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1. Innledning og problemstilling 
De seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har nå seks nasjonalparker innenfor 
sine grenser, nemlig (se Kart 1 nedenfor): 
• Jotunheimen 
• Rondane 
• Dovre 
• Dovrefjell-Sunndalsfjella 
• Reinheimen 
• Breheimen (opprettet i august 2009) 

 
De seks kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå har de siste årene 
markedsført seg som Nasjonalparkriket (www.nasjonalparkriket.no). Motivet for 
å forsøke å bygge et eget merkenavn kan grunngis i en antatt betydning av 
betegnelsen nasjonalpark som trekkplaster for et visst turistsegment (Teigland og 
Holden 1996, Lindberg og Dellaert 2003, Fredman 2004, Jacobsen 2005, Reinius 
og Fredman 2007).1

                                                 
1 Reiser for å oppleve natur har lange tradisjoner og det å oppsøke naturområder har vært en 
voksende trend i internasjonal turisme (Newsome m.fl. 2002). Det å oppleve norsk natur har også 
vært et hovedmotiv for utenlandske turister som kommer til Norge og Skandinavia i sin 
alminnelighet (Haukeland 1997, Gössling og Hultmann 2006, Viken 2006). 

 Fra et slikt lokalt perspektiv vil det i denne sammenhengen 
være ønskelig å få vurdert om innføringen av Nasjonalparkriket som merke 
(”merkevare”) har påvirket, eller kan forventes å påvirke, turismen i Nord-
Gudbrandsdalen. En større utnytting av de vernede arealene i næringsøyemed kan 
utgjøre en stadig mer betydelig levevei for kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. 

Kart 1: Kommuner og parker i 
Nasjonalparkriket / Nord-Gudbrandsdal. 
Kilde: www.dirnat.no, bearbeidet av B. Grue 

http://www.nasjonalparkriket.no/�
http://www.dirnat.no/�
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I prosjektet ”Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion” (SUSTOUR) 
undersøkes det, mer generelt, hva som kjennetegner den generelle etterspørselen 
etter denne typen naturbasert opplevelse, på det nasjonale og internasjonale 
reiselivsmarkedet, og hva et områdes nasjonalparkstatus betyr i denne 
sammenheng.  Det blir også undersøkt hvilke ønsker og holdninger forskjellige 
turistkategorier inntar til utvikling av ulike typer av fasiliteter, kommersielle 
aktiviteter og en generelt mer intensiv turistmessig utnyttelse av nasjonalparkene. 
Videre undersøkes det hvordan ulike brukere av Nasjonalparkriket, dvs. både 
tilreisende og fastboende, stiller seg til tilrettelegging og turistmessig utnyttelse av 
dette naturområdet (Veisten m.fl. 2007). 

Innenfor SUSTOUR-prosjektet presenterte Veisten m.fl. (2009) resultater fra en 
spørreundersøkelse av utenlandske bilturister som reiste ut fra Norge med ferge, 
sommeren 2008, dvs. fra 1. mai til 30. september (se også Haukeland m.fl. 2010). 
Den studien ble konsentrert om de danske, tyske og nederlandske turistene, som 
var på ferie-/ fritidsreise (ikke forretningsreisende) med minst en overnatting i 
Norge. Bilturistene fra Danmark, Tyskland og Nederland utgjør et av de store 
turistsegmentene i Norge (Rideng og Grue 2008). Ca en tredjedel av disse hadde 
vært innom Nord-Gudbrandsdalen på reisen i Norge. Mer enn halvparten hadde 
vært i Norge tidligere. De tilbrakte i snitt knapt fjorten dager i Norge, halvparten 
på minst tre ulike streder i landet, og nesten halvparten hadde tilbrakt 
overnattingene i hytte. De hadde benyttet primært reisehåndbøker som 
informasjonskilde, men brukte også brosjyrer, internett, informasjonstavler og 
lokale turistkontorer/turistverter. De utenlandske bilturistene oppga høy interesse 
for å oppleve norsk natur, med frisk luft, rent vann og uberørte omgivelser. 
Nasjonalparker hadde moderat betydning for beslutningen om å reise på ferie til 
Norge, og noe mer å si for valg av reiserute eller oppholdssteder på reisen. Ønsker 
om mulige tiltak i randsonene omfattet i første rekke besøkssentre med 
informasjons- og kunnskapsformidling om parkene. Rikelig med 
overnattingsmuligheter, godt anlagte veger og parkeringsplasser samt tilbud om 
turguiding/ sightseeing til naturattraksjoner eller for å se dyr, ble også vurdert som 
viktig av mange. Tilbud om lokal mat, gode serveringstilbud og tilbud om 
guiding/ sightseeing til kulturattraksjoner har også en viss interesse. Derimot 
hadde gondolbaner og større iscenesatte arrangementer kun appell til et fåtall. 
Forbedret skilting, bedre og flere stier og bedre tilgang på informasjon inne i 
parkene ble i stor grad ansett som viktig. 

Dette arbeidsdokumentet presenterer en videreføring av Veisten m.fl. (2009). 
Sommeren 2009 ble norske og utenlandske turister ved overnattingsstedene i 
Nord-Gudbrandsdalen og på reise langs hovedvegene i Nord-Gudbrandsdalen 
rekruttert til en internettbasert studie. Internettstudien ble gjennomført i løpet av 
vinteren 2009/2010. Det internettbaserte spørreskjemaet inneholdt noen felles 
spørsmål med undersøkelsen året før, men også flere utvidelser, bl.a. flere 
spørsmål om naturorienteringer og aktivitets-/tilretteleggingsinteresser (inkludert 
såkalt samvalg/valgeksperiment). Det var dessuten flere spørsmål om oppholdet i 
Nord-Gudbrandsdalen, om informasjonssøk, forbruk og tilfredshet, og om 
nasjonalparkens betydning. I det følgende gis deskriptiv statistikk fra denne 
internettbaserte spørreundersøkelsen. 
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2. Metode og data 
2.1. Utvalgstyper og utvalgsplaner 
Spørreundersøkelsen er gjennomført ved undervegundersøkelse av to typer utvalg: 

i et tilnærmet stratifisert utvalg av bilreisende (turister) i Nord-
Gudbrandsdalen sommeren 2009 (”hovedpopulasjon”). 

ii et selvselektert utvalg av overnattingsgjestende (turister) i Nord-
Gudbrandsdalen sommeren 2009 (”delpopulasjon”). 

Utvalg i er benevnt som ”tilnærmet stratifisert”, siden vi har delt populasjonen 
”turister i Nord-Gudbrandsdalen i sommerhalvåret (2009)” inn i 6×3 tids- og 
stedsbaserte strata. Dvs., seks punkter langs hovedvegene gjennom Nord-
Gudbrandsdalen ble valgt ut, og der ble utvalget ”tilnærmet systematisk trukket” i 
løpet av tre uker i hhv juni/juli, medio august og primo september. Tabell 1 viser 
utvalgsplanen for rekruttering på disse 6 stedene, på de 3 ulike tidspunktene. 
Representanter for Statens vegvesen vinket inn passerende kjøretøy, ikke hver 
n’te, men som en jevn oppfylling av avkjøringsområde der kontroll/rekruttering 
kunne foretas. Ved høy trafikk (som i de to første rekrutteringsukene, i juni/juli og 
i medio august) ble bare en relativt lav andel stoppet, mens ved lav trafikk (som i 
den siste rekrutteringsuken, i primo september) ble en relativt høy andel stoppet. 
Alle stoppede turister bosatt utenfor Nord-Gudbrandsdalen ble bedt av en 
representant for SUSTOUR om å fylle ut et rekrutteringskort med e-postadresse 
(evt. ”har ikke” eller ”ønsker ikke å delta”) og nasjonalitet. 
 
Tabell 1: Utvalgsplan vegkant (utvalg i) – Rekruttering av turister bosatt utenfor Nord-
Gudbrandsdalen til oppfølgende internettbasert spørreundersøkelse, sommeren 2009. 

 1 (uke 27) 

29. juni – 5. juli 

2 (uke 33) 

11. aug. – 16. aug. 

3 (uke 36) 

1. sept. – 6. sept. 

 E6 Otta (sør) Mandag Søndag Torsdag 

 E6 Hjerkinn Tirsdag Torsdag Lørdag 

 E136 Bjorli Onsdag Fredag Tirsdag 

 RV15 Pollfoss Torsdag Tirsdag Søndag 

 RV55 Sognefjellshytta Fredag Lørdag Onsdag 

 RV51 Gjendesheim Lørdag Onsdag Fredag 
Merknad: Representanter for Statens vegvesen vinket inn så mange passerende kjøretøy som mulig i løpet av 
en sjutimers periode, med oppfylling av avkjøringsområde der kontroll/rekruttering kunne foretas. Stopp og 
rekruttering ble foretatt kun på dagtid, fra ca kl 10 til ca kl 17 (med ca 1 timers avbrekk for lunsjpause). Vi regnet 
sommersesongen i Nord-Gudbrandsdalen omtrent etter Gjendebåtane, dvs. fra ca 19. juni til ca 4. oktober. 

 
Figur 1 viser rekrutteringskortet, med norsk, engelsk og tysk på forsiden, og på 
baksiden svensk, dansk og nederlandsk. Til sammen 15.000 slike registreringskort 
ble produsert. 
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Figur 1: Rekrutteringskort for e-postadresser fra turister i Nord-Gudbrandsdalen; i fylt 
ut av bilreisende stoppet av Statens vegvesen på seks ulike steder langs hovedvegene, 
eller ii fylt ut av overnattingsgjester.  

 
For utvalg i, fra vegkantrekrutteringen, ble det i noen grad tatt hensyn til mulige 
systematiske forskjeller mellom dem som reiser i ulike perioder av 
sommersesongen og til ulike dager. Utvalgsmetodikken likner i stor grad på det 
som benyttes ved gjesteundersøkelsene, inkludert samme typer utvalgsfeil 
tilknyttet valg av utvalgssteder og utvalgstider (Rideng og Grue 2008). 

Samme type rekrutteringskort, som benyttet ved vegkantrekruttering, ble lagt ut 
ved de fleste overnattingsstedene i Nord-Gudbrandsdalen, og enten samlet inn av 
en representant for SUSTOUR eller sendt inn til TØI fra overnattingsstedet.2

                                                 
2 Basert på opplysninger fra sju overnattingsbedrifter i Lom, sju i Sel, fire i Vågå, tre i Lesja, to i 
Dovre og én i Skjåk, hadde overnattingsbedriftene en gjennomsnittlig årlig turismeomsetning på 
knappe 2,5 millioner kr i den siste femårsperioden (knappe 75 % har serveringstilbud på 
overnattingsstedet). De sysselsetter i snitt ca 4,5 årsverk, og ca 60 % av disse er lokale. Ca 70 % 
har aktivitet innenfor nasjonalparkene, og i tillegg har ca 65 % aktivitet utenfor parkene. Omtrent 
¾ finner at nasjonalparkene har positiv innflytelse på bedriftsaktiviteten, men vel halvparten 
uttrykker også at nasjonalparkene (og andre verneområder) setter begrensninger på driften. Vel ⅓ 
antyder at nasjonalparkstatusen har gitt grunnlag for videre investeringer. 

 
Utvalg ii, fra overnattingsstedene, omtaler vi som et selvselektert utvalg. De fleste 
overnattingsstedene i Nord-Gudbrandsdalen ble kontaktet, men noen ønsket ikke å 
delta, og det var ulik praksis mht rekrutteringsintensitet. Rekrutteringen fra 
overnattingsstedene var altså noe mer avhengig av de ansatte og av turistenes egne 
interesser (og føyelighet). Vi har heller ikke noen kontroll med hvor mange som 
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ble forsøkt rekruttert på overnattingsstedene, dvs. hvor mange av gjestene som 
takket nei uten at det ble registrert på rekrutteringskortet eller på annen måte. Fra 
overnattingsstedene mottok vi kun et fåtall utfyllinger med avkryssing under 
”ønsker ikke å delta”, dvs. ni stykker, mens åtte fylte ut at de ikke hadde e-
postadresse.3

 

 

Tabell 2: Utvalgsrammer for overnattingsstedene (utvalg ii) – Rekruttering av turister 
bosatt utenfor Nord-Gudbrandsdalen til oppfølgende internettbasert spørreundersøkelse, 
sommeren 2009. 

 Antall forespurte 
overnattingssteder 

Antall deltakende 
overnattingssteder Deltakerandel 

 Lom 28 19 68 % 

 Vågå 8 6 75 % 

 Dovre 14 8 57 % 

 Skjåk 6 2 33 % 

 Sel 17 6 35 % 

 Lesja 6 1 17 % 
Merknad: Representanter for SUSTOUR brakte rekrutteringskort til overnattingsstedene og samlet disse inn i to 
til tre omganger. Noen av de mindre stedene fikk rekrutteringskort per post og sendte også utfylte 
rekrutteringskort tilbake per post. Vi regnet sommersesongen i Nord-Gudbrandsdalen omtrent etter 
Gjendebåtane, dvs. fra ca 19. juni til ca 4. oktober, men datainnsamlingen fra overnattingsstedene foregikk fra 
helt i slutten av juni til ca medio september. 

 

2.2. Rekruttering og frafall 
Av de ca 15.000 produserte ble ca 6000 ikke brukt, mens ca 3000 ble levert inn. 
Dvs. at ca 6000 forble uutfylt ved innsamlingsstedene (spesielt ved 
overnattingsstedene). 3051 turister fylte ut rekrutteringsskjema, men noen hadde 
ikke e-postadresse, og noen krysset av for at de ikke ønsket å delta. Vi fikk til 
sammen 2719 e-postadresser, fordelt på hhv 1674 (61,57 %) fra 
vegkantregistreringen (utvalg i) og 1045 (38,43 %) fra overnattingsstedene (utvalg 
ii). 
Tabell 3 gir en noenlunde komplett oversikt over rekrutteringen ved de seks 
punktene langs hovedvegene i Nord-Gudbrandsdalen, på de tre ulike 
tidspunktene. 

 

                                                 
3 Det er et kjent utvalgsproblem ved bedriftsbasert datainnsamling/rekruttering at ulik oppfølging 
ved ulike bedrifter gir utvalg som kan fravike betydelig fra tilfeldige/systematiske utvalg (Ankre 
og Reinius 2010). Det må understrekes at det ikke er overnattingsstedene som har ansvar for de 
statistiske utvalgsproblemene; dette er et forskeransvar og en forskningsutfordring. Også en tredje 
type utvalg ble vurdert, nemlig et utvalg fra delpopulasjonen ”besøkende i nasjonalparkene”. For 
en slik type innsamling basert på registreringskasser i parkene i Nord-Gudbrandsdalen, se Vorkinn 
og Andersen (2010). For en mer generell gjennomgang, se Kajala m.fl. (2007). 
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Tabell 3: Antall reisende vinket inn av Statens vegvesen, antall spurt om å fylle ut 
rekrutteringskort, og antall lokalt bosatte eller på arbeidsreise (som ikke kvalifiserte for 
deltakelse), antall manglende utfyllinger (ikke levert ark), og registrert frafall på utfylte 
ark (nektet deltakelse eller hadde ikke e-post), og nettoantall rekrutterte e-postadresser. 
    

  stoppet spurt lokal arbeid 
ikke 

levert ark 
nektet 
deltakelse 

ikke e-
post rekruttert 

E6 Otta (sør) 1 (uke 27) 318 293 75 44 45 6 15 108 

  
2 (uke 33) 441 314 50 13 117 1 12 121 

 
  3 (uke 36) 443 234 86 41 45 4 11 47 

E6 Hjerkinn 1 (uke 27) 210 195 8 17 16 5 32 117 

  
2 (uke 33) 379 319 6 27 103 1 21 161 

  
3 (uke 36) 245 235 37 4 128 5 16 45 

E136 Bjorli 1 (uke 27) 201 185 27 25 12 10 15 96 

  
2 (uke 33) 300 265 20 29 95 4 19 98 

 
  3 (uke 36) 85 77 9 21 22 0 7 18 

RV15 Pollfoss 1 (uke 27) 174 150 6 2 17 11 10 104 

  
2 (uke 33) 281 257 14 20 52 1 16 154 

  
3 (uke 36) 187 172 27 4 58 5 15 63 

RV55 Sognefjellshytta 1 (uke 27) 137 122 5 1 15 3 16 82 

  
2 (uke 33) 205† 169 15 4 49 1 9 91 

 
  3 (uke 36) 101 98 5 12 21 2 3 55 

RV51 Gjendesheim 1 (uke 27) 164 163 19 2 25 5 17 95 

  
2 (uke 33) 283 271 12 8 54 1 14 182 

 
  3 (uke 36) 116 110 11 17 42 0 3 37 

Sum 4270 3629 432 291 916 65 251 1674 

Gjennomsnitt per vegkantdag 237 202 24 16 51 4 14 93 

(vektet) gjennomsnitt i % av spurte 84 % ‡ 100 % 11,9 % 8,0 % 25,2 % 1,8 % 6,9 % 46,1 % 
† Estimert antall. 
‡ Andelen av de som ble vinket inn av Statens vegvesen som ble spurt av representant for SUSTOUR om å fylle 
ut rekrutteringskort med e-postadresse, gitt at de oppfylte kriteriene (”turist bosatt utenom Nord-
Gudbrandsdalen”). 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Fra Tabell 3 ser vi at omtrent 84 % av de som Statens vegvesen vinket inn, ble 
spurt om å fylle ut registreringskort (med e-postadresse). Av disse som ble spurt, 
var det nesten 80 % som kvalifiserte til registrering (”turister bosatt utenom Nord-
Gudbrandsdalen”, dvs. ikke lokalt bosatte eller folk på arbeidsreise), og fra ca 46 
% av de spurte fikk vi registrert e-postadresse. 

Tabellene 4 og 5 oppsummerer antallet rekrutterte e-postadresser (turister) hhv fra 
vegkantregistreringen (utvalg i) og fra overnattingsstedene (utvalg ii), med til 
sammen 1674+1045=2719 respondenter. 
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Tabell 4: Antall rekrutterte turister fra ulike steder (og til ulike tidspunkt) – utvalg i. 

 1 (uke 27) 

29. juni – 5. juli 

2 (uke 33) 

11. aug. – 16. aug. 

3 (uke 36) 

1. sept. – 6. sept. 

 E6 Otta (sør) 108 121 47 

 E6 Hjerkinn 117 161 45 

 E136 Bjorli 96 98 18 

 RV15 Pollfoss 104 154 63 

 RV55 Sognefjellshytta 82 91 55 

 RV51 Gjendesheim 95 182 37 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 5: Antall rekrutterte turister fra ulike overnattingssteder – utvalg ii. 

 Antall overnattingssteder Antall rekrutterte turister 

 Lom 19 618 

 Vågå 6 180 

 Dovre 8 75 

 Skjåk 2 56 

 Sel 6 41 

 Lesja 1 13 

 ikke-registrert 
overnattingssted  62 

Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Med den typen rekruttering av e-postadresser som vi benyttet, vil en også få et 
tilleggsfrafall pga vanskelig lesbarhet eller direkte feil i den skrevne e-
postadressen. Etter en betydelig innsats for å korrigere feil i e-postadressene, ble 
denne andelen redusert til under 8 % av de 2719 rekrutterte adressene. Omtrent 
2510 av de rekrutterte fikk tilsendt e-post med link til det internettbaserte 
spørreskjemaet. 

 
2.3. Spørsmål, testing, prøving og feiling 
Store deler av spørreskjemaet bestod enten av spørsmål/spørsmålsbatterier som 
var testet sommeren 2008 (Veisten m.fl. 2009, Haukeland m.fl. 2010), eller 
tidligere utprøvd i andre sammenhenger (Rideng og Grue 2008). Vi utvidet det 
internettbaserte spørreskjemaet med bl.a. følgende komponenter 
(spørsmålsbatterier): 
• ”ny økologisk paradigme”, eng.: new ecological paradigm, tidl. new environmental paradigm, 

NEP (Dunlap og Van Liere 1978, Noe og Snow 1990, Luzar m.fl. 1995, Dunlap m.fl. 2000) 
• ”purisme” (Stankey 1973, Kliskey og Kearsley 1993, Vistad 1995, Vistad og Kaltenborn 

1998) 
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• ”rekreasjonsopplevelsespreferanse”, eng.: recreational experience preference, REP (Brown 
m.fl. 1978, Driver 1983, Driver m.fl. 1987, Manfredo m.fl. 1996) 

Et annet nytt element var såkalte samvalg, eller valgeksperimenter (eng: choice 
experiments, CE). Respondentene fikk beskrevet ett av to 
utbygginger/tilrettelegginger: 
• enten to alternativer for gondolutbygging fra Fossbergom (sentrum i Lom kommune) opp mot 

Lomseggja; 
• eller to alternativer for økt båttilbud på innsjøen Gjende (fra Gjendesheim til Gjendebu, i 

Vågå kommune). 

Respondentene stod da overfor parvise valg, der de to beskrevne alternativene 
varierte mht servicenivå, økologiske effekter, og kostnad/pris. Poenget med disse 
valgene var å få estimert en relativ verdsetting av både servicenivåer og 
økologiske effekter (Louviere m.fl. 2000, Bateman m.fl. 2002, Lindberg m.fl. 
1999, 2001). 

