på å forme preferanser ved utviklinga, samtidig som 

en må ta hensyn til hva markedet ønsker skal komme av nye produkter og tilbud. Trendene 

som er presentert her faller i stor grad ut i både Norges, Hedmarks, Hedmarkens og Budors 

favør. Mulighetene til å få til en sterk vekst de kommende åra bør definitivt være til stede. Da 
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bør vi i Hedmark først og fremst satse på kvalitetsbevisste, godt voksne innbyggere fra Oslo 

og Akershus med inntekter > kr 500.000. 
 

 

6.4.3 Segmentering 

 

6.4.3.1 Markedssegmentering 

Rent praktisk vil det for Budor være vanskelig, for ikke å si umulig, å betjene alle i markedet. 

Dette fordi kjøperne er veldig ulike, men likevel finnes det alltid grupper som har de samme 

behovene, ønskene eller karakteristika. For at Budor skal kunne skille disse fra hverandre må 

det brukes segmentering. Dette er en oppslitting av totalmarkedet i flere heterogene deler, 

men med innbyrdes homogenitet (fellestrekk), f eks innbyggere i blokk fra Oslo og folk med 

høy inntekt fra Hamar.   

 

Teknikken bak segmentering brukes mest i forbindelse med kartlegging og definering av 

bedriften og ikke minst målgruppene. Med målgrupper menes her de kundegruppene bedriften 

vil påvirke og selge sine produkter og/eller tjenester til. Tida da man definerte ”alle i Norge” 

som målgruppe (udifferensiert markedsføring) er definitivt forbi. Vanlige kriterier som Budor 

må bruke til segmentering i dag er: 
 

• Behov 

• Ønsker 

• Interesser 

• Holdninger 

• Livsstil 

• Motiv 

• Ressurser  
 

Med en slik inndeling kan de finne grupper som er mer interessante og lønnsomme å påvirke 

til kjøp enn andre grupper, og kan dermed konsentrere markedsinnsats og innovasjon mot 

disse segmentene. Det som er viktig å gjøre før de kommer så langt, er å rangere 

segmentene. En annen fordel er at man slipper å bruke tid og penger på kundegrupper som 

ikke har behov for dette produktet, eller som av andre grunner sannsynligvis ikke vil komme 

til destinasjonen Budor. Det vil si at den største innsatsen og den beste tilpasningen av 
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produktet må skje overfor hovedsegmentet. Gode markedsførere kaller dette å skyte med rifle 

i stedet for hagle! 

 

6.4.3.2 Hvem vil feriere i Norge? 

I forbindelse med etableringen av merkevaren Norge satt undertegnete Arne Tømmervold i 

rådgivingsgruppa for dette arbeidet. Arbeidet ble initiert, utviklet og gjennomført av Norges 

Turistråd (i dag Innovasjon Norge) med råd fra regionale aktører i næringa. Vi har dermed 

innsideinformasjon om dette arbeidet som det er brukt mye ressurser på å gjennomføre.  

 

Konklusjonen av dette arbeidet passer destinasjonen Budor som hånd i hanske. Slagordet som 

ble utviklet var ”any descent doctor would prescribe Norway”. Samtidig ble det utviklet en 

logo som skal illustrere både vennlighet og gjestfrihet og naturelementene fjell, skog og vann. 

Den ser slik ut: 

 

 
Figur 6.1. Logoen i merke- 

varebygging av Norge. 

 

Samtidig ble det forsøkt å bygge opp en profil for Norge som reisemål. Hovedgruppa her var 

de som viste en tydelig interesse for naturbaserte ferieopplevelser. For å gå litt mer i dybden 

på dette segmentet er dette fra både det norske og utenlandske markeder, og det viser seg å 

være personer som ønsker å: 
 

• Oppleve vakker og dramatisk natur 

• Delta i utendørsaktiviteter som fiske, sykling, ski og fotturer 

• Oppleve lokal kunst og kultur 

• Oppleve rene og uberørte omgivelser 
 

Videre i undersøkelsene fra disse markedene er dette personer som i ferien i størst mulig grad 

ønsker å være aktive sammen med familien, de ønsker mangfold, inspirasjon fra ren og 
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vakker natur, mye frisk luft, de ønsker å bruke kroppen og alt dette er behov som absolutt 

dekkes av destinasjonen Budor. Det viser at Budor har gode forutsetninger for å utvikle 

produkter som passer til utvalgte segmenter. Hovedutfordringen ligger å definere disse 

målgruppene. En enkel oppskrift er:  
 

• Å finne hvilke behov som finnes i markedet for turisttjenester 

• Hvor mange er i dette markedet 

• Hva kjennetegner disse menneskene 

• Hvordan kan de dele disse menneskene inn i segmenter som er beskrivende for de 

som har dette behovet 

• Hvor store er segmentene, og hvordan kan de identifiseres og nås i operativ 

markedsføring 

• I hvilke segment er sannsynligheten for kjøp størst, og hvilke er de meste kjøpesterke 
 

Mer om disse temaene finnes i kapitlene om merkevarebygging. 

 

6.4.4 Produktets livssyklus og diffusjonsprosessen 

Alle produkter og tjenester har en begrenset ”levetid”, i hvert fall i sin opprinnelige form. Det 

samme kan sies om en destinasjon som Budor. Produktet, eller i vårt tilfelle produktene, 

gjennomgår forskjellige faser fra det planlegges, via introduksjonsfasen, vekstfasen og til 

modning og metning. Denne prosessen kalles produktets livssyklus. I markedssammenheng er 

innovasjoner viktig nettopp på grunn av produktets livssyklus og som vises i kurven under. 

Utviklingen vil, statistisk sett, være som en kurve som kan sammenliknes med - og som på 

sett og vis henger sammen med - kurven i diffusjonsprosessen. Den generelle kurven for et 

produkts livssyklus: 

Produktets livsfaser:

Tilbakegang

Vekst

Introduksjon 

Modning og 

metning

Start

 
Figur 6.2 Produktets livssyklus. Egen reproduksjon. 
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Det Budor vil merke hvis de ikke satser på innovasjon og produktutvikling er at de vil havne i 

”bakleksa” (tilbakegangsfasen), og etterspørselen vil gå ned. Når det gjelder etterspørsel er 

innovasjonsfokuset viktig på grunn av denne kurven. Det kritiske punktet er i vekstfasen. På 

toppen er det ofte for sent å gjøre noe. Innovasjon og utvikling må derfor fokuseres sterkest i 

vekstperioden. Det er jo også der man tjener mest penger, og innovasjon er kostbart!   

 

Vekst- og modningsfasen. For å kunne opprettholde konkurransekraften og beholde 

markedsposisjonen, bør man starte tidlig nok til at det nye produktet blir et godt produkt, noe 

vi så på Budor vinteren 2005/2006 da den etter hvert så kjente igloen ble byttet ut med en 

iskrystall. Den hadde riktignok mange av de samme funksjonene, men noe var forandret, og 

det at begrepet iglo var byttet ut med iskrystall, førte til at mange oppfattet produktet som 

nytt. Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo 

lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter. Ideelt sett 

bør en bedrift ha produkter i hvert stadium av livssyklusen for å sikre en jevn 

lønnsomhetsutvikling.  

 

Som nevnt likner produktets livssyklus på kurven for diffusjonsprosessen. Alle forbrukere vil 

motta og eventuelt akseptere en nyhet til forskjellige tidspunkter. Ser vi på turisttrender eller -

moter, er noen personer som er raskt ute med det siste, mens andre er forsiktige og kan ligge 

måneder og år etter. Dette kan f eks gjelde bruk av snøbrett. Tida det tar før en nyhet når ut til 

kjøperne er avhengig av hvor hurtig en person adopterer en innovasjon, dvs finner det aktuelt 

å kjøpe produktet. Men tida det tar er høyst forskjellig. For å vise hvor lang tid det tar fra 

innovasjon blir lansert til den blir akseptert av ulike segmenter har vi innhentet informasjon 

fra Kunnskapssenteret (Kunnskapssenteret, 2006). Som en ser er befolkningen delt inn i fem 

kategorier. Denne illustrasjonen viser størrelsen på kategoriene, og trekker vi ei linje på 

toppene ser vi at kurven likner produktets livssyklus: 
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.  

Figur 6.3 Diffusjonsprosessen 

 

Nesten 70 % av oss er tidlig eller sen majoritet. Det vil være hensiktsmessig å ”overføre” 

noen av disse til de første kategoriene; tidlige brukere og innovatører. Et virkemiddel som 

Budor kan benytte seg av er f eks å tilby kjentfolk billige tomter og hytter. Som motytelse kan 

disse kjendisene brukes i salgs- og markedsføringssammenheng. Kvitfjell og Hafjell bør være 

forbilder i den sammenhengen. De benytter seg alltid av kjente sportsprofiler når de oppretter 

nye hytteområder eller spennende produktutviklinger og innovasjoner.   

 
 

6.4.5 SOFT-analyse Budor  

Vi viser til tidligere beskrevne teori om SOFT-analyse, og skal her svare på:  

• Har Budor noen styrke og/eller spesialkompetanser som man det kan bygges en 

utvikling rundt?  

• Hvilke muligheter i området rundt kan Budor utnytte med viten og ressurser de 

allerede har?  

• Har Budor noen svakheter som kan gjør destinasjonen sårbar eller utsatt, og finnes 

det tiltak som kan redusere denne evt sårbarheten?  

• Hvilke eksterne trusler bør Budor begrense sårbarheten mot? 
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Sterke sider:Sterke sider:Sterke sider:Sterke sider:    Svake sider:Svake sider:Svake sider:Svake sider:    

Lang vinter ”Ordinære” produkter 

Snøsikkerhet Dårlig markedsføring 

Flott utsikt til Hedemarken, Østerdalen og Toten Terrenget ”for snilt” for mange 

Beliggenhet (Oslo, Akershus og Hedemarken) Tidligere bedrifter hadde dårlig samarbeidsånd 

200 km preparerte skiløyper for langrenn Lite innovasjon og nyskapning 

Østlandets første kjelketrekk Fredet myrområde 

Iglo/snøkrystall Lange køer i alpinbakken 

Ny og bra caravanplass Trange varmestuer i alpinbakken 

Utviklingsorientert grunneier Dårlig kommunikasjon overfor hytteeiere 

Fint område for barnefamilier  

Fornuftige priser  

Bra snøbrøyting  

Nyoppusset gjestegård med bra standard  

Kort veg til attraksjoner på Løten og Hedemarken  

Ny badeplass  

  

Muligheter:Muligheter:Muligheter:Muligheter:    Trusler:Trusler:Trusler:Trusler:    

Utvikle innovative tilbud Klimavariasjoner 

Forbedring av eksisterende tilbud, f eks barneakt Klimaendringer 

Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser Kommunen er redd slitasje på terreng 

Bedre utnyttelse av stedets kulturminner Konkurrentene driver ”aggressiv” markedsføring 

Bedre utnyttelse av sætervoller Konkurrentene driver samme type PU 

Forbedring av naturstier Nasjonaløkonomiske forhold 

Utnytte mystikken rundt Gitvola (hekser & myter) Demografiske forhold 

God elgtetthet, utnytte muligheter for jakt/safari Politiske forhold, f eks eiendomsskatt 

 

SOFT-analysen viser destinasjonen Budor og deres posisjon i markedet. En slik analyse 

brukes mest i forbindelse med strategisk langtidsplanlegging der det er viktig å vurdere sine 

egne sterke og svake sider, samt å finne de muligheter og utfordringer som kan oppstå senere. 
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Det er viktig å se på muligheter som løsning av problemer. For at det skal være mulig å løse et 

problem, kreves det at tenkning og handling orienteres mot alternativer for destinasjonen 

Budor. Mange mener at tenkingens problematikk består i at forskjellige muligheter på mange 

måter konkurrer om å nå fram. I hvilken grad man lykkes i å lage gode problemstillinger, vil 

derfor i stor grad henge sammen med om man lykkes å omgjøre mulighetene til alternativer 

som kan løse problemet.  

 

 
Mye annet enn grillete pølser kan serveres ute i det fri. Foto. Budor 
 
 

Organisasjonen Budor består av mange involverte parter. For å få et best mulig analyse-

resultat bør det derfor settes fokus på:  
 

• Aktører (forretningsdrivende/innleide, frivillige organisasjoner, kommunen, region-

samarbeid osv)  

• Infrastruktur (veger, næringsbygg som overnatting, servering og billettsalg, 

parkeringsplasser, kollektivtransportmidler, sti- og løypesystemer o.l.)  

• Og den viktigste av alle; de naturgitte forhold (skogsområder, vidder, elver og vann, 

fiskemuligheter, jaktterreng, bær- og soppområder, vær og klima m.m.)  
 

Situasjonsanalysen beskriver Budors nåværende tilstand og kan danne basis for ulike tiltak for 

å bedre tilstanden. Et av de viktigste formålene med en slik analyse er å oppdage og reagere 

tidsnok overfor svake sider og trusler. Det vanskeligste punktet her er muligheter. En trussel 

er konkurrentene, f eks Gåsbu (Vang) og Myklegard (Løten) når det gjelder mattilbudet. Da 

må det utvikles produkter som skiller seg positivt ut fra konkurrentenes. Det kan være 
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produkttilbudet, prisen eller periferitjenestene, f eks underholdning. Det finnes mange 

muligheter, men det er ikke vår oppgave å gå grundigere inn i problemstillingen enn det vi har 

gjort. Dessuten er der bare fantasien som setter begrensninger her! 

 

Analysen avsluttes med en prognose for utviklingen i organisasjonens viktigste eksterne 

arbeidsbetingelser, og Løiten Almenning og Budor bør da prøve å svare på spørsmål knyttet 

til: 
 

• Kundene (nye, gamle og potensielle kunder) 

• Konkurrentene både når det gjelder hytter, iglo, alpinanlegg, spisetilbud osv 

• Samarbeidspartnere (underleverandører) 

• Samfunnet (lover, reguleringer, avgifter og stønader) 
 

Denne lista kunne vært utvidet betydelig. Det knytter seg bl a mange spørsmål til teknologisk 

utvikling i samfunnet, kulturelle forhold, samt forhold knyttet mot temaet miljøvern. Etter at 

SOFT-analysen er ferdig er det viktig å velge en strategi for organisasjonen der man prøver å 

utnytte de sterke sidene for å dra nytte av mulighetene. Samtidig bør det legges opp en 

strategi for å rette på svakhetene, og ta høyde for å takle de truslene som kan forventes.  

 

Hvordan man benytter softanalysen er individuelt. Ved å analysere dagens arbeidsbetingelser 

vil det avdekkes en rekke styrker og svakheter ved organisasjonen internt og eksternt som 

utgjør framtidige muligheter og trusler. Utfordringen består i å gjøre dette om til praksis, se 

oppsummering kapittel 8.2! 

