
Masteroppgave 2019    30 stp 
Faktultetet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning  

Kan et utendørsevent bidra til et 
grønnere reiseliv? 
 

Regine Mørk
Naturbasert reiseliv  













● 

● 







Med disse problemstillingene ønsker jeg å se om tiltak som festivalen gjør, faktisk hjelper, 

hvilke virkninger dette har på naturområdet og til slutt se om en festival faktisk kan bidra 

innenfor bærekraftig naturbasert reiseliv. 

 

 

 



I dette kapittelet vil jeg fokusere på tre temaer: eventer, turisme og bærekraft, og til slutt se på 

hvordan disse kan settes sammen for å kunne promotere et naturbasert og grønt reiseliv. 

I dette avsnittet vil jeg vise til hva et event kan defineres som, og på hvilken måte det kan ha 

betydning for et samfunn og samtidig hvordan dette kan være en mulighet for 

reiselivsnæringen å satse videre på. 

 

Et planlagt event er et arrangement som gir interaksjon mellom deltakere, sted og 

organisasjon (Getz: 2007: 404). Hvert event er unikt, da det oppstår i en tidsperiode og hvor 

man må delta for å kunne nyte opplevelsene (ibid). Eventer kan være av ulik karakter og Getz 

(ibid) deler eventer inn i fire hovedsegmenter (ibid: 411 -412):  

(1) Næringslivseventer og turisme 

(2) Sportseventer og turisme  

(3) Olympiske leker og andre megaeventer  

(4) Festivaler og andre kulturelle feiringer  

I denne studien vil jeg fokusere på musikkfestivaler som en type av festivaler. Slike festivaler 

er en del av en global næring som har utviklet seg siden 1990-tallet både i byer og på 

landsbygda (Yeoman et al. 2004:xix). Samtidig som utviklingen av eventene har økt, har også 

deltakernes bevissthet og fokus på bærekraft økt. Dermed har event-arrangørene måttet 

tilpasse seg en mer bærekraftig utvikling. Det har blitt gjort flere undersøkelser og forskning 

på dette fenomenet1. 

 

Eventer kan være en viktig motivator for turisme og vil kunne gi positiv utvikling og 

markedsføring av reiselivsmål (Getz, 2007; Getz, Andersen & Sheehan 1998; Ryan & 

Wollan, 2013: 99). Sett ut i fra turismeperspektivet er det en markedsmulighet for eventer. 

Turismen har blitt en viktig næring, men det er selvfølgelig ikke slik at eventer bare fokuserer 

på turisme (Getz, 2007; Getz, Andersson & Larson, 2007). Eventer kan også være samlende 

og kulturskapende for lokalbefolkningen. Slike arrangementer kan representere både kunst, 

kultur og underholdning; de kan være vitenskapelige møter, sportskonkurranser, politiske og 

Allen, O`Toole, McDonnell & Harris 2002; Bowdin, Allen O` Toole, Harris & McDonnell, 
2006; Getz 2005; Getz, 2007; Goldblatt 2007; Shone & Parry, 2001; Tassiopoulos, 2000; Van 
der Wagen 2004



nasjonale arenaer, samt fritidsaktiviteter og private arrangementer som brylluper og lignende. 

De kan foregå både innendørs og ute i friluft (Getz, 2007: 404). For å bli et turismeevent må 

det tilrettelegges for ulike tilbud fra arrangørene (ibid: 405). De må utvikle destinasjonen, slik 

at arrangementet kan tiltrekke seg turister, skape en unikhet og være en bidragsfaktor for 

fornying og tilrettelegging av infrastruktur (ibid). Dette kan bidra til økonomisk vekst i 

regionen gjennom ringvirkninger for servicenæring i lokalmiljøet; det kan være seg 

matforsyning, servering, transportvirksomhet. For å bli et levedyktig arrangement er det viktig 

med konkurransedyktighet og tilgang på langsiktige investorer, slik at man får tilbake 

investeringskostnadene (ibid).  

