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Hvorfor er dette viktig?
• Relativt ny tematikk, lite forskning på området 
• Bærekraftforskning domineres av økonomiske og miljømessige perspektiver, lite 

forskning på det sosiale aspektet av bærekraft, som retter fokuset og diskusjonen mot 
samfunnet(Eizenberg & Jabaaren, 2017).

• Reiselivsforskning mangler teoretiske bidrag på naturbasert reiseliv i en 
bærekraftkontekst (Sørensen & Grindsted, 2021)

• Betydningen innovasjon har for bedrifter og regioner, samt mulighetene for å skape nye 
eller trygge arbeidsplasser, samskapning og lokal verdiskapning  (Abelsen, Isaksen & 
Jakobsen, 2013)

• Brukerens betydning i utvikling av tjenester i forretninger er av historisk, kulturell og 
politisk betydning. Det skapes mange muligheter av å inkludere brukeren som 
medprodusent i designet av en tjeneste/opplevelse (Pedersen, 2012)

• Det er behov for et robust kunnskapsgrunnlag av bedrifter under pandemien for å kunne 
utvikle god og treffsikker politikk. Det foreslås å følge etablerte bedrifter med kvalitative 
case studier som fokuserer på situasjonen i ulike næringer (Sørensen et.al., 2020)



Case study: 
Øyer kommune

Innbyggere
• Føler seg ikke inkludert 

i ulike prosesser
• Unngår sentrum, særlig 

i helgene
• Benytter ikke tilbud og 

tjenester, for dyrt
• Savner naturlige 

møtepunkt
• Føler de med penger 

kan gjøre som de vil
• Ingen helhetlig 

utvikling

Ønsker: å bli sett og hørt 
av kommunen, at det 
settes begrensninger i 

utvikling

NæringHytteeiere

Ønsker: at kommunen 
involverer seg/har mer 

synlig rolle

• Kapasitet begynner å 
bli et problem, både 
bygging, infrastruktur 
og i alpinanlegget

• Fornøyd med det 
området har å tilby

• Hovedsakelig 
vinterbruk

• Avhengig av bil til og 
fra og på hytta

• Opptatt av å handle 
lokalt/lokale tjenester

• Har fått for mye 
makt

• Dårlig samarbeid 
mellom aktører

• Godt samarbeid 
mellom visse 
aktører

• Dårlig 
sommertilbud

• Bryr seg om å få 
flest mulig for mest 
mulig

• Overkjører 
kommunen og alle 
andre

Ønske fra innbyggere og 
hytteeiere: bedre 
samarbeid mellom aktører 
og kommune, inkludering

Kommunen
• Har god dialog med 

hyttevelforeninger og 
ulike aktører

• Utviklingen har gått for 
fort, mangler ressurser

• Mangel på 
kommunedelplan har 
skapt utfordringer

• Sprengt kapasitet på 
infrastruktur

• Utfordringer som 
lavtlønnede jobber, 
dårlig boligmarked o.l.

Ønsker: en helhetlig 
utvikling med klare 

planer



Utvikling Samfunn Bærekraftig 
destinasjonØyer

Hvordan Målet

Inkludering

Samarbeid

Opplevelser

Sentrum

Infrastruktur

Ønsker
• å bli helårsdestinasjon
• livlig sentrumsområde
• varme senger
• helårsjobber
• fokus på bærekraft

For å bli en attraktiv 
helårsdestinasjon er 
det flere ting som 
må på plass og som 
må jobbes med på 
tvers av sektorer, 
aktører og næringer

I utviklingen blir det 
ikke tatt hensyn 
innbyggere, 
deltidsinnbyggere 
eller hytteeiere, som 
skaper utfordringer. 
Manglende faktorer 
som samarbeid og 
inkludering skaper 
spenninger mellom 
aktører. Ond sirkel

Aktører spiller på lag 
og samarbeider, det 
er felles enighet om 
hva man ønsker av å 
tilby og se ut som 
destinasjon