 

6.4.6 Merkevarebygging 

For å ta utgangspunkt i hva markedet ønsker innen nasjonalt og lokalt reiseliv har vi valgt å 

belyse hva undersøkelser har avdekket i forbindelse med utarbeiding av merkevarebygging av 

både Norge og Hedmark.  

 

En merkevare er et produkt som markedet kjenner, som de har tillit til og oppfatter entydig, 

positivt, og til dels forskjellig fra konkurrentene. Det er et produkt som markedet har en 

spesiell kunnskap om, i tillegg til den opprinnelige behovstilfredsstillelsen av dette. For 

Budors del må de ta utgangspunkt i et varemerke, og plusse på erfaringer, inntrykk og 
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framtidige forventninger; da har de oppnådd en merkevare. Det dreier seg altså om et Budors 

emosjonelle verdi i tillegg til Budors hovedverdi.  

 

Det er forholdsvis enkelt å drive en virksomhet med en kjent merkevare. I reiselivet har f eks 

Lanzarote og St Moritz klart dette. Alt en trenger å gjøre er å si navnet, og millioner av folk 

over hele verden har med en gang en oppfatning om, og en forventning av, hva destinasjonen 

står for. Det har dermed oppstått en emosjonell kopling mellom stedet og den besøkende, og 

det er dette som er merkevare. Helt den samme muligheten har ikke Budor, ei heller Norge, 

men her har likevel norsk reiselivsnæring ei stor utfordring! Utfordringene dreier seg om å 

bygge en sterk merkevare gjennom nasjonalt og lokalt særpreg, opplevelser, pålitelighet og 

kvalitet. På de premissene gir vi kunden et løfte, og det er han/hun som skal vurdere hvor godt 

en holder dette løftet. Ved å lykkes med dette skapes en uvurderlig kundelojalitet til 

produktet/ene. Utvidete opplevelser av produktet eller tjenesten kalles også metaverdier. I 

tillegg må også Budors merkevare inneholde logo, fargevalg, motto og slagord, 

utformingselementer, særpreg og mye mer. 

 

Det er viktig å tenke på hva en selger når en skal bygge videre på en merkevare. Budor 

Alpinanlegg vil i denne sammenhengen ikke selge heiskort, men en sportslig og sikker 

naturopplevelse. Det som er viktig er å trekke fram elementer ved produktet som gjør det mer 

attraktivt enn konkurrentenes tilsvarende produkter.  

 

Ved å bygge en merkevare, og lykkes med dette, vil Budor kunne ta høgere priser, de vil 

kunne selge flere enheter, produktutvikling og innovasjon vil være enklere, de ansatte vil føle 

en positiv vi-følelse, og alt dette vil igjen føre til at Løiten Almenning blir en mer attraktiv 

arbeidsgiver. Videre vil nye distribusjonskanaler (eks internett) være enklere å lykkes med og 

ikke minst vil kundelojaliteten bedres. Her har markedets trender stor betydning for hvordan 

Budor bør gå fram i sin merkevarebygging av destinasjonen. Dette kan gjøres dels ved 

undersøkelser av hvordan markedet oppfatter produktene, men de må også følge med i tida og 

sette mål på hvordan de regner med denne utviklingen vil fortsette i framtida. Vi skal også 

huske at merkevarebygging handler om forventinger til framtidige produktutviklinger og 

innovasjoner! Budors utfordringer innen merkevarebygging blir først og fremst å vise at 

produktet passer til den nasjonale og regionale strategien som er valgt.  
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6.4.6.2 Merkevaren Norge vs. Budor 

Det var daværende Norges Turistråd (i dag Innovasjon Norge) som av regjeringen ble tildelt 

arbeidet med å bygge en merkevare av produktet ”turist-Norge”. Dette var et samarbeid med 

eksterne reklamepersoner og med seg hadde de utvalgte representanter fra reiselivsnæringa 

regionalt i landet. 
 

 
 

Slik er noe av kampanjen blitt for merkevaren Norge. Her fra et område som ikke er ulikt Budor og Hedmarksvidda.  Foto: Innovasjon 

Norge 

 

 

Bakgrunnen for arbeidet var å finne ut hva Norge som reisemål kan levere av spesielle 

opplevelser, og her var det viktig å se på trender og behov i markedene. Vi kom fram til at det 

Norge kan levere er ”ny energi, økt harmoni og berikelse”. Dette skulle gjøres ved å 

kommunisere verdier som ”vennlig, velorganisert og ekte” som igjen skulle deles inn i tre 

hovedmarkeder:  
 

• De som ønsker å være i ett med natur og kultur. Dette dreier seg om personer som vil 

oppleve flott natur og som ønsker frisk og klar luft. Alt dette gir ny energi 

• De som ønsker aktive naturopplevelser. Dette er de som vil bruke naturen, f eks gå 

turer eller skiturer, fiske, sykle, camping osv. Dette for å kjenne den gleden det er å 

bruke kroppen og føle frihet og kanskje viktigst; å stresse ned 

• De som ønsker ro og oppladning i naturen. Disse vil også være mest mulig ute, de vil 

se og oppleve flott norsk natur. De har videre behov for at ferien er komfortabel og at 

ting er enkle og lett tilgjengelige. De vil rett og slett nyte freden og roen, og de vil vekk 

fra stress og mas i hverdagen. De vil føle harmoni med seg sjøl og naturen rundt seg. 
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Alt dette dannet utgangspunkt for all form for kommunikasjon. Slagordet som ble valgt er 

"Any decent Doctor would prescribe Norway". Utgangspunktet vårt (Arne Tømmervold var 

med på arbeidet) var at våre kunder lever et hektisk dagligliv, og dét er diagnosen. Budor og 

andre norske destinasjoner kan levere ny energi, harmoni og berikelse, og det er dét som er 

medisinen mot den stressede hverdagen.  

 

Problemet her ligger i at norske produkter for mange oppfattes som dyrt, kaldt og kjedelig. 

Dette er sjølsagt en stereotypisering, og noe vi håper ikke er allmenne oppfatninger om oss, 

men utfordringene blir derfor å synliggjøre at dette ikke er tilfelle. Et hotellrom på 

Hedmarken eller andre steder i Norge koster faktisk mindre enn i mange andre land som vi 

liker å sammenlikne oss med. Kulda kan vi bruke til noe positivt i markedsføringssammen-

heng, mens ferien blir akkurat så spennende, eller akkurat så kjedelig, som gjesten gjør det til 

sjøl. Hvorfor ikke sette fokus på at ferie er frihet fra materielt jag, der en kan legge vekt på 

kreativitet, lek, hygge, historier og opplevelser. Eller som tidligere daglig leder av Norges 

Turistråd, Svein-Erik Ovesen for en stund siden uttalte: 
 

”For det vi skal levere, ved siden av den wow-følelsen en får når en opplever norsk 

natur, det er den ekstra energien en får med seg hjem. Litt indre harmoni, stillheten i 

et langsomt øyeblikk og berikelsen i form av oj - her lærte jeg noe! Ved siden av selve 

wow-opplevelsen er take-away-en altså energi, harmoni eller berikelse.” 
 

 

6.4.6.3 Merkevaren Hedmark versus Budor 

Arbeidet med merkevarebygging av produktet Hedmark ble påbegynt høsten 2005, og er enda 

ikke avsluttet. Det vi referer til her består derfor av tiltak som er foreslått i prosessen. Det er 

Hedmark Reiseliv som er ansvarlig for valg av elementer i merkevaren Hedmark. Under den 

første planleggingen av dette tiltaket ble det diskutert om Hedmark skulle defineres som 

”Villmarksriket” eller ”Storgårdens rike”. Det endelige valget falt til slutt på det første. 

Villmarksriket ble sterkt kritisert i de fire kommunene på Hedmarken. Argumentasjonen var 

at den eneste villmarka i regionen, er, ja nettopp; Budor og Hedmarksvidda! 
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 Figur 6.4. Dette skal symbolisere Hedmarks sjøer, åser  

og kulturlandskap, fjell og vidder og sjølsagt den fine sola. 

Slagordet ble ”Hedmark – romslig og nært” 

 

 

Konseptet ”Villmarksriket” skal være med på å utvikle reiselivsprodukter i Hedmark med en 

sterkere attraksjonskraft gjennom merkevarebygging. Dette skal gjøres med en tydeligere 

profil enn det som har vært tilfellet hittil. Ett av virkemidlene for å oppnå dette skal være å 

trekke inn relevante utdannings- og forskningsmiljøer aktivt for å styrke en systematisk 

utvikling i reiselivsnæringa, se for øvrig Triple helix, kap 6.10.1. Hedmark Reiseliv ser på en 

vektlegging av tiltak som kan stimulere til oppbyggingen av et sammenhengende 

kvalitetssystem, men alt skal baseres på aktive naturopplevelser og turister som først og 

fremst etterspør ro og fred i naturen. 
 

 

6.4.6.4 Bygging av merkevaren Budor 

Når det gjelder byggingen av merkevare for Budor er det etter hvert viktig at de tar 

utgangspunkt i de profilene som allerede er definert for Norge og Hedmark. Det er ingen tvil 

om at Budor har produkter som passer utmerket i undersøkelsene som er gjort for landet og 

fylket, og dette fortrinnet må utnyttes maksimalt. Å fokusere på ro og fred vil, som vi har vist 

mange steder, bli mer og mer etterspurt. Videre vil framtida preges av urbanisering, og de 

fleste lever i en rask og effektiv verden, der tidsklemma er, ja nettopp; klemmende! Men 

kanskje vil dette gå for langt? Kanskje vi alle en dag blir utbrent, møter veggen eller får andre 

livsstilssjukdommer? Da må vi ta tiden tilbake, som det heter. Kanskje vi på den måten kan 

komme tilbake til den langsomme verdenen på landsbygda og småsteder der vi tar livet med 

ro og setter av mest mulig tid til fritidsaktiviteter, familie og det å være i ett med den 

fantastiske flotte naturen vi har i Hedmark og på Budor?  
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6.5 Fritidsboliger på Budor  

De første hyttene på Budor ble bygd i 1920-årene og det er registrert ca 50 enkle hytter i 

1930, omtalt som multsankerbuer. Deretter ble det bygd ut jevnt med hytter, totalt ca 400 stk i 

perioden fra 1920 til 1972. Løten kommune ønsker på dette tidspunkt å ha en samlet plan for 

hytteutbygging. Det ble gjort utredninger for både alpinanlegg og hytter mot Nordhue, men 

planene ble stanset for å vike for utbygging av Renolen i Åmot (Budor.no, 2006). 

 

I 1990 ble det anlagt alpinbakke på Budor. Skitrekk nr. 2 ble etablert i 1998. I 1992 ble det 

bortfestet 191 hyttetomter i området Budor Nord. Løten kommune etablerte kommunalt 

renseanlegg for kloakk i 1998, noe som lag grunnlag for utbygging av høystandard hytter ved 

Svaenlia. Løiten Almenning bygger ut og bekoster veg, vann og kloakk fram til Budor. Vegen 

opp til Budor ble forbedret. Næringsområdene ved Svaenlia er utvidet, det er bygd ut 

parkeringskapasitet og det er etablert en caravanplass til 140 vogner med ferdigstillelse av 

servicebygg til disse i 2006. Den første hytta i Svaenlia sto klar til innflytting til jul 1997. Det 

er ca 700 hytter på Budor i dag, ca 300 av disse er bygd etter 1992. 

 

Løiten Almenning kjøpte Budor Gjestegård i 2004 og inngikk samarbeid med Hamar og 

Omegn boligbyggelag om bygging av høykvalitets fritidsleiligheter i borettslag som 

ferdigstilles i 2006. Budor Gjestegård bygger ut kapasiteten på restaurant, kafé og som 

konferansesenter, samtidig som de leier ut egne hytter, leiligheter og rom. De gjør samtidig 

avtale om å kunne leie ut leiligheter og hytter for andre eiere på Budor, som et 

bookingselskap. 

 

35 % av hytteeierne er lokale og bosatt på Hedmarken, 28 % er bosatt i Oslo, Akershus og 

Bærum, 20 % er bosatt på Romerike og 17 % er bosatt sør for Oslo og øst for Oslofjorden. 

De fleste av hytteeierne har en reiseavstand til Budor i tid på +/- 2 timer. 
 

 

 

6.6 Sammenligning Budor og hyttetrender i Norge/Europa 

De nasjonale trender viser en dobling av antall hytter og det samme gjelder for Budor: En 

økning fra ca 400 i 1972 til ca 700 i 2006. Det er også en trend at fritidsboligene har bedre 



Master of Innovation Management  Side 103 
  

 

 
 

”Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” 
Vitenskapelig avhandling av Arne Tømmervold, Vidar Nerem og Per Inge Bergan 

 

standard mht helårsveg, elektrisk strøm og vann/avløp. Det er sannsynlig at disse hyttene er 

gjenstand for bruk i weekendsegmentet i tillegg til ferie og høytider. Det er også en nasjonal 

trend at hytter som har høyere standard og tilgjengelighet brukes mer enn hytter med lavere 

standard og tilgjengelighet. Alle hyttene på Budor er bygd i felt. I Norge bygges ca 90 % av 

hyttene i felt. Hytteeierne bor om lag 2 timers reisetid unna, noe som samsvarer med de 

nasjonale trender om at hytter etableres i områder som er relativt nært i reisetid.  

 

 

6.7 Innovasjonsfunn fritidsboliger på Budor? 

I det følgende kapittel vil vi vise til innovasjonsfunn av fritidsboliger på Budor. Dette er ikke 

innovasjoner Budor er alene om. De er mer å regne som innovasjoner i det norske 

fritidsmarkedet de senere år, og ville derfor ikke kunne regnes som ”ekte” innovasjoner ut i 

fra en streng Schumpeteriansk tankegang. Legger vi derimot Per Hetlands definisjon av 

innovasjon til grunn, slik vi har nevnt i kapittel 4.1, mener vi at flere av Budors kunder vil 

oppleve disse nyhetene som innovasjoner. Vi har derfor også satt disse nyhetene inn i vår 

enkle testmodell i kapittel 4.1.2.  

 

6.7.1 Borettslag 

Løiten Almenning har sammen med Hamar og Omegn boligbyggelag etablert og bygd et 

borettslag med nær 40 høykvalitets-leiligheter på Budor. Bygningene ligger rett ved og inntil 

Budor Gjestegård. Borettslaget er etablert på festet grunn under Løiten Almenning. 

Innovasjonen i dette ligger i å bruke en gammel og etablert organisasjonsform, som en gang 

ble etablert for å bygge ut landet etter 2. verdenskrig og sorterer under boligkooperasjonen, og 

nytter organisasjonsformen til et helt annet formål. Det nye formålet ligger i å skaffe 

medlemmer i Hamar og Omegn boligbyggelag fritidsboliger på fjellet på Budor. 

Organiseringen har vært benyttet i flere vinterdestinasjoner i Hedmark som i Trysilfjellet og 

på Sjusjøen.  