Her vil jeg vise til hva en festival er og gi en bakgrunn for betydningen i tidligere tider. Ordet 

”festival” er latinsk og består av ”festum” som betyr offentlig lekent og ”feira” som betyr 

forandring fra arbeid til fritid for å dyrke æren for gud (Falassi, 1987). Det finnes flere 

definisjoner på hva en festival er, blant annet skriver Mykletun & Jæger (2009: 332) ”en 

offentlig, temabasert feiring med et formelt program. Det har en kjerneaktivitet og 

tilleggsaktiviteter. Festivaler har et tidsaspekt som blir oppnådd gjennom både 

kjerneaktiviteten og tilliggende aktiviteter”. Getz (1991: 54) skriver ”Festivaler må ha et 

tema, åpen for offentligheten og ha en sosial og kulturell mening for vertsdestinasjonen. En 

festival er et temabasert feiring for offentligheten”. 

 

Festivaler er en viktig arena for fritid og en mulighet for reiselivsaktiviteter (Mykletun & 

Jæger, 2009: 329). De har blitt en møteplass i den moderne tiden (Larsen, 2009: 288). I en 

undersøkelse fra 2014 fra Norsk Festivaler viste at det var hele 4470 ulike arrangementer, at 

20 000 utøvere ble engasjert til å holde konsert eller medvirke kunstnerisk og at 690 000 

personer stod for 1,3 millioner besøk på de billetterte arrangementene. Det var litt over 20 000 

frivillige som arbeidet 420 000 timer, noe som utgjør 240 årsverk (ibid). Hoveddelen av 

festivalene blir arrangert i byene, mens en tredjedel arrangeres i bygdekommuner. I hele 80 av 

landets 428 kommuner ble det gjennomført en festival (ibid). 

 

Festivalene kan representere et engasjement for å oppleve å få glede av kulturelle innslag. I 

tidligere tider kunne festivaler bli holdt for religiøse feiringer, brylluper eller for å oppnå gode 

avlinger. Selve festivalkonseptet har endret seg fra dette, til å bli en mer ”sosial scene” 



(Mykletun & Jæger, 2009: 330). Forståelsen og konseptet ”festival” har blitt endret til å bli en 

møteplass for likesinnede. I dag finnes det mange ulike typer av festivaler, med eksempelvis 

temaer som kultur, musikk, kunst og sport.  

 

Ulike festivaler kan være både økonomisk og sosialt motivert (ibid) (Allen, O ` Toole, 

McDonnell & Harris, 2002; Getz, 2005). Mykletun & Jæger (2009: 331) deler inn typer av 

festivaler basert på strukturen i eierskapet: kommersielle, offentlige og ideelle frivillige 

organisasjoner. 

 

Ryan & Wollan har i en undersøkelse studert to norske festivaler. Her påpeker de at 

opplevelser gir ulike følelser og sanser, noe som er med på å gi deltakerne et engasjement 

med omgivelsene (2013:99). Blant annet viser de til at landskapet rundt festivaler er mer enn 

bare passive, materielle og visuelle omgivelser. Naturen er koblet sammen med landskapet 

gjennom dets rytme, sesong, farger og lukter. På den måten vil en festival kunne bli sett som 

sesongmessig, rytmiske og egenskaper ved landskapet (Ryan & Wollan, 2013: 106; Palang et 

al., 2005). 

 

Festivaler kan også påvirke turismen (Quinn, 2006: 301). De kan blant annet bidra med 

markedsføring av et område (Mykletun, 2009: 148). Hvis festivalen har et unikt tema og 

relaterer seg til lokale attraksjoner, vil lokalsamfunnet kunne vinne på dette (ibid). De kan bli 

suksessfulle basert på kvalitet og særegenhet (Ma & Lew: 2011: 14). Turister som deltar på en 

festival har en forventning om en spesiell type opplevelse, som de vil få ved å delta. Verdien 

av opplevelsen avhenger av historisk og/eller geografisk kontekst, enten ved at det allerede 

eksisterer en historisk tradisjon, eller at det foregår i et unikt naturområde (ibid: 15). 

 

Fra en festivalarrangør sitt perspektiv gir besøkende nye inntekter, økt etterspørsel etter varer 

og tjenester og kan gi økt potensial for markedsføring (Quinn, 2006; 301). For å oppnå dette 

må det må være sammenheng mellom kvaliteten på festivalen og kostnaden ved å delta.  