I tillegg fikk respondentene spørsmål fra én av fire temaområder: 
• enten forbruk/utgifter i forbindelse med reisen (Dybedal 2006, Farstad og Rideng 2008); 
• eller bruken av informasjon før/under reisen (Fodness og Murray 1998, Grønflaten 2009, 

Fjellseth 2009); 
• eller aktivitet i parkene (Kajala m.fl. 2007); 
• eller tilfredshet med reisen (Chon 1989, Haber og Lerner 1999). 

Det var også med nye spørsmål om selve reisen i/gjennom Nord-Gudbrandsdalen 
og betydningen av nasjonalparkene. Følgende figur oppsummerer strukturen i det 
internettbaserte spørreskjemaet. 

 
Turen gjennom (eller oppholdet i) Nord-Gudbrandsdalen 

Oppmerksomhet rundt nasjonalparkstatusen 
HALER MED ULIKE MARKEDSANALYSETEMAER 

H1 
utgifter 

H2 
informasjon 

H3 
aktivitet i parkene 

H4 
tilfredshet 

H1 
utgifter 

H2 
informasjon 

H3 
aktivitet i parkene 

H4 
tilfredshet 

VALGEKSPERIMENTSEKVENSER (f.eks., for hver case er det 4 ulike blokker, med 4 valg i hver – randomisert – (laget i programmet 
NGENE) 

CASE A (Gondol) CASE B (Gjende) CASE A (Gondol) CASE B (Gjende) 

TESTING AV DIMENSJONER (naturorientering, økologi, rekreasjon) 

Tilrettelegging av tilbud / aktiviteter NEP 
Naturorientering Purisme 

 REP 
Bakgrunnsvariable / individuelle karakteristika / sosioøkonomiske variable / demografiske variable 

Figur 2: Strukturen i det internettbaserte spørreskjemaet. 

 

Det internettbaserte spørreskjemaet ble utviklet i papirformat i løpet av sommeren 
2009. Valgeksperimentene bygget på scenariobetraktningene skissert i Veisten 
m.fl. (2007). Vi fikk innspill fra både referansegruppen, lokale aktører og andre 
interessenter i utviklingen av konkrete scenarioer som kunne vurderes som å ha 
enten liten eller stor effekt på parkene. Dvs. gondolutbygging fra Fossbergom i 
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Lom opp til Lomseggen kunne potensielt ha størst effekt med et ”betydelig 
omfang” på toppen. Utvidet ferjebåttilbud på Gjende ville trolig uansett ligge 
innenfor ”liten effekt på parkene”, men for både Gjende- og gondolcaset ble 
effektene variert i valgeksperimentene.4

Pga problemer ved implementering av skjemaet i SPSS Dimensions, et program 
for gjennomføring av internettbaserte spørreundersøkelser, så fikk vi kun testet 
skjemaet videre internt, ikke med pilottest av et mindre utvalg av de rekrutterte 
turistene. Vi kom først i gang med utsending av lenke til internettundersøkelsen til 
de rekrutterte e-postadressene rett før jul. Dette medførte større enn ønskelig 
tidsavstand siden sommerens reise, men både svarprosent (se kapittel 3) og 
svarkvalitet indikerer at dette likevel ikke har bidratt til særlig svekkelse av 
internettstudien. 

 

Det internettbaserte spørreskjemaet ble gjort tilgjengelig på tre språk: norsk, 
engelsk og tysk. Det ble sendt ut på norsk kun til folk bosatt i Norge; på tysk til 
folk bosatt i Tyskland, Østerrike og Sveits; og på engelsk til resten.5

I dette arbeidsdokumentet vil vi stort sett holde oss til enkle frekvensopptellinger 
og noen krysstabuleringer etter nasjonalitet og utvalgssted (i vs. ii). Mer 
omfattende statistisk analyse vil bli rapportert i andre publikasjoner (vitenskaplige 
artikler). I Vedlegg II presenteres korrelasjonsanalyser av diverse 
spørsmål/variable, også omdefinerte variable som kan være mer egnet for 
statistisk analyse. Spørreskjemaet er gjengitt i Vedlegg III. 

 

 

2.4. Register over turister i Norge 
Vi har enda ikke generell statistikk for innenlandske og utenlandske turisters 
besøk og gjestedøgn i Nord-Gudbrandsdalen (og Norge) sommeren 2009. I 2008 
var det vel 3,2 millioner ankomster av utenlandske ferie- og fritidsreisende i 
Norge, med til sammen 16,5 millioner gjestedøgn i landet, dvs. 8,3 netter i 
gjennomsnittlig oppholdstid. Sommeren 2008 var det omtrent 2,5 millioner 
ankomster av utenlandske turister i Norge (både ferie- og fritidsreisende og 
forretningsreisende), med til sammen nesten19,5 millioner gjestedøgn, dvs. 7,8 
netter i gjennomsnittlig oppholdstid; mens snittet for de ferie- og fritidsreisende 
sommeren 2008 var 8,3 netter (Rideng og Grue 2009). Følgende tabell viser 
prosentvis fordeling av nasjonaliteter som ankom Norge sommeren 2008, og ferie 
og fritidsreisende som ankom Norge i (hele) 2008. 

 
  

                                                 
4 Vi hadde også med en case som gikk på utbygging av ridesentre, tilknyttet flere av 
nasjonalparkene. Men, pga problemer i gjennomføringen av undersøkelsen med SPSS 
Dimensions, valgte vi å ta ut dette, og beholde kun gondol og Gjendebåt. 
5 To respondenter fra Danmark ba om å få spørreskjemaet på norsk, og det ble ordnet. 
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Tabell 6: Ankomster av utenlandske turister til Norge i hele 2008 (kun ferie- og 
fritidsreisende) og i sommersesongen 2008 (alle reiseformål) etter bostedsland. Prosent. 
Gjestedøgn per reisende i sommersesongen i absolutte tall. 

 
Utenlandske turister, sommeren 2008 Kun utenlandske ferie- og 

fritidsreisende, hele 2008 

 
Nasjonalitetsandeler Gjestedøgn 

per reisende Nasjonalitetsandeler 

Sverige 21,3 % 4,5 25,0 % 

Tyskland 18,1 % 10,3 16,1 % 

Danmark 9,1 % 7,0 14,0 % 

Finland 7,9 % 3,7 6,5 % 

Storbritannia 6,9 % 7,3 6,5 % 

Nederland 5,7 % 11,1 4,7 % 

Polen 4,9 % 10,2 5,3 % 

Frankrike 3,6 % 8,9 3,1 % 

Spania 1,8 % 9,3 1,9 % 

Italia 1,5 % 8,1 1,3 % 

Russland 1,3 % 8,6 1,2 % 

Belgia 1,0 % 9,2 0,8 % 

Sveits 1,0 % 8,6 0,9 % 

Østerrike 0,8 % 7,7 0,6 % 

Resten Europa 5,9 % 8,7 5,0 % 

USA 3,6 % 11,3 2,6 % 

Japan 0,9 % 5,0 0,5 % 

Øvrige land 4,7 % 9,8 4,2 % 

Total 100 % (snitt) 7,8 100 % 

 N 2.507.000  3.267.000 
Kilde: Rideng og Grue (2009) 

 

Selv om våre data er fra én bestemt region, Nord-Gudbrandsdalen, sommeren 
2009, så kan tallene i Tabell 6 gi en viss sjekk av representativitet i vårt datasett 
mht nasjonalitetsandeler og antallet overnattinger (gjestedøgn). 

 

 

3. Utvalget av turister som besvarte det 
internettbaserte spørreskjemaet 

Tabell 7 viser utvalgstørrelser og fordeling mellom nasjonaliteter for de 
rekrutterte turistene som besvarte det internettbaserte spørreskjemaet. 
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Tabell 7: Andel av ulike nasjonaliteter som ble rekruttert og besvarte spørreskjemaet. 

 Rekrutterte turister, sommeren 2009 Svargivende turister, vinteren 2009/2010 

Norge 1643 60,43 % 833 63,20 % 

Sverige 151 14,03 % 56 11,55 % 

Tyskland 294 27,32 % 129 26,60 % 

Danmark 96 8,92 % 49 10,10 % 

Finland 20 1,86 % 11 2,27 % 

Storbritannia 28 2,60 % 11 2,27 % 

Nederland 208 19,33 % 102 21,03 % 

Polen 16 1,49 % 9 1,86 % 

Frankrike 38 3,53 % 15 3,09 % 

Spania 16 1,49 % 5 1,03 % 

Italia 23 2,14 % 5 1,03 % 

Russland 8 0,74 % 5 1,03 % 

Belgia 23 2,14 % 15 3,09 % 

Sveits 21 1,95 % 7 1,44 % 

Østerrike 5 0,46 % 4 0,82 % 

Resten av Europa† 65 6,04 % 29 5,98 % 

USA 28 2,60 % 17 3,51 % 

Japan 0 0,00 % 0 0,00 % 

Øvrige land‡ 26 2,42 % 12 2,47 % 

Ikke-registrert 10 0,93 % 4 0,82 % 

Utlandet 1076 39,57 % 485 36,80 % 

N / Total 2719 100 % 1318 100,00 % 
† Disse omfattet, blant de svargivende, 6 fra Tsjekkia, 5 fra Litauen, 4 fra Ungarn, 2 hver fra hhv Slovakia, 
Ukraina, Estland, Portugal, Luxembourg og Malta, og 1 hver fra hhv Latvia og Hviterussland. 
‡ Disse omfattet, blant de svargivende, 4 hver fra hhv Canada og Israel, og 1 hver fra hhv Argentina, Brasil, 
Chile og Sør-Korea. 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Vi ser fra Tabell 7 at det er en noe høyere andel blant de bosatte i Norge som har 
besvart det internettbaserte spørreskjemaet (i forhold til andelen rekrutterte), men 
ellers at bortfallet ikke har åpenbare skjevheter. Tabell 8 viser 
nasjonalitetsgrupper i utvalget (av de svargivende) etter rekrutteringsmåte. 
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Tabell 8: Nasjonsgrupper i utvalget, etter rekrutteringsmåte. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

 Frekvens Prosent Frekvens Prosent Frekvens Prosent 

Norge 490 60 % 343 68 % 833 63 % 

Tyskland 102 13 % 27 5 % 129 10 % 

Nederland 73 9 % 29 6 % 102 8 % 

Danmark 25 3 % 24 5 % 49 4 % 

Sverige 29 4 % 27 5 % 56 4 % 

Europa ellers 74 9 % 42 8 % 116 9 % 

Verden ellers 17 2 % 16 3 % 33 2 % 

Total 810 100 % 508 100 % 1318 100 % 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Tabell 9 viser fordelingen mht reiseformålet for utvalget – om hovedformålet var 
å besøke noen, om reisen hadde en annen ferie-/fritidshensikt, eller om formålet 
var arbeid/forretning/kurs. 

 
Tabell 9: Hovedformålet med reisen i Nord-Gudbrandsdalen, sommeren 2009. 

 Frekvens Prosent 
Besøke familie 130 9,9 

Besøke venner/kjente 54 4,1 

Annen ferie-/fritidsreise 928 70,4 

Kurs/konferanse/seminar 18 1,4 

Annen forretningsreise 11 0,8 

Til/fra arbeidsplass/studiested 59 4,5 

Missing 118 9,0 

Total 1318 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Vi ser at noen respondenter har krysset av for ”til/fra arbeidsplass/studiested”. I 
vegkantrekrutteringen ble de stoppede som oppga reise i arbeid vinket videre uten 
å fylle ut rekrutteringsskjema. Det er en mulighet for at noen kan ha lagt inn en 
utflukt i forbindelse med sommerarbeid eller flytting i forbindelse med studier 
(såkalte ”hybridreiser”). 

Tabellene 10-12 viser fordelingen mht kjønn, alder og utdanning. 
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Tabell 10: Kjønnsfordeling. Prosent. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Kvinne 31 46 37 

Mann 69 54 63 

Total 100 100 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 11a: Aldersgjennomsnitt.  

 Gj.snitt (N) St. avvik 

Vegkant (i) 49 (620) 13,1 

Overnattingssted (ii) 46 (412) 14,1 

Total 48 (1032) 13,6 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 11b: Aldersgrupper. Prosent. 

  Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Under 20 0 2 1 
20-29 9 14 11 
30-39 16 20 17 
40-49 23 19 21 
50-59 28 27 28 
60-69 19 16 18 
70 og over 6 3 5 
Total 100 100 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 12: Utdanningsnivå. Prosent.  

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Grunnskole 11 4 8 

Videregående skole 22 13 18 

1-4 års høyere utdanning 
etter vgs. 35 31 33 

Mer enn 4 års høyere 
utdanning etter vgs. 33 52 41 

Total 100 100 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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Det er en overvekt av menn i utvalget – vel 60 % (Tabell 10), og den er høyest i 
delutvalget rekruttert i langs vegene. Dette kan skyldes en utvalgsskjevhet 
ettersom mannen gjerne er bilføreren når par av ulikt kjønn reiser sammen og 
dermed oftest vil ta hånd om rekrutteringsskjemaet (Veisten m.fl. 2009). 
Gjennomsnittsalderen er relativt høy, dvs. ca 48 år (Tabell 11). Oppgitt 
utdanningsnivå ligger betydelig høyere i delutvalget rekruttert ved 
overnattingsstedene enn i delutvalget rekruttert langs vegene (Tabell 12). 

Det ble kun spurt om inntekt blant de norske turistene, ut ifra en erfaring om at et 
slikt spørsmål kan virke for påtrengende for enkelte andre nasjonaliteter. Men 
også de utenlandske ble spurt om sitt relative inntektsnivå, dvs. deres eget 
husholds inntekt sammenliknet med det gjennomsnittlige inntektsnivået i landet. 
Tabell 13a viser svarfordelingen, fordelt på rekrutteringssted. 

 
Tabell 13a: Relativt inntektsnivå (selverklært). Prosent.  

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Relativt høy 29 37 32 

Middels 55 47 52 

Relativt lav 12 13 12 

Vet ikke 5 3 4 

Total 100 100 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Det var en litt høyere andel som oppga ”relativt høy” inntekt i delutvalget 
rekruttert ved overnattingsstedene. I tabell 13b har vi koblet oppgitt relativt 
inntektsnivå fra de norske med deres oppgitte månedlige husholdsinntekt i kroner. 

 
Tabell 13b: Inntektsnivå, relativt og beregnet, for norske turister.  

 
(N) Andeler, 

prosent 
Husholdets bruttoinntekt pr 

mnd, kr (og st. avvik) 

Relativt høy (201) 30 68 595 (26 039) 

Middels (353) 53 46 622 (18 400) 

Relativt lav (88) 13 27 159 (12 658) 

Vet ikke (25) 4 41 300 (21 903) 

Total (667) 100 50 476 (24 551) 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Vi ser fra tabell 13b at det relative inntektsnivået i gjennomsnitt faktisk er 
konsistent med månedlig husholdningsinntekt. Tabell 14 viser oppgitt inntekt fra 
dem bosatt i Norge (mens bosatte i utlandet altså ikke fikk dette spørsmålet). 
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Tabell 14: Husholdningens brutto månedsinntekt (kategorier), norske turister. Prosent.  

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Under 5000 kr 1 3 2 

5000 – 10 000 kr 2 0 1 

10 000 – 15 000 kr 2 1 2 

15 000 – 20 000 kr 3 2 3 

20 000 – 25 000 kr 6 5 6 

25 000 – 30 000 kr 6 7 7 

30 000 – 35 000 kr 10 8 9 

35 000 – 40 000 kr 8 8 8 

40 000 – 45 000 kr 8 7 7 

45 000 – 50 000 kr 6 7 6 

50 000 – 55 000 kr 7 5 6 

55 000 – 60 000 kr 9 6 8 

60 000 – 65 000 kr 6 5 5 

65 000 – 70 000 kr 5 5 5 

70 000 – 75 000 kr 3 6 4 

75 000 – 80 000 kr 4 5 5 

80 000 – 85 000 kr 3 3 3 

85 000 – 90 000 kr 1 1 1 

90 000 – 95 000 kr 1 1 1 

95 000 – 100 000 kr 2 2 2 

Mer enn 100 000 kr 4 6 5 

Vet ikke 1 1 1 

Ønsker ikke å svare 4 5 4 

Total 100 100 100 

Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Bruker vi midtpunktene i hver oppgitt inntektskategori kan vi estimere 
gjennomsnittlig og median (brutto) månedsinntekt. Vi får 47.063 kr i gjennomsnitt 
i delutvalget fra vegkanten, 49.312 kr i gjennomsnitt i delutvalget fra 
overnattingsstedene, og 48.029 kr i gjennomsnitt i hele utvalget. Vi får 42.500 kr 
median i delutvalget fra vegkanten, 47.500 kr median i delutvalget fra 
overnattingsstedene, og 47.500 kr median (brutto) månedsinntekt i hele utvalget. 
(Det beregnede gjennomsnittet og medianen i det totale norske utvalget ligger så 
vidt over beregnet gjennomsnitt for de som oppga ”middels inntekt”, tabell 13b.)  
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4. Turen gjennom (oppholdet i) Nord-
Gudbrandsdalen / Norge 

Tabellene 15a og 15b viser antallet overnattinger på turen i hhv Nord-
Gudbrandsdalen og i Norge, spesifisert enten kun for den gruppen som hadde én 
eller flere overnattinger eller for alle. 

 
Tabell 15a: Antallet overnattinger per person på reisen i Nord-Gudbrandsdalen, etter 
rekrutteringsmåte. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

 Alle ≥1 natt Alle ≥1 natt Alle ≥1 natt 

Norge 2,8 5,0 5,0 5,0 3,7 5,0 

Tyskland 2,9 3,9 6,2 6,2 3,5 4,5 

Nederland 3,5 5,6 5,6 5,6 4,1 5,6 

Danmark 1,9 3,4 7,0 7,0 4,5 5,8 

Sverige 2,2 2,8 6,9 6,9 4,6 5,1 

Europa ellers 3,0 5,0 6,0† 6,2† 4,1 5,5 

Verden ellers 3,9 5,0 3,9 3,9 3,9 4,4 

Total 2,9 4,8 5,3 5,4 3,8 5,1 
† Disse var forventet å være like, men det kan skyldes at gjester som ikke overnattet, har fylt ut, eller at det er en 

feilspesifisering. 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 15b: Antallet overnattinger per person på hele reisen i Norge, etter 
rekrutteringsmåte. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

 Alle ≥1 natt Alle ≥1 natt Alle ≥1 natt 

Norge 7,5 8,2 6,0| 6,4 6,9 7,4 

Tyskland 17,8 19,3 16,0 17,3 17,5 18,9 

Nederland 17,4 18,6 15,0 15,6 16,7 17,7 

Danmark 11,8 13,4 10,2 10,6 11,0 12,0 

Sverige 6,0 7,2 8,8 9,5 7,3 8,4 

Europa ellers 14,8 17,4 10,7 11,8 13,3 15,3 

Verden ellers 13,4 19,0 14,8 14,7 14,1 16,6 

Total 10,5 11,7 8,0 8,6 9,6 10,5 
† Disse var forventet å være like, men det kan skyldes at gjester som ikke overnattet, har fylt ut, eller at det er en 

feilspesifisering. 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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Antallet overnattinger i dette turistutvalget fra sommeren 2009 ligger 
gjennomgående noe lavere enn det som ble funnet for tyske/nederlandske/danske 
bilturister sommeren 2008 (Veisten m.fl. 2009). Det ligger også litt lavere enn 
antallet gjestedøgn (for alle utenlandske ferie- og fritidsreisende i Norge 2008 og) 
for alle utenlandske turister i Norge sommeren 2008 (Rideng og Grue 2009). 
Tabell 16 viser overnattingskategorier for turistene i vårt utvalg. 

 
Tabell 16: Overnattingskategorier. Prosent. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Hotell, pensjonat 23 63 43 

Camping 53 15 33 

Hytte 17 12 14 

Slekt, annet/blandet/uoppgitt 8 10 9 

Total 100 100 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Den største andelen blant dem som var rekruttert ved overnattingsstedene var 
(som forventet) hotell/pensjonat, mens blant dem rekruttert langs vegkanten hadde 
et flertall overnattet ved campingplasser. Tabell 17 viser antallet steder i Norge 
der turistene hadde overnattet. 

 
Tabell 17: Antallet overnattingssteder på reisen i Norge. Prosent. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

1 sted 28 26 27 

2 steder 20 25 22 

3-7 steder 30 36 33 

8 el. flere steder 23 12 19 

Total 100 100 100 

(N) 407 247 654 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De som ble rekruttert langs vegene hadde overnattet på flere steder enn de som ble 
rekruttert ved overnattingsstedene. Tabell 18 viser de utenlandske turistenes 
tidligere besøk i Norge. 
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Tabell 18: Tidligere reiser til Norge. Utenlandske turister. Prosent. 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Flere ganger i året 10 17 12 

Ca en gang i året 20 19 20 

Hvert annet/tredje år 24 25 25 

Sjelden 20 19 20 

I Norge for første gang 25 21 24 

Total 100 100 100 

(N) 119 48 167 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

I begge undergruppene hadde flertallet besøkt Norge tidligere. Blant dem som ble 
rekruttert ved overnattingsstedene var det litt høyere andel som besøkte Norge 
ofte, sammenliknet med dem som ble rekruttert langs vegene. 