 

6.7.2 Leaseback 

Vi kan ta utgangspunkt i det samme borettslaget på Budor. Her har Budor Gjestegård som en 

reiselivsbedrift, inngått avtale med den enkelte eier om å kunne leie ut leilighetene til 

gjestegårdens tilreisende gjester, når leilighetseieren selv ikke benytter sin fritidsbolig. På 
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denne måte har gjestegården skaffet seg ”kalde senger” uten sjøl å investere i egne bygg, og 

leilighetseieren har mulighet til å få inntekt på sin investering. Med utgangspunkt i at Løiten 

Almenning eier grunnen som borettslaget står på, eier gjestegården som booker og tar 

provisjon av leieinntektene, og med en forretningsidé om at gjestegården skal drive 

kommersiell virksomhet basert på gjestene som overnatter på Budor, har almenningen vært 

innovative i sin tenkning og konseptet er svært likt det vi omtaler som ”leaseback”. 

Innovasjonen her er å organisere seg på en ny måte, skape et nytt konsept som gir grobunn for 

forretningsutvikling for både gjestegården og Løiten almenning. 

 

6.7.3 Booking 

Budor Gjestegård har investert i et avansert bookingsystem og har som en forretningsidé å 

inngå avtale med de private hytteeierne om å få leie ut deres hytter, når hytteeieren ellers ikke 

skal benytte den, mot en provisjon på utleieinntekten. I dette konseptet ligger det også utleie 

av sengetøy, salg av ved, salg av renhold, salg av matopplevelser på gjestegården og salg av 

kort i slalåmbakken, utleie av alpinutstyr og det som ellers følger av en slik aktivitet. Her har 

Løiten Almenning vært innovative ved å utvikle et konsept som gir mulighet for 

forretningsutvikling for både Budor Gjestegård og for destinasjonen Budor. 

 

6.7.4 Caravanplass 

Løiten Almenning har etablert en caravanplass på Budor med eget servicebygg og 

bookingordning. Utleie av plasser gir en direkte inntekt i seg sjøl og en generell 

forretningsmulighet for hele destinasjonen. Innovasjonen ligger i å benytte landområder som 

disponeres av almenningen i en kommersiell virksomhet, i rekreativ hensikt og dekker et 

behov som er stadig økende. Vi husker at 20 % av second homes i USA er mobile. Vi må anta 

at en vesentlig del av fritidsboliger i Norge også vil bli utstyrt med hjul, og dermed har Løiten 

almenning også her vært innovative i sin tenkning. 
 

 

6.8 Lokaløkonomiske effekter av fritidsboliger 

Løiten Almenning har vært dyktige på å skape arbeidsplasser på Budor. Ved utvikling og 

etablering av hyttefelt vet vi at hytteeierne legger igjen mer enn ei god månedslønn pr. år, og 

at det lokale næringsliv nyter store effekter under utbygging av feltene. Løiten Almenning har 
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vært innovative i utviklingen av hele konseptet som totalt sett vil gi vesentlige 

lokaløkonomiske effekter. Dette er spesielt interessant når vi vet at minimum 50 % av eierne 

av Løiten Almenning er bruksberettiget og at almenningen som en kooperativ 

samfunnsinstitusjon bidrar til både rekreasjonstilbud til allmuen og inntekter for lokale eiere. 

 

 
 

Faksimile av Hamar Arbeiderblad, 13/11-06 

 
 
6.9 Budors konkurransekraft basert på Porters modell 

Reiselivet er en tjenesteytende næring der kundene (gjestene) må komme til produksjonsstedet. På 

Budor er forutsetningene gitt på forhånd, produksjonen foregår, enkelt og greit, der 

naturressursene ligger til rette for det. I sin teori om kostnadsminimering snakket imidlertid 

Weber (Jacobsen, 1997) om effekten av at flere bedrifter ble lokalisert på samme sted; 

agglomerasjonseffekten. Teorien var at bedrifter oppnår stordriftsfordeler og konkurranse-

skjerping ved å ligge i nærheten av hverandre. For Budor er det med stordriftsfordel aktuelt, men 

teorien om konkurranseskjerping ikke er særlig relevant siden det meste drives av Løiten 

Almenning, og at det ikke finnes flere bedrifter som tilbyr de samme produktene. Det er for 

eksempel ikke annen kommersiell matservering enn Budor Gjestegård på destinasjonen Budor.  

 

De siste årene har næringsklynger fått stor oppmerksomhet, både i faglitteraturen, spesielt Porter 

og i offentlige debatter. Michael E. Porter er en av verdens mest kompetente personer på 

konkurransestrategi. Han har vært, og er fremdeles en viktig ressurs med denne teorien, som 

beskrevet i kapittel 4.5. Han jobber i dag som professor ved Harvard Business School. 
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Utgangspunktet for Porters teori er de fire elementene som utgjør ”diamanten”; 

etterspørselsforhold, konkurranseforhold, innsatsfaktor-forhold og forholdet til relaterte næringer. 

Det er innholdet i disse fire, som i tillegg kan være påvirket av myndigheter og tilfeldigheter, som 

avgjør hvor godt en organisasjon vil gjøre det. Dette kan illustreres slik: 
 

 
 

Fig 6.5, Porters diamant. Tegnet etter en modell i Jacobsen, 1997, s. 396. 

  

Denne figuren vil vise Budors konkurransekraft og litt om konkurransefortrinnene som stedet 

har. Ideen er at positiv utvikling av de ulike elementene i modellen, eller at et godt samspill 

dem i mellom, er det som bestemmer konkurransekraften. Myndighetene og tilfeldigheter har 

bare fått liten plass og liten betydning hos Porter. Innsatsfaktorene dreier seg om de 

ressursene som finnes på Budor, hhv innen natur og kultur. Markedsforholdene skal si noe om 

etterspørselen, f eks om den kommer fra dagsturister eller overnattingsgjester, og om de 

kommer fra f eks Hedmarken eller Oslo-området. En annen interessant fordeling dreier seg 

om dette er de som reiser i ferie-/fritidssammenheng eller om de reiser i jobb. Den siste 

gruppa er riktignok relativt liten for Budor, men den skal ikke helt avskrives. Konkurrenter 

finnes ikke på stedet slik de fleste andre destinasjoner må forholde seg til. Her må vi til 

Hafjell, Sjusjøen og Trysil for å finne alpinkonkurrentene. Alternativt kan vi utvide begrepet 

til å gjelde hele landet og alle destinasjonene her som tilbyr liknende produkter, men det blir 

for omfattende. 
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Reiselivsnæringene er mer sammensatt enn de fleste andre næringer. Det betyr at mange av 

næringens bedrifter og organisasjoner egentlig tilhører andre næringer, men de har kunder fra 

reiselivet som en del av markedet. Det kan også være underleverandører. Men Porter mener 

uansett at disse, som i modellen omtales som koplinger til relaterte næringer, er viktigere enn 

f eks Hedmark fylkeskommune! Da er det kanskje riktigere å se på fylkeskommunen som en 

relatert næring. Det samme gjelder snekkerne i kommunen som helt sikkert har fått mer å 

gjøre etter at hytteaktiviteten på Budor begynte å blomstre. Buss-selskapene kan også komme 

inn i denne kategorien, sjøl om dette ofte er tapsprosjekter. De som kjører faste ruter til Budor 

taper penger, mens de som kjører charterturer har helt andre inntjeningsmuligheter, f eks ved 

å kjøre skoleklasser opp til Budor på skiaktivitetsdager. 

 

Når det gjelder relaterte næringer er det også viktige å ta med landbruket. Destinasjonen 

Budor driftes primært av landbruksorganisasjonen Løiten Almenning, der bøndene eier og 

forvalter mye av det landskapet og den naturen som turistene og hyttebrukerne kommer for å 

benytte seg av. Forsikringsselskapene og bankene drar også fordeler av utviklinga som skjer 

på Budor.    

 

Grunnen til at det er stor interesse rundt næringsklynger, er at klyngene har innebygde 

sjølforsterkende mekanismer. Dette igjen skal føre til at det skjer en høyere vekst innenfor 

enn utenfor klyngene. F eks vil markedet for skiløpere, enten det er langrennsløpere eller 

brukere av alpinbakken, også i mange tilfeller ende opp som kunder på gjestegården for å 

spise middag. Neste gang de kommer for å benytte seg av tilbudet vil de benytte seg av alle 

disse tjenestene og samtidig kanskje være overnattingsgjester og spise mange måltider på 

Budor.     

 

Hovedelementet i modellen er helt klart innsatsfaktorforhold. I tillegg til natur og kultur som 

tidligere er nevnt kommer også andre råvarer, økonomi, arbeidskraft og kompetanse inn som 

viktige faktorer. Innsatsfaktorer som Budor har rikelig av kan ofte utvikles til komparative 

fortrinn. Her må Budor tenke opplevelser og aktiviteter. Deres innsatsfaktorer er først og 

fremst naturen og den stabile og lange vintersesongen. Dernest kommer den lokale kulturen 

og stedets egenart.   
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Organisering kan også sees på som et innsatsfaktorforhold. Norsk reiselivsnæring har brukt 

mye tid og krefter på både organisering og omorganisering. En ting er det som skjer innad i 

organisasjonen Løiten Almenning, dette er interne forhold, noe annet er organisering lokalt, 

regionalt og nasjonalt innen destinasjonsselskapene. Dette er imidlertid forhold som er 

utfyllende kommentert andre steder i avhandlingen. 

 

Myndighetene har mange roller overfor næringslivet generelt og reiselivet spesielt, men Porter 

mener at de primært skal være bakspillere. Vi er litt skeptiske til denne delen. I vår region har 

Hedmark fylkeskommune en helt annen rolle enn det Porter legger opp til. Det samme gjelder 

Løten kommune og Innovasjon Norge. Og i tillegg til at myndighetene er viktige og at de er 

leverandører til reiselivsnæringa, er de faktisk også direkte involvert i reiselivsnæringa i 

Hedmark, f eks som eiere og forvaltere av museer og andre kulturinstitusjoner. Dvs at 

modellen ikke er tilpasset norske forhold og forutsetninger. Myndighetenes innsats dreier seg 

om mer enn distrikts- og næringspolitikk. Innovasjon Norge, Hedmark fylkeskommune og 

Løten kommune er også leverandører av kurs (som med fordel kan holdes på Budor!), 

informasjon og kunnskap for næringslivet, og står dermed for kompetanseheving i reiselivet.  

 

Tilfeldigheter og uforutsette hendelser har også fått plass som en ytre faktor i Porters modell. 

Dette er forhold som reiselivsnæringa ikke sjøl kan påvirke, men som likevel kan være 

avgjørende for valg av ”vår” destinasjon. Snøforholdene på Indre Østlandet har generelt vært 

ustabile de siste 15 åra, mens de på Budor har vært tilnærmet slik de alltid har vært, med 

skiføre fra november. Noen ganger tidligere enn det også. Andre forhold som spiller inn er at 

flere og flere nordmenn først investerer i feriehus i syden. Deretter tilbringer mange av de 

potensielle gjestene mesteparten av vinteren der og dermed blir også tilfeldighetene en 

konkurrent.  

 

Trender og moter er en annen type ekstern påvirkning. Vi må si den er ekstern sjøl om 

næringa har vært med på å skape trender, f eks innen snøbrett. Det samme kan vi faktisk si om 

Budor når det gjelder kjelkeaktiviteter. 
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Mor og barn sammen i kjelkebakken på Budor. Foto: Budor.no 

 

En oppsummering av Porters næringsklynger tilsier at hans hypotese av dynamikken og 

helheten i modellen framkommer som et resultat av et samspill mellom de ulike elementene. 

Dette skal vi se nærmere på i kap 6.10. Innsatsfaktorer som Budors vakre natur skaper både 

lokal og regional etterspørsel, og at etterspørselen av naturaktiviteter også øker kompetansen i 

å utnytte den! Videre at relaterte næringer skaper turisme som gir grunnlag for nye relaterte 

næringer, samarbeid skaper nye produkter og markeder, og at myndigheter og tilfeldigheter 

frambringer utfordringer som gir grunnlag for nye produkter og/eller skjerpet innsats fra alle 

aktører i Løiten Almenning. Reiselivsutviklingen på Budor har dermed siden oppstarten av 

alpinanlegget, og etter at interessen for hyttebygging i området har akselerert, vært svært 

dynamisk. Innsatsforholdene har utløst markedspotensiale som har sin bakgrunn både i 

etterspørselstrender og i endringer i befolkningens interesser og holdninger – for eksempel når 

det gjelder synet på aktiv bruk av Hedmarksvidda som en viktig rekreasjonsfaktor. Dette er 

viktig både for hytteeierne, dagsturistene samt overnattingsgjestene. Hos myndighetene skjer 

det endringer som gjør at reiselivet får bedre forutsetninger på satsing på innovasjon og 

nyskapning.        

 

 

6.10 Samarbeid som drivkraft for innovasjoner i reiselivet 

 

6.10.1 Triple helix og Budor  

Vi ønsker her å argumentere for hvor viktig betydningen av samarbeid er, og dermed sette i 

gang en diskusjon om hva som er nødvendig for at samhandling mellom de forskjellige 
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aktører (høgskole, myndigheter, organisasjon) kan gi gode effekter, gjerne i form av læring og 

kompetanseutvikling. Vi deler tanker og erfaringer gjennom å sette søkelys på noen spørsmål 

som bør gi svar, slik at vi kan skaffe mer kunnskap om hva som trengs på Budor og i Løten 

Allmenning for å skape innovasjoner gjennom tettere samarbeid. Inntjeninga på nye og 

innoverte produkter må være positiv, dvs gi bedre fortjeneste, flere arbeidsplasser, økte 

skatteinntekter og/eller på annen måte bidra til vekst i området. 

 

6.10.1.1 Budor og høgskolen 

Reiselivsnæringa (og andre næringer) som sliter med lav fortjenestemargin og kompetanse vil 

kunne ha stort utbytte av ulike bidrag fra høgskolen. En variant kan være et kompetanse-

hevingsprosjekt, hvor høgskolen kan igangsette kurs, enten for Løiten Almenning eller 

reiselivsbedriftene. Det mest aktuelle tror vi likevel vil være overføring av kunnskap i form av 

markedsanalyser, testing av produkter og produktideer, hjelp i samarbeidsprosesser osv.  

Hva kan så næringa gjøre for høgskola? Utvikling for høgskolens del kan skje ved at de kan 

levere erfaringsbasert kunnskap til næringslivet, og ved at teorier testes og utprøves vil dette 

gi nytte både til forskere og studenter. Samtidig vil et nært samarbeid med reiselivet gi 

studenter erfaringer og referanser, samt at det vil fremme læringa og gjøre undervisninga og 

studiene mer interessante. Dessuten vil, og dette er kanskje det viktigste, mer kompetente 

studenter bidrar til høgere kompetanse i næringslivet på sikt. Dermed har de startet på en god 

sirkel!  