 

Ma & Lew (2011:16) har identifisert ulike typer av festivaler og lagd et rammeverk som kan 

bli brukt til å identifisere turismeplanlegging og utfordringer ved utvikling for hver type: 

Lokal moderne festivaler, lokale historiske festivaler, globale moderne festivaler og ut fra 

nasjonal arv (ibid:16). 

 



Quinn (2006: 301) beskriver at selv om det er stor potensial for festivaler og turisme, er det 

ikke et alltid enkelt å oppnå balanse mellom hensynet til lokalbefolkningen og de som er 

besøkende. Med dette menes at festivaler som har en utadrettet orientering og tankesett, og er 

avhengig av mennesker, informasjon, ideer og penger, vil kunne bli utfordrende for 

innbyggerne lokalt (ibid). Samtidig er en festivals styrke nettopp at den blir påvirket av folk 

utenfra, det kan skapes nye ideer og synergier med lokalbefolkningen, men festivaler trenger 

ikke være ensbetydende med ”event turisme” (ibid: 303). Festivaler kan være eventer 

gjennom innhold, attraksjon for besøkende, investorer, sponsorer og ny inntekt, men samtidig 

er festivaler noe bredere og har en sosial funksjon (ibid). På den måten kan den skape et 

engasjement som et event ikke nødvendigvis gjør (ibid: 304). 

Her vil jeg først gi en bakgrunn for naturbasert reiseliv som gren innenfor turisme før jeg 

viser til ulike definisjoner av dette begrepet og hva et naturbasert reiselivsprodukt er.  

  

Turisme kan bli definert som: ”Omfatter menneskers aktiviteter når de reiser til og besøker 

plasser utenfor sine vanlige omgivelser for kortere tid enn et år for fritid eller annet” 

(Fredman, Wall Reinius & Lundberg, 2009: 17). Innenfor turisme har naturbasert reiseliv blitt 

en økende trend i rurale og i mer perifere områder (Tyriäinen, Ussitalo, Silvennoinen & Hasu, 

2014: 1). Naturbasert reiseliv har økt mellom 10 – 30 % av all internasjonal reise relatert til 

naturopplevelser globalt (Mehmetoglu, 2007: 651).  

 

I UNWTO sin rapport ”Tourism Highlights” fra 2018 (: 9) har Nord – Europa har hatt en 

økning på 5 % av turismeankomstene per år. Det finnes naturlig nok mange ulike definisjoner 

av hva naturbasert reiseliv (heretter NBR) er. Det kan bli definert som ”fritidsreiser 

gjennomført i stor grad eller utelukkende for å nyte naturlige attraksjoner og engasjere seg i 

ulike utendørseventer´” (Travel- Industry- Dictionary. u.å.). I Skandinavia opereres det oftere 

med en bredere definisjon, slik som Mehmetoglu (2007: 359), hvor NBR defineres som at ”en 

naturturist er noen som besøker en bestemt naturbasert attraksjon”.  

 

Fredman, Wall – Reinius & Lundberg (2009: 10) beskriver hvordan NBR er en form for 

turisme der aktiviteter og opplevelser i naturen er i fokus. For å kunne utvikle turisme i 



naturområder, må det inneholde naturattraksjoner og det må skapes en attraktivitet for de 

besøkende. Det er også viktig med nærhet til befolkningstette regioner, god kommunikasjon 

og infrastruktur, samt å kunne tilby service i form av veiledning til attraksjonene (Fredman, 

Wall Reinius & Lundberg, 2009: 10). Ut i fra deres definisjon, omfatter NBR menneskers 

aktiviteter når de besøker naturområder utenfor sine vanlige omgivelser. Den naturbaserte 

reiselivsnæringen er et samlebegrep som omfatter summen av bedrifter og organisasjoner 

med virksomhet som primært er rettet mot mennesker som besøker naturområder utenfor sine 

vanlige omgivelser” (ibid). 