I spørreundersøkelsen ble det ikke spurt om antall personer i reisefølget, men om 
antallet personer som reiseutgiftene dekket. Dette er vist i Tabell 19. 

 
Tabell 19: Antallet personer som kostnadene for reisen dekket.  

 Gj.snitt (N) St. avvik 

Norge 2,3 (731) 1,2 

Tyskland 2,4 (117) 1,0 

Nederland 2,6 (92) 1,3 

Danmark 2,4 (43) 1,2 

Sverige 2,3 (48) 1,3 

Europa ellers 2,5 (96) 1,4 

Verden ellers 1,8 (28) 0,8 

Total 2,3 (1155) 1,2 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Det var litt flere personer som reisekostnadene dekket blant dem som ble 
rekruttert langs vegene (2,4 i snitt) sammenliknet med dem rekruttert ved 
overnattingsstedene (2,2 i snitt). Tabell 20 oppgir de gjennomsnittlige samlede 
kostnadene for reisen. 
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Tabell 20: Samlede kostnader per person for reisen i Norge (kr). 

 Gj.snitt (N) St. avvik 

Norge 6.601 (671) 7.697 

Tyskland 22.319 (116) 13.111 

Nederland 23.787 (84) 16.453 

Danmark 21.200 (32) 30.981 

Sverige 7.240 (45) 10.293 

Europa ellers 19.669 (91) 15.260 

Verden ellers 24.535 (26) 19.195 

Total 11.689 (1065) 13.818 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Disse estimerte gjennomsnittskostnadene for de norske turistenes samlede 
kostnader, sommeren 2009, ligger noe høyere enn tilsvarende estimater av norske 
turisters forbruk på sommerferie i 2008 (Farstad og Thrane 2010).6 Mht de 
utenlandske turistene, så ligger de estimerte gjennomsnittskostnadene noe høyere 
enn tilsvarende estimater for utenlandske turisters forbruk i Norge i sommeren 
2007 (Farstad og Rideng 2008).7 Tabell 21 oppgir reisens samlede varighet.8

 

 

  

                                                 
6 Farstad og Thrane (2010) estimerte gjennomsnittlig kostnader/utgifter til 3162 kr, for nesten 
samme gjennomsnittlige antall overnattinger som vi har i våre data (~7 netter for de innenlandske), 
dvs. ca 450 kr per døgn, men litt større reisefølge (3,4) enn det antallet personer, i våre data, som 
kostnadene ble oppgitt å dekke. Med våre data fra Nord-Gudbrandsdalen estimerer vi 
gjennomsnittlige døgnutgifter for nordmenn til ca 950 kr. 
7 Farstad og Rideng (2008) estimerte en gjennomsnittlig kostnad/utgift per døgn til ca 930 kr, for 
utenlandske turister i Norge, sommeren 2007 (og forhåndsbetalte utgifter utgjorde her ca 400 kr, 
mens de resterende 530 kr ble brukt under selve oppholdet i Norge). I det segmentet som 
fortrinnsvis hadde overnattet på hoteller var døgnforbruket estimert til nærmere 1350 kr. Med våre 
data fra Nord-Gudbrandsdalen estimerer vi gjennomsnittlige døgnutgifter for de utenlandske til ca 
1400 kr. 
8 Pga forsinkelsen med oppfølgingen av den internettbaserte spørreundersøkelsen, etter vår 
rekruttering sommeren 2009, så kan svarkvaliteten mht kostnader/utgifter ha blitt svekket. Vi kan 
også ha fått systematisk underestimerting av kostnadene, siden underestimering ser ut til å øke 
med tiden som går mellom forbruk og rapportering av forbruket (Deaton og Grosh 2000, Mules 
1998). 
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Tabell 21: Reisens samlede varighet (hele reisen fra hjemstedet). Antall dager.  

 Gj.snitt (N) St. avvik 

Norge 6,9 (833) 9,0 

Tyskland 17,5 (129) 8,4 

Nederland 16,7 (102) 7,6 

Danmark 11,0 (49) 6,4 

Sverige 7,3 (56) 9,0 

Europa ellers 13,3 (116) 12,4 

Verden ellers 14,1 (33) 16,0 

Total 9,6 (1318) 10,2 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Reisens varighet var noe lengre for dem som ble rekruttert langs vegene 
sammenliknet med dem som ble rekruttert ved overnattingsstedene. For øvrig er 
det et mønster at de langvegsfarende har lengre reisevarighet, og som i Veisten 
m.fl. (2009) finner vi at de tyske og nederlandske har relativt langvarige 
sommerreiser og opphold i Norge. Vi spurte om Nord-Gudbrandsdalen var 
hoveddestinasjonen for reisen i Norge, og svarfordelingen er vist i Tabell 22. 

 
Tabell 22: Nord-Gudbrandsdalen hoveddestinasjon? Prosent. (N=1265) 

 Vegkant (i) Overnattingssted (ii) Total 

Ja 43 78 57 

Nei 57 22 43 

Total 100 100 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Over halvparten av utvalget har oppgitt at Nord-Gudbrandsdalen var 
hoveddestinasjon for reisen i Norge. Som forventet er det en høyere andel blant 
dem som ble rekruttert ved overnattingsstedene som oppga Nord-Gudbrandsdalen 
var hoveddestinasjon, sammenliknet med dem som ble rekruttert langs vegene. 
Gruppen rekruttert langs vegene, og som ikke hadde Nord-Gudbrandsdalen som 
hoveddestinasjon (N=256), fikk spørsmål om de hadde hatt andre stopp i Nord-
Gudbrandsdalen. Ca 71 % svarte ja og ca 29 % svarte nei. 

 

 



 23 

5. Oppmerksomhet rundt nasjonalparkstatusen 
5.1. Kjennskap til og besøk i nasjonalparkene 
Respondentene ble spurt om de kjente til de seks nasjonalparkene som ligger 
innenfor de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Se Tabell 23. 

 
Tabell 23: Kjennskap til nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=1130) 

 Visste om Ble kjent med Aldri hørt om Total 

Jotunheimen 90 5 4 100 

Rondane 80 9 12 100 

Dovre 76 9 15 100 

Dovrefjell-Sunndalsfjella 54 15 31 100 

Breheimen 31 14 55 100 

Reinheimen 30 14 56 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Jotunheimen er klart mest kjent, mens Breheimen og Reinheimen er klart minst 
kjent. 

 

Vi spurte også om besøk i disse parkene på reisen (se Tabell 24). Vi får da 
nøyaktig samme rangering for besøk som for kjennskap. Jotunheimen er klart 
mest besøkt, mens Breheimen og Reinheimen er minst besøkt. 

 
Tabell 24: Besøk i nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=1099) 

 Ja Nei Vet ikke Total 

Jotunheimen 58 39 3 100 

Rondane 25 70 5 100 

Dovre 23 71 6 100 

Dovrefjell-Sunndalsfjella 14 79 7 100 

Breheimen 8 81 11 100 

Reinheimen 6 83 11 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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5.2. Nasjonalparkenes betydning for reisebeslutninger 
Vi spurte videre om nasjonalparkene hadde innflytelse på valg av Nord-
Gudbrandsdalen som hoveddestinasjon, eller (dersom Nord-Gudbrandsdalen ikke 
var hoveddestinasjon) på beslutningen om å overnatte i Nord-Gudbrandsdalen. 
Alle som enten hadde overnattet eller stoppet i Nord-Gudbrandsdalen, ble 
dessuten spurt om nasjonalparkene hadde hatt betydning for oppholdets varighet i 
Nord-Gudbrandsdalen. Svarfordelingene er gjengitt i Tabell 25a. 

 
Tabell 25a: Nasjonalparkenes betydning for reisebeslutninger. Prosent. 

 
(N) Avgjørende 

betydning 
Noe 

betydning 
Ingen 

betydning Total 

Valg av destinasjon (665) 22 34 45 100 

Valg av reiserute (441) 13 35 51 100 

Varighet av oppholdet (1097) 11 22 68 100 
Merknad: De som besvarte spørsmålet om nasjonalparkenes betydning for valg av destinasjon hadde Nord-
Gudbrandsdalen som hoveddestinasjon for reisen (N=665). De som besvarte spørsmålet om nasjonalparkenes 
betydning for valg av reiserute hadde ikke Nord-Gudbrandsdalen som hoveddestinasjon, men hadde enten 
overnattet eller stoppet i Nord-Gudbrandsdalen (N=441). Spørsmålet om betydningen av nasjonalparkene for 
reisens varighet gikk til alle som enten hadde overnattet eller stoppet i Nord-Gudbrandsdalen (N=1097). 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Nasjonalparkene blir av over halvparten oppgitt å være av betydning for valget av 
Nord-Gudbrandsdalen som destinasjon. For dem som har en annen 
hoveddestinasjon i Norge, men som reiser gjennom Nord-Gudbrandsdalen, oppgir 
også nesten halvparten at nasjonalparkene har betydning for valg av denne 
reiseruten.9

 

 En tredjedel oppgir at nasjonalparkene påvirker varigheten av 
oppholdet. I tabellene 25b og 25c er svarfordelingen splittet på hhv norske og 
utenlandske besøkende. 

Tabell 25b: Nasjonalparkenes betydning for reisebeslutninger. Bosatte i Norge. Prosent. 

 
(N) Avgjørende 

betydning 
Noe 

betydning 
Ingen 

betydning Total 

Valg av destinasjon (459) 12 31 57 100 

Valg av reiserute (248) 3 26 71 100 

Varighet av oppholdet (702) 5 16 79 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

                                                 
9 Blant tyske, nederlandske og danske bilferjeturister i Norge sommeren 2008 oppga nesten 30 % 
at nasjonalparker i Norge har påvirket beslutningen om å reise til Norge, mens nesten 40 % anså 
valg av reiserute og oppholdssteder på reisen for å være influert av dette (Veisten m.fl. 2009). 
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Tabell 25c: Nasjonalparkenes betydning for reisebeslutninger. Bosatte i utlandet. 
Prosent. 

 
(N) Avgjørende 

betydning 
Noe 

betydning 
Ingen 

betydning Total 

Valg av destinasjon (206) 43 40 17 100 

Valg av reiserute (193) 27 47 26 100 

Varighet av oppholdet (395) 21 31 49 100 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Vi ser at nasjonalparkene blir tilkjent langt høyere betydning for 
reisebeslutningene i den utenlandske enn i den norske turistgruppen. 

Gjennomsnittlig forlenget oppholdstid i Nord-Gudbrandsdalen på grunn av 
nasjonalparkene er gjengitt i tabell 26. 

 
Tabell 26: Ekstra timer opphold grunnet nasjonalparkene. 

 Alle svar Svar fra overnattende turister 

 Gj.snitt (N) St. avvik Gj.snitt (N) St. avvik 

Norge 5 (633) 23,9 5 (603) 24,4 

Tyskland 34 (110) 66,2 33 (99) 67,3 

Nederland 24 (80) 48,9 25 (74) 50,5 

Danmark 18 (41) 48,7 20 (37) 51,0 

Sverige 17 (53) 37,1 18 (47) 39,1 

Europa ellers 20 (97) 37,1 20 (84) 35,7 

Verden ellers 18 (31) 44,5 20 (27) 47,4 

Total 12,5 (1045) 37,8 12,5 (971) 38,2 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

I gjennomsnitt oppgir respondentene at nasjonalparkene har forlenget oppholdet i 
Nord-Gudbrandsdalen med et halvt døgn. De norske turistene er minst påvirket av 
nasjonalparkene, mens de tyske turistene oppgir størst effekt på oppholdets 
varighet. 

 

 

6. Natur-, miljø- og økologidimensjoner 
6.1. Tilrettelegging av tilbud / aktiviteter 
Tabell 27 viser hva turistene vurderer som viktige tilbud/fasiliteter i 
nasjonalparkenes randsoner. 
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Tabell 27: Viktigheten av ulike fasiliteter/ tilbud omkring norske nasjonalparker (dvs. i 
nasjonalparkenes randsoner). Prosent. 

 
Helt 

uviktig 
(0) 

Ganske 
uviktig  

(1) 

Verken 
viktig eller 

uviktig  
(2) 

Ganske 
viktig  
(3) 

Svært 
viktig  
(4) Total 

Gj.snitts-
skåre 

St. 
avvik (N) 

Rikelige 
overnattingstilbud 6 10 17 54 13 100 2,59 1,024 (760) 

Anlagte veier/  
p-plasser 5 13 20 52 10 100 2,51 0,995 (760) 

Tilbud om lokal mat 7 13 22 43 15 100 2,46 1,111 (760) 

Besøkssentre med 
utstillinger/kunn-
skapsformidling 

6 13 25 47 9 100 2,40 1,017 (760) 

Turguiding/ sightseeing 
til dyr / 
naturattraksjoner 

7 17 26 41 9 100 2,30 1,059 (760) 

Gode serveringstilbud 9 18 25 43 6 100 2,19 1,080 (760) 

Turguiding/sightseeing 
til kulturattraksjoner 8 19 32 36 5 100 2,12 1,019 (760) 

Høy standard på 
overnattingstilbud 18 25 26 26 5 100 1,77 1,171 (760) 

Tilbud om kjøp/leie av 
tøy og utstyr 19 26 34 19 2 100 1,59 1,061 (760) 

Svevebaner og 
liknende større 
installasjoner 

31 24 27 15 2 100 1,34 1,137 (760) 

Iscenesatte opplevelser 
for et større publikum 32 29 27 11 1 100 1,21 1,045 (760) 

Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De fasilitetene utenfor nasjonalparkene som de største andelene har vurdert som 
viktige, er overnattingstilbudet, veger/p-plasser, lokal mat og besøkssentre. Tabell 
28 viser hva turistene vurderer som viktige tilbud/fasiliteter inne i 
nasjonalparkene. 
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Tabell 28: Viktigheten av økt tilrettelegging inne i norske nasjonalparker. Prosent 

 Helt 
uviktig 

(0) 

Ganske 
uviktig  

(1) 

Verken 
viktig eller 
uviktig (2) 

Ganske 
viktig  
(3) 

Svært 
viktig  
(4) Total 

Gj.snitts-
skåre 

St. 
avvik (N) 

Bedre og flere skilter 
for å finne veien 5 8 17 53 17 100 2,70 1,002 (760) 

Bedre anlagte / flere 
turstier 7 11 14 51 17 100 2,60 1,095 (760) 

Flere naturstier til 
”selvguiding” 5 8 22 51 14 100 2,60 0,987 (760) 

Mer tilgjengelig 
informasjon 5 9 23 51 12 100 2,57 0,982 (760) 

Flere anlagte 
rasteplasser 10 16 29 36 9 100 2,19 1,117 (760) 

Flere sykkelstier 14 19 26 36 6 100 2,01 1,161 (760) 

Flere servicepersoner 15 23 38 22 3 100 1,74 1,037 (760) 
Soneinndeling for 
forskjellige aktiviteter 15 22 40 19 4 100 1,74 1,051 (760) 

Flere aktivitets-
muligheter 17 22 40 19 2 100 1,68 1,037 (760) 

Bedre tilbud om 
motorbåtreiser på 
vannene 

31 28 27 11 2 100 1,23 1,065 (760) 

Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De fasilitetene innenfor nasjonalparkene som de største andelene har vurdert som 
viktige, er forbedret skilting/informasjon og opparbeiding av stier.10

 

 De uttrykte 
fasilitetsønskene ble analysert ved hjelp av faktoranalyse. Tabellen under viser en 
faktorløsning med fire faktorer, og denne er sammenliknet med faktorløsning fra 
undersøkelsen blant tyske, nederlandske og danske bilferjeturister i Norge 
sommeren 2008 (Haukeland m.fl. 2010). Man vil her se at de fire faktorene i 
undersøkelsen blant turister i Nord-Gudbrandsdalen sommeren 2009 (og fulgt opp 
i internettstudie vinteren 2009/2010) er sammenfallende med de fire faktorene fra 
undersøkelsen blant bilferjeturistene. Dvs., de to første faktorene har byttet plass 
og de to siste faktorene har byttet plass. 

  

                                                 
10 Både for fasilitetene utenfor og innenfor parkgrensene så har vi omtrent samme svarmønster 
som i studien blant tyske, nederlandske og danske bilferjeturister i Norge sommeren 2008 (Veisten 
m.fl. 2009). 
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Tabell 29: Faktoranalyse basert på viktigheten av økt tilrettelegging. Firefaktorløsning.† 

 Fergeturister (Haukeland m.fl. 2010) Turister i Nasjonalparkriket 
 

”Stier & 
skilting” 

”Infrastruktur 
& service” 

”Mat & 
overnatting” 

”Turer & 
tolkning” 

”Infrastruktur 
& service” 

”Stier & 
skilting” 

”Turer & 
tolkning” 

”Mat & 
overnatting” 

Rikelige 
overnattingstilbud   0,750     0,760 

Høy standard på 
overnattingstilbud   0,785     0,754 

Gode serveringstilbud   0,754     0,791 

Tilbud om lokal mat   0,586    0,472 0,511 

Turguiding/sightseeing til 
kulturattraksjoner    0,755   0,725  

Turguiding/ sightseeing 
til dyr / naturattraksjoner    0,794   0,770  

Besøkssentre med 
utstillinger/kunn-
skapsformidling 

   0,689   0,696  

Anlagte veier /  
p-plasser    0,479     

Tilbud om kjøp/ leie av 
tøy og utstyr  0,471  0,407   0,489  

Iscenesatte opplevelser 
for et større publikum  0,666   0,725    

Svevebaner og liknende 
større installasjoner  0,747   0,683    

Bedre tilbud om 
motorbåtreiser på 
vannene 

 0,659   0,681    

Flere aktivitets-
muligheter 0,501 0,656   0,741    

Flere servicepersoner 0,533 0,594   0,597    

Soneinndeling for 
forskjellige aktiviteter 0,490 0,544   0,407    

Bedre anlagte/ flere 
turstier 0,678     0,813   

Flere naturstier til 
”selvguiding” 0,723     0,728   

Flere sykkelstier 0,543     0,596   

Bedre og flere skilter for 
å finne veien 0,772     0,782   

Flere anlagte 
rasteplasser 0,675    0,549 0,439   

Mer tilgjengelig 
informasjon 0,681     0,500 0,485  
† Rotert varimaxmetode, der faktorskårer under 0,4 er fjernet og faktorskårer over 0,6 er uthevet. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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6.2. Naturorientering 
Tabell 30 gir et bilde av hvilke aspekter ved natur- og landskapsopplevelser som 
vurderes som mer eller mindre viktige ved reisen. Tabellen er rangert etter 
(fallende) grad av viktighet (målt ved gjennomsnittsskåre). 

 
Tabell 30: Viktigheten av ulike typer natur- og landskapsopplevelser. Prosent 

 Helt 
uviktig (0) 

Ganske 
uviktig (1) 

Verken viktig 
eller uviktig (2) 

Ganske 
viktig (3) 

Svært 
viktig (4) 

 
Sum 

Gj.snitts-
skåre St. avvik  

(N) 

Frisk luft, rent vann og 
uberørte omgivelser 1 1 4 31 64 100 3,57 0,660 (759) 

Stillhet og ro 1 1 6 34 58 100 3,48 0,728 (759) 

Sanseinntrykk (syn, hørsel, 
duft, smak m.v.) 1 2 8 35 55 100 3,40 0,780 (759) 

Fysisk avkobling i naturen 2 2 6 37 54 100 3,40 0,803 (759) 

Fremme helse og sunnhet 1 1 8 38 51 100 3,37 0,780 (759) 

Oppleve noe som er vakkert 0 1 6 42 50 100 3,41 0,678 (759) 

Lade batteriene/ hente nye 
krefter 2 2 10 43 43 100 3,23 0,849 (759) 

Få en følelse av frihet 1 3 13 42 41 100 3,19 0,848 (759) 

Oppleve noe annet enn 
hverdagen 2 2 9 50 37 100 3,18 0,816 (759) 

Føle samhørighet med 
landskap og natur 2 3 15 46 34 100 3,08 0,877 (759) 

Sightseeing på egen hånd 2 4 16 50 29 100 3,01 0,863 (759) 

Oppleve naturens magi og 
mystikk 3 5 19 38 35 100 2,99 0,986 (759) 

Hente inspirasjon i 
naturomgivelser 2 7 18 43 31 100 2,93 0,979 (759) 

Oppleve noe mektig og 
overveldende 2 5 18 46 29 100 2,95 0,923 (759) 

Øke min forståelse/viten om 
naturen 1 5 21 44 28 100 2,92 0,906 (759) 

Finne en annen puls/ 
tidsrytme 3 5 22 44 27 100 2,86 0,952 (759) 

Oppleve en dypere 
sammenheng i tilværelsen 4 12 32 34 18 100 2,50 1,045 (759) 

Fysisk krevende aktivitet i 
naturen 5 13 33 33 18 100 2,46 1,062 (759) 

Ha det komfortabelt i 
naturomgivelser 6 17 27 34 16 100 2,36 1,127 (759) 

Føle nærhet til personer i 
reisefølget 10 13 33 32 11 100 2,21 1,131 (759) 

Søke utfordringer som 
innebærer risiko 29 27 27 12 5 100 1,36 1,166 (759) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 



 30 

 

Det er naturkvaliteter som frisk luft, rent vann og uberørte omgivelser som 
vurderes som viktigst – flere enn ni av ti holder dette for å være ganske eller svært 
viktig. Nesten like viktig er stillhet og ro, sanseinntrykk, fysisk avkobling, helse 
og sunnhet, og å oppleve noe som er vakkert.11

Svarene på disse spørsmålene ble tolket som indikatorer på underliggende 
”naturorienteringer” (Uddenberg 1995). Disse underliggende naturorienteringene 
ble identifisert (”gjenfunnet”) ved hjelp av faktoranalyse. Tabellen under viser en 
faktorløsning med fem faktorer (naturorienteringsdimensjoner), og denne er 
sammenliknet med faktorløsning fra undersøkelsen blant tyske, nederlandske og 
danske bilferjeturister i Norge sommeren 2008 (Haukeland m.fl. 2010). Man vil 
her se at fire av de fem faktorene i undersøkelsen blant turister i Nord-
Gudbrandsdalen sommeren 2009 (og fulgt opp i internettstudie vinteren 
2009/2010) er sammenfallende med de fire faktorene fra undersøkelsen blant 
bilferjeturistene. 