 

6.10.1.2 Budor og myndighetene  

Reiselivet kjennetegnes bl a ved å ha stor betydning for sysselsetting, men samtidig lav 

inntjening. Det offentlige virkemiddelapparatet i Løten kommune blir ofte benyttet av både 

store og små reiselivsaktører for å lete etter alternative inntektsmuligheter hvis sysselsettinga i 

landbruket blir trappet ytterligere ned. Videre har myndighetene i kommunen hatt betydning 

som tilrettelegger og premissleverandør gjennom sine planer og utbygging av infrastruktur 

som veg, vann, kloakk osv.  

 
Vi har tidligere fokusert på at reiselivet leverer produkter og tjenester som også kommer 

lokalbefolkningen til gode. Her kan vi nevne opprettholdelse av busstilbudet og oppkjøring av 
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skiløyper som konkrete eksempler fra Budor når det gjelder infrastruktur. Dermed blir 

produksjon av reiselivstjenester også å betrakte som samfunnsservice. Vi kan si at dette er en 

vinn-vinn-situasjon. Tilbudet utbygges for lokalbefolkningen, og brukes også av tilreisende 

turister. Den store etterspørselen gjør at tilbudet må utvikles til et enda bedre produkt. Det er 

derfor viktig at dette organiseres som et spleiselag mellom reiselivet og kommunen. Tilbake 

får bl a kommunen arbeidsplasser, skatteinntekter, bedre tjenester og viktige rekreasjonstilbud 

for alle.  

 

6.10.1.3 Høgskolen og myndighetene 

Løten kommune, Hedmark fylkeskommune og staten har et ansvar for å tenke langsiktig og 

samtidig legge til rette for ei utvikling som tar hensyn til mange involverte parter, og noen 

ganger motstridende interesser. F eks kan utbygging av et hyttefelt få store konsekvenser for 

inntjeningsgrunnlaget, men det vil også ha noe å si for anledningen til fri ferdsel. Et annet 

område kan gjelde vegplanlegging. Gode veger er en fordel for reiselivet, men kan være en 

ulempe for bønder. I planprosessene skal interesser høres og langsiktige konsekvenser 

utredes. Høgskoler med sin forskning har god kunnskap og kan gi viktige innspill i denne 

sammenhengen. For høgskolens side kan det innebære ny læring ved å være med på analyser 

av konkrete konsekvenser og studier av løsninger for aktuelle planproblemer. 

Reiselivet har, sjøl om mye negativt er sagt, også hatt stor betydning bl a når det gjelder 

sysselsetting. Dette gjelder også i Løten. Det offentlige virkemiddelapparatet har vært 

benyttet av store og små aktører i sin streben etter andre inntektsmuligheter når satsinga på 

jord- eller skogbruk har blitt trappet ned. Vi skal heller ikke glemme at myndighetene har spilt 

en rolle som den som tilrettelegger og planlegger investeringer i infrastruktur som veg, 

grøfter, avløp, elektrisitetsledninger, vatn osv. På denne måten vil den samfunnsmessige biten 

bli at det utvikles en viktig helhetstenkning. Dermed kan det tilbys produkter som gjestene og 

hytteeierne vil ha og benytte seg av. 

 

6.10.1.4 Samarbeid på alle nivåer innen Triple helix 

Ved et samarbeid på alle tre nivåer kan det bety større fokus på lønnsomhet og på nye 

innovasjoner. Det blir lettere å skaffe seg innsikt i hva gjesten ønsker av et turistprodukt i 
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framtida, i stedet for å ligge i etterkant uten å vite hva markedet ønsker av nye produkter. Når 

det gjelder myndighetene er det en fordel når det gjelder bosettingsmønsteret i distriktene. En 

positiv trend i reiselivet kan medføre økning av antall arbeidsplasser, noe som fører til økt 

skatteinngang. Her også kan en komme inn i en god sirkel. For høgskolen sitt vedkommende 

får de tilgang til erfaringsbasert kunnskap og data, og testet teorier både fra produsenter og 

gjester. Studentene sier helt sikkert ikke nei til å kunne dra nytte av samarbeidet ved at de får 

innsikt i næringa og de blir gitt mulighet til å jobbe med problemstillinger som de initierer sjøl 

og gjennomfører i et naturlig element.  

 

6.10.2 Praktisk organisering 

Det kan være mange måter å organisere Triple helixsamarbeid på. Én måte kan være at det 

etableres et samarbeid med en høgskole i egen region, f eks Høgskolen i Hedmark eller 

Høgskolen i Lillehammer. Her kan studenter fra forskjellige studieretninger (primært 

økonomi- og reiselivsstudier) jobbe med én eller flere utfordringer. Arbeidet kan være 

feltarbeid og prosjektundersøkelser, eller sommerjobb med veiledning fra høgskolen og 

organisasjonen. Finansieringen kan organiseres som deling mellom Budor, lokale myndighet-

er og høgskolen. På denne måten sikres engasjement fra alle parter. Ved et slikt opplegg kan 

det iverksettes tiltak der ei gruppe studenter kan være nyttige ressurser for en organisasjon 

som Løiten Almenning. Dette gir svært nyttig og viktig erfaring for studentene, samtidig som 

organisasjonen får hjelp til tiltak uten store investeringer. Vi snakker her om et lavt nivå for 

samarbeid som må fungere, og der det må bygges arenaer og der det samtidig må legges til 

rette for nettverksbygging mellom noe fragmenterte miljøer. 

 

6.10.3 Diskusjon, kritikk og oppsummering av Triple helix 

Det er utvilsomt at det er da alle tre parter kan samarbeide som mest mulig som likeverdige 

parter med mest mulig like og aktive roller, at utbyttet av samarbeid og samhandling vil være 

størst. Med ulike eksempler har vi her vist mulige resultater av samarbeid mellom 

høgskolen(e), myndighetene og reiselivet på Budor. Effektene kan evalueres med å se i hvor 

sterk grad erfaringer har ført til læring, utvikling og innovasjon. Samarbeidet kan konkret føre 

til at erfaringer registreres og systematiseres, og at det utarbeides en resultatanalyse som 

senere kan benyttes som grunnlag for planer som bør gi positive resultat for de involverte 

partene. Høgskolen kan også tilføre kompetanse både til næringa og myndighetene.  
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For å være kritisk til Triple helixmodellen må vi påpeke at den primært er utviklet for 

teknologibransjen. Imidlertid mener vi at vi har vist at modellen kan ha like stor eller større 

relevans innen reiselivet. Dette pga særtrekk som på mange måter skiller seg fra 

teknologibedrifter, men der samarbeid kanskje er viktigere enn andre bransjer. Det vil også 

være et stort behov for å undersøke betingelsene som ligger til grunn for at et slikt samarbeid 

skal være mest mulig vellykket. Hva skal til for å sikre at partene opplever seg sjøl og de 

andre som likeverdige parter? Hvor kritisk vil dette være for at sluttresultatet skal bli 

vellykket? Hvor mye skal en se på kortsiktige og hvor mye på langsiktige effekter av 

samarbeidet? Alt dette må gjennomdrøftes på forhånd for at et best mulig resultat skal oppnås. 

Vi som forfattere av avhandlingen er også sjølkritiske når det gjelder Triple helix. Vi har 

riktignok hatt et godt samarbeid med Løiten Almenning/Budor, men hvis vi hadde vært enda 

mer aktive i første fase, kunne vi ha formalisert og organisert dette på en bedre måte. Da 

kunne vi gjennomført f eks en fullstendig produktutviklingsundersøkelse med fokus på miljø 

som konkurransefortrinn. Kanskje kunne vi da også ha fått med fylkeskommunen? Dermed 

kunne vi ha utført arbeid som kunne vært initiert i fellesskap mellom destinasjonen, 

myndighetene og høgskolesystemet, og der alle var likeverdige parter, nettopp slik Triple 

helix legger opp til! 

Triple helixmodellens største styrke er at det konkretiseres nøye hvordan alle kan bidra i et 

arbeid som fører til positive læringseffekter og ikke minst økt innovasjon. Vi har 

sammenfattet dette arbeidet slik: 

• Høgskolen i Lillehammer og/eller Høgskolen i Hedmark kan bidra med sin 

kompetanse, og kan dra nytte av å øke egen erfaringsbasert læring ved å gjennomføre 

felles prosjekter. Dette er nyttig både for forskere og studenter.  

• Løiten Almenning og Budor kan bidra med innsikt av praktisk art, tomter og 

muligheter for å etablere og drive business som skaper arbeidsplasser og samtidig 

utvikler et område. Etterspørselen i samarbeidet vil gjelde både tilrettelegging for 

aktiviteter som gir inntjening, og samtidig etterspørsel etter kompetanse av generell og 

spesiell karakter.  

• Offentlige myndigheter gir til fellesskapet ved å tilrettelegge for utvikling av 

næringslivet, de kan gi økonomisk støtte der det er nødvendig, de kan planlegge 
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utvikling med det resultat at den skal gi positive resultater på lang sikt, samt at hensyn 

til helhet ikke blir redusert. Tilbake får offentlige myndighetene en sterk organisasjon, 

de opprettholder bosettinga og infrastrukturen bedres i distriktene. Videre kommer økt 

sysselsetting og høgere skatteinngang.  

Det vi presenterer her er noen ideer og noe som viser muligheter for vekst gjennom 

samarbeid. Det første de involverte bør gjøre er å finne de mest effektive måtene å etablere, 

utvikle og vedlikeholde et samarbeid på, og samtidig finne ut hvordan resultater kan 

implementeres og gi positiv læringseffekt for innovasjon og utvikling.  

 

6.11 Virkemiddelapparatet 

Innovasjon og utvikling er kostbart, men det finnes et stort antall institusjoner/organisasjoner 

som forvalter ulik økonomisk støtte og andre støtteordninger for nærings- og kulturlivet i 

Norge. Dette finnes både på nasjonalt nivå, regionalt nivå og kommunalt nivå. Det finnes 

også midler som er grenseoverskridende og internasjonale, f eks Interregfinansiering i 

EU/EØS-systemet. Det vil bli alt for omfattende å komme inn på alle her, så vi konsentrerer 

oss om det viktigste på hvert nivå nasjonalt, regionalt og lokalt.   

 

6.11.1 Regional utviklingsplan Hedmark (RUP) 

RUP er fylkeskommunes utviklingsplan. Visjonen i planen er at ”framtidstro og optimisme 

skal prege hele Hedmark” og hovedmålet i planen er ”å utvikle og forvalte attraktive 

lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og etableringslyst”. RUP 

skal tilrettelegge for aktiviteter i form av prosjekter og tiltak. Vi skal her se nærmere på 

programområdene næringsutvikling, reiselivsutvikling og utvikling av utmarksbaserte 

næringer. 
 

6.11.1.1 Næringsutvikling 

Fylkesplanens overordnede mål er et lønnsomt, variert og konkurransedyktig næringsliv som 

sikrer befolkningen inntekt og meningsfylt arbeid. Hedmark skal være et fylke hvor 

mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter for å utvikle lønnsom 

virksomhet. Næringspolitikken skal tilrettelegge for økt utvikling og verdiskaping i hele 
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fylket, basert på regionale muligheter og fortrinn. Målet er bl a at satsing på næringsutvikling 

skal: 
 

• Bidra til flere nyetableringer med vekstpotensial 

• Bidra til lønnsomme, innovative- og omstillingsdyktige bedrifter 

• Internasjonalisering og eksport for å fremme regionalt næringsliv 

• Fremme forskningsaktiviteter som grunnlag for kunnskapsutvikling og verdiskaping 

• Bidra til attraktive miljøer med gode kommunikasjoner, stabil bosetting, levedyktig 

næringsliv og sterk identitet 

• Utvikling av innovasjonssystemet, herunder næringshager, kunnskapsparker, 

inkubatorer og kompetanseinstitusjoner som høyskole, FoU-miljø 
 

Her bør Budor fokusere på å utnytte den kompetansen som finnes og de økonomiske 

støtteordninger som finnes innen innovasjon og utvikling. På den måten kan de komme inn i 

en god sirkel med næringsutvikling som fører til større inntjening og større overskudd, noe 

som igjen kan investeres i ny utvikling.   

 

6.11.1.2 Reiselivsutvikling 

Et av RUP´s overordnete mål er å stimulere til vekst, utvikling og bredde innen reiselivs-

næringa. Fylkestinget i Hedmark vedtok ”Fylkesdelplan for reiseliv – Hedmark – 2005-2008” 

i Fylkestingets møte i september 2005. Fylkesdelplanen er grunnlaget for satsinga framover. 

Målet er å øke verdiskapningen innen reiselivsproduksjon gjennom økt omsetning og 

lønnsomme arbeidsplasser. Dette skal skje bl a ved å  
 

• Følge opp og stimulere tiltak innenfor fylkesdelplanens fire hovedprogramområder: 

Produkt, kompetanse/kvalitet, profilering/markedsføring/salg og organisering  

• Utvikle merkevaren «Villmarksriket» 

• Sikre systematisk kompetanseutvikling 

• Bidra til å etablere en felles salgs- og markedsføringskanal for reiselivet i Hedmark 

• Arbeide for å få årlig norsk VM-runde i rally i Hedmark og Oppland 
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6.11.1.3 Utvikling av utmarksbaserte næringer 

Det siste punktet i RUP vi skal nevne her, er fylkesplanens mål om å tilrettelegge for 

utmarksbasert næringsutvikling for å øke verdiskapingen i hele verdikjeden, og dermed oppnå 

lønnsom omsetning hos næringsutøverne. Det er viktig å etablere lønnsomme virksomheter 

med et bredt speker av produkter fra hele verdikjeden. Dette skal skje ved å legge til rette for 

å utvikle et bredt spekter av produkter og legge tilrette for grunneiersamarbeid. 

 

6.11.2 Innovasjon Norge (IN) 
IN gir først og fremst lån, men også garantier for lån og tilskudd til etablering og 

videreutvikling av det norske næringslivet generelt, og reiseliv og landbruk spesielt. Det 

ligger dermed i kortene at dette er tiltak som i hovedsak retter seg mot distriktene, og de som 

kombinerer landbruk og reiseliv i distrikts-Norge ligger usedvanlig godt an i denne 

sammenhengen. Budor er ikke ubetydelig i denne sammenhengen! 

 

Den 1. januar 2004 overtok IN oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 

(SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO), samt ikke minst 

Norges Turistråd som er det mest relevante for Løiten Almenning og Budor. 

 

IN tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i 

næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. IN er en 

global organisasjon, som i tillegg til å være representert i alle fylkene i landet, også har 

kontorer i over tretti land. IN eies og drives av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD), 

men de forvalter også midler for noen av de andre departementene, f eks Kommunal- og 

Regionaldepartementet (KRD), Fiskeri- og Kystdepartementet (FKD) og Landbruks- og 

Matdepartementet (LMD).  