 

Naturbaserte reiselivsprodusenter blir ofte definert som: ”kommersielle foretak som mot 

betaling tilbyr aktiviteter eller opplevelser i naturen” (Stensland et al. 2014: 11) og et  

naturbasert reiselivsprodukt er: ”aktiviteter som finner sted i et naturområde, og hvor 

turismeaktivitetene er direkte eller indirekte avhengige av – eller forsterket av – naturmiljøet, 

og hvor turisten betaler en tredjepart for å delta i en gitt aktivitet” (Tangeland, 2011; 436). 

Naturbaserte reiselivsprodukter blir ofte basert i en friluftsaktivitet som historisk har vært 

gratis eller til en lav pris (Nybakk, Vennesland, Hansen & Lunnan, 2008; Pomfret, 2011; 

Tangeland, 2011), men dette er nå i ferd med å endre seg. I dag er det fullt mulig å gjøre 

friluftsaktiviteter gratis, men ofte i kommersiell kontekster (Tangeland & Aas 2011: 436). 

Dette kan bidra til å skape konflikt med det som er gratis og det man tar betalt for, og hvor 

man skal sette en grense (Carr, 2002: Fredman & Tyriväinen, 2010; McKercher, 1996).  

 

For naturbaserte bedrifter kan det være utfordrende å holde visjonen deres opp mot hvordan 

de skal tjene penger (Lundberg, Fredman & Wall – Reinius, 2014: 337). Blant annet skriver 

Lundberg et al. (ibid) ”all seriøs naturbasert reiselivsbedrifter behøver å aktivt bry seg om 

bærekraftprinsipper relatert med, men begrenset av det fysiske miljøet” (ibid: 337). Ses det 

bort ifra dette vil det i det lange løp ikke bare true hele fundamentet av de naturlige 

ressursene som turismen er avhengige av (gjennom forurensning og erodering av miljøet), 

men strekke grensene for hva som er akseptable endringer i forhold til etterspørsel for 

turisme, lokalsamfunn og sosiokulturelle virkninger.  

 

Det er ulike grupper av befolkningen som kjøper naturbaserte reiselivsprodukter og de kan ha 

ulike motiver for valg av aktiviteter. Selv turister som deltar på samme aktivitet, kan ha ulike 

ønsker og behov, derfor er det viktig å se på motivasjonen (ibid: 437).  

 



Motivasjon for å reise kan bli definert som enten motivet eller fordelen ved fritidsreiser 

(Tangeland, 2011: 438). ”Push-faktorer” blir ofte målt gjennom psykologiske fordeler, mens 

”pull-faktorer” blir målt i destinasjonens fordel, slik som pris, kvalitet, utseende og 

effektivitet. Artikkelen til Tangeland (ibid) viser at mennesker som driver med 

fritidsaktiviteter ofte ønsker å realisere noe som de mener kan tilfredsstille deres behov og 

ønsker. Et kjøp av et naturbasert reiselivsprodukt er en direkte handling, som er trigget av et 

behov, og at turisten dermed tror at produktet vil møte dette behovet. Derfor kan man, ved å 

måle ulike motiver for kjøp av produktet, avsløre hvilke behov og tilpasse produktet til dette 

(Tangeland, 2011: 438). 

 

For NBR er fokuset på og i naturen, og at det gir en sårbarhet, fordi desto flere som bruker 

naturen, desto mer slitasje blir det. Norge, for å ta et eksempel, er en destinasjon som selger 

seg som ”urørt natur”, men det er stadig trusler om nedbygging av arealer og hvor mennesket 

blir prioritert fremfor naturen. Dette fokuset er nå i en endring, hvor det å ta vare på naturen 

har blitt et fokus.  

 

Bærekraftig reiseliv er en tematikk som har blitt mer og mer populær etter at flere og flere 

reiser. NHO reiseliv (u.å.) spår at den globale turismen vil vokse med 66 % innen 2030 og 

mener dette gir store muligheter for norsk reiseliv, men også et ansvar for å ta vare på natur 

og miljø. I 2017 satte FN bærekraftig turisme på agendaen, undersøkelser viser at flere og 

flere ønsker å reise miljøvennlig. Dette gir muligheter for økt verdiskapning og for å fremme 

Norge som promotør av ren og stille natur (NHO reiseliv, u.å.).  