 

 
  

                                                 
11 Også denne rangeringen er forholdsvis lik den som ble funnet blant tyske, nederlandske og 
danske bilferjeturister i Norge sommeren 2008 (Veisten m.fl. 2009). 
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Tabell 31a: Faktoranalyse basert på viktigheten av ulike typer natur- og 
landskapsopplevelser. Femfaktorløsning.† 

 Fergeturister (Haukeland m.fl. 2010) Turister i Nasjonalparkriket 
 ”Inspirasjon” ”Rekreasjon” ”Utfordring” ”Sightseeing” ”Rekreasjon” ”Inspirasjon” ”Sightseeing” ”Utfordring” ”Komfort” 
Fysisk avkobling i 
naturen  0,743   0,801     

Stillhet og ro  0,796   0,783     

Sanseinntrykk  0,579   0,741     
Frisk luft, rent vann 
og uberørte 
omgivelser 

 0,694   0,719     

Fremme helse og 
sunnhet  0,562 0,557  0,672     

Søke utfordringer 
som innebærer risiko   0,724     0,837  

Øke min forståelse/ 
viten om naturen   0,470  0,403 0,433    

Fysisk krevende 
aktivitet i naturen   0,688     0,789  

Ha det komfortabelt i 
naturomgivelser    0,662     0,825 

Sightseeing på egen 
hånd     0,518   0,695   

Oppleve noe mektig 
og overveldende 0,527   0,477  0,513    

Lade batteriene/ 
hente nye krefter 0,445 0,543   0,693     

Oppleve en dypere 
sammenheng i 
tilværelsen 

0,689     0,774    

Finne en annen puls/ 
tidsrytme 0,554    0,499 0,552    

Føle nærhet til 
personer i 
reisefølget 

0,526        0,717 

Oppleve noe annet 
enn hverdagen 0,649     0,474 0,435   

Få en følelse av 
frihet 0,687     0,639    

Føle samhørighet 
med landskap og 
natur 

0,713     0,737    

Oppleve noe som er 
vakkert 0,598     0,441 0,605   

Oppleve naturens 
magi og mystikk 0,693     0,764    

Hente inspirasjon i 
naturomgivelser 0,650     0,701    

† Rotert varimaxmetode, der faktorskårer under 0,4 er fjernet og faktorskårer over 0,6 er uthevet. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Tabellen under viser en faktorløsning med fire faktorer 
(naturorienteringsdimensjoner), og også denne er sammenliknet med 
faktorløsning fra undersøkelsen blant tyske, nederlandske og danske 
bilferjeturister i Norge sommeren 2008 (Haukeland m.fl. 2010). 
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Tabell 31b: Faktoranalyse basert på viktigheten av ulike typer natur- og 
landskapsopplevelser. Firefaktorløsning.† 

 Fergeturister (Haukeland m.fl. 2010) Turister i Nasjonalparkriket 
 ”Inspirasjon” ”Rekreasjon” ”Utfordring” ”Sightseeing” ”Rekreasjon” ”Inspirasjon” ”Utfordring” ”Sightseeing” 
Fysisk avkobling i 
naturen  0,743   0,754    

Stillhet og ro  0,796   0,830    

Sanseinntrykk  0,579   0,746    
Frisk luft, rent vann og 
uberørte omgivelser  0,694   0,802    

Fremme helse og 
sunnhet  0,562 0,557  0,645    

Søke utfordringer som 
innebærer risiko   0,724    0,836  

Øke min forståelse/ 
viten om naturen   0,470  0,413 0,452   

Fysisk krevende 
aktivitet i naturen   0,688    0,795  

Ha det komfortabelt i 
naturomgivelser    0,662    0,856 

Sightseeing på egen 
hånd     0,518 0,490   0,453 

Oppleve noe mektig og 
overveldende 0,527   0,477  0,504   

Lade batteriene/ hente 
nye krefter 0,445 0,543   0,640    

Oppleve en dypere 
sammenheng i 
tilværelsen 

0,689     0,809   

Finne en annen puls/ 
tidsrytme 0,554     0,590   

Føle nærhet til 
personer i reisefølget 0,526       0,564 

Oppleve noe annet enn 
hverdagen 0,649    0,443 0,458   

Få en følelse av frihet 0,687    0,410 0,620   
Føle samhørighet med 
landskap og natur 0,713     0,719   

Oppleve noe som er 
vakkert 0,598    0,537 0,403   

Oppleve naturens magi 
og mystikk 0,693     0,749   

Hente inspirasjon i 
naturomgivelser 0,650     0,727   

† Rotert varimaxmetode, der faktorskårer under 0,4 er fjernet og faktorskårer over 0,6 er uthevet. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Firefaktorløsningen fra undersøkelsen blant turister i Nord-Gudbrandsdalen er 
sammenfallende med de fire faktorene fra undersøkelsen blant bilferjeturistene; 
dog slik at de to første faktorene har byttet plass (rekreasjonsdimensjonen har 
erstattet inspirasjonsdimensjonen som den viktigste). Basert på 
indikatorspørsmålene (samt Uddenberg 1995 og Haukeland m.fl. 2010) vil vi altså 
regne følgende naturorienteringsdimensjoner som de viktigste: 
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rekreasjonsdimensjonen, inspirasjonsdimensjonen, utfordringsdimensjonen, og 
sightseeingdimensjonen. 

Det er viktig å få fram at den enkelte respondent kan ”skåre” både høyt og lavt på 
ulike dimensjoner. For eksempel en høy skåre på rekreasjonsdimensjonen vil 
implisere at dette er en viktig naturorienteringsdimensjon for respondenten, og for 
eksempel en lav skåre på inspirasjonsdimensjonen vil implisere at dette er en lite 
viktig naturorienteringsdimensjon for respondenten. 

 

6.3. Nytt økologisk paradigme (NEP) 
Såkalt ”nytt økologisk paradigme” (eng.: new ecological paradigm, tidl. new 
environmental paradigm, NEP) er basert på et relativt lite sett med 
indikatorspørsmål, først foreslått av Dunlap og Van Liere (1978), og senere 
validert og videreutviklet (Noe og Snow 1990, Luzar m.fl. 1995, Dunlap m.fl. 
2000). En underliggende (verdi)dimensjon som kan bli identifisert er 
”økologisme”, en slags holdning (eller et verdisyn) om at naturen er sårbar for 
menneskelig aktivitet (eller den motsatte holdning, såkalt ”ikke-påvirket av 
mennesket”). I tillegg til identifisering via faktoranalyse har også 
gjennomsnittskåre og en enkel sumskåreberegning vært benyttet for klassifisering 
mht økologismedimensjonen (Dunlap og Van Liere 1978, Kaltenborn m.fl. 1998, 
2009). Vi ønsket å inkludere NEP og andre vel utprøvde spørsmålsbatterier for 
miljøsyn/natursyn, bl.a. for å sammenholde dette mot uttesting av spørsmålsbatteri 
for ”naturorientering”. Tabellen under viser svarfordeling fra 
indikatorspørsmålene for NEP. 
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Tabell 32: Indikatorsvarfordeling NEP. Prosent.  

 Helt enig 
(1) 

Ganske 
enig (2) 

Usikker 
(3) 

Ganske 
uenig (4) 

Helt uenig 
(5) 

 
Sum 

Gj.snitts
-skåre 

St. 
avvik 

 
(N) 

Balansen i naturen er skjør 
og forstyrres lett† 52 32 10 5 0 100 1,69 0,866 (278) 

Planter og dyr har like stor 
rett til å leve som 
mennesker† 

46 31 12 10 3 100 1,93 1,089 (278) 

Mennesker misbruker i høy 
grad naturmiljøet† 27 45 14 11 3 100 2,18 1,042 (278) 

Dersom ting utvikler seg slik 
som nå, vil det snart 
inntreffe en økologisk 
katastrofe† 

17 28 35 16 5 100 2,63 1,083 (278) 

Menneskelig klokskap vil 
sikre oss mot at vi IKKE 
gjør jorden ulevelig 

5 26 39 21 9 100 3,03 1,021 (278) 

Den såkalte ”økologiske 
krisen” som truer 
menneskeheten er i stor 
grad overdrevet 

4 21 28 25 23 100 3,43 1,162 (278) 

Balansen i naturen er 
robust nok til å takle 
moderne industrisamfunn 

3 13 26 35 24 100 3,65 1,060 (278) 

† Skalaen blir snudd for senere sumskåreberegning og faktoranalyse, for å få entydig positiv vs. negativ retning 
mht ”økologisme”. 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

I utvalget var det høyeste grad av enighet i ”økologistisk” betonede utsagn. 
Tabellen under viser gjennomsnittlig sumskåre for en tredeling av utvalget, i 
”anti-eco” (maksimum økologismeskåre lik 21), i ”pro-eco” (minimum 
økologismeskåre lik 29), og i ”mid-eco” (økologismeskåre fra og med 22 til og 
med 28). 

 
Tabell 33: Sumskårer NEP; etter NEP-kategori. 

NEP-kategorier Laveste 
sumskåre 

Høyeste 
sumskåre Gj.snitt St. avvik (N) 

Anti-eco 13 21 18,88 2,017 (49) 

Mid-eco 22 28 25,18 1,974 (154) 

Pro-eco 29 35 31,19 2,051 (75) 

Total 13 35 25,69 4,530 (278) 
† Sumskårene, for alle variablene, er inndelt som i Vistad (2009). 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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Gjennomssnittskåre per indikatorspørsmål (skalaen for ”økologismeutsagn” i 
tabell 32 er da snudd) blir ca 2,7 for ”anti-eco”, ca 3,6 for ”mid-eco”, og ca 4,5 for 
”pro-eco”. De 75 ”pro-eco”-respondentene er da i snitt mellom mildt og sterkt 
(u)enige i økologismeutsagn (”ikke-påvirket av mennesket”-utsagn). 

En faktoranalyse av NEP-indikatorspørsmålene er vist i følgende tabell.  

 
Tabell 34: Faktoranalyse basert på NEP. Tofaktorløsning.† 

 ”Økologisme” 
”Ikke-

påvirkning” 
Mennesker misbruker i høy grad naturmiljøet 0,756 

 
Balansen i naturen er skjør og forstyrres lett 0,722 

 
Planter og dyr har like stor rett til å leve som mennesker 0,714 

 
Dersom ting utvikler seg slik som nå, vil det snart inntreffe en økologisk katastrofe 0,633 

 
Balansen i naturen er robust nok til å takle moderne industrisamfunn  

0,786 

Menneskelig klokskap vil sikre oss mot at vi IKKE gjør jorden ulevelig  
0,740 

Den såkalte ”økologiske krisen” som truer menneskeheten er i stor grad overdrevet  
0,716 

† Rotert varimaxmetode, der faktorskårer under 0,4 er fjernet og faktorskårer over 0,6 er uthevet. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

I tillegg til økologismedimensjonen ble det også identifisert en separat 
”menneskelig ikke-påvirkningsdimensjon” (se også Kaltenborn m.fl. 1998, 2009). 

 

6.4. Purisme (WEP) 
Såkalt purisme, en viktig dimensjon i villmarksopplevelsespreferanse (eng.: 
wilderness experience preference, WEP) er et annet mål på folks ønske om 
fasiliteter, aktiviteter og opplevelsestyper i villmark. Og ”purisme” er et 
”skalaendepunkt” for ønsket om minst mulig menneskelig påvirkning og 
tilstedeværelse (Stankey 1973, Kliskey og Kearsley 1993, Vistad 1995, Shafer og 
Hammitt 1995, Manning og Valliere 1996, Higham 1997, Vistad og Kaltenborn 
1998). Vi benyttet et forkortet indikatorspørsmålsbatteri for purisme/WEP som 
tidligere har vært brukt i Norge (Vistad 1995, Vistad og Kaltenborn 1998, Vistad 
2009). 

Den grunnleggende underliggende (verdi)dimensjonen som kan bli identifisert er 
altså ”purisme”. I tillegg til identifisering via faktoranalyse har også 
gjennomsnittskåre og en enkel sumskåreberegning vært benyttet for klassifisering 
mht purismedimensjonen (Higham 1997, Fredman og Emmelin 2001). Vi ønsket 
også å inkludere purisme for, bl.a., å sammenholde dette mot uttesting av 
spørsmålsbatteri for ”naturorientering”. Tabellen under viser svarfordeling fra 
indikatorspørsmålene for purisme. 
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Tabell 35: Indikatorsvarfordeling Purisme (WEP). Prosent. 

 
Svært 
negativ 

(1) 

Ganske 
negativ 

(2) 

Litt 
negativ 

(3) 
Nøytral 

 (4) 
Litt 

positiv 
(5) 

Ganske 
positiv 

(6) 

Svært 
positiv 

(7) 
 

Sum 
Gj.snitts-

skåre 
St. 

avvik 
 

(N) 

… at det er god skilting ved 
startsteder og ved sti-, 
løype- og vegkryss† 

1 1 3 10 15 29 42 100 5,91 1,242 (276) 

... at det finnes 
opparbeidede og merkede 
stier† 

1 1 4 11 19 31 33 100 5,71 1,301 (276) 

… at det er lagt ned tre-
stokker, steiner og lignende 
til å gå på der stien går 
gjennom våte områder† 

1 1 3 16 19 29 31 100 5,59 1,327 (276) 

... at du kan møte mange 
mennesker i fjellet 1 1 4 20 17 24 33 100 5,55 1,354 (276) 

… at det finnes hytter med 
matservering og oppredde 
senger i området† 

3 3 4 22 23 25 20 100 5,13 1,471 (276) 

… at du kan bli kvitt søppel 
i utplasserte søppeldunker† 6 7 7 15 20 27 18 100 4,87 1,746 (276) 

… at det finnes tilrettelagte 
leirplasser med do, ved, 
bål, søppeldunker etc.† 

7 10 11 21 19 23 11 100 4,46 1,721 (276) 

… at du kan være alene og 
gå lenge uten å møte andre 
mennesker† 

10 15 21 27 14 9 3 100 3,61 1,547 (276) 

† Skalaen blir snudd for senere sumskåreberegning og faktoranalyse, for å få entydig positiv vs. negativ retning 
mht ”purisme”. 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

I utvalget var det høyeste grad av enighet i utsagn om god skilting og stikvalitet. 
Tabellen under viser gjennomsnittlig sumskåre for en tredeling av utvalget 
(Fredman og Emmelin 2001), i ”ikke-purist” (maksimum purismeskåre lik 22), i 
”purist” (minimum purismeskåre lik 30), og i ”mellompurist” (purismeskåre fra 
og med 23 til og med 29). 

 
Tabell 36: Sumskårer purisme (WEP); etter WEP-kategori. 

WEP-kategorier Laveste sumskåre Høyeste sumskåre Gj.snitt St. avvik (N) 

Ikke-purist 11 22 18,76 2,747 (89) 

Mellompurist 23 29 25,90 2,041 (103) 

Purist 30 56 34,68 5,174 (84) 

Total 11 56 26,27 7,206 (276) 
† Sumskårene, for alle variablene, er inndelt som i Fredman og Emmelin (2001); se også Vistad (2009). 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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Gjennomssnittskåre per indikatorspørsmål (skalaen for ”purismeutsagn” i tabell 
35 er da snudd) blir på vel 2,3 for ”ikke-purister”, vel 3,2 for ”mellompurister”, og 
vel 4,3 for ”purister”.12

En faktoranalyse av purismeindikatorspørsmålene er vist i følgende tabell.  

 

 
Tabell 37: Faktoranalyse basert på WEP. Trefaktorløsning.† 

 ”Vandring” ”Camping” ”Fellesskap” 
… at det er lagt ned trestokker, steiner og lignende til å gå på der 
stien går gjennom våte områder 0,844   

… at det er god skilting ved startsteder og ved sti-, løype- og 
vegkryss 0,777   

… at det finnes hytter med matservering og oppredde senger i 
området 0,742   

... at det finnes opparbeidede og merkede stier 0,718 0,425  

… at du kan bli kvitt søppel i utplasserte søppeldunker  0,878  

... at du kan bli kvitt søppel i utplasserte søppeldunker  0,818  

... at du kan være alene og gå lenge uten å møte andre 
mennesker   -0,828 

... at du kan møte mange mennesker i fjellet   0,812 

† Rotert varimaxmetode, der faktorskårer under 0,4 er fjernet og faktorskårer over 0,6 er uthevet. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
 

Alle de tre dimensjonen i purisme/WEP identifisert ved faktoranalyse kan sies å 
måle grader av ulike aspekter av ikke-purisme. Den viktigste dimensjonen er det 
vi benevner som ”vandring”, som samvarierer med positiv vurdering av god 
kvalitet på stier og skilting og service som mat og overnatting. (Denne 
dimensjonen har altså noe til felles med flere av tilretteleggingsdimensjonene, se 
tabell 29, særlig ”stier & skilting” men også ”mat & overnatting” og, kanskje, 
”infrastruktur & service”.) En annen dimensjon går mer spesifikt på fasiliteter ved 
campingsteder og at en kan kvitte seg med søppel; og denne dimensjonen er kalt 
”camping”. Den tredje dimensjonen går på det sosiale, om en ønsker 
samvær/møte med andre mennesker eller ensomhet, og denne dimensjonen har vi 
benevnt ”fellesskap”. En lav verdi på denne dimensjonen indikerer altså ønske om 
ensomhet (eller kun samvær med spesifikt reisefølge) når en er i naturen.13

 

 

                                                 
12 Vistad (2009) benevner ikke-purist som ”lavpurist” / ”lågpurist”. 
13 I Veisten m.fl. (2009) ble det rapportert svar fra tyske, nederlandske og danske bilferjeturister 
angående hvordan man kan like andre menneskers tilstedeværelse ved naturopplevelser. Omtrent 
90 % syntes godt om å oppleve natur sammen med sine aller nærmeste (som gjerne inngår i 
reisefølget), og 43 % syntes det var fint å være alene om naturopplevelser. En tredjedel likte godt å 
være sammen med mange likesinnede mennesker, mens 44 % mislikte at det var mange 
forskjellige mennesker tilstede. 
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6.5. Rekreasjonsopplevelsespreferanse (REP) 
Såkalt ”rekreasjonsopplevelsespreferanse” (eng.: recreational experience 
preferenc, REP) er i utgangspunktet basert på et relativt omfattende sett med 
indikatorspørsmål (Brown m.fl. 1978, Driver 1983, Driver m.fl. 1987, Manfredo 
m.fl. 1996). Flere underliggende (verdi)dimensjoner kan bli identifisert, og disse 
er særlig tilknyttet motivasjonen for rekreasjon i natur/villmark. Motivasjonen kan 
bestå både av både dytte- og dra-faktorer (eng.: push & pull), det førstnevnte kan 
være ”flukt fra hverdagen” mens det sistnevnte kan være tiltrekningen (å bli dratt) 
mot, for eksempel, læring, introspeksjon, risiko eller sosialt samvær i 
natur/villmark.  Tabellen under viser svarfordeling fra indikatorspørsmålene for 
REP. 
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Tabell 38: Indikatorsvarfordeling REP. Prosent. 