 

IN har et utall tiltak og ordninger for etablering og utvikling, men bedriftsutviklingstilskudd 

og bydgeturismekampanjen er de to vi har lyst til å nevne her og som er mest aktuelle for 

Budor.  
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6.11.2.1 Bedriftsutviklingstilskudd 

Dette vil først og fremst være et virkemiddel som gir bedriftene drivkraft til f eks å 

gjennomføre prosjekter som styrker kompetansen, som er med på å etablere/styrke eksterne 

samarbeidsrelasjoner, bedre organisering, og kanskje viktigst produkt-, prosess- eller 

markedsutvikling. Et slikt tilskudd vil eventuelt ha en klar effekt for økt konkurranseevne på 

Budor og dermed økt verdiskaping og bedre lønnsomhet. Prosjekter med betydelig grad av 

innovasjon prioriteres høyest. 

 

6.11.2.2 Bygdeturismekampanjen 

Denne kampanjen er et tilbud til småskalabedrifter innen reiselivsnæringa i bygde-Norge som 

ønsker å profilere og markedsføre produktene sine overfor det norske markedet. Deltakerne 

her skal være landbrukstilknyttet, og formålet er at de skal få informasjon og markeds-

kunnskap ved å delta. Hovedmålet er først og fremst at bygdeturismeproduktene skal gjøres 

kjente, salgbare, attraktive og lønnsomme. Her har Budor riktige produkter og riktige 

forutsetninger og mange muligheter, men det kreves ressurser for å komme i gang. Grundig 

forarbeid for å se på nytten av det hele er viktig. 

 

6.11.3 Kommunale midler 

Mange norske kommuner har sine egne næringsfond. Dette er ofte midler som kommer fra 

overskudd på kraftproduksjon og -salg, og midlene varierer stort fra kommune til kommune. 

Noen har næringsutvikling som hovedsatsning, mens andre satser mer på f eks skole og 

utdanning.  

 

I Løten er næringsutviklingsmidlene kanalisert til Løten Bygdeutvikling (LB). LB skal 

fungere som rådgiver og pådriver i forbindelse med nyetableringer og utvikling av det 

eksisterende næringslivet i kommunen. LB assisterer nyetablerere med ideer i alle faser, fra 

etablering til utvikling. I tillegg bistås de lokale brukerne med søknader vedrørende offentlige 

tilskudd. Løiten Almenning er, sammen med kommunen og den lokale Sparebanken, av de 

største aksjonærene i LB. Vi forutsetter dermed at de allerede i dag kjenner til og benytter seg 

av de tilbud som finnes. 
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DEL D: ANALYSER OG REFLEKSJONER 

 

7 Metode og undersøkelse  
 

7.0 Metode  

Vi viser til kapittel 2.5. hvor vi har redegjort for vårt valg av vitenskaplig metode, samt 

4.1.3.2. hvor vi omtaler valg av spørreundersøkelse gjennom stiftelsen Innovatorium. Vi kan 

vise til erfaring og mener at metodevalget både er relevant og har rimelig høy grad av 

validitet. Vi vil belyse tre viktige relasjoner i undersøkelsens hovedslutninger; om den er 

legitim, har relevans og validitet. 

 

Store Norske leksikon sine nettsider definerer validitet og reliabilitet slik:  

Validitet (av fr./eng.), gyldighet (psyk.). I testpsykologien er dette en betegnelse på om en test 

måler det den er konstruert for. Reliabilitet (av eng. reliability), pålitelighet (psyk.), brukes 

om et måleinstruments eller en målemetodes grad av stabilitet og konsistens i målingene. Ved 

psykologiske tester beregnes testens reliabilitet etter graden av samsvar og korrelasjon. At en 

test har høy reliabilitet er imidlertid ingen garanti for at den måler den egenskap den er ment å 

skulle måle. 

 

Vårt metodevalg omfatter som tidligere nevnt en kvantitativ undersøkelse. Sjøl om 19 er et 

lite antall når det gjelder kvantitative undersøkelser, er spørsmål og svar tallmessige 

standardiserte verdier. Analysearbeid, konklusjoner og de slutninger som vi trekker, er mer 

kvalitative å regne, som tar utgangspunkt i våre ideer om hvilke dimensjoner og kategorier 

som skal ha størst fokus. Vi kan ikke entydig skille mellom standardisering/ikke 

standardisering sjøl om en slik beskrivelse kan være til noe hjelp. I vårt tilfelle snakker vi mer 

om en integrering av både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode (Johannessen et al, 

2006).   

 

7.1 Metodekritikk  

Vi ønsker i avhandlingen å rette søkelys på det kreative klimaet i Løiten Almenning. I den 

sammenheng har vi brukt et skjema utviklet av Innovatorium, og viser i denne sammenheng 
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til presentasjonen av teorier om innovasjon og kreativitet i kapittel 4. Denne metoden er bygd 

på Ekvall sin forskning. Vi vil videre diskutere forskjellene mellom disse. Stiftelsen 

Innovatorium og den svenske forskeren Göran Ekvall gir to gode utgangspunkt for å teste 

kreativt klima i organisasjoner.  

 

Professor i organisasjonspsykologi Göran Ekvall er en anerkjent forsker på kreativitet i 

arbeidslivet. Ekvalls arbeid er også interessant fordi hans forskning er gjort hovedsakelig i 

skandinaviske bedrifter og organisasjoner, og derfor lett å relatere til norske forhold. Göran 

Ekvall har lagt opp sine spørreskjemaer med 10 forhold eller perspektiv:  
 

1. Utfordring/motivasjon  

2. Frihet  

3. Idéstøtte  

4. Tillit/åpenhet  

5. Livfullhet/dynamikk  

6. Lekfullhet/humor  

7. Debatt/mangfold  

8. Konflikter  

9. Risikovillighet  

10. Idétid   
 

Gjennom sitt arbeid har Ekvall gitt et betydelig bidrag til forskningen på kreativitet i 

organisasjoner og næringsliv. Han har i sine egne spørreskjemaer en poengskala fra 1-3, mens 

Innovatorium har en skala fra 1-10. Ekvalls spørreskjemaer vil derfor gi klarere tendenser. 

Ekvall har 50 spørsmål i sitt skjema hvor spørsmålene er blandet i hverandre i forhold til 

perspektivene. Innovatorium har i utgangspunktet 27 spørsmål som er gruppert i forhold til 

perspektiv. Ekvalls skjema gir bedre sikkerhet for mer riktig kartlegging ved flere spørsmål 

som er blandet for respondenten. 

 

Ekvall har vitenskapelig validitet i sine spørsmål som er utviklet over mange år.  

Innovatorium har medlemsbedriftenes erfaringer, ønsker og behov som bakgrunn for sine 

spørsmål. Ekvall sine spørsmål er korte og konsise, Innovatoriums spørsmål er lengre og mer 

upresise. Ekvall setter respondenten som observatør i egen organisasjon, Innovatorium retter 

spørsmålene direkte og spør om opplevd og ønsket situasjon for respondenten. Ekvalls 
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spørsmål i samme perspektiv er mer like enn Innovatoriums spørsmål som dekker forskjellige 

sider av samme perspektiv. Her gir også Ekvalls spørreskjema et mer sikkert og klarere svar 

innenfor perspektivet.   

 

Ekvall sitt skjema kan derfor virke kvalitativt bedre med en bedre validitet enn det nyttede 

skjema, dog gir vårt skjema et godt nok grunnlag for den undersøkelsen som vi ønsket. 

Innovatoriums spørreskjema har kun 27 spørsmål og i tillegg våre 3, hentet fra Ekvalls 

dimensjoner på humor og toleranse, totalt 30 spørsmål. Spørreskjema og brev til de ansatte i 

Løiten Almenning ligger vedlagt.  

 

Kun én person står fram som leder i vår bedriftsundersøkelse. Vi ser muligheten for at 

forskjellen mellom ledere/ansatte ikke har vært tydelig nok for de ansatte, slik at flere som har 

lederroller, ikke tydeliggjøres i undersøkelsen. Vi har likevel valgt å bruke den ene leder, som 

vi antar er hovedleder, som representativ for lederskapet i virksomheten. Vi ser at det med så 

små tall, kan være rom for feilmarginer. Samtidig er vi også noe usikre på i hvor stor grad det 

er flere avdelingsledere blant de 19 ansatte, og av den grunn har vi valgt å forholde oss til den 

ene lederen.     

 

7.2 Andre brukerundersøkelser Budor, noen fakta 

Studenter ved Høgskolen i Lillehammer har tidligere utført studentoppgaver innen 

merkevarebygging og strategiplanlegging for et helårlig reiselivsprodukt. Vi har ikke aktivt 

brukt disse i vår besvarelse, men vil her referere hovedfunn av de to bacheloroppgavene fra de 

siste to årene.  

 

Den første er Ida Michaelsens ”Forslag til en strategisk plan for et helårlig reiselivsprodukt på 

Budor med utgangspunkt i en hyttebrukerundersøkelse” fra 2004. Den tar utgangspunkt i en 

primærundersøkelse blant hytteeierne for å undersøke bruken av hytta og hvor fornøyde de er 

med totaltilbudet av tjenester på destinasjonen Budor. Undersøkelsen preges av lav svar-

prosent og konkluderer med 
 

• Ingen ensartethet når det gjelder savnede tilbud 

• Brukerne setter mest pris på roen og freden som råder på Budor 

• Positivt at grunneierne (Almenninga) tenker langsiktig 
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• Mener markedsføring er et forsømt område 

 

Den andre bacheloroppgaven vi har sett på er en anonym besvarelse fra kandidat nr 28 om 

”Budor som merkevare” fra juni 2006. Kandidaten har vha intervju, observasjon og 

spørreundersøkelser prøvd å finne ut hva Budor gjør riktig og galt i prosessen med å bygge 

merkevare. Kandidaten mener at Budor ikke har lykkes med dette arbeidet, men at de er 

tydelige på hvilke verdier de står for. Konklusjonen er at dette er tidkrevende og 

møysommelig arbeid som hele tida må fokusere på å være tydelige i kommunikasjon. De må 

dermed sørge for å være tydelige over tid.    

 

Vi kjenner også til at det er utarbeidet en konsulentfaglig undersøkelse med tanke på å øke 

interessen for naturbaserte opplevelser i Løiten Almenning. Tittelen på konsultoppdraget er 

”Yksensjøen og Øksnavassdraget - Utvikling av naturbaserte opplevelser, muligheter og 

begrensninger (2003)” Rapporten foreslår konkrete tiltak som rundløype for turgåing, gang og 

sykkelsti, bygging av hengebruer og trappenedfart og badedam. Konsulentundersøkelsen 

konkluderer med at utvikling av de nevnte forslag ville øke interessen for området betydelig.  
 

 

7.3 Bedriftsundersøkelse i Løiten Almenning 

En del av vår avhandling omfatter en bedriftsundersøkelse i Løiten Almenning, der målet har 

vært å kartlegge det kreative klimaet i bedriften. Vi har tidligere i kapittel 7 om metodevalg 

for bedriftsundersøkelsen, redegjort for valg av metode gjennom bruken av Innovatoriums 

metode og spørreskjema for kreativt klima. Brev med forespørsel og informasjon ble sendt ut 

i midten av september 2006 til samtlige 19 ansatte i Løiten Almenning. Vedlagt lå 

spørreskjema med 30 spørsmål om de 10 ulike perspektivene. 

 

Vi kan vise til en svært god svarprosent (100 %), noe som gir et godt grunnlag for å mene at 

vår undersøkelse er reliabel. I løpet av 2 uker fikk vi tilbake 19 besvarelser, de fleste 

anonyme. To besvarelser ble imidlertid forkastet (11 %) på bakgrunn av at bare et fåtall (ca 50 

%) av spørsmålene var besvart. De gir av den grunn et lite korrekt bilde av situasjonen vi 

prøver å belyse gjennom undersøkelsen. Vi står likevel tilbake med 17 besvarelser (89 %), 

hvorav én er fra leder.  
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På bakgrunn av besvarelsene i spørreundersøkelsen har vi analysert og plottet inn tallverdiene 

i de ulike perspektivene; 9 perspektiv fra Innovatorium og ett ekstra fra oss, i alt 10 

perspektiv. Spørreundersøkelsen er formet slik at vi kan skille mellom de ansattes mening om 

dagens situasjon opp mot ønsket situasjon. Data fra undersøkelsen ligger vedlagt. Ved hjelp 

av figurer viser vi dagens situasjon mot ønsket situasjon for alle ansatte, ansatte mot leders 

vurdering ut fra dagens situasjon og ansatte mot leder vurdert ut fra ønsket situasjon. Ut fra de 

tendenser vi ser av undersøkelsen vil vi komme med konkrete forslag og vurderinger for å 

prøve å finne svar på om vi finner grobunn for nyskapning, kreativitet og innovasjon i Løiten 

Almenning. 

 

Svarene vi fikk ble bearbeidet ved at vi beregnet et gjennomsnitt for hver svargruppe 

(eksempelvis er spørsmål 1-3 ei svargruppe). De 19 respondentenes gjennomsnittlige skår på 

de 10 perspektivene ble sammenfattet til én beregning som vist i de påfølgende figurer. 

Registreringer, bearbeiding og utforming av figurer er gjort i Excel (datagrunnlaget ligger 

som vedlegg).   

 
7.4 Resultat og analyse av undersøkelsen 

7.4.1 Ansattes besvarelser, opplevd mot ønsket situasjon  
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Figur 7.1 Ansattes besvarelser, opplevd mot ønsket situasjon 
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• Tallmaterialet viser et stort utslag mellom dagens opplevde situasjon og ønsket 

• Opp mot halvparten av perspektivene har tallverdier på opplevd mot ønsket på 

mellom 2 og 3. Den andre halvparten av perspektivene har tallverdier på 

opplevd mot ønsket på under 2   

• Vi ser svak tendens til at de ansatte opplever litt for lite idéstøtte og 

utforskning og dermed gir disse perspektivene noe svakere verdier 

• Vi ser en svak tendens til at de ansatte mener de får spillerom til å arbeide med 

egen jobb og egne utfordringer i sin arbeidssituasjon 

 

7.4.2 Lederens besvarelser, ønsket mot opplevd situasjon 
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Figur 7.2 Lederens besvarelser, opplevd mot ønsket situasjon 

 

• Alle verdier ligger mye lavere på opplevd mot ønsket med unntak av 

perspektivene idétid og spillerom.  

• Er nøktern på egne vegne rundt lederskap. 

• Gir gode verdier på å gi ansatte spillerom, noe vi ser de ansatte er enige i. 

• Usikkerhetsevne gis det laveste verdi av perspektivene på opplevde situasjon. 