Definisjonen på bærekraftig utvikling er: 

”Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 

generasjoner skal få dekket sine behov” (ibid). I denne studien vil jeg fokusere på bærekraft 

gjennom fokus på det fysiske miljøet i utendørseventer.  

 



En av kritikken av denne rapporten er at det er tre vidt forskjellige områder som kan være 

vanskelig å forene. Spesielt for fattige land har det vært vanskelig å fremme miljøet i forhold 

til det å skape en bedre økonomisk fremtid. 

 

Mye har skjedd siden Brundtland-rapporten kom ut i 1987. I 2017 bestemte FN seg for å ha 

fokus på Bærekraft (FN-sambandet, 2019). Her ble det utformet 17 Bærekraftsmål med flere 

undermål, slik som en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Listen tar for seg et bredt spekter av ulike mål og innenfor det 

fysiske miljøet er disse: #6 Rent vann og gode sanitærforhold, #7 ren energi for alle, #13 

stoppe klimaendringer og #14 liv under vann (ibid). 

Disse målene er viktige siden flere og flere undersøkelser viser at mennesker ønsker å bli mer 

miljøvennlige, og dermed gir dette muligheter for økt verdiskapning også innen reiselivet 

(NHO reiseliv, u.å.).  

 

I Norge har Innovasjon Norge utviklet 10 Bærekraftsmål for destinasjoner som blant annet 

går ut på: kulturell rikdom, landskapets fysiske og visuelle integritet, biologisk mangfold, rent 

miljø og ressurseffektivitet, lokal livskvalitet og sosiale verdier, lokal kontroll og 

engasjement, jobbkvalitet for reiselivsansatte, gjestetilfredshet, trygghet og 

opplevelseskvalitet, økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner 

gjennom lokal verdiskapning, økonomisk levedyktighet og konkurransedyktige 

reiselivsbedrifter.  

 

Temaer som miljø-og klimaendringer er sentralt i et bærekraftig reiseliv (Innovasjon Norge, 

u.å.). Aas (2014: 2572) har studert hvordan de 10 Bærekraftsmålene ikke nevner blant annet: 

hvordan redusere C02 gasser, hvilke behov som skal være med og ikke, og mangel på en 

hierarkisk struktur for å oppnå et bærekraftig reiseliv. Utslipp fra transport er en av de mest 

kontroversielle innenfor bærekraftig reiseliv (ibid). Et bærekraftig utvikling handler om 

hvordan balansere naturen fra menneskelig aktivitet og bruken av naturressurser for å støtte 

menneskelig behov (ibid). 

 





 
 

(

14) (Buckley, 2012; Choi & Sirakaya, 2006; Miller & Twinning-Ward, 2005; 

Saarinen, 2006). For turisme er det spesielt naturen og det fysiske miljøet som er viktig for 

markedsføringen og for å sikre den økonomiske stabiliteten for regioner og lokalområder 

(Wall- Reinius & Fredman 2007). Undersøkelser gjort på kommersialisering (Margaryan, 

2016; Fredman & Tyrväinen, 2010) og utvikling av naturopplevelser (Tyriväinen, 

Silvennoinen & Hallikainen, 2017), har gitt et nytt fokus på hvordan turismen kan bli sett i 

sammenheng politisk og sosialt. Tidligere ble begrepet bærekraft sett på som det motsatte av 

fortjeneste, mens det nå blir sett som en ressurs som turismen er avhengige av (Fredman & 

Tyriväinen, 2010).  

 

Utviklingstrendene forandrer seg hele tiden, slik at det kan være vanskelig å forutsi 

turismetrendene. Dette har blant annet resultert i et økende press for naturens ressurser og 

biologisk mangfold, redusert sikkerhet rundt turismeaktiviteter og interessekonflikter mellom 

ulike aktører av turisme (Øian et al., 2018: 14). Dette skaper utfordringer gjennom de 

besøkendes aktiviteter, som at jorden blir nedtråkket, jorden eroderer, dårligere vannkvalitet, 

og forstyrret dyreliv. I visse populære områder vil dette medføre en ekstra belastning, desto 

flere som kommer, desto flere negative påvirkninger (Monz, Pickering & Hadwen, 2013; 

Pickering, Rossi & Barros, 201).  