 Svært liten 
betydning (1) (2) (3) (4) Svært stor 

betydning (5) 
 

Sum 
Gj.snitts-

skåre 
St. 

avvik 
 

(N) 

Se vakre landskaper/ 
naturomgivelser - 2 4 25 70 100 4,63 0,645 (276) 

Være nær naturen 1 2 11 37 49 100 4,32 0,813 (276) 

Få en avveksling fra 
hverdagsrutinene 1 3 12 37 47 100 4,25 0,872 (276) 

Holde meg i fysisk form 1 5 14 40 39 100 4,10 0,933 (276) 

Oppleve ro og stillhet 2 4 18 35 41 100 4,10 0,952 (276) 

Komme vekk fra 
menneskemengder 3 6 21 31 39 100 3,96 1,054 (276) 

La tankene mine hvile (tenke 
langsommere) 5 4 18 39 34 100 3,93 1,066 (276) 

Lære mer om naturen 1 7 25 42 25 100 3,84 0,915 (276) 

Gjøre noe sammen med 
familien 7 5 20 34 34 100 3,83 1,157 (276) 

Oppleve nye og ulike ting 3 6 21 48 22 100 3,79 0,956 (276) 

Utvikle min kunnskap om og 
forståelse for naturen - 8 30 41 21 100 3,76 0,880 (276) 

Komme vekk fra støyen 
hjemme 5 9 26 25 34 100 3,74 1,180 (276) 

Bli kvitt hverdags-
bekymringene for en stund 7 9 26 28 30 100 3,64 1,209 (276) 

Slappe av fysisk 5 12 25 30 28 100 3,62 1,168 (276) 

Være sammen med folk som 
har samme verdier som meg 
selv 

8 12 25 35 21 100 3,49 1,177 (276) 

Være sammen med venner 5 13 29 33 20 100 3,48 1,117 (276) 

Tenke over hvem jeg er 13 17 36 19 17 100 3,10 1,233 (276) 

Vokse og utvikle meg åndelig/ 
spirituelt 16 16 32 20 16 100 3,05 1,285 (276) 

Oppleve spenning 20 14 33 24 9 100 2,89 1,233 (276) 

Mestre farlige situasjoner 26 21 32 15 5 100 2,51 1,186 (276) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

I utvalget ble det (i snitt) oppgitt størst betydning av å se vakre landskaper/ 
naturomgivelser. Nærhet til naturen og opplevelse av ro og stillhet ble også 
tilkjent relativt stor betydning, og det gjelder også det å komme bort fra 
hverdagsrutiner og menneskemengder. Rekreasjon i natur for å holde seg i fysisk 
form blir også oppgitt å ha stor betydning. Tabell 39 viser gjennomsnittlig 
sumskårer for en inndeling av utvalget etter Driver (1983). Siden noen 
kategorier/dimensjoner inneholdt (for) få indikatorspørsmål så har vi justert og 
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slått sammen kategorier. Vi har dog ikke inndelt utvalget mht høy og lav skåre på 
disse ulike kategoriene. 

 
Tabell 39: Sumskårer REP; etter tilpassede REP-kategorier 

REP-kategorier Laveste 
sumskåre 

Høyeste 
sumskåre Gj.snitt St. avvik (N) 

Flukt (6 variabler) 11 30 23,62 4,691 (276) 

Nytelse (3 variabler) 4 15 12,56 1,930 (276) 

Læring (3 variabler) 4 15 11,39 2,256 (276) 

Samvær (3 variabler) 3 15 10,81 2,704 (276) 

Utfordring (3 variabler) 3 15 9,51 2,382 (276) 

Introspeksjon (2 variabler) 2 10 6,15 2,233 (276) 
† Variablene bak flukt er: ”få en avveksling fra hverdagsrutinene”, ”komme vekk fra menneskemengder”, ”komme vekk 

fra støyen hjemme”, ”la tankene mine hvile”, ”oppleve ro og stillhet” og ”bli kvitt hverdagsbekymringene for en stund”. 
Variablene bak nytelse er: ”se vakre landskaper/ naturomgivelser”, ”være nær naturen”, og ”slappe av fysisk”. 
Variablene bak læring er: ”lære mer om naturen”, ”utvikle min kunnskap om og forståelse for naturen”, og ”oppleve 
nye og ulike ting”. Variablene bak samvær er: ”gjøre noe sammen med familien”, ”være sammen med folk som har 
samme verdier som meg selv”, og ”være sammen med venner”. Variablene bak utfordring er: ”oppleve 
spenning”, ”mestre farlige situasjoner”, og ”holde meg i fysisk form”. Variablene bak introspeksjon er: ”tenke over 
hvem jeg er” og ”vokse og utvikle meg åndelig/spirituelt”. Se også Driver (1983). Alternativt kunne nok ”holde meg 
i fysisk form” og ”slappe av fysisk” (med snudd skala) vært samlet i en felles aktivitetskategori. 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Mht antall variabler i de ulike kategoriene i tabell39, så ville et vektet 
gjennomsnitt (til 3 variabler) for flukt bli 11,81 (nest høyest, etter nytelse) og for 
introspeksjon 9,23 (lavest). 

Siden REP, sammenliknet med både WEP og NEP, i langt tydeligere grad består 
av flere enn én dimensjon, og siden vi i noen grad har laget nye tilpassede 
dimensjoner med sumskårer, så er nok faktoranalyse desto mer relevant for å 
identifisere REP-dimensjonene. En faktoranalyse av REP-indikatorspørsmålene er 
vist i følgende tabell. 
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Tabell 40: Faktoranalyse basert på REP. Femfaktorløsning.† 

 ”Flukt” ”Læring” ”Samvær” ”Naturnytelse” ”Risiko” 
La tankene mine hvile (tenke langsommere) 0,836     

Bli kvitt hverdagsbekymringene for en stund 0,794     

Tenke over hvem jeg er 0,675     

Komme vekk fra støyen hjemme 0,629     

Slappe av fysisk 0,615     

Holde meg i fysisk form 0,588     

Oppleve ro og stillhet 0,586     

Få en avveksling fra hverdagsrutinene 0,580   0,519  

Komme vekk fra menneskemengder 0,516     

Vokse og utvikle meg åndelig/ spirituelt 0,506     

Lære mer om naturen  0,882    

Utvikle min kunnskap om og forståelse for 
naturen  0,817    

Være nær naturen  0,584  0,525  

Være sammen med folk som har samme 
verdier som meg selv   0,742   

Gjøre noe sammen med familien   0,693   

Være sammen med venner   0,650   

Se vakre landskaper/naturomgivelser    0,810  

Oppleve nye og ulike ting    0,437 0,468 

Oppleve spenning     0,879 

Mestre farlige situasjoner     0,665 

† Rotert varimaxmetode, der faktorskårer under 0,4 er fjernet og faktorskårer over 0,6 er uthevet. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
 

De fleste av de fem identifiserte dimensjonene samsvarer noenlunde med de 
dimensjonene vi tilpasset fra Driver (1983) med bruk av sumskårer (se tabell 39). 
Den viktigste dimensjonen, som vi benevner ”flukt”, inkluderer også elementer av 
introspeksjon og fysisk velvære. Dimensjonen ”læring” inkluderer også  nærhet til 
naturen. Dimensjonen vi har kalt ”risiko” ligger nær den tidligere spesifiserte 
utfordringsdimensjonen, men fra faktoranalysen er det nå spesielt spenning og 
farlige situasjoner som har høy ladning. Dimensjonen ”samvær” er temmelig 
entydig mht sosialt samvær som motivasjon. Den dimensjonen vi har kalt 
”naturnytelse” omfatter litt ulike elementer, men naturbeskuelse og naturnærhet 
har høye ladninger, og det stemmer godt med spesifisert dimensjon fra Driver 
(1983). 
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7. ”Haler” med ulike markedsanalysetemaer 14

7.1. Reiseutgifter og reiseopplegg 

 

Én firedel av respondentene gikk gjennom et ekstra antall spørsmål om utgifter på 
reisen i Norge og Nord-Gudbrandsdalen, om transportmiddelbruk, og om 
reiseorganisering. Følgende tabell viser utgifter fordelt på ulike poster (Dybedal 
m.fl. 2006). 

 
Tabell 41: Gjennomsnittlige utgifter per person på norgesreisen. Fordeling på 
utgiftsposter etter bostedsland.  NOK. 

 Bosatte i Norge Bosatte i utlandet Alle 

 Gj.snitt (N) St. avvik Gj.snitt (N) St. avvik Gj.snitt (N) St. avvik 

Overnatting 3149 (423) 4108 6202 (150) 6386 3949 (573) 4988 

Servering 1607 (415) 2317 2801 (143) 13201 1913 (558) 6978 

Dagligvarer 1424 (402) 2321 3520 (148) 4117 1988 (550) 3056 

Andre innkjøp 720 (358) 1308 1968 (138) 2290 1067 (496) 1732 

Transport 1537 (423) 2264 5082 (147) 4183 2451 (570) 3271 

Aktiviteter 403 (362) 730 1267 (139) 1978 643 (501) 1271 

Andre utgifter 153 (331) 381 278 (121) 618 186 (452) 459 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Overnatting utgjorde den relativt største utgiftsposten (32,4 %), med transport 
(20,1 %), dagligvarer (16,3 %) og servering (15,6 %) på de neste plassene. Som 
tidligere indikert (se tabell 20) hadde de utenlandske turistene høyere utgiftsnivå 
enn de norske, og altså ikke kun på posten transport (selv om denne skiller mest) 
men på alle utgiftsposter. Utgifter til servering hadde en relativt større andel blant 
de norske.15

Følgende tabell viser andelen som hadde betalt overnatting på forhånd, og 
størrelsen på disse forhåndsbetalingene. 

 Sammenliknet med den oppgitte totalkostnaden (se tabell 20), så er 
summen av kostnader per utgiftspost noe høyere, spesielt for de norske (8993 kr 
mot 6601 kr, sammenliknet med 21.118 kr mot 20.353 for de utenlandske). 

 
  

                                                 
14 Betegnelsen ”hale” ble satt med tanke på at disse ulike spørsmålsseriene skulle avslutte 
spørreskjemaet. Imidlertid ble disse i stedet plassert sammen med de felles spørsmålene om turen 
gjennom (eller oppholdet i) Nord-Gudbrandsdalen / Norge (se kapittel 4). 
15 For de utenlandske turistene ligger vår utgiftspostrangering og våre andelsestimater relativt nær 
det som Dybedal m.fl. (2006) estimerte for utenlandske bilturister i 2005, dvs. 27 % til 
overnatting, 17 % til transport, 15 % til dagligvarer og 15 % til servering. 
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Tabell 42: Var noen av overnattingene i Norge betalt på forhånd? Prosent. 
Gjennomsnittlig forhåndsbetalt beløp per person i NOK. 

 

Bosatte i 
Norge 

Bosatte i 
utlandet Alle 

Ja 11 21 14 

Nei 87 77 84 

Ikke svart 2 2 2 

Total 100 100 100 

(N) (460) (170) (630) 

Gjennomsnittlig 
forhåndsbetalt beløp 
(std.avvik og N) 

5275 
(10453) 
(N=44) 

6270 
(5569) 
(N=32) 

5694 
(8702) 
(N=76) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De forhåndsbetalte beløpene for overnatting ligger nær de gjennomsnittlige 
overnattingsutgiftene for de utenlandske turistene (i tabell 41). 

Følgende tabell viser oppgitt besøksfrekvens i Nord-Gudbrandsdalen (og i Norge, 
for de utenlandske besøkende). 

 
Tabell 43: Hvor ofte besøkes Norge og Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. 

 

Hvor ofte reiser du til eller gjennom 
Nord-Gudbrandsdalen? 

Hvor ofte 
reiser du til 

Norge? 
(Bosatte i 
utlandet) 

 

Bosatte i 
Norge 

Bosatte i 
utlandet 

Alle 

Flere ganger i året 33 5 25 12 

En gang i året 34 15 29 19 

Hvert annet / tredje år 17 18 17 24 

Sjelden 12 22 15 19 

Aldri vært her før 4 39 14 24 

Ikke svart - 1 1 2 

(N) (459) (170) (629) (170) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

En stor andel av turistene i utvalget er jevnlig på reise i (eller gjennom) Nord-
Gudbrandsdalen, dvs. over 80 % av de norske og nesten 40 % av de utenlandske. 
En svært stor andel av turistmarkedet i Nord-Gudbrandsdalen er altså gjenbesøk. 
Uten nærmere analyse, men med henblikk på svargivingen for 
tilretteleggingsønsker, naturorientering og preferanser for rekreasjonsopplevelses, 
så utgjør nordgudbrandsdalsnaturen en ettertraktet arena for rekreasjon, år etter år 
eller flere ganger i året, for et betydelig turistsegment. Følgende tabeller viser 
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oppgitt antall transportmidler, og type transportmiddel, brukt lokalt i Nord-
Gudbrandsdalen og på hele reisen. 

 
Tabell 44: Antall transportmidler brukt på hele reisen og lokalt i Nord-Gudbrandsdalen. 
Prosent. 

Antall ulike 
transportmidler Hele reisen Lokalt 

1 76 86 

2 18 13 

3 5 1 

4 1 0 

5 - 0 

Total 100 100 

(N) (626) (319) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 45: Typer transportmiddel brukt på hele reisen og lokalt i Nord-Gudbrandsdalen. 
Prosent. 

Transportmiddel Hele reisen Lokalt 

Personbil 80 80 

Bil med campingvogn 5 3 

Bobil 11 12 

Motorsykkel/moped 2 1 

Sykkel 1 3 

Tog 7 2 

Buss 5 4 

Charterbuss 1 1 

Fly 4 0 

Ferge 14 6 

Annet 1 4 

Total 131 114 

(N) (626) (319) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De aller fleste bruker kun ett transportmiddel, spesielt lokalt, og transportmiddelet 
er oftest bil. 

Følgende tabell viser organiseringen av reisen som gikk til/gjennom Nord-
Gudbrandsdalen. 
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Tabell 46: Hvem organiserte reisen? Prosent. 

 

Bosatte i 
Norge 

Bosatte i 
utlandet Alle 

Reisen var i sin helhet organisert av 
meg/oss selv 97 88 93 

Reisen var delvis organisert av 
turoperatør/reisebyrå 2 7 4 

Hele reisen var organisert av 
turoperatør/reisebyrå 0 5 2 

Ikke svart 2 0 1 

Total 100 100 100 

(N) (68) (56) (124) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De aller fleste turistene i Nord-Gudbrandsdalen, og spesielt de norske, organiserer 
sin egen reise. 

Følgende tabeller viser noe om reisefølget. 

 
Tabell 47: Hvem reiste du sammen med? Prosent. 

 

Bosatte i 
Norge 

Bosatte i 
utlandet Alle 

Familie/slektninger 57 70 63 

Venner 15 25 19 

Kollegaer 2 0 1 

Medlemmer av samme organisasjon 3 0 2 

Andre 10 5 8 

Ikke svart 13 0 7 

Total 100 100 100 

(N) (68) (56) (124) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Flertallet av turistene i Nord-Gudbrandsdalen hadde reist sammen med familie, og 
mange reiste også sammen med venner. 

 

7.2. Informasjonsbruk og -ønsker 
Én annen firedel av respondentene gikk gjennom et ekstra antall spørsmål om 
informasjonsbruk på reisen i Norge og Nord-Gudbrandsdalen (Fodness og Murray 
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1998, Grønflaten 2009, Fjellseth 2009). Følgende tabeller viser viktighet av kilder 
til informasjon om destinasjonen før og under reisen. 

 
Tabell 48a: Viktighet av informasjonskilder (om destinasjonen) før reisen startet (hjemme). 
Prosent. (N=44)  

 Uviktig (1) Ganske 
uviktig (2) 

Verken / eller 
(3) 

Ganske 
viktig (4) 

Svært 
viktig (5) 

 
Sum 

Gj.snitts-
skåre St. avvik 

Egen erfaring / tidligere besøk 20 11 11 23 34 100 3,39 1,558 

Annen internettinformasjon† 30 5 11 27 27 100 3,18 1,618 

Slekt, venner, bekjente etc. 32 7 11 32 18 100 2,98 1,562 

www.visitnorway.com 43 9 11 14 23 100 2,64 1,672 

Reisehåndbøker 43 9 7 32 9 100 2,55 1,532 

Lokalt overnattingssted 45 7 11 23 14 100 2,52 1,577 

Brosjyrer 43 9 16 27 5 100 2,41 1,403 

www.nasjonalparkriket.no 52 9 14 23 2 100 2,14 1,340 

Lokalt turistkontor 55 18 9 11 7 100 1,98 1,320 

Lokal turoperatør / guide 70 9 5 9 7 100 1,73 1,301 

TV, radio, aviser, etc. 68 11 11 5 5 100 1,66 1,140 
† Internettsider som ikke er spesifisert ellers i tabellen. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 48b: Viktighet av informasjonskilder (om destinasjonen) undervegs på reisen i Nord-
Gudbrandsdalen. Prosent. (N=43)  

 Uviktig (1) Ganske 
uviktig (2) 

Verken / eller 
(3) 

Ganske 
viktig (4) 

Svært 
viktig (5) 

 
Sum 

Gj.snitts-
skåre St. avvik 

Egen erfaring / tidligere besøk 30 5 16 21 28 100 3,12 1,621 

Lokalt overnattingssted 33 12 14 35 7 100 2,72 1,420 

Brosjyrer 44 5 19 19 14 100 2,53 1,548 

Reisehåndbøker 44 5 19 26 7 100 2,47 1,453 

Lokalt turistkontor 44 9 19 12 16 100 2,47 1,548 

Annen internettinformasjon† 47 5 14 28 7 100 2,44 1,485 

Slekt, venner, bekjente etc. 49 7 12 21 12 100 2,40 1,545 

Andre reisende 49 12 14 16 9 100 2,26 1,449 

www.visitnorway.com 53 2 16 21 7 100 2,26 1,465 

Lokalbefolkningen 53 5 21 12 9 100 2,19 1,435 

www.nasjonalparkriket.no 58 7 9 21 5 100 2,07 1,404 

Lokal turoperatør / guide 58 12 16 7 7 100 1,93 1,298 

Lokale medier 65 16 14 2 2 100 1,60 0,979 
† Internettsider som ikke er spesifisert ellers i tabellen. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

http://www.visitnorway.com/�
http://www.nasjonalparkriket.no/�
http://www.visitnorway.com/�
http://www.nasjonalparkriket.no/�
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Det er egen erfaring (basert på tidligere besøk) som utgjør det relativt viktigste 
informasjonsgrunnlaget for de turistene vi har spurt i Nord-Gudbrandsdalen, noe 
som bør ses i lys av at en stor andel av reisene er gjenbesøk. Før reisen utgjør 
internett, sammen med slekt/venner/bekjente, en viktig informasjonskilde. Under 
reisen blir både overnattingsstedet og det lokale turistkontoret viktig, sammen 
med brosjyrer og reisehåndbøker. Nasjonalparkrikets egen internettside er 
foreløpig tilsynelatende relativt lite brukt som informasjonskilde (men kan nok 
gjøres bedre kjent både via andre internettsteder og via lokale 
overnattingssteder/turistkontor).16

 

 Følgende tabeller viser oppgitt viktighet av 
informasjonens tilgjengelighet og kvalitet. 

Tabell 49: Viktighet av kvalitet og tilgjengelighet på informasjon om nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen. Prosent.  

 Uviktig (1) Ganske 
uviktig (2) 

Verken / 
eller (3) 

Ganske 
viktig (4) 

Svært 
viktig (5) 

 
Sum 

Gj.snitts-
skåre St. avvik (N) 

Kvaliteten på informasjonen 16 11 19 37 16 100 3,26 1,320 (116) 

Tilgjengelighet til informasjonen 16 12 18 37 17 100 3,26 1,317 (114) 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Både mht kvalitet og tilgjengelighet på informasjon om nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen har den største andelen av respondentene oppgitt dette som 
”ganske viktig”, men siden mange oppgir dette å være lite viktig, så blir 
gjennomsnittskåre atskillig lavere enn 4. 

Følgende tabeller viser hva respondentene har oppgitt at de foretrekker som 
informasjonskilde om nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen. 

 
  

                                                 
16 I Veisten m.fl. (2009) ble de tyske, nederlandske og danske bilferjeturister spurt om hvilke 
informasjonskilder de hadde brukt i forbindelse med reisen i Norge (uten å skille mellom før og 
under). De største andelene av disse oppga også å basere seg mest på egen erfaring / tidligere 
besøk, og dessuten på bruk av reisehåndbøker (om lag to tredjedeler brukte dette, og over 40 % 
oppga at de brukte dette mye). Ca en tredjedel oppga å ha brukt brosjyrer mye som 
informasjonskilde. Informasjonstavler og lokale turistkontor/lokalverter ble oppgitt å bli litt brukt 
av over halvparten (kanskje som en tilleggskilde til informasjon). Vedrørende internettsidene så ga 
et søk (i august 2010) på Nasjonalparkriket, på www.visitnorway.com kun ett treff, og det gjaldt 
skigåing (cross-country skiing). 

http://www.visitnorway.com/�
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Tabell 50: Hvordan vil du foretrekke å motta informasjon om nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen? Prosent. 

 

Bosatte i 
Norge 

Bosatte i 
utlandet Alle 

Internett 86 80 83 

Brosjyrer på overnattingssteder 44 57 50 

Besøkssentre ved nasjonalparker 16 50 33 

Steder med utplassert informasjon 11 30 22 

Lokale guider 11 23 17 

Ansatte ved nasjonalparkene 8 20 13 

Video på overnattingssteder 9 11 8 

Total 184 271 225 

(N) (64) (56) (120) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

En svært stor andel ønsker (foretrekker) å få informasjon om nasjonalparkene i 
Nord-Gudbrandsdalen via internett. For øvrig er preferanserekkefølgen lik 
mellom norske og utenlandske, men de utenlandske er gjennomgående mer 
positive til å motta informasjon in situ, fra sentre/ansatte i/ved parkene. 