• En svak tendens til å gi opplevd mestring i dagens situasjon litt høyere verdi 
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• Idétid får laveste verdi på ønsket situasjon.  Leder mener med andre ord at 

dagens situasjon er nærmest optimal på idétid 

 

7.4.3 Opplevd situasjon, ansatte mot leder 
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Figur 7.3 Opplevd situasjon, ansatte mot leder 

 

• Leder mener de ansatte får god anledning til både idéstøtte og utforskning, 

mens de ansatte gir disse verdiene lavere verdi.  Her er forskjellen stor med 

tallverdien 2 

• Sammenfallende på både lederskap, verdsettelse, utfordring, og 

usikkerhetsevne 

• Forskjell i opplevd situasjon med en tallverdi på mestring, spillerom, humor og 

idétid, hvor leder mener dagens situasjon er noe bedre. 
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7.4.4 Ønsket situasjon, ansatte mot leder 
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Figur 7.4 Ønsket situasjon, ansatte mot leder 

 

• Lederen har en oppfatning av at det bør være høgere verdier på alle områder 

• Forskjellene er størst på perspektivene usikkerhetsevne og humor 

• Idétid gis liten ønsket verdi fra leder slik vi allerede har sett 

• En svak tendens fra både leder og ansatte til å gi idétid lavere ønsket verdi  

• Alle ønsker å heve nivået noe, forhold til opplevd nivå. (Merk: Leder er bare én 

person, se metodekritikk, kapittel 7.1.) 

 

 

7.5 Forslag til utvikling av det kreative klimaet 

Med bakgrunn i resultatene fra spørreundersøkelsen, de funn vi har gjort og den forannevnte 

teori, fremmes følgende forslag for Løiten Almenning: 

 

Idétid 

Her oppleves det moderat og ønskes mer, i alle fall fra de ansatte. Investering i retning av mer 

tid for fritt arbeid og ”slakk”. Medarbeiderne bør få anledning til å styre sin egen tid, 

planlegge sin egen arbeidsdag. Leder trenger ny og bedre forståelse av idétid. 
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Idéstøtte  

Her oppleves noe lavt fra de ansatte og det ønskes mer. Idéstøtte handler om holdninger og 

faktisk støtte fra lederne. Øke bevisstheten til leder, lederutvikling. Selv ønsker leder litt mer 

på idéstøtte. 

 

Utforskning 

Her oppleves noe lavt fra de ansatte og det ønskes mer. Her har bedriftens leder og ansatte en 

utfordring i mental innstilling. Utforskning handler om å utforske ideer og muligheter uten 

nær relevans til den direkte arbeidshverdagen.  

 

Lederskap 

Her oppleves moderat og det ønskes høyere fra de ansatte. Leder er litt ydmyk.  

Leder må bli mer tydelige på hva han forventer og han må være rollemodeller for kreativitet, 

handlekraft og endringsvilje. 

 

Mestring 

Her oppleves moderat og det ønskes mer. Leder ser på opplevd situasjon som noe bedre. Det 

ønskes mer fra både ledere og ansatte. Det må fokuseres på å ha rett person på rett plass, 

fokus på faglig og personlig utvikling, etter- og videreutdanning. Øke toleransen for ulik 

kompetanse. Øke kunnskapsdelingen. 

 

Verdsettelse 

Her oppleves moderat og det ønskes høyere fra alle. Leder må verdsette høyere lojalitet og 

arbeid med nye ideer. Respekten, tilliten og åpenheten til ulike roller må verdsettes høyere. 

Støtten fra leder må bli tydeligere når medarbeidere gjør feil og en må forsterke feiringen av 

suksess. 

 

Utfordring  

Her oppleves moderat og ønskes mer fra både ansatte og leder. Løft i utfordringer ønskes av 

alle. Lederne kan stille klarere forventninger til de ansatte. De ansatte må ta utfordringer, sette 

opp klare mål, se muligheter og ikke problemer. Alle må være åpne for fornyelse og endring. 
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Spillerom 

Det oppleves bra, fra både ansatte og leder, selv om det ønskes noe mer. Medarbeiderne må 

gis større anledning til ”selvledelse” og få mer selvråderett. Lederstøtten må intensiveres og 

det må etableres mer tillit til hvordan den enkelte ønsker å gjennomføre sine ansvarsoppgaver 

og nå sine mål. 

 

Usikkerhetsevne  

Her oppleves det lavere fra de ansatte, spesielt fra leder der det ønskes mye mer. Her er en av 

bedriftens større utfordringer. Det antas at arbeidshverdagen har klare regler for daglig 

prosedyre. De ansatte og ledere må øves opp til å ta ting på sparket, øke fleksibiliteten, mestre 

usikkerhet i større grad, øve opp evnen til å forholde seg til uklarhet mv. 

 

Humor/toleranse 

De ansatte og leder opplever ønsket nivå som relativt moderat, og ønsker noe økning. Her må 

bedriftens medarbeidere forsterke innsikten i etikk og moral slik at misforstått etikk og moral 

unngås, øve opp evnen til lettere å tolerere de som er annerledes. Innsikt i andre profesjoner, 

næringer og sosiale forhold øker helhetsforståelse og setter saker i et perspektiv. Mer humor 

vil gjøre underverker og skape en bedre stemning. En leders anerkjennelse og bruk av humor 

vil gi eksempler for andre og en forståelse av å kunne avgrense humor og alvor til rett tid og 

sted. 

 

 
7.6 Oppsummering 

Undersøkelsen av det kreative klima i Løiten Almenning viser flere spennende funn. Det er 

ønsker både fra ansatte og leder om å heve nivå for kreativt klima. Samtidig kjenner vi til at 

virksomheten har ansatt personer i stillinger, hvor kreativitet og ideer er hovedmål. Leder og 

ansatte ser litt forskjellig på dagens situasjon. Og selv om noe er sammenfallende, ser vi noen 

utfordringer for Løiten Almenning. De ansatte og leder har også litt forskjellige ønsker, og her 

er forskjellene større. Leder er både litt ydmyk over dagens situasjon og har større ambisjoner 

for ønsket kreativt klima. Selv om vi minner om at det er bare én leder i undersøkelsen, med 

de eventuelle feilmarginer dette gir, mener vi at vi har gjort noen viktige funn. På bakgrunn av 

dette vil vi gi følgende anbefalinger til Løiten Almenning: 
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• Gi de ansatte større utfordringer. Det er viktig med oppfølging! 

• Leder må se viktighet av idétid 

• Gi medarbeiderne mer ”slakk” og selvledelse 

• Leder må være forbilde for ønsket holdning 

• Gi ekstra ros for nytenkning, kreativitet og utvikling  

• Innfør program for leder- og medarbeiderutvikling 

• Øv opp usikkerhetsevne og utforskningstrang 
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8 Oppsummeringer 
 

8.1 Oppsummering; samfunnsutvikling og fritidsboliger 

Denne delundersøkelsen tar oss gjennom teorien for den samfunnsutvikling i deler av verden 

de siste 150 åra. Nordmenn levde i pakt med naturen gjennom vesentlig sjølhushold og som 

arbeidere på andres gårder. Det var byer og tettsteder i Norge før 1850 med borgere, 

handelsmenn og håndverkere slik som en ser i dag, men de aller fleste var sysselsatt i 

primærnæringer, og bodde relativt spredt over hele landet med havet, elver og sjøer som 

kommunikasjonsårer.  

 

Med den industrielle revolusjon tok urbanisering og globalisering til med raskere utvikling 

enn tidligere. Store deler av befolkningen flyttet mot sentrale steder der man kunne få seg 

arbeid i industrien. Dette medførte boligbehov, høye konsentrasjoner av mennesker, 

forurensning og en annen måte å leve livet på. Det var denne perioden, og dette skiftet i 

menneskers måte å leve på, som tydelig er årsaken til at rekreasjonslivet tar til og 

fritidsboliger bygges. Vi ser at hyttebygging begynner i starten av forrige århundre, samtidig 

med etableringen av for eksempel lokale turistforeninger. Dette er uttrykk for et behov som 

tidligere ikke hadde vært i befolkningen. Det vi også må merke oss er at det mest sannsynlig 

var de med høyest lønn og med arbeidsforhold som tilsa det, som kunne ta seg ferie og som 

dermed bygde seg fritidsboliger. Dette angir hvorfor det er relativt få fritidsboliger tidlig på 

1900-tallet.  

 

Hvis vi ser på den faktiske utviklingen som er dokumentert over, ser vi at Norge har 

urbanisert kontinuerlig siden starten av 1900-tallet. Store byer og tettsteder blir større og 

bygdene blir avfolket. Det bygges boliger i Norge i takt med urbaniseringen samtidig med at 

det bor stadig færre i hver husstand. Nordmenn er på flyttetoppen i Europa. Innbyggerne 

arbeider i hovedsak i tjenesteproduksjon og stadig færre arbeider i primær- og sekundær-

næringer. Verden globaliseres og blir relativt mindre (tid/rom sammenpressing). Nordmenn 

tilhører den del av verden som lever i ”the fast world”. Nordmenn tjener stadig mer, 

reallønnen ble doblet i perioden 1962-2002. Kvinner har nærmest like store andel i det 

lønnede arbeidslivet som menn. Utdanningen i det norske folk øker og fritida øker. 

Mobiliteten til det norske folk har i løpet av de siste tiårene doblet seg gjennom bruk av bil. 
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Vi ser at forutsetningene for den økte etterspørselen etter fritidsbolig er tilstede; mer fritid, 

større mobilitet og høyere inntekt.  

 

Norge er blant de land, som vi har omtalt i undersøkelsen, med flest antall husholdninger som 

eier fritidsbolig/second home. Hver femte husholdning i Norge eier fritidsbolig. Storbritannia 

har svært få fritidsboliger, en av hundre husholdninger eier en fritidsbolig. En britisk 

industriarbeider har en kjøpekraft som er 15 % høyere enn en tilsvarende norsk. Videre har en 

spansk industriarbeider ca 15 % mindre kjøpekraft enn en tilsvarende norsk, og spanjolene har 

nesten like mange second homes som nordmenn. Vi vet at hver tjuende husstand i USA eier 

second homes og at dette er gifte, middelaldrende, hvite par med høy inntekt. Vår teori om at 

økt inntekt, økt mobilitet og økt fritid som faktorer for å forklare etterspørselen etter 

fritidsbolig kan nyttes for Norge og USA, men vi er usikre på hva som er årsaken til at enkelte 

europeerne ikke eier like mange second homes i eget land som nordmenn, svensker, spanjoler 

og nordamerikanere.  

 

Vi vet at det nærmest er lik utvikling på prisene på fritidsboliger og boliger for fast beboelse i 

Norge. Gjennomsnittlig omsetningsverdi for fritidsboliger er noe lavere enn for boliger til fast 

beboelse. Dette gir også at utviklingen i standard på fritidsboliger er en naturlig utvikling i 

samsvar med utviklingen i standard på boliger. Boligprisene i Norge øker kraftig. Vi vet at 

Norge fortsetter å urbanisere. Dette gir en klassisk situasjon hvor markedet tilpasser pris til 

etterspørselen. I praksis ser vi at fortettingen i urbane områder presser priser opp og trykker 

priser utover i avstand fra sentrum. Det samme vil være tilfelle for fritidsboliger. De 

fritidsboliger som ligger i weekendavstand fra byer og tettsteder, med de rette attraksjoner, får 

de høyeste prisene (von Thünens ”Manhattan i profil”). Vi antar også at etterspørselen etter 

fritidsboliger vil fortsette å være høy da det er om lag 100.000 nordmenn som vurderer å 

bygge eller kjøpe fritidsbolig. 

 

I Norge er det 2,1 millioner boliger til fast beboelse. Det er ca 1 million eneboliger og ca 0,5 

million leiligheter. I dag bygges det kun 5 % eneboliger og hele 46 % leiligheter. Størrelsen 

på leilighetene er mindre enn størrelsen på fritidsboligene. Dette gir at nordmenn ønsker å bo 

urbant i en bolig som er moderne og tilpasset formålet, ofte med særdeles sentral beliggenhet 

og dernest ha tilgang til en rommelig fritidsbolig hvor de kan realisere livet nær naturen i fred 

og ro. 
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Det er ca 80 % av den norske befolkning som har valgt å ikke kjøpe fritidsbolig. Vi forutsetter 

at disse også har hatt den samme utvikling som vist over og slik sett er i stand til å kunne 

kjøpe og bruke en fritidsbolig. Videre er det tilbud av fritidsboliger i alle prisklasser og med 

alle typer beliggenhet. Motivasjonen mener vi skal tillegges enda større vekt enn de som 

følger av hovedteorien over. Det må til en grunnleggende motivasjon for å organisere livet 

omkring en fritidsbolig som følger av urbanisering, og det å komme seg bort fra byer og 

tettsteders mas og larm. Dette antas å være verdivalg. Vi vet fra Petterson (Petterson, 2005) at 

en vesentlig del av det amerikanske motivet bak kjøp og bruk av fritidsboliger er 

idealiseringen av livet til de amerikanske pionerene. Kultur, verdivalg og livsfaser antas å ha 

en vesentlig betydning for hvem som kjøper hytte. Det er grunn til å tro at de som ikke velger 

å kjøpe hytte benytter i større grad de økende tilbudene for reise- og rekreasjonsliv.  

 

Budor som destinasjon og hyttegrend er et moderne reiselivskonsept og gjenstand for flere 

nyskapninger og innovasjoner. Budor har hytter i flere aldersepoker fra multesankerbuer til 

avanserte fritidsboliger med gulvvarme, vann, avløp, kabel-TV og internett. Mange hytter er 

større enn nye boliger i sentrale strøk. Det er sannsynlig at det vil bygges flere hyttefelt på 

Budor og at etterspørselen vil øke. Det er sannsynlig at kjøperne av hytter på Budor også i 

framtida vil være fra både nærområdet og fra områdene rundt Oslo med weekendavstand, som 

vil bedrive (rekreativ) pendling til Budors rekreasjonstilbud og at hytteeiere og deres familier 

legger igjen nær 10 % av ei årsinntekt til fordel for det lokale næringsliv. 
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8.2 Oppsummering; reiseliv 

Vi har presentert viktige forutsetninger for Budors og Løiten Almennings situasjon når det 

gjelder nåværende produkter og framtidig satsing på reiseliv. Innovasjon Norge har fått 

jobben med å stake ut kursen for satsing når det gjelder utvikling av framtidige reisemål. 

Satsinga på markedsføring av norske reiselivsprodukter trappes opp, men forutsetningen for å 

lykkes med dette arbeidet er sjølsagt at produktene som tilbys både det norske og det 

utenlandske markedet holder kvalitative mål. Slik vi ser det satser IN for mye på 

markedsføring og for lite på innovasjon og kvalitetssikring slik at produktene holder mål. Slik 

har også myndighetenes rolle vært, og dette må endres. Har vi ikke markedstilpassete 

produkter som holder god kvalitet vil turistene utebli.  