 





 

 

 

 

 

 

 

 













Butzman & Job (2016: 5) viser til at et bærekraftig turismeprodukt har både en etterspørsel-og 

tilbudsside, slik at turismeproduktet blir sett i sammenheng med deltakernes holdninger og 

oppførsel. På denne måten er det mulig for et utendørsevent å påvirke sine deltakere til å bli 

mer bærekraftige. Et utendørsevent tiltrekker seg mange ulike brukere til naturen, og derfor er 

det viktig å tenke på naturens tålegrense og hvordan man skal gi alle deltakerne gode 

naturopplevelser. En av utfordringene ved bærekraftig turisme er å oppmuntre besøkende til å 

oppføre seg slik at de minimerer miljømessig påvirkning og konsekvensene av dette (Brown 

et al. 2010: 879). Dette er spesielt viktig i verneområder, da disse ofte er sårbare (ibid).  

Det er gjort få undersøkelser på hvordan utendørseventer og bærekraftig utvikling henger 

sammen (Dickson & Arcodia, 2009). I artikkelen til Dickson & Arcodia vises det hvordan 

viktigheten av dette henger sammen med blant annet hvordan et event kan bidra til å 

promotere miljømessig bærekraft. Ved å samkjøre turisme og eventer, vil dette kunne gi 

ringvirkninger både økonomisk, sosialt og kulturelt som igjen kan gi ringvirkninger for 

turismen (ibid: 236). 

 

Turisme og event-arrangøren er gjensidig avhengige av hverandre, slik at eventer kan bli sett 

som en integrert del av turismeutvikling (Dickson & Arcodia, 2009: 237; Cooper et al, 1998; 

Getz, 1989; McDonnell et al, 1999). Derfor bør bærekraftstrategi inkluderes når event 

arrangeres (Dickson & Arcodia, 2009; Arcodia & Cohen, 2007). Festivaler og 

utendørseventer kan være en inngangsport til å fremme turisme, men det kan også skape flere 

negative påvirkninger, blant annet ved den økende mengde med besøkende som kommer i et 

begrenset tidsrom (ibid). Dette kan skape en negativ påvirkning av både miljøet generelt, og 

for naturen i et lokalsamfunn. I et langsiktig perspektiv er det viktig at festivalen ikke bare 

tenker på den økonomiske effekten, men også tar hensyn til å bevare naturen, siden det er det 

turisten eller deltakerne kommer for å opplevelse (ibid: 238) (Johnson et al. 1994). 



 

Vær og klima spiller en viktig rolle ved planlegging av et utendørs-event og kan ha en 

innvirkning på hvordan deltakerne opplever det, eksempelvis om det regner un



















I den øde sæterstue. Al min rige Fangst jeg 

sanker: Der er Krak og Grue, Friluftsliv for mine Tanker” (UIO, u.å.)





Figur 3 Kart over Norge med henvisning 
til Oppland fylke hvor Jotunheimen 
ligger

Figur 4 Kart over Jotunheimens område



 

Jotunheimen er et populært rekreasjonsområde og blant annet var dette det første området, 

som foreningen Den Norske Turistforening (heretter DNT) ville frede som nasjonalpark i 

1904. Formannen 

 

I løpet av de første 50 årene ble det 

bygget 16 DNT-hytter i Jotunheimen (ibid). I dag er DNT en samarbeidspartner og er 

ansvarlig for DNT hytten Fondsbu som ligger ved Eidsbugarden og Vinjerock-festival. 
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Figur 2: Figur 2 Kart over beliggenheten til Vinjerock festival. 

Hentet fra: 
https://www.google.com/maps/place/Eidsbugarden+Hotel/@61.4861556,8.235752,8.41z/data
=!4m5!3m4!1s0x461573c0c22cbd83:0x30a74875c87cca1b!8m2!3d61.3756002!4d8.2991494 
 



Figur 3: Kart over Norge med henvisning til Oppland fylke hvor Jotunheimen ligger. 