Følgende tabeller viser hvilken type informasjon om nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen som respondentene har oppgitt at de er interessert i. 

 
Tabell 51: Hvilken informasjon om nasjonalparkene er av interesse for deg? Prosent. † 

 
Alle (N=43) 

Muligheter for aktiviteter og opplevelser 72 

Fotturer (turmål, rasteplasser etc.) 65 

Dyre- og fugleliv 63 

Planter og vegetasjon 56 

Lokalhistorie / kulturarv 56 

Sikkerhet (advarsler og rettledning) 47 

Geologi 44 

Naturvern og reguleringsbestemmelser 42 
† Totalen blir større enn 100 fordi respondentene kunne merke av flere enn ett alternativ. 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

En stor andel er interessert i å få informasjon om aktiviteter/opplevelser og 
turmuligheter. Mange er også interessert i å få informasjon om fauna/flora og 
lokalhistorie/-kultur. Selv om ”naturvern og reguleringsbestemmelser” er rangert 



 49 

sist, så er det likevel en relativt stor andel (42 %) som oppgir at slik informasjon 
er av interesse. 

Følgende tabeller viser hvilket kjennskap til ”Nasjonalparkriket” som 
respondentene oppga at de hadde. 

 
Tabell 52: Kjennskap til Nasjonalparkriket. Prosent. 

 
Alle (N=43) 

Kjente til Nasjonalparkriket før reisen startet 21 

Ble klar over Nasjonalparkriket undervegs på reisen 26 

Har aldri hørt om Nasjonalparkriket 54 

Total 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Om lag en femtedel av respondentene (merk at svært få besvarte spørsmålet) 
oppga kjennskap til ”Nasjonalparkriket” før reisen, mens en fjerdedel, i tillegg, 
ble kjent med ”Nasjonalparkriket” undervegs. Litt over halvparten kjente ikke til 
”Nasjonalparkriket” etter at reisen i/gjennom Nord-Gudbrandsdalen var 
gjennomført. 

 

7.3. Aktivitet i parkene 
Én tredje av de fire andelene av respondentene gikk gjennom et ekstra antall 
spørsmål om aktiviteter i forbindelse med reisen i/gjennom Nord-Gudbrandsdalen 
(Kajala m.fl. 2007). Følgende tabell viser avkryssede aktiviteter innenfor og 
utenfor nasjonalparkenes grenser. 
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Tabell 53: Aktiviteter innenfor og utenfor nasjonalparkenes grenser i Nord-
Gudbrandsdalen? Prosent. (N=318) 

 

Innenfor 
nasjonalpark 

Utenfor 
nasjonalpark Ikke svart Total 

Gått lang fottur (Over 3 timer) 49 9 43 100 

Tatt bilde av natur / landskap 44 10 46 100 

Måltid / matpause i friluft (piknik) 37 16 48 100 

Vært på topptur (over 2000 meter) 34 5 61 100 

Gått kort fottur (under en time) 33 24 43 100 

Besøkt en eller flere turisthytter 31 9 60 100 

Gått lengre fottur (1-3 timer) 30 19 51 100 

Svømt 9 10 81 100 

Reist med motorbåt 9 10 81 100 

Studert planter 9 6 86 100 

Fisket 7 10 84 100 

Syklet 6 9 85 100 

Plukket bær / sopp 5 10 85 100 

Padlet (kano / kajakk) 3 7 91 100 

Tegnet / malt 3 5 92 100 

Annet 9 12 79 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Særlig innenfor parkene, men også utenfor, er det vandring/turaktivitet som 
dominerer mht aktivitetstype. Følgende tabell viser andelen oppgitt deltakelse i 
organiserte aktiviteter innenfor nasjonalparkenes grenser. 

 
Tabell 54: Har du deltatt i organiserte aktiviteter innenfor nasjonalparkene? Prosent. 

 
Etter bostedsland Etter rekrutteringsmåte 

Alle 

 

Bosatte i 
Norge 

Bosatte i 
utlandet 

Over-
nattingssted 

Vegkant 

Ja 11 16 18 11 14 

Nei 89 84 82 89 86 

Total 100 100 100 100 100 

(N) (141) (175) (148) (168) (316) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

En relativt liten andel har deltatt i organiserte aktiviteter innenfor 
nasjonalparkenes grenser. Andelen er noe høyere for utenlandske enn for norske, 
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og noe høyere for dem rekruttert ved overnattingssteder sammenliknet med dem 
rekruttert langs vegkanten. Følgende tabell viser oppgitt oppholdstid for dem som 
har vært inne i nasjonalparkene. 

 
Tabell 55: Oppholdstid for de som har vært innenfor nasjonalparkene. Prosent. (Timer 
inne i parken.) 

 

Jotun-
heimen Rondane Dovre Dovrefjell-

Sunndalsfjella 
Rein-

heimen 
Bre-

heimen 

Tid totalt i en 
eller flere av 

parkene 

Inntil 12 timer 36 41 56 56 64 52 32 

13-24 timer 11 14 14 16 0 24 12 

25-48 timer 16 16 19 14 27 14 11 

49-72 timer 12 10 3 2 0 0 13 

73-96 timer 3 4 2 2 0 5 4 

> 96 timer 23 14 6 9 9 5 29 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Gj.snitt (std.avvik) 106 (309) 64 (145) 36 (83) 43 (96) 60 (141) 130 (499) 129 (436) 

Median 48 24 8 10 7 12 48 

(N) (190) (70) (63) (43) (11) (21) (249) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Oppholdstiden var lengst for dem som hadde vært i Jotunheimen, og dernest 
Rondane (som sannsynligvis, evt. i tillegg til parkenes berømthet, er grunnet i 
tilgangen til overnattingssteder i/nær parken og turtilbudet). Følgende tabell viser 
oppgitt tilfredshet med mengden av tilrettelegging i og rundt nasjonalparkene. 
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Tabell 56: Besøkendes tilfredshet med mengden av tilrettelegging i og rundt nasjonalparkene i 
Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=279)  

 
Svært 

misfornøyd 
(1) 

Ganske 
misfornøyd 

(2) 
Verken / 
eller (3) 

Ganske 
fornøyd 

(4) 

Svært 
fornøyd 

(5) 

Ingen 
mening 

(6) 
 

Sum 
Gj.snitts-

skåre 
(1-5) 

St. 
avvik 

Overnattings-
tilbud 5 4 9 22 38 23 100 4,07 1,182 

Merkede stier for 
fottur 5 5 11 16 41 22 100 4,05 1,230 

Skilting til NP 
langs vegene 5 7 13 24 38 14 100 3,96 1,193 

Parkering ved 
inngang til NP 5 4 11 25 34 20 100 3,99 1,176 

Informasjonsopp
slag om NP 5 6 12 30 30 17 100 3,91 1,135 

Skilting langs 
stiene 5 6 13 23 32 22 100 3,91 1,187 

Bruer 5 6 14 19 29 28 100 3,87 1,216 

Tilgang til 
brosjyrer etc. 4 8 18 19 29 23 100 3,80 1,176 

Serveringstilbud 4 8 15 22 27 24 100 3,77 1,204 

Tilrettelagte 
rasteplasser 3 7 16 20 21 33 100 3,72 1,156 

Tilbud om 
guidete 
aktiviteter 

1 4 16 12 13 54 100 3,70 1,069 

Søppelkasser 3 7 23 18 16 34 100 3,55 1,108 

Toaletter 5 9 20 23 16 27 100 3,47 1,178 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Respondentene oppga i snitt relativt høy tilfredshet med mengden av de fleste 
typer tilrettelegginger i og rundt nasjonalparkene, spesielt overnattingstilbud og 
”infrastruktur” tilknyttet (fot)turer (parkering, stier, info, skilting). Det som får 
lavest skåre, er ting knyttet til renovasjon og sanitærforhold, som toaletter og 
søppelkasser. Serveringstilbud er også i nedre del av rangeringslisten. Følgende 
tabell viser oppgitt tilfredshet med kvaliteten på tilrettelegging i og rundt 
nasjonalparkene. 
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Tabell 57: Besøkendes tilfredshet med kvaliteten på tilrettelegging i og rundt nasjonalparkene 
i Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=270)  

 
Svært 

misfornøyd 
(1) 

Ganske 
misfornøyd 

(2) 
Verken / 
eller (3) 

Ganske 
fornøyd 

(4) 

Svært 
fornøyd 

(5) 

Ingen 
mening 

(6) 
 

Sum 
Gj.snitts-

skåre 
(1-5) 

St. 
avvik 

Generell 
sikkerhet 2 4 13 26 30 24 100 4,02 1,036 

Overnattings-
tilbud 3 5 11 20 33 28 100 4,02 1,149 

Parkering ved 
inngang til NP 4 4 12 25 33 21 100 4,01 1,123 

Merkede stier for 
fottur 4 4 13 21 34 24 100 4,01 1,140 

Renhet (ikke 
forsøpling) 4 6 14 21 39 17 100 4,01 1,165 

Informasjonsopp
slag om NP 4 4 13 29 28 23 100 3,94 1,090 

Sikkerhet på 
stier, bruer etc. 3 5 14 22 29 26 100 3,94 1,110 

Skilting til NP 
langs vegene 4 6 11 28 31 20 100 3,94 1,133 

Skilting langs 
stiene 4 6 14 21 31 25 100 3,92 1,175 

Tilgang til 
brosjyrer etc. 4 5 14 21 28 29 100 3,89 1,168 

Bruer 4 3 17 17 26 32 100 3,87 1,149 

Tilrettelagte 
rasteplasser 2 5 16 21 19 36 100 3,78 1,072 

Serveringstilbud 2 9 16 21 24 29 100 3,78 1,129 

Tilbud om 
guidete 
aktiviteter 

1 3 15 9 13 59 100 3,75 1,066 

Annet 1 4 11 6 11 66 100 3,65 1,187 

Søppelkasser 3 8 20 18 14 37 100 3,53 1,118 

Toaletter 5 8 20 21 15 31 100 3,50 1,159 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Respondentenes svarmønster mht tilfredshet med kvaliteten er i det store og hele 
relativt likt svarmønsteret mht tilfredshet med mengden tilrettelegginger. De 
oppga i snitt relativt høy tilfredshet med kvaliteten på overnattingstilbud og 
”infrastruktur” tilknyttet (fot)turer (parkering, stier, info, skilting). Også sikkerhet 
og renhet (ikke forsøpling) er respondentene gjennomgående svært tilfreds med. 
Og igjen er det toaletter og søppelkasser som får lavest skåre. Videre er 
serveringstilbudenes kvalitet og tilrettelagte rasteplasser igjen i nedre del av 
rangeringslisten. Det er mulig at mange respondenter ikke fullstendig har klart å 
skille mellom mengde og kvalitet. Selv om de fleste har oppgitt høy tilfredshet 
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med det meste, så bør en merke seg den relativt lave rangeringen av 
serveringstilbud, i tillegg til toaletter og søppelkasser. 

Følgende tabell viser oppgitt tilfredshet med besøket i forhold til forventningene. 

 
Tabell 58: Besøksopplevelse av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen sett i forhold til 
forventningene. Prosent. (N=296) 

 Mye verre 
(1) 

Noe verre 
(2) 

Som ventet 
(3) 

Noe bedre 
(4) 

Mye bedre 
(5) 

 
Sum 

Gj.snitts-
skåre 

St. 
avvik 

Kvaliteten på natur og landskap 1 1 52 19 27 100 3,69 0,916 

Tilretteleggingen for besøkende 1 4 65 16 14 100 3,38 0,815 

Mulighetene for aktiviteter - 3 70 15 13 100 3,36 0,750 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De fleste har fått det de forventet (og svært mange hadde altså besøkt området 
tidligere) fra reisen, og mange at besøket var (enda) bedre enn forventet; de aller 
fleste i turistutvalget vårt fra Nord-Gudbrandsdalen er (svært) tilfredse. Det er litt 
høyere skåre på naturen og landskapets kvalitet enn på 
tilrettelegging/aktivitetsmulighet, men alle tre elementene har høy skåre (nesten 
alle krysset av enten ”som ventet” eller bedre enn forventet). 

 

7.4. Turistenes tilfredshet 
Den fjerde firedelen av respondentene gikk gjennom et ekstra antall spørsmål om 
tilfredshet ved oppholdet i (eller reisen gjennom) Nord-Gudbrandsdalen.17

 

  
Følgende tabell viser oppgitte forventninger til Nord-Gudbrandsdalen som 
reisemål. 

Tabell 59: Beskrivelse av forventningene til Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=62) 

 Svært 
lave (1) (2) (3) (4) Svært 

høye (5) 
Ikke 

relevant Sum Gj.snitts-
skåre (1-5) 

St. 
avvik 

Forventninger til kvalitet på 
turistattraksjoner 3 2 13 44 11 27 100 3,80 0,894 

Generelle forventninger 2 5 35 24 10 24 100 3,47 0,881 

Forventninger til turistattraksjoner 3 6 32 26 11 21 100 3,45 0,980 

Forventninger til kvalitet på 
infrastruktur (veger, transporttilbud) 5 13 35 27 10 10 100 3,27 1,018 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
                                                 
17 Dette utgjør en serie med spørsmål som potensielt kunne analyseres i sammenheng og sammen 
med andre respondentkarakteristika (se bl.a. Chon 1989, Haber og Lerner 1999). Imidlertid 
vurderer vi det slik at andelen som besvarte denne ”halen” om tilfredshet er i minste laget for slik 
videre analyse. 
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De fleste av respondentene (merk at få besvarte spørsmålene om tilfredshet) 
oppga middels eller ganske høye forventninger til Nord-Gudbrandsdalen, og 
høyest ”forventninger til kvalitet på turistattraksjoner”. Følgende tabell viser 
tilfredshet med oppholdet i Nord-Gudbrandsdalen. 

 
Tabell 60: Beskrivelse av tilfredshet med oppholdet i Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=62) 

 
Svært 

misfornøyd 
(1) 

(2) (3) (4) 
Svært 

fornøyd 
(5) 

Ikke 
relevant Sum Gj.snitts-

skåre (1-5) 
St. 

avvik 

Generell tilfredshet med oppholdet 3 0 16 34 27 19 100 4,02 0,958 

Tilfredshet med overnattingsforholdene 3 0 11 27 16 42 100 3,92 0,996 

Tilfredshet med turistattraksjoner 3 3 8 37 18 31 100 3,91 0,996 

Tilfredshet med restauranter og kafeer 3 2 27 37 10 21 100 3,61 0,885 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De aller fleste oppga å være generelt fornøyd med oppholdet i Nord-
Gudbrandsdalen. Mht spesifiserte ting, så var tilfredsheten noe høyere for 
overnattingsforhold/turistattraksjoner enn for restauranter/kafeer. Følgende tabell 
viser oppgitt sannsynlighet for (bl.a.) anbefaling/klage tilknyttet besøket i Nord-
Gudbrandsdalen. 

 
Tabell 61: Sannsynlighet for klager/anbefalinger. Prosent. (N=62) 

 
Svært 

usannsynlig 
(1) 

(2) (3) (4) 
Svært 

sannsynlig 
(5) 

Ikke 
relevant Sum Gj.snitts-

skåre (1-5) 
St. 

avvik 

Besøke Nord-Gudbrandsdalen i 
framtida  8 0 11 24 55 2 100 4,20 1,181 

Anbefale Nord-Gudbrandsdalen til 
slekt og venner 8 2 23 27 35 5 100 3,85 1,201 

Klage til tredjepart om besøket i 
Nord-Gudbrandsdalen 63 6 3 3 0 24 100 1,30 0,749 

Regresskrav til serviceyter i Nord-
Gudbrandsdalen 68 2 2 3 0 26 100 1,20 0,687 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

En stor andel oppga intensjon om gjenbesøk og at de ville anbefale Nord-
Gudbrandsdalen for slekt og venner. Svært få oppga at det ville være sannsynlig 
(og ingen ”svært sannsynlig”) med klage (til tredjepart) og/eller regresskrav til 
serviceyter. Dette følger for så vidt tidligere mønster, at de aller fleste deltakende i 
vår spørreundersøkelse var svært fornøyd med oppholdet i Nord-Gudbrandsdalen. 
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Følgende tabell viser oppgitt rangering av Nord-Gudbrandsdalen, vurdert opp mot 
hhv ”andre liknende steder” og ”egne forventninger”. 

 
Tabell 62: Rangering av Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=62) 

 Mye verre 
(1) (2) (3) (4) Mye bedre 

(5) 
Ikke 

relevant Sum Gj.snitts-
skåre (1-5) 

St. 
avvik 

… vurdert mot andre liknende steder 2 2 32 31 11 23 100 3,63 0,841 

… vurdert mot egne forventninger 2 0 39 29 8 23 100 3,54 0,771 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Nord-Gudbrandsdalen kommer svært godt ut, både mot ”andre liknende steder” 
og mot ”egne forventninger”. Følgende tabell viser oppgitt vurdering av ”valuta 
for pengene” ved å besøke Nord-Gudbrandsdalen. 

 
Tabell 63: Vurdering av ”valuta for pengene” ved å besøke Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. 
(N=62) 

 Absolutt 
ikke (1) (2) (3) (4) Definitivt 

(5) 
Ikke 

relevant Sum Gj.snitts-
skåre (1-5) 

St. 
avvik 

Var besøket verd den tida og 
innsatsen som gikk med? 3 0 15 24 40 18 100 4,20 1,000 

Var besøket i verd pengene 
som ble brukt? 3 3 11 26 39 18 100 4,14 1,059 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De aller fleste oppga at besøket både var verdt tiden/innsatsen og pengene, 
omtrent 40 % krysset av at besøket definitivt var verdt dette. De følgende 
tabellene viser vurderinger av været under besøket i Nord-Gudbrandsdalen. 

 
Tabell 64: Været i Nord-Gudbrandsdalen sammenliknet med forventningene før besøket. 
Prosent. (N=62) 

Verre enn forventet (1) (2) (3) (4) Bedre enn forventet (5) Sum 

3 8 34 36 19 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 
Tabell 65: Hvordan været påvirket opplevelsen av besøket i Nord-Gudbrandsdalen. 
Prosent. (N=62) 

Været gjorde det mer 
utrivelig enn forventet (1) (2) (3) (4) Været gjorde det mer 

trivelig enn forventet (5) 
Sum 

7 5 55 15 20 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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Flertallet vurderte været som bra, og bedre enn forventet, og at det tenderte å gjøre 
besøket mer trivelig enn forventet. I Vedlegg I har vi lagt inn to ekstra tabeller 
angående tilfredshet m.m., men for disse er utvalgsstørrelsen egentlig altfor lav 
for statistisk vurdering. 

 

 

8. Scenariopreferanser 
8.1. Metoden ”valgeksperimenter” (samvalg / uttrykte 

preferanser) 
I prosjektskissen for SUSTOUR er det, noe skjematisk, beskrevet tre utviklingsscenarioer 
(Veisten m.fl. 2007): 

• Scenario I – videreutvikling av dagens nivå på tilrettelegging for aktivitet/turisme 
i/rundt nasjonalparkene 

• Scenario II – moderat økning av tilrettelegging for aktivitet/turisme i/rundt 
nasjonalparkene 

• Scenario III – betydelig økning av tilrettelegging (mer storskalautvikling) for 
aktivitet/turisme i/rundt nasjonalparkene 

Scenarioinndelingen er ikke å regne som gitt ”i båser med vanntette skott” – her 
vil det både være ”objektive” tvilstilfeller (for eksempel at en spesifikk 
tilrettelegging/utbygging i ett område kan gi effekter som karakteriseres som 
”moderate” mens de i et annet område ville kunne karakteriseres som 
”betydelige”) og mer subjektive tolkningsforskjeller (for eksempel at enkelte 
økologiske effekter er vanskelig målbare og omdiskuterte) – at noen vurderer at 
en tilrettelegging vil gi ”liten effekt” mens andre vil vurdere at samme 
tilrettelegging vil gi ”betydelig effekt”. 

For å få vurdert utviklingsscenarioer for nasjonalparkene i utvalget av turister, så 
måtte vi selvsagt knytte de generelle scenariobeskrivelsene til konkrete eksempler 
(case). For å ”måle” folks vurderinger av ulike effekter av 
utbygginger/tilrettelegginger opp mot hverandre, så benyttet vi såkalte 
valgeksperimenter (Louviere m.fl. 2000, Bateman m.fl. 2002). Valgeksperimenter 
fordrer kvantifisering av (alt) det som påvirkes/endres (og/eller som kan tenkes å 
bli påvirket), og disse endringene/effektene bør dessuten bli gitt et visst 
variasjonsspekter for å kunne måle preferansene/verdsettingene av de ulike 
effektene opp mot hverandre. 

For utvalgte case tallfestet vi (delvis i samarbeid med referansegruppedeltakere og 
lokale interessenter) elementer/attributter ved spesifikke 
tilrettelegginger/utbygginger, dvs. eksistens/nivåer for servicebygg, stier og/eller 
annen infrastruktur, kapasitet (for transport, overnatting, eller annet), 
sesongbegrensinger, kostnader/priser, og anslag på regionaløkonomiske 
(sysselsetting, inntektsskaping) og økologiske (areal og/eller populasjon) 
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litt økte nivåer 
 tilbud/reg.øk. / 
 litt red. nivåer 
økologi? 

betydelig økte 
nivåer 
 tilbud/reg.øk. / 
 litt/betydelig 
red. nivåer 
økologi? 