 

Norge er et høykostland som ikke kan konkurrere i pris med destinasjoner i andre land. Vi må 

derfor utvikle produkter som er tilpasset norske forhold når det gjelder vær- og føreforhold, 

prisnivå, topografi, interesser og alle andre forutsetninger. Det må konkurreres på det vi kan, 

og det vi er gode på, med produkter som det kvalitetsbevisste markedet vil ha. Først da kan 

Budor lykkes med arbeidet som myndighetene oppfordrer til, og til det kreves også 

kompetansehevende tiltak. 

 

I følge departementet (Nærings- og Handelsdepartementet, 2003) har reiselivsnæringa samlet 

seg om et felles mål som sier at innen 2010 skal vi ha økt antall utenlandske besøk med én 

million pr år; fra 3,5 til 4,5 millioner. Sjøl om ikke utenlandsmarkedet er det største på Budor, 

sier det litt om hvor viktig dette er for offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet. En 

slik økning vil innebære 20.000 nye arbeidsplasser og mer enn 20 milliarder i økt omsetning. 

Dette vil skape store skatteinntekter!  

 

En viktig forutsetning for å nå disse og andre vekstmål er samarbeid og nettverksbygging. 

Situasjonen i norsk reiselivsnæring i dag er at næringa framstår som fragmentert, med mange 

små aktører som konkurrerer med hverandre. Dette har med kommunikasjon, organisering og 

samordning å gjøre. Budor må samarbeide enda mer med andre aktører gjennom 

fellesorganisasjonene Hamar-regionen Reiseliv, Hedmark Reiseliv og Innovasjon Norge. Det 

er viktig å stå sammen for å realisere store planer! Først da kan de presentere et samlet og 

helhetlig produkt som felles merkevare. En turist etterspør ikke først og fremst et 

overnattingstilbud, men en aktivitet. Senga, transporten og maten er ofte ”nødvendige onder” 
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for en turist. Videre vil Norge aldri bli et billig land å feriere i, men vi må gi valuta for 

pengene. Når produktet er godt nok utviklet, og det skal satses stort på salg og markedsføring, 

ja da må det satses skikkelig. Det hjelper ikke om vi har verdens beste reiselivsprodukter, hvis 

ingen andre vet om det! Det hjelper heller ikke om vi synes vi har verdens beste produkter 

hvis markedet ikke vil ha dem! 

 

Budor har lange, slake vidder, men ikke fjell som gjør at de kan konkurrere stort på 

alpinmarkedet. Likevel har de andre naturressurser som skal til for å satse på riktige 

produkter. Alt i alt har vi i sett at satsing på reiseliv er en vinn-vinn-situasjon som bl a er 

viktig for: 
 

• Sysselsetting 

• Infrastruktur 

• Skatteinntekter til stat, fylke og kommune 

• Bosettingsmønster 
 

Med utgangspunkt i dette er det grunn til å tro at forutsetningene ligger vel til rette for 

innovasjon og utvikling på reiselivsdestinasjonen Budor. Utvikling av ferievaner, det norske 

markedets økonomi og behov for rekreasjon støtter opp under dette. Det handler om at det må 

fokuseres mer på produkt og produktutvikling før det satses på markedsføring, det må 

etableres tettere nettverk og det handler om å tilby komplementære tilbud og å gjøre 

hverandre gode.   

  



Master of Innovation Management  Side 134 
  

 

 
 

”Store opplevelser - små attraksjoner. Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” 
Vitenskapelig avhandling av Arne Tømmervold, Vidar Nerem og Per Inge Bergan 

 

8.3 Oppsummering; kreativitetsundersøkelsen 

Undersøkelsen viser at Løiten Almenning har et brukbart kreativt klima og gode 

forutsetninger for å skape et enda bedre kreativt klima. De ansatte ved de ulike avd/prosjekter 

har alle gode forutsetninger for å heve nivået flere hakk, jfr undersøkelsen.  

 

Som nevnt har Løiten Almenning gjort grep med f eks en ansatt i kreativ stilling. Vår test på 

innovasjon viser også at virksomheten ved flere tilfeller kan vise til innovasjoner gjennom 

bygging av akebakken på nittitallet og satsning på igloo og snøkrystall i de siste åra.   

 

En del av ansvaret for å forsterke det kreative klimaet, ligger hos ledelsen. Vi har her vist 

eksempler og teorier for god ledelse av innovasjoner. Gjennom bevisstgjøring av styret og 

ledelsen på hva godt lederskap for kreativitet og innovasjon innebærer, har vi tro på at Løiten 

Almenning kan utvikle sitt kreative klima. Gjennom veiledning, kurs og råd, f eks fra 

stiftelsen Innovatorium, finnes det både ressurser og kunnskap eksternt som kan benyttes for å 

styrke det kreative klimaet. Det er nettopp gjennom kreativiteten at Løiten Almenning kan bli 

en banebrytende turistdestinasjon både sommer og vinter: Dette til tross for at alpinbakken er 

i minste laget, og de mer fascinerende fjellformasjonene med ekstreme utfordringer mangler.  
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9 Konklusjon 

Vi har kalt denne vitenskapelige avhandlingen ”Store opplevelser – små attraksjoner. 

Destinasjonen Budors forutsetninger for innovasjon og utvikling.” Vi har til slutt hentet disse 

delproblemstillingene fra innledningen, og som nå skal besvares: 
  

1. Løiten Almenning har lagt til rette for relativt stor utbygging av fritidsboliger på 

Budor de siste åra. Vi har til formål å undersøke hvorfor det bygges og etterspørres 

relativt mange fritidsboliger på Budor i Løiten Almenning, og om dette følger 

nasjonale trender og trender for utvalgte europeiske land og USA. 
 

Avhandlingen har funnet svar på spørsmålet om hvorfor det bygges og omsettes så mange 

fritidsboliger i Norge og på Budor i dag. Vi har gjennom en hovedteori forklart at veksten i 

etterspørsel etter fritidsbolig skyldes økt mobilitet, økt inntekt og mer fritid, alle med 

utgangspunkt i urbanisering som motivasjon for rekreasjonslivet. Antall fritidsboliger i Norge 

er doblet i perioden 1970-2005. Årsaken til dette er dobling av reallønn, dobling av mobilitet-

en gjennom personbiltrafikk og vesentlig økning av fritid. Det vi ikke har funnet svar på er 

årsaken til at det fortsatt er 8 av 10 nordmenn som ikke har valgt å kjøpe eller bygge seg 

fritidsbolig og enda flere europeere som heller ikke har valgt å kjøpe fritidsbolig. 

 

Budor har fulgt de samme trendene som gjelder for de øvrige norske forhold. Norge og Budor 

er relativt forskjellige fra Europa forøvrig. Løiten Almenning har gjennom Budor vært 

innovative på flere felt i utviklingen av forretningskonsept, eiendomsorganisering og i evnen 

til å skape lokaløkonomiske effekter, sjøl om de ikke er alene om dette.  

 

2. Når det gjelder reiseliv skal vi se på hva som tilbys og hva kundene ønsker å gjøre på 

Budor. Vi skal undersøke om det er markedsmessige og produktmessige forut-

setninger for å kunne initiere innovasjon og utvikling slik at Budor kan være med i 

kampen om framtidige markedsandeler. 
 

Budor, Hedmark og Norge har vist god evne til å skape naturbaserte aktiviteter som turistene 

etterspør i dag. Vi mener at, sjøl om fjellene ikke er høge og bratte, har Budor likevel de 

forutsetningene og naturressursene som trengs for å utvikle produkter som kommer til å bli 

etterspurt også av framtidas turister. Utvikling og innovasjon er grunnleggende forutsetninger 
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for å lykkes med framtidig reiselivssatsing, men dette må skje kontinuerlig. Nye og forbedrete 

produkter skal selges til et stadig voksende, mer krevende, kvalitetsbevisste og mer 

kjøpesterkt marked, som ønsker mer rekreasjon og naturbaserte aktiviteter. For også å dekke 

de ønskete økonomiske og sysselsettingsmessige resultater, må en slik satsing ha et betydelig 

omfang. Konkurranseevnen i norsk reiseliv blir i økende grad avhengig av utvikling og 

innovasjon, både de inkrementelle og radikale. En viktig faktor må være at organisasjonene 

ikke alltid skal spille alle rollene sjøl. Her må Budor trekke inn ekstern kompetanse fra sine 

omgivelser (Triple helix), og på den måten kan innovasjon bli et konkurransemiddel som 

sammen med bl a merkevarebygging vil gi Budor muligheter få andre i Hedmark kan matche. 

Det kan dermed satses på kvalitetsprodukter som kan selges til et stadig voksende og 

kjøpesterkt marked. Det må ikke fokuseres spesielt på volum, men på en bærekraftig 

utvikling. Begrepet kvalitetsturisme er herved lansert!  

 

3. Finnes det grobunn for nyskapning, kreativitet og innovasjon i bedriften Løiten 

Almenning? Ved hjelp av en bedriftsundersøkelse vil vi kartlegge om Løiten 

Almenning har kreative og innovative krefter.   
 

Vi har foretatt en spørreundersøkelse for å teste det kreative klima blant de 19 ansatte i Løten 

Almenning. Forankret i teori om innovasjon og kreativitet, samt kunnskap om hvordan man 

konkret tester kreativt klima som vi har fått fra den svenske forskeren Göran Ekvall og ikke 

minst firmaet Innovatorium, kan vi vise til en undersøkelse som har gitt oss konkrete funn. 

Våre funn på kreativitet i virksomheten viser at det er grobunn for nyskapning, kreativitet og 

innovasjon i bedriften Løiten Almenning. De har et brukbart kreativt klima, men med gode 

forutsetninger for å bli enda bedre. De ansatte ved de ulike avd/prosjekter har gode 

forutsetninger og ønsker for å heve nivået for kreativt klima. 

 

Som endelig konklusjon har vi dermed grunnlag for å foreslå at utvikling og innovasjon av 

destinasjonen Budor best oppnås ved å tenke helhetlig, samtidig som leder og de ansatte i 

Løiten Almenning må heve nivået for kreativitet og innovasjon. Samfunnsforhold og trender 

forteller oss at markedet etter hvert vil etterspørre enda mer av både fritidsboliger og trygge 

og tilrettelagte aktiviteter i naturen. Den grønne bølgen gjelder i høyeste grad også innen 

fritidsboliger og turisme. I Norge kan vi tilby frisk luft, god plass, rent vann og vakker uberørt 

natur, noe som definitivt også slår ut i Budors favør. Vi har fått lengre ferie og er mer mobile, 

har bedre økonomi enn noen gang, og pga hverdagens stress og utfordringer trenger vi mer og 
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mer ferie. En kritisk faktor er prisnivået vårt, og derfor må vi utvikle kvalitative produkter og 

vi må markedsføre (med rifle!) og selge tilbudene til et kvalitetsbevisst segment. De som 

ferierer i Norge er svært opptatt av naturopplevelser, samtidig som de frykter terror i andre 

land. Ser vi nøye på teoriene vi har presentert, vil vi ved å kombinere flere av de viktigste 

behovene/ønskene finne den optimale kombinasjonen av produktet Budor, og det de primært 

bør fokusere enda sterkere på: Det dreier seg om å skape store opplevelser av relativt små 

attraksjoner, det dreier seg om kombinasjonen av å gi valuta for pengene og å tilby natur 

og tilrettelagte aktiviteter med høg kvalitet, og det skal foregå i trygge og rolige omgivelser, 

dvs kvalitetsturisme på Budor! Riktig rekkefølge er først utvikling og innovasjon, deretter 

markedsbearbeiding. 
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Vedlegg 
 

Presentasjon av Løten kommune 
 

 
Løten kommune 

 
Presentasjonen om Løten kommune er i sin helhet hentet fra Store Norske Leksikon sine 
nettsider www.snl.no/article.html?id=665471&o=1&search=l%c3%b8ten 
 
 

370 km² 

7.271 innbyggere (2005) 

Administrasjonssenter: Løten 

 
 

Arealfordeling: % 

Jordbruk 12 

Produktiv skog 64 

Ferskvann 2 

Annet areal 22 

  

Sysselsetting (2001): % 

Jordbruk, skogbruk, fiske/fangst 7 

Industri og bergverk 12 

Bygg/anlegg, kraft- og vannforsyning 10 
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Varehandel, hotell- og restaurantdrift 18 

Transport og kommunikasjon 7 

Finans- og forretningsvirksomhet 9 

Offentlig og privat tjenesteyting 37 

 

 

Løten, kommune i Hedmark fylke, den østligste av bygdene på den egentlige Hedmarken, 

mellom Mjøsa og Østerdalen, grenser til Hamar i vest, Stange i sørvest, Våler i sørøst, 

Elverum i øst og Åmot i Nord. Kommunen har langstrakt form, den er 50 km lang i retning 

nord-sør og bare 15 km bred på midten.  

Natur. I sør og øst ligger grunnfjellet i dagen med lave, skogkledde åser. I vest er grunnfjellet 

dekket av kambro-siluriske leirskifer og kalkstein; den nordøstligste delen av Oslofeltets 

bergarter. Dette er et svakt bakkete åkerlandskap. I nord er skiferberget dekket av sparagmitt 

(feltspatrik sandstein), skjøvet mot sør. Dette området når 852 moh. (Gitvola, på grensen til 

Åmot). 

Bosetning. Tyngden av bosetningen ligger i jordbruksstrøket, med tettstedene Løten (2458 

innb. 2005, administrasjonssenter), Ådalsbruk (552 innb.) og Løiten Brænderi (Brenneriroa, 

675 innb.). Folketallet i kommunen har vært i vekst siden 1970-årene, i tiårsperioden 1995-

2005 var veksten 2,6 %.  

Næringsliv. Tradisjonelt har Løten vært en god jordbrukskommune med industri som har 

hentet råstoff fra landbruket. Denne allsidige næringsstrukturen er trolig en av grunnene til at 

kommunen har hatt en jevn vekst i folketallet helt fra 1800, bortsett fra en periode med 

nedgang fra siste krig og frem til 1970-årene. Jordbruket er allsidig, med betydelig 

produksjon av både korn, poteter og melk samt fjørfe og svin. Den årlige skogavvirkningen, 

mest gran, er betydelig, 40 000 m3 i 2003. En stor del tas ut i bygdeallmenningens skoger. 

Allmenningen har stort sagbruk og høvleri, og det er også flere andre trevarebedrifter i Løten. 

Også jordbruket har vært grunnlag for industri, mest kjent er Løiten Brænderi med tidligere 

konservering av frukt og grønnsaker og spritproduksjon. I dag er næringsmiddelindustrien i 

kommunen svært beskjeden. 1/4 av kommunens yrkesaktive (2001) har sitt arbeid i Hamar. 
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Samferdsel. Rv. 25 (Hamar-Trysil) og Rørosbanen går gjennom kommunen. Særlig 

jordbruksområdet har et godt veinett også utenom hovedveiene. Rv. 3 til Elverum er lagt i ny 

trasé gjennom kommunen.  