Hentet fra: 

https://www.google.com/search?biw=1324&bih=734&tbm=isch&sa=1&ei=yVW4XLnFMov

6qwGr7bvAAg&q=kart+over+Jotunheimen&oq=kart+over+Jotunheimen&gs_l=img.3..0j0i2

4.9335.10510..10900...0.0..0.58.475.10......1....1..gws-wiz-

img.......0i7i30j0i8i7i30j0i8i30.ljLnA8iCYrc#imgrc=0qtIUvuSxram3M:  

Kart over Jotunheimens område. 

 

I starten av alle intervjuene:  

Levere fra seg samtykkeerklæring.  

Litt om meg selv og masteroppgaven:  

Hvem jeg er, Hva handler oppgaven om,  

Hva jeg ønsker å finne ut,  

Hva vil skje med datamaterialet (jeg vil transkribere alt selv og datamaterialet blir slette etter 

at oppgaven er ferdig) 

Spørre om lov for å ta opp intervjuet med båndopptaker  

Takk for din deltagelse 

 

Festivalopplevelser  

 

Reiseliv Bærekraftig utvikling  Mine notater  

 Hvorfor ble valget på 
området ved 
Eidsbugarden/Fondsbu? 

Hvor viktig tror du 
naturen er for 
deltakerne som 
besøker festivalen? 

Tror du festivalen 
samarbeider med 
Jotunheimen 
nasjonalparkforvaltning? 

 

 Hva mener du er de På hvilken måte Hva tenker du om at  



viktigste faktorene for 
at folk drar på 
aktivitetsopplegg under 
festivalen? (kajakk, 
toppturer etc) 

markedsfører 
festivalen 
Jotunheimen på en 
riktig/ god måte? 

festivalen er 
miljøstårnertifisert? 

 

Tror du festivalen 
legger opp til 
naturopplevelser 
gjennom å sette 
festivalen på en spesiell 
måte? (eksempelvis at 
man kan se Bygdin 
eller en topp fra en 
konsertscene) 

På hvilken måte kan 
dette gi ringvirkninger 
for et besøk igjen? 

 

Hva slags relasjon tror du 
festivalen og 
nasjonalparken har? 

 

 Er det ønskelig med 
flere festivaler i 
tilknytting av 
Jotunheimen 
nasjonalpark? 

Hva slags samarbeid har 
dere med Vinjerock? 

 

  Annet du vil tilføye? 

 

 

Festivalopplevelser  Reiseliv  Bærekraftig 
utvikling 

Mine notater 

Hvorfor ble valget på 
området ved 
Eidsbugarden/Fondsbu? 

Hvor viktig tror du 
naturen er for 
deltakerne som 
besøker festivalen? 

Hvordan arbeider 
festivalen med tanke 
på bærekraftig 
utvikling? 

 

 

 

Hva mener du er de 
viktigste faktorene for 
at folk drar på 
aktivitetsopplegg under 
festivalen? (kajakk, 
toppturer etc) 

På hvilken måte 
markedsfører 
festivalen 
Jotunheimen på en 
riktig/ god måte? 

Hvilke tiltak har 
festivalen gjort/ 
planlegges for å verne 
naturen? 

 



Tror du at festivalens 
aktivitetsopplegg 
(kajakk, fjellturer etc) 
er en sentral 
bidragsfaktor for at folk 
velger å delta på 
Vinjerock? 

På hvilken måte kan 
dette gi ringvirkninger 
for et besøk igjen? 

 

Hvorfor valgte 
festivalen å bli 
miljøsertifisert? 
miljøtårnsertifisert 

 

Hvordan utformes 
scene og festivalen i 
forhold til naturen 
rundt? Og legges det 
noen føringer for at 
deltakerne skal oppleve 
naturen, mens de er 
der? 

Hva synes du med å 
ha flere festivaler i 
tilknytning til 
Jotunheimen?  

 

Annet du vil tilføye? 

 

 

Hvorfor tror du 
festivalen har blitt så 
populær? 

   

 