Scenarioene, med sine ulike (endrings)nivåer / attributtnivåer 
kan prinsipielt vurderes/rangeres direkte av respondentene, 
men i valgeksperimenter blir scenarioene vurdert/verdsatt 
indirekte via valg mellom hypotetisk sammensatte alternativer 

VALGEKSPERIMENTER 
 
Fire parvise valg per respondent (pluss ”uaktuelt”) 
 
Her vil alternativene ha ulike blandinger av 
attributtnivåer (ett alternativ kan f eks ha 
tilbudsutvidelse som passer med Scenario II, 
reg.øk.-virkning som passer Scenario I, og 
økologisk effekt som passer med Scenario III, osv.) 

effekter/implikasjoner. Alle disse attributtene/effektene ble gitt i intervaller, med 
enten to (0-1), tre eller fire nivåer. 

 

Forholdet mellom scenarioer og valgeksperimenter kan vi tegne slik: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valgeksperimenter ble utformet som parvise valg mellom alternativer (med fire 
valg per respondent) og anvendt på to typer tilretteleggingscase: 
• Gondol i Fossbergom, Lom, opp til Lomseggen (nær Breheimen nasjonalpark) 
• Økt båtilbud på Gjende, Vågå (i Jotunheimen nasjonalpark) 

Scenario I 
som nå 
(referanse) 

Scenario II 
liten utbygging/ 
økning av reiselivs-
aktiviteter/-tilbud 

Scenario III 
stor utbygging/ 
økning av reiselivs-
aktiviteter/-tilbud 
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Resultatene fra disse er beskrevet i følgende avsnitt. 

 

8.2. Resultater av valgeksperimenter (gondol i Fossbergom, 
Lom, og økt båttilbud på Gjende, Vågå) 

En serie med parvise valg mellom alternativer kan analyseres med logistisk 
regresjon, som estimerer sammenhengen mellom sannsynligheten for valg av et 
alternativ og egenskapene til alternativet.18

 

 Parameterestimater basert på 
multinomial logitmodellering av valgene, mellom alternative utforminger av 
Gondol i Fossbergom og av økt båttilbud på Gjende, er vist i tabellen under. 

  

                                                 
18 En logistisk regresjonsmodell: Logit(𝑌𝑌𝑗𝑗�)=log�𝑌𝑌𝑗𝑗� (1 − 𝑌𝑌𝑗𝑗�)� �=b0+b1X1j+…+ bnXnj (forutsatt lineær 
sammenheng), der 𝑌𝑌𝑗𝑗� er forventet Y-verdi, dvs. sannsynligheten for at alternativ Yj blir valgt: 
Pr�𝑌𝑌𝑗𝑗 = 1�=��𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋1𝑗𝑗 … + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗 �� �1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑋𝑋1𝑗𝑗 … + 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛𝑗𝑗 ��� �, om det kun er 
to alternativer (binomial logitmodell); og der Xi, i=1,…,n er egenskaper ved (attributtnivåer for) 
alternativet og b0 og bi, i=1,…,n er parametre som blir estimert fra dataene/valgene. En kan tolke bi 
som endringen i log odds, log�𝑌𝑌𝑗𝑗� (1 − 𝑌𝑌𝑗𝑗�)� �, når Xi øker med én enhet. For den generelle 
multinomiale logitmodellen estimeres Pr�𝑌𝑌𝑗𝑗 = 𝑘𝑘�, der k=1,…,K, der k er det gitte alternativet, og 
det altså er flere enn to alternativer, K>2 (Fox 1997). 
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Tabell 66: Ordinære multinomiale logitmodeller, parvise valg mellom alternative 
utforminger av Gondol i Fossbergom og av økt båttilbud på Gjende (p-verdi i parentes). 

 Gondol i Fossbergom Økt båttilbud på Gjende 

Konstant 0,399 (0,001) 0,022 (0,903) 

Pris -0,003 (0,000) -0,051 (0,288) 

Sti – eksisterende -0,091  

Sti – eksisterende +Bøverdalen -0,089 (0,094)  

Sti – eksisterende +Bøverdalen/Skjåk 0,180 (0,000)  

Skilting m.m. – nei -0,262  

Skilting m.m. – ja 0,262 (0,000)  

Service på toppen – nei -0,046  

Service på toppen – ja 0,046 (0,222)  

Villreinhabitateffekt – 0 0,564  

Villreinhabitateffekt – liten 0,182 (0,019)  

Villreinhabitateffekt – stor -0,746 (0,000)  

5 avganger  -0,045 

5 avganger + 2 sightseeing  0,157 (0,030) 

12 avganger + 2 sightseeing  -0,111 (0,129) 

Passasjerkapasitet (i 1000)  0,158 (0,001) 

Rovfuglhabitateffekt – 0  0,076 

Rovfuglhabitateffekt – liten  0,016 (0,848) 

Rovfuglhabitateffekt – stor  -0,092 (0,273) 

Vegetasjonseffekt – 0  0,228 

Vegetasjonseffekt – liten  0,218 (0,012) 

Vegetasjonseffekt – stor  -0,010 (0,901) 

Justert ρ2 (McFadden Total 0,08 0,03 

Antall obs. (valg) 3320 880 
† Estimert i LIMDEP (Greene 2007). Laveste nivå (nivå lik 1) for hhv sti/skilting/service/villrein (gondol) og 
avganger/rovfugl/vegetasjon (Gjende) er effektkodebasen og er lik den negative til koeffisientverdisummen for 
de andre nivåene. 
Kilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Det er klart at valgene mellom alternative utforminger av gondolprosjektet, fra 
Fossbergom opp til Lomseggen, er bedre forklart i denne logitmodellen enn 
alternative utforminger av økt båttilbud på Gjende. Både turisttilbudskvalitetene 
(sti/skilting og pris) og den økologiske effekten (villrein) har plausible og 
signifikante fortegn; men for service på toppen (restaurant/kafé og 
informasjonssenter) har ikke koeffisienten signifikant fortegn. Ekstra stier, 
spesielt fra Lomseggen til Skjåk, og skilting/tilrettelegging langs stiene, i 
tilknytning til en gondol, er klart preferert blant turistene som har vært i Nord-
Gudbrandsdalen. Prisen (for å kjøre med gondolbanen) er signifikant negativ, som 
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er betryggende mht valgenes teoretiske gyldighet. Mht effekt på villreinhabitatet 
så er det klart fra analysen at ingen effekt er det foretrukne (signifikant lavere 
koeffisient ved begrenset effekt enn ved null effekt), men det er først ved 
betydelig habitateffekt/habitatreduksjon at fortegnet blir negativt. 

For alternative utforminger av økt båttilbud på Gjende så gir valgene uttrykk for 
at det er sightseeingkomponenten som er preferert blant turistene som har vært i 
Nord-Gudbrandsdalen (mens økning fra fem til tolv avganger gir negativt 
fortegn). Flere besøkende på båtene og inn i fjellet (til Besseggen) er blitt vurdert 
positivt, mens effekt på rovfugl ikke har signifikant fortegn. For vegetasjon er det 
sterkere effekt av ”begrenset erosjon” enn av ”betydelig erosjon”, noe som kan 
indikerer at dette attributtet ikke er blitt vektlagt av en stor andel av 
respondentene. Siden pris ikke har signifikant negativt fortegn, så kan det tyde på 
at økt båttilbud på Gjende ikke har utgjort noe relevant alternativ for flertallet av 
respondentene. 

 

8.3. Enklere endimensjonale spørsmål om preferanse for 
spesifikke fasiliteter 

Etter valgeksperimentet ble turistene spurt om de ville være villige til å betale 200 
kr for å benytte seg av nye turisttilbud og aktivitetsmuligheter om de kom tilbake 
”neste sommer”. Tabell 67 viser svarfordelingen.  

 
Tabell 67: Ville du benytte deg av disse turisttilbudene/aktivitetsmulighetene? Prosent.  

 
Ja, helt 
sikkert 

(1) 

Ja, 
trolig 
(2) 

Usikker/ 
vet ikke 

(3) 

Nei, 
trolig 

ikke (4) 

Nei, helt 
sikkert 
ikke (5) 

 
Sum 

Gj.snitts
-skåre 
(1-5) 

St. avvik  
(N) 

Båttur på innsjøen Gjende, i 
Jotunheimen nasjonalpark 

10 36 30 17 7 100 2,74 1,068 1051 

Besøk på tradisjonell seter 
ved innfallsporten til en av de 
seks nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen 

9 34 30 18 10 100 2,85 1,112 1051 

Gondol (svevebane) fra Lom 
sentrum (Fossbergom) opp til 
fjellet (Lomseggen), nær 
Breheimen nasjonalpark 

13 29 25 19 15 100 2,94 1,263 1051 

Moskussafari i Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark 

7 24 28 25 16 100 3,19 1,178 1051 

Ridning/hesteutleie fra 
ridesenter ved innfallsporten 
til en av nasjonalparkene i 
Nord-Gudbrandsdalen 

4 13 20 31 33 100 3,77 1,148 1051 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 
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Lavest gjennomsnittskåre, dvs. størst positivitet, ble registrert for Gjendebåten, 
tradisjonell seter, og evt. gondol i Lom. Det var størst andel ”helt sikre ja” for å 
benytte seg av en evt. gondol i Lom. 

 

8.4. Graden av aksept for at fasilitetsutbygging/turismeaktivitet 
har effekt på naturhabitater 

Respondentene ble spurt om hvor store negative konsekvenser de ville finne 
akseptable ved utbygging av nye turisttilbud og aktivitetsmuligheter, spesifisert 
for villrein, rovfugl og vegetasjon. Følgende tabell viser svarfordelingen. 

 
Tabell 68: Aksept for negative økologiske effekter av turisttilbud og aktiviteter. Prosent.  

 Ingen (1) Noe (2) Middels (3) Store (4) Ingen 
mening (5) 

 
Sum 

Gj.snitts
-skåre 
(1-4) 

St. 
avvik 

 
(N) 

Rovfuglers reirbygging 46 29 14 5 7 100 1,76 0,896 (983) 

Villreinens leveområde 40 34 15 5 5 100 1,84 0,878 (995) 

Slitasje på vegetasjon 31 41 16 6 6 100 1,97 0,876 (988) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Det var lavest aksept for eventuell effekt på rovfuglers reirbygging. For alle tre 
effekttyper krysset det store flertallet av for akseptering av ”ingen” eller ”noen” 
negative økologiske effekter. 

Vi har også laget en sumskåre for besvarelsene på alle tre effekttyper, som går fra 
3 (”ingen” negative økologiske effekter for alle tre) til 12 (”store” negative 
økologiske effekter for alle tre). Følgende tabell viser svarfordelingen. 
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Tabell 69: Sumskåre av aksept for negative økologiske effekter av turisttilbud og 
aktiviteter. Prosent.  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Sum 

Gj.snitts-
skåre (3-

12) 
St. 

avvik 
 

(N) 

28 13 12 22 6 3 9 2 2 3 100 5,53 2,405 (972) 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

Tyngdepunktet ligger som forventet i den laveste delen av skalaen, og den 
vanligste svarkombinasjonen var å krysse av på ”ingen” negative økologiske 
effekter for rovfuglers reirbygging, villreinens leveområde, og for 
vegetasjonsslitasje (som gir sumskåre lik 3). 

 

 

9. Kort oppsummering 
Den internettbaserte undersøkelsen omfattet utvalg av turister rekruttert i Nord-
Gudbrandsdalen, sommeren 2009, enten ved et overnattingssted (38,5 %) eller 
langs én av hovedvegene inn/ut av Nord-Gudbrandsdalen (61,5 %). Flertallet av 
turistene var bosatt i Norge (63,2 %) mens blant de utenlandske (36,8 %) utgjorde 
tyske, nederlandske, danske og svenske de største nasjonalitetsgruppene.19 
Rekruttering av et utvalg, in situ, til en spørreundersøkelse, når den 
bakenforliggende populasjonen ikke har faste ”holdepunkter” (bosteder) i et 
område, men ”strømmer” igjennom, er i utgangspunktet svært vanskelig om en 
søker representativitet (Rideng og Grue 2008). Vi kan dermed ikke hevde at vårt 
utvalg er et fullt ut representativt utvalg av de norske og utenlandske turistene i 
Nord-Gudbrandsdalen, sommeren 2009. Imidlertid har vi, med to ulike 
rekrutteringstyper (overnattingssted og vegkant) over en lengre tidsperiode, nok 
evnet å få med de fleste ”typer” turister i Nord-Gudbrandsdalen inn i vårt utvalg. 
Den oppfølgende internettstudien ble, pga tekniske problemer, satt i gang noe 
senere enn planlagt, dvs. først fra desember 2009. Dette kan ha redusert 
presisjonen på noen av de opplysningene som er gitt om reisen. Imidlertid ble 
svarprosenten blant de rekrutterte til internettstudien likevel rimelig høy, nemlig 
(1318/2719=) 48,5 %.20

                                                 
19 Utvalget av utenlandske bilturister, som reiste ut av Norge med bilferje i sommersesongen 2008 
(Veisten m.fl. 2009), bestod kun av tyskere (56 %), nederlendere (25 %) og dansker (16 %). 

 

20 Dog kan det, i vårt tilfelle som i andre datainnsamlinger, være slik at det er (systematiske) 
forskjeller på de som svarer og de som ikke svarer, for eksempel at de som svarer kan ha andre 
kjennetegn (høyere utdanning/inntekt) eller andre holdninger (mer positive til naturbasert turisme 
og/eller Nord-Gudbrandsdalen) enn de som ikke svarer. Slike mulige skjevheter har vi ikke kunnet 
kontrollere for. 
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I det samlede utvalget (N=1318) var det en overvekt av menn (63 %), 
gjennomsnittsalderen var ca 48 år og godt over halvparten hadde fullført høyere 
utdanning etter videregående skole. Omtrent en tredjedel oppga å ha relativt høy 
inntekt og omtrent halvparten middels inntekt. Gjennomsnittlig antall personer i 
reisefølget (som kostnadene for reisen dekket) var 2,3. 

Samlede reiseutgifter ble oppgitt å være i underkant av 12.000 kr per person 
(snaut 7000 kr for de norske og vel 20.000 kr for utenlandske), med et 
døgnforbruk på knapt 1000 kr for norske og ca 1400 for utenlandske besøkende. 
En andel av respondentene ble bedt om å spesifisere utgiftsposter, og da fikk vi 
noe høyere totalsum, spesielt for de norske (over 8000 kr). Overnatting (ca 32 %), 
transport (ca 20 %), dagligvarer og servering (begge ca 16 %) utgjorde de største 
utgiftspostene. 

Ca 70 % av utvalget hadde ferie-/fritidsreise som reiseformål, og de aller fleste 
hadde organisert reisen selv. De fleste brukte ett reisemiddel (som oftest bil), både 
på reisen til Nord-Gudbrandsdalen og innenfor regionen. Det gjennomsnittlige 
antallet overnattinger på reisen i Norge var ca 10 netter; de utenlandske turistene 
hadde i snitt lenger oppholdstid enn de norske, ca 14 dager mot ca 1 uke. De to 
vanligste overnattingsformene var camping/hytte (knapt 50 %) og hotell/pensjonat 
(vel 40 %), og en mindre gruppe hadde overnattet hos venner. Omtrent fire døgn 
av reisen hadde blitt tilbrakt i Nord-Gudbrandsdalen. Det er verdt å merke seg at 
over halvparten oppga Nord-Gudbrandsdalen som hoveddestinasjon for reisen. 
Flertallet av de utenlandske hadde besøkt Norge tidligere. 

En andel av respondentene ble spurt om aktiviteter utført i nasjonalparkene, og 
her dominerte vandringer/turaktivitet. Aktivitetene ble stort sett organisert av 
turistene selv. De oppholdt seg, i snitt, fra halvannet til fire døgn i parken, 
avhengig av park, med medianverdi fra ca en dag (8-10 timer) til to døgn, lengst 
tid i Jotunheimen og kortest i Reinheimen, Dovre og Dovrefjell-Sunndalsfjella. 
Respondentene oppga relativt høy tilfredshet med både mengden av og kvaliteten 
på de fleste typer tilrettelegginger i og rundt nasjonalparkene, spesielt 
overnattingstilbud og ”infrastruktur” tilknyttet (fot)turer (parkering, stier, info, 
skilting), samt sikkerhet og renhet. Det som fikk lavest skåre, var toaletter og 
søppelkasser; og serveringstilbud kom også i nedre del av rangeringslisten. Mer 
generelt uttrykte respondentene stor tilfredshet med Nord-Gudbrandsdalen som 
reisemål. 

De aller fleste (av den relativt lille andelen som besvarte disse spørsmålene) 
oppga å være generelt fornøyd med oppholdet i Nord-Gudbrandsdalen. Mht 
spesifiserte ting, så var tilfredsheten noe høyere for 
overnattingsforhold/turistattraksjoner enn for serveringstilbudet. De fleste oppga 
middels eller ganske høye forventninger til Nord-Gudbrandsdalen, og høyest 
”forventninger til kvalitet på turistattraksjoner”. Nord-Gudbrandsdalen kommer 
svært godt ut, både mot ”andre liknende steder” og mot ”egne forventninger”. De 
aller fleste oppga at besøket både var verdt tiden/innsatsen og pengene. En stor 
andel oppga intensjon om gjenbesøk og at de ville anbefale Nord-Gudbrandsdalen 
for slekt og venner. Svært få oppga at det ville være sannsynlig (og ingen ”svært 
sannsynlig”) med klage (til tredjepart) og/eller regresskrav til serviceyter. 
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Flertallet vurderte dessuten været som bra, bedre enn forventet, og at det tenderte 
å gjøre besøket mer trivelig enn forventet. 

Nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen utgjør attraksjoner som kan påvirke 
folks reisemål. Blant dem som hadde Nord-Gudbrandsdalen som 
hoveddestinasjon, oppga over halvparten at nasjonalparkene hadde hatt betydning 
for beslutningen om å velge denne destinasjonen. Også blant dem som ikke hadde 
Nord-Gudbrandsdalen som hoveddestinasjon, så oppga nesten halvparten at 
nasjonalparkene hadde betydning for valget om å legge reiseruten gjennom Nord-
Gudbrandsdalen. Det må bemerkes at nasjonalparkene blir tilkjent langt høyere 
betydning for reisebeslutningene til utenlandske enn til norske turister. En 
tredjedel av utvalget oppga også at nasjonalparkene hadde påvirker varigheten av 
oppholdet, i gjennomsnitt med ca 12 timer forlengelse. For de utenlandske 
turistene har også nasjonalparkene størst betydning mht forlengelse av oppholdet, 
og de tyske turistene oppga aller størst effekt på oppholdets varighet.21

Ved spørsmål om viktige tilrettelegginger/fasiliteter rundt nasjonalparkene, så var 
det overnattingstilbudet, veger/p-plasser, lokal mat og besøkssentre som de største 
andelene vurderte som viktige. De fasilitetene innenfor nasjonalparkene som de 
største andelene har vurdert som viktige, er forbedret skilting/informasjon og 
tilbudet av stier. Vi finner fire viktigste dimensjoner mht tilretteleggingsønsker, 
når vi ser samlet på fasiliteter både i og rundt parkene, nemlig ”infrastruktur & 
service”, ”stier & skilting”, ”turer & tolkning” og ”mat & overnatting”. Ulike 
turisttyper/-segmenter vil vektlegge disse dimensjonene ulikt (Haukeland m.fl. 
2010). 

 Av 
nasjonalparkene er Jotunheimen klart mest kjent (og besøkt), mens Breheimen og 
Reinheimen er klart minst kjent. Rondane og Dovre (som kanskje av noen blir 
forvekslet med Dovrefjell-Sunndalsfjella) er også godt kjent. 