Offentlige institusjoner. På Løten ligger Stiftelsen Kvinneuniversitetet. Løten svarer til Løten 

sogn og prestegjeld, Hamar domprosti i Hamar bispedømme, Løten lensmannsdistrikt i 

Hedmark politidistrikt og hører under Hedemarken tingrett. Historikk og kultur. På Ådalsbruk 

ligger Klevfos industrimuseum i den nedlagte cellulose- og papirfabrikken. Det er mange 

hytter og noen overnattingssteder på den sørlige delen av Hedmarksvidda, bl.a. Budor. 

Museum på tidligere Løiten Brænderi. Kirkeruiner fra middelalderen ved Rokosjøen sørøst 

for Løten tettsted. Småbruksmuseum på husmannsplassen Mattisrud.  
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Presentasjon av Hedmark fylke 

Beskrivelsen av Hedmark fylke er i sin helhet hentet fra Store Norske Leksikon sine nettsider 

www.snl.no/article.html?id=585506&o=1&search=hedmark 

 
 
Hedmark fylke 
 
Areal: 27.397 km² 

Antall innbyggere: 188.326 (2004) 

Administrasjonssenter: Hamar 

 
 

 
 

Hedmark, fylke utgjør nordøstre del av Østlandet, mellom Sør-Trøndelag i nord og Akershus i 

sør og med grense mot Sverige i øst (Dalarnas og Värmlands län). Fylket grenser i vest til 

Oppland. Hedmark er ved siden av Oppland landets eneste innlandsfylke.  

 

Fylket har en del turisttrafikk, men den er betydelig lavere enn i nabofylket Oppland. I 2003 

hadde Hedmarks hoteller 473 000 gjestedøgn, 3,0 % av hele landets. Av hotelltrafikken står 

utlendinger for noe over 1/4. En stor del av gjestedøgnene i fylket er ferie- og fritidstrafikk, i 

2003 67 % mot 54 % i landet som helhet. Hotelltrafikken finnes foruten i byene særlig i 

området Hedmarksvidda-Sjusjøen, i Trysil og i Nord-Østerdal. I Sjusjøen-området finnes en 
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av landets mest omfattende hyttebebyggelser. Fra 1980-årene av har turismen, særlig i 

vinterhalvåret, vært i betydelig utbygging i Trysil.  

Av kulturhistorisk interesse er tre viktige landsdekkende museer innen sine felter, 

Jernbanemuseet og Norsk Utvandrermuseum i Hamar og Norsk Skogmuseum i Elverum. Av 

regionale kulturhistoriske museer er Hedmarksmuseet og Domkirkeodden i Hamar, 

Glomdalsmuseet i Elverum og Klevfos Industrimuseum på Ådalsbruk i Løten. På Hedmarken 

og i Østerdalen ligger flere kjente storgårder med så vel bygninger som inventar av stor 

kulturhistorisk betydning. Fra Baldishol kirke i Nes i Ringsaker stammer det kjente 

Baldisholteppet, antakelig det viktigste stykke vevnad som er bevart fra middelalderen i 

Norge. I Hamar er bevart ruinene etter Hamar domkirke fra siste halvdel av 1100-tallet, brent 

av svenskene i 1567 i den nordiske sjuårskrigen. Ruinene er innbygd i et vernebygg. Årlig 

festspill i Elverum, i hovedsak med Ungdomssymfonikerne. 
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Bakgrunnstall for figurer: 

Antall boliger i Norge er 1 961 548

Arealfordeling:%
Under 30 kvm 2,9
30-39 kvm 2
40-49 kvm 3,5
50-59 kvm 6,4
60-79 kvm 15,6
80-99 kvm 15,8
100-119 kvm 13
120-139 kvm 10,3
140-159 kvm 7,5
160-199 kvm 10,7
200-249 kvm 7,3
250 kvm eller mer 5

jfr. SSB  http://www.ssb.no/emner/02/01/fobbolig/tab-2002-09-23-04.html
av 17 oktober 2005. 

Arealfordeling, %-vis av boligstørrelse
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 2002 2003 2004 2005  
Skog 3 200 000 5 300 000 4 600 000 5 000 000  
Hytter/turisme 2 900 000 1 350 000 6 000 000 7 000 000  
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År BRA pr bolig antall boliger BRA i tusen
2005 117 29 544 3 445
2004 123 23 609 2 900
2003 129 21 405 2 758
2002 133 21 744 2 900
2001 139 23 400 3 249
2000 145 19 534 2 823
1999 143 19 892 2 853
1998 152 20 659 3 145
1997 149 18 659 2 783
1996 149 17 905 2 669
1995 144 19 214 2 771
1994 138 17 836 2 453
1993 134 15 897 2 132
1992 131 17 789 2 323
1991 131 21 689 2 850
1990 138 27 120 3 736
1989 157 27 979 4 406
1988 175 30 406 5 328
1987 188 28 381 5 334
1986 184 25 784 4 756
1985 180 26 114 4 689
1984 164 30 866 5 069
1983 158 32 513 5 151
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Spørreundersøkelsen: 

(Følgebrev:) 

 

Til ansatte i Løiten Almenning  
 
KREATIVT KLIMA 
 

Hei. Etter godkjenning fra Arne Erik Myhre så tillater vi å be deg om å hjelpe til med å svare 
på en spørreundersøkelse. Bakgrunnen for undersøkelsen er en Masteroppgave som vi har på 
et studium i innovasjonsledelse ved Karlstads universitet (Master of Innovation Manage-
ment). Vi ønsker å analysere det kreative klimaet i virksomheten, og deretter komme med 
forslag til hvordan det kreative klima og organisasjonskulturen kan styrkes mht framtidig 
utforskning og utvikling. 
 
Du og de øvrige ansatte i Løiten Almenning bidrar i så måte til at vi har et grunnlag å arbeide 
ut i fra. Masteroppgaven vil ikke bli offentliggjort noe annet sted enn på studiet og overfor 
eksaminator, hvis ikke annet er avtalt med Løten Almenning. Du trenger ikke sette ditt navn 
på svarskjemaet hvis du ikke vil, men det er fint om du gjør det. 
 
Gjør som følger: 
Det er 30 spørsmål. Du skal svare raskt! Og bør kanskje ikke bruke mer enn 5- 10 minutter på 
hele arket! På hvert spørsmål/utsagn skal du sette et tall i mellom 1 – 10 hvor 10 er 
høyeste/sterkeste tall. 
 
Du skal besvare hvert spørsmål med slik du oppfatter spørsmål utsagn i dag ved merket   - ? 
Du skal besvare hvert spørsmål med å angi ønsket situasjon på hvert spørsmål.     
 
Ledere må ”snu” spørsmålene slik at du må tenke deg dem for eksempel slik i spm 1:       
Jeg viser mine underordnede at…..osv.. ellers samme system med nåsituasjon og ønsket 
situasjon. Lederne må markere at de er ledere enten ved å skrive inn navnet sitt eller skrive 
”leder” i navnefeltet! 
 

 
På forhånd takk og lykke til! 
 
 
Hilsen  
 
 
Per Inge Bergan   Arne Tømmervold   Vidar Nerem 
 
 
 
PS!  
Retur i en konvolutt til Arne Erik så snart du kan, og innen fredag 18 okt. 
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Spørreskjema, Løiten Almenning: 

 

Innovasjonsklima [ Løiten Almenning ]

Fyll inn for hvert spørsmål:

?-Status (hvordan opplever jeg at det er)

!-Ønsket (hvordan mener jeg det burde 
være)

Score 1 – 10, hvor 10 er best

Jeg har frihet til å arbeide selvstendig 
mot målene mine i bedriften og kan 
gjennomføre de aktivitetene jeg finner 
nødvendig for å løse de oppgavene jeg 
har ansvar for 

22

Jeg oppmuntres til å bruke de ressurser 
jeg mener er riktige for å løse de 
oppgavene jeg har ansvar for

23

Våre overordnede oppmuntrer oss til å
organisere oss slik vi mener er best for å
løse de oppgavene vi har ansvar for

24

!
?

!
?

!
?

Mine overordnede og kolleger godtar at 
jeg tar risiko, gjør feil og tar lærdom av 
egne og andres erfaringer

25

I vår virksomhet verdsetter vi evnen til å
leve med og mestre usikkerhet

26

I vår virksomhet takler vi tvetydighet i 
arbeidet med ideer og muligheter. Vi 
aksepterer at ikke alt må være konkret 
og at vi ikke alltid kan ha oversikt over alt

27

!
?

!
?

!
?

Det er akseptert at jeg bruker tid på
arbeid med nye ideer og muligheter

1

Jeg har anledning til å tenke gjennom 
flere alternative angrepsvinkler før jeg må
utføre mine arbeidsoppgaver

2

Jeg bruker tid sammen med kolleger til å
arbeide med nye ideer og muligheter

3

!
?

!
?

!
?

Mine overordnede viser at nye ideer og 
muligheter ønskes velkommen ved at jeg 
aktivt motiveres til å komme med forslag 
og innspill

4

Jeg ser at de muligheter og ideer jeg 
presenterer blir tatt på alvor av mine 
overordnede ved at jeg får vite hva som 
skjer med dem videre

5

Mine overordnede setter av tid og 
ressurser til aktivt arbeid med ideer og 
muligheter

6

!
?

!
?

!
?

Jeg kan utforske ideer og muligheter uten at 

det på forhånd er klart hva de vil lede til

7

Jeg kan arbeide med ideer og 
muligheter som ikke umiddelbart passer 
inn der jeg jobber i virksomheten

8

Mine overordnede gir meg mulighet til å
arbeide med ideer og muligheter jeg har 
tro på, men som kanskje ikke passer inn 
i virksomheten i dag

9

!
?

!
?

!
?

Min innsats og lojalitet i arbeidet med 
nye muligheter og ideer blir verdsatt av 
mine overordnede

16

Tillit, åpenhet og respekt for ulike roller 
og synspunkter er verdier som 
oppmuntres og etterleves hos oss

17

Vi feirer våre suksesser og får støtte fra 
våre ledere når vi gjør feil

18

!
?

!
?

!
?

Mine overordnede stiller høye 
forventninger til mitt arbeid og hvordan 
jeg løser mine arbeidsoppgaver

19

Vi fokuserer på muligheter ikke 
problemer, og ser kontinuerlig etter 
hvordan vi kan fornye oss og bli bedre til 
glede for dagens og fremtidige kunder

20

Vi søker hele tiden nye utfordringer ved 
å sette ambisiøse, tydelige og 
oversiktlige mål

21

!
?

!
?

!
?

Mine overordnede passer på at de rette 
personene får ansvar for de rette 
oppgavene

13

Jeg får støtte til faglig og personlig utvikling 

for å møte bedriftens behov for kompetanse

14

Samarbeid, kunnskapsdeling, 
anerkjennelse av ulik kompetanse og 
meninger, oppmuntres og etterleves

15

!
?

!
?

!
?

14

Jeg forstår virksomhetens visjon og 
strategi og min rolle i forhold til disse

10

Mine overordnede er tydelige på hva 
som forventes av meg, hvilke krav som 
stilles til meg og hvilke spilleregler jeg 
må forholde meg til i mitt arbeid

11

Mine overordnede er rollemodeller for 
kreativitet, handlekraft og endringsvilje

12

!
?

!
?

!
?

Spørreskjema

Vi har mye moro på jobben og det 
fokuseres mer på humor og trivsel enn 
direkte på måloppnåelse. 

28

I vår virksomhet blir jeg respektert av alle for 

mine kontroversielle meninger om mangt.

29

I vår virksomhet er det det alltid 
diskusjoner og debatt om både 
jobbrelaterte temaer og andre temaer.

30

!
?

!
?

!
?
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Vedlegg, resultater fra kreativitetsundersøkelse: 
 
 

 
 

Idetid 7 8 
Idestøtte 8 10 
Utforskning 7 9 
Lederskap 8 10 
Mestring 8 10 
Verdsettelse 8 10 
Utfordring 8 10 
Spillerom 8 9 
Usikkerhetsevne 7 9 
Humor/ 
Toleranse 7 9 
  ansatte ledere 
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Idetid 6 7 
Idestøtte 5 7 
Utforskning 5 7 
Lederskap 6 6 
Mestring 6 7 
Verdsettelse 6 6 
Utfordring 6 6 
Spillerom 7 8 
Usikkerhetsevne 6 6 
Humor/ 
Toleranse 6 7 
 ansatte leder 
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Sum opplevd: 
 
Data: 
Idetid 9 8 9 2 6 6  8 7 5 5 4  4  6  6 

Idestøtte 8 5 6 3 3 7  9 9 3 2 3  2  5  5 

Utforskning 7 1 7 4 3 5  8 7 3 4 3  2  5  5 

Lederskap 6 7 6 3 6 6  8 7 5 7 3  3  5  6 

Mestring 6 6 4 3 3 6  9   5 8 5  5  4  6 

Verdsettelse 7 8 6 3 4 8  9 7 6 5 4  6  6  6 

Utfordring 7 7 7 3 6 7  9 9 7 6 5  6  7  6 

Spillerom 6 9 7 4 5 6  9 6 6 9 5  5  7  7 

Usikkerhetsevne 6 7 8 4 5 5  8 8 9 5 7  7  6  6 
Humor/ 
Toleranse 6 7 6 3 5 6  9 8 6 3 5  5  6  6 

 
 
 
Sum ønsket: 
 
Idetid 8 10 9 2 7 5 8 8 10 8 7 6 5 7 9 7 8 7 

Idestøtte 9 9 10 3 7 5 9 9 10 9 9 7 5 6 10 7 10 8 

Utforskning 9 2 8 4 5 5 5 9 9 9 5 8 4 6 8 6 9 7 

Lederskap 9 10 10 3 8 5 10 9 9 9 8 8 8 6 9 6 10 8 

Mestring 10 10 10 3 6 5 8 10   9 9 7 7 7 10 7 10 8 

Verdsettelse 10 10 9 3 6 6 8 9 8 8 7 7 8 8 10 7 10 8 

Utfordring 8 10 9 3 7 6 9 10 10 9 7 9 6 8 9 7 10 8 

Spillerom 8 9 9 3 7 5 8 9 9 9 10 8 8 9 10 8 9 8 

Usikkerhetsevne 4 9 9 3 8 4 6 9 10 9 5 8 2 8 8 7 9 7 
Humor/ 
Toleranse 5 9 6 2 6 4 7 9 7 8 5 8 8 7 9 7 9 7 

 
 
Data Leder: 
 
Idetid 7 8 
Idestøtte 7 10 
Utforskning 7 9 
Lederskap 6 10 
Mestring 7 10 
Verdsettelse 6 10 
Utfordring 6 10 
Spillerom 8 9 
Usikkerhetsevne 6 9 
Humor/ 
Toleranse 7 9 
 
 

 