Med spørsmålsbatteriet for naturorienteringer har vi identifisert fire 
hoveddimensjoner (som nærmer seg det som går på motivasjoner for rekreasjon i 
natur): ”rekreasjon”, ”inspirasjon”, ”utfordring” og ”sightseeing”. Mht 
”rekreasjon” så er denne dimensjonen særlig knyttet til søken etter uberørthet, 
sansning, stillhet og avkobling (som også kan ligge nær hverdagsfluktmotiver); 
”inspirasjon” inneholder både naturnærhet/-opplevelse og introspeksjon; 
”utfordring” omfatter her både søken av risiko og fysisk krevende aktivitet; mens 
                                                 
21 Dette kan benyttes videre i forsøk på å kvantifisere effekten av nasjonalparkene i 
(regional)økonomisk sammenheng. Imidlertid må det understrekes at dette utgjør en særdeles 
vanskelig oppgave. Selve kvantifiseringen er usikker (både det med betydning versus ikke-
betydning og måling av timer) og verdisettingen er usikker (tidsverdsetting og/eller impliserte 
utgifter per ekstra time eller per overnattingsdøgn). Utvalget av utenlandske bilturister, som reiste 
ut av Norge med bilferje i sommersesongen 2008 (Veisten m.fl. 2009), oppga ikke i samme grad at 
nasjonalparkene hadde stor betydning for beslutningen om å reise til Norge, men det ble oppgitt å 
ha noe mer å si for valg av reiserute eller oppholdssteder på reisen. At resultatene fra in situ-
undersøkelsen avviker fra fergeundersøkelsen sommeren 2008 er naturlig all den stund turistene er 
rekruttert i Nord-Gudbrandsdalen i nærheten av nasjonalparkene (”selvseleksjon”). Uansett, for 
mange nordmenn og sikkert også for atskillige utenlandske, så er fjell fjell og fjord fjord, 
uavhengig om det har en nasjonalparketikett eller ikke. Økonomisk verdsetting av natur er 
vanskelig, men det er nok enda vanskeligere å skille verdi av natur fra verdi av nasjonalpark. 
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”sightseeing” særlig går på komfortabel opplevelse av natur og også inneholder et 
element av sosialt samvær (se også Uddenberg 1995, Veisten m.fl. 2009, 
Haukeland m.fl. 2010). 

Med det spørsmålsbatteriet som vi hentet fra ”preferanse for 
rekreasjonsopplevelser” (Driver 1983), får vi identifisert dimensjoner i motivasjon 
for rekreasjon i natur som nærmer seg (og utfyller) 
naturorienteringsdimensjonene. Spørsmålene tilknyttet preferanse for 
rekreasjonsopplevelser dekker dog et bredere temaspekter enn naturorienteringer, 
og dermed flere dimensjonstyper. Av de fem identifiserte dimensjonene er ”flukt” 
den viktigste; i tillegg til flukt fra hverdagsrutiner (og evt. fysisk/sosialt press) så 
inkluderer denne dimensjonen søken etter stillhet, avkobling og introspeksjon. En 
annen viktig motivasjonsdimensjon ved naturturisme/friluftsliv er ”læring” – 
kunnskap om, forståelse av, og nærhet til naturen. Ønsket om sosialt ”samvær” 
framtrer også som en egen viktig dimensjon. Dimensjonen ”naturnytelse” 
omfatter spesielt det å betrakte vakre landskaper/naturomgivelser. Og, 
dimensjonen ”risiko” omfatter søken etter spenning og fare. (De to sistnevnte 
dimensjonene ligger relativt nær naturorienteringsdimensjonene 
”sightseeing”/”inspirasjon” og ”utfordring”.) 

Spørsmål tilknyttet villmarksopplevelsespreferanse (eller graden av purisme, dvs. 
ønsket om uberørthet og ensomhet) bidro til å identifisere dimensjoner som både 
er tilknyttet tilretteleggingsdimensjoner og naturorienteringsdimensjoner/ 
rekreasjonsopplevelsespreferansedimensjoner. Vi omtalte de tre dimensjonene 
som ”vandring”, ”camping”, og ”fellesskap”. Dimensjonen ”vandring” har mye til 
felles med tilretteleggingsdimensjonen ”stier & skilting” men er bredere enn 
denne (og omfatter også ”mat & overnatting” og, kanskje, ”infrastruktur & 
service”). Dimensjonen ”fellesskap” er nærmest den samme som dimensjonen 
”samvær” fra rekreasjonsopplevelsespreferansene. 

Vi inkluderte også spørsmål tilknyttet det såkalte ”nytt økologiske paradigme”, 
som dreier seg om mer grunnleggende miljømessige verdisyn. Vi identifiserte to 
dimensjoner: ”økologisme” og ”ikke-påvirkning av mennesket” 
(utviklingsoptimisme), der begge omfatter spørsmål som dreier seg om 
menneskelig påvirkning/ødeleggelse av natur, men altså oppfattet (av 
respondentene, ut ifra deres besvarelser) som to atskilte dimensjoner. De som 
besvarte spørsmålene tilknyttet nytt økologisk paradigme, besvarte også 
spørsmålene tilknyttet rekreasjonsopplevelsespreferanse og 
villmarksopplevelsespreferanse. De øvrige respondentene besvarte spørsmålene 
om tilrettelegging og om naturorientering. I tillegg til en nyttig strukturering av 
mange ulike spørsmålstyper i mindre sett av dimensjoner (ved hjelp av 
faktoranalyse), så kan dimensjonene også tas inn i videre analyser for å forklare 
turistønsker/-atferd og estimere størrelsen på de ulike turismemarkedssegmentene 
i Nord-Gudbrandsdalen (Haukeland m.fl. 2010). 

Vi gjennomførte valgeksperimentene for å estimere turistenes avveiing av ulike 
egenskaper/effekter tilknyttet nye utbygginger/tilbud, og dette fungerte rimelig 
bra for produktet ”Gondol i Lom”. Dvs., en enkel modellering indikerte at 
respondentene hadde vurdert egenskapene/effektene, og turisttilbudskvalitetene 
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(sti/skilting og pris) og den økologiske effekten (villrein) hadde plausible og 
signifikante fortegn (men ikke servicesenter på toppen). Ekstra sti fra Lomseggen 
til Skjåk med skilting/tilrettelegging var klart preferert. Det var først ved betydelig 
habitateffekt at fortegnet ble negativt for denne effekten. At prisen (for å kjøre 
med gondolbanen) ble signifikant negativ var betryggende mht valgenes 
teoretiske gyldighet. 

Også i det oppfølgende spørsmålet om turistene ville være villige til å betale 200 
kr for å benytte seg av fem ulike nye turisttilbud om de kom tilbake ”neste 
sommer”, så var det ”Gondol i Lom” som de fleste uttrykte at de ”helt sikkert” 
ville besøke. Men, det var gjennomgående vel så stor positivitet uttrykt for å reise 
med Gjendebåten og for å besøke en tradisjonell seter ved inngangen til en 
nasjonalpark. Mht spørsmålet om graden av aksept for eventuelle negative 
økologiske effekter av fasilitetsutbygging/turismeaktivitet, så oppga nesten 
halvparten at de aksepterte ”ingen” påvirkning på rovfuglenes reirbygging, og 40 
% ”ingen” påvirkning på villreinens leveområde. 
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Takk 
Prosjektet “Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion” (SUSTOUR) 
er finansiert av Norges forskningsråd (186891/110), under NATURNÆR-
programmet (tidl.: AREAL-programmet) og samfinansiert av Norges Bondelag og 



 71 

Nasjonalparkriket (Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen). Vi er også særdeles 
takknemlig for assistansen fra Statens vegvesen Region øst, representert ved John 
Hustad, Bjørn Romsås, Magne Hov, Kjell Seim og Sidsel Sandelien. Likeledes er 
vi svært takknemlig for assistansen fra overnattingsstedene i Nord-
Gudbrandsdalen. Uten denne hjelpen ville det blitt mye vanskeligere å få samlet 
inn data. Vi vil også rette en særskilt takk til våre samarbeidspartnere i 
SUSTOUR, Sjur Baardsen, Karoline Daugstad, Odd Inge Vistad og James 
Higham, for innspill og kommentarer på flere trinn i prosessen. Vi takker også for 
innspill til scenariospesifikasjoner og spørreskjema fra Asbjørn Amble, Inge 
Angård, Grethe Austgarden, Reidar Dahl, Åshild Lappegård Lahn og Sander 
Sælthun. Videre takker vi Asbjørn Amble, Marie Racine E. B. Bergesen, Rune 
Fjellseth, og Audun Heier for bistanden i datainnsamlingen, og vi takker Aslak 
Fyhri, Erik Lian, Trude C. Rømming, og Leslie L. Brown Sosa for bidragene til å 
få gjennomført spørreundersøkelsen i SPSS Dimensions. Vi står alene ansvarlig 
for hvordan vi har fulgt opp denne støtten, for beskrivelser og tolkninger av 
resultatene, og for gjenværende feil og utelatelser. 
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Vedlegg I – spørsmål om tilfredshet med få svar 
Følgende tabell viser svar på ulike påstander om Nord-Gudbrandsdalen. Merk at 
utvalgsstørrelsen er svært liten. 

 
Tabell V1.1: Vurdering av påstander om Nord-Gudbrandsdalen. Prosent. (N=15) 

 Helt 
uenig (1) (2) (3) (4) Helt 

enig (5) 
Ikke 

relevant Sum Gj.snitts-
skåre (1-5) 

St. 
avvik 

Å besøke Nord-Gudbrandsdalen sier mye 
om hvem jeg er 0 13 27 13 7 40 100 3,22 0,972 

Jeg liker å besøke Nord-Gudbrandsdalen 
bedre enn noe annet sted 13 0 33 13 13 27 100 3,18 1,328 

Jeg er svært knyttet til Nord-
Gudbrandsdalen 13 13 33 13 7 20 100 2,83 1,193 

Jeg identifiserer meg overhodet ikke med 
Nord-Gudbrandsdalen 13 27 7 7 0 47 100 2,13 0,991 

Jeg synes Nord-Gudbrandsdalen er et 
kjedelig sted 60 7 13 0 7 13 100 1,69 1,251 

Jeg synes Nord-Gudbrandsdalen er et 
utrivelig sted 73 0 7 7 0 13 100 1,38 0,962 

Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De fleste av de fåtallige spurte er enige i at det ”å besøke Nord-Gudbrandsdalen 
sier mye om hvem jeg er” og at ”jeg liker å besøke Nord-Gudbrandsdalen bedre 
enn noe annet sted”. De aller fleste er uenige i at Nord-Gudbrandsdalen er 
kjedelig eller utrivelig. (Bemerk dog at særdeles få besvarte dette spørsmålet.) 
Den følgende tabellen viser svar på vurderinger av været under besøket i Nord-
Gudbrandsdalen. 

 
Tabell V1.2: Beskrivelse av været generelt under besøket i Nord-Gudbrandsdalen. 
Prosent. (N=15) 

Svært dårlig Ganske dårlig Verken / eller Ganske bra Svært bra Sum 

7 0 33 40 20 100 
Datakilde: Transportøkonomisk institutt, Arbeidsdokument 2175/2010 

 

De fleste av de 15 spurte vurderte været under besøket som enten bra eller verken 
bra eller dårlig. 

 

 

 



 
 

 

 

Vedlegg II – Korrelasjonsanalyse 
 

Korrelasjonsanalyse er kjørt på noen utvalgte variable, og splittet mht hvilke psykografiske dimensjoner som skjemaversjonen inneholdt, dvs. enten 
naturorientering (A) eller NEP, REP og purisme (B). 

 

Underutvalg A: 

 
FEMALE 
Female 

UTDANN 
The level 
of your 

education 

bokode_ny 
Kode 

bostedsland 

KNEWPARKS 
Number of the 
national parks 

known 

VISITPARKS 
Number of 
the national 
parks visited 

OVERNIGHT_YES 
Overnight stay in 

Northern 
Gudbrandsdal 

LSX Length of 
stay - not 

allowed less 
than 

NETTER_NG 

TS Total number 
of persons 

(adults+children) 
the costs cover 

FAC2_NatOr 
factor 2 - NO -  
INSPIRATION 

(composite) 

FAC3_NatOr 
factor 3 - NO - 
CHALLENGE 
(composite) 

FAC4_NatOr 
factor 4 - NO - 
SIGHTSEEING 

(composite) 

FAC1_Facil 
factor 1 - F - 
infrastructure 

& service 
(composite) 

FAC4_Facil 
factor 4 - F - 

food & 
accommodation 

(composite) 
FEMALE Female Pearson 

Correlation 
1             

Sig. (2-
tailed)               

N 756             

UTDANN The level 
of your education 

Pearson 
Correlation 

,039 1            

Sig. (2-
tailed) 

,284              

N 756 756            

bokode_ny Kode 
bostedsland 

Pearson 
Correlation 

-,038 ,068 1           

Sig. (2-
tailed) 

,300 ,060             

N 756 756 760           

KNEWPARKS 
Number of the 
national parks 
known 

Pearson 
Correlation 

,071 ,064 -.365** 1          

Sig. (2-
tailed) 

,051 ,079 ,000            

N 756 756 760 760          

VISITPARKS 
Number of the 
national parks 
visited 

Pearson 
Correlation 

.081* -,009 ,066 .220** 1         

Sig. (2-
tailed) 

,026 ,814 ,070 ,000           

N 756 756 760 760 760         

OVERNIGHT_YES 
Overnight stay in 
Northern 
Gudbrandsdal 

Pearson 
Correlation 

,058 .080* ,024 .177** .310** 1        

Sig. (2-
tailed) 

,112 ,028 ,512 ,000 ,000          

N 756 756 760 760 760 760        
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LSX Length of stay 
- not allowed less 
than NETTER_NG 

Pearson 
Correlation 

-,035 -,018 .326** -.114** .257** ,058 1       

Sig. (2-
tailed) 

,341 ,624 ,000 ,002 ,000 ,110         

N 756 756 760 760 760 760 760       

TS Total number of 
persons 
(adults+children) 
the costs cover 

Pearson 
Correlation 

-,020 -,002 -,003 -,043 ,005 -.098** ,050 1      

Sig. (2-
tailed) 

,585 ,957 ,926 ,242 ,887 ,007 ,175        

N 747 747 751 751 751 751 751 751      

FAC2_NatOr factor 
2 - NO -  
INSPIRATION 
(composite) 

Pearson 
Correlation 

.119** ,062 -,025 .120** .143** .127** .075* -,003 1     

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,087 ,489 ,001 ,000 ,000 ,038 ,927       

N 756 756 759 759 759 759 759 750 759     

FAC3_NatOr factor 
3 - NO - 
CHALLENGE 
(composite) 

Pearson 
Correlation 

-,055 .136** .103** -,024 ,068 .081* ,042 -,019 .307** 1    

Sig. (2-
tailed) 

,132 ,000 ,005 ,517 ,062 ,025 ,248 ,599 ,000      

N 756 756 759 759 759 759 759 750 759 759    

FAC4_NatOr factor 
4 - NO - 
SIGHTSEEING 
(composite) 

Pearson 
Correlation 

.146** -,006 -.089* .100** -,015 -,002 -.147** -,016 .458** .238** 1   

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,867 ,014 ,006 ,681 ,959 ,000 ,659 ,000 ,000     

N 756 756 759 759 759 759 759 750 759 759 759   

FAC1_Facil factor 1 
- F - infrastructure & 
service (composite) 

Pearson 
Correlation 

-,020 -.161** ,004 -,068 -.088* -.201** -,063 .078* ,061 ,007 .313** 1  

Sig. (2-
tailed) 

,583 ,000 ,909 ,060 ,015 ,000 ,084 ,033 ,093 ,854 ,000    

N 756 756 760 760 760 760 760 751 759 759 759 760  

FAC4_Facil factor 4 
- F - food & 
accommodation 
(composite) 

Pearson 
Correlation 

,057 ,042 -.236** .132** -.098** -,035 -.201** -,014 ,028 -,014 .265** .433** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,116 ,252 ,000 ,000 ,007 ,336 ,000 ,709 ,445 ,701 ,000 ,000   

N 756 756 760 760 760 760 760 751 759 759 759 760 760 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).          
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Underutvalg B: 

 
FEMALE 
Female 

UTDANN The 
level of your 
education 

bokode_ny 
Kode 

bostedsland 

KNEWPARKS 
Number of the 
national parks 

known 

VISITPARKS 
Number of 
the national 
parks visited 

OVERNIGHT_YES 
Overnight stay in 

Northern 
Gudbrandsdal 

LSX Length 
of stay - not 
allowed less 

than 
NETTER_NG 

TS Total 
number of 
persons 

(adults+children) 
the costs cover 

FAC1_NEP 
factor 1 - NEP 

- IMPACT 
(composite) 

FAC1_WEP 
factor 1 - 
WEP - 

TRACKS 
(composite) 

FAC2_WEP 
factor 2 - 

WEP - CAMP 
SITES 

(composite) 

FAC3_WEP 
factor 3 - 
WEP - 

SOLITUDE 
(composite) 

FEMALE Female Pearson Correlation 1            

Sig. (2-tailed)              

N 276            

UTDANN The level of 
your education 

Pearson Correlation ,110 1           

Sig. (2-tailed) ,069             

N 276 276           

bokode_ny Kode 
bostedsland 

Pearson Correlation -,023 ,115 1          

Sig. (2-tailed) ,706 ,056            

N 276 276 278          

KNEWPARKS Number of 
the national parks known 

Pearson Correlation .166** ,026 -.288** 1         

Sig. (2-tailed) ,006 ,673 ,000           

N 276 276 278 278         

VISITPARKS Number of 
the national parks visited 

Pearson Correlation ,039 ,042 .148* .185** 1        

Sig. (2-tailed) ,514 ,491 ,013 ,002          

N 276 276 278 278 278        

OVERNIGHT_YES 
Overnight stay in 
Northern Gudbrandsdal 

Pearson Correlation ,051 ,106 ,062 .212** .278** 1       

Sig. (2-tailed) ,399 ,079 ,306 ,000 ,000         

N 276 276 278 278 278 278       

LSX Length of stay - not 
allowed less than 
NETTER_NG 

Pearson Correlation -,036 -,074 .298** -.195** .314** -,035 1      

Sig. (2-tailed) ,548 ,222 ,000 ,001 ,000 ,556        

N 276 276 278 278 278 278 278      

TS Total number of 
persons (adults+children) 
the costs cover 

Pearson Correlation -.195** -,065 -,042 ,022 -,010 ,032 -,009 1     

Sig. (2-tailed) ,001 ,281 ,489 ,717 ,872 ,597 ,885       

N 275 275 277 277 277 277 277 277     

FAC1_NEP factor 1 - 
NEP - IMPACT 
(composite) 

Pearson Correlation ,090 -,022 .202** -,020 ,058 ,093 .145* -,053 1    

Sig. (2-tailed) ,136 ,714 ,001 ,737 ,334 ,120 ,016 ,376      

N 276 276 278 278 278 278 278 277 278    
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FAC1_WEP factor 1 - 
WEP - TRACKS 
(composite) 

Pearson Correlation -,086 -,117 ,027 -.152* ,005 -.141* .203** ,037 -,043 1   

Sig. (2-tailed) ,152 ,052 ,657 ,012 ,928 ,019 ,001 ,542 ,480     

N 276 276 276 276 276 276 276 275 276 276   

FAC2_WEP factor 2 - 
WEP - CAMP SITES 
(composite) 

Pearson Correlation ,021 -,014 -,025 ,053 ,071 -,012 ,095 -,031 ,047 .646** 1  

Sig. (2-tailed) ,734 ,815 ,678 ,376 ,239 ,847 ,115 ,612 ,440 ,000    

N 276 276 276 276 276 276 276 275 276 276 276  

FAC3_WEP factor 3 - 
WEP - SOLITUDE 
(composite) 

Pearson Correlation ,076 ,118 ,094 ,052 ,067 ,030 .187** -,084 .270** ,110 .192** 1 

Sig. (2-tailed) ,207 ,050 ,118 ,394 ,268 ,624 ,002 ,164 ,000 ,069 ,001   

N 276 276 276 276 276 276 276 275 276 276 276 276 

 

 



 
 

 

 

Vedlegg III – Spørreskjema 
 
Det internettbaserte spørreskjemaet, gjennomført med programmet SPSS 
Dimensions, følger på de neste sidene. 

Merk at respondentene ble ledet gjennom ulike stier i spørreskjemaet, slik at ingen 
svarte på alle spørsmålene. 

 



BOKODE 
Respondent lives in
NO 
SE 
DK 
FI 
NL 
DE 
HU 
CZ 
IT 
FR 
CH 
PL 
SK 
UK 
AT 
BE 
LU 
ES 
PT 
RU 
UA 
BY 
RO 
LT 
LV 
EE 
MT 
KR 
CN 
TW 
IL 
ZA 
US 
CA 
BR 
AR 
CL 
UY 
AU 
NZ 
XX 

 

DATO 

Page 1 of 44

01.12.2010http://merkur.toi.no/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx



Rdato

(1 - 20100000) 

 

RECR 
Rrecr

(1 - 1000) 

 

RAN1 
RRan1

(0 - 1) 

.  

RAN2 
RRan2

(0 - 1) 

.  

RAN3 
RRan3

(0 - 1) 

.  

CE 
RCE

(1 - 12) 

 

SCALE 
Rscale

(1 - 2) 

 

TALE 
Rtale

(0 - 4) 
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DESTINATION_1 
Var et sted i denne regionen (Nord-Gudbrandsdalen) 
hovedreisemål for din reise i sommer? (Se kartet nedenfor)
Ja 
Nei 

 

OVERNIGHTSTAY_3 
Overnattet du en eller flere netter i Nord-Gudbrandsdalen på 
denne reisen?
Ja 
Nei 

 

NIGHTS_4 
Hvor mange netter overnattet du på denne reisen i Nord-
Gudbrandsdalen? 

STOPS 
Stoppet du i Nord-Gudbrandsdalen på denne reisen?
Ja 
Nei 

 

KNOWPARK 
Kjente du til noen av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen? 

1 (0 - 100) 

netter på hotell

netter på pensjonat, 
kro, vandrehjem, 
DNT-hytte e.l.
netter i 
campinghytte på 
campingplass
netter i telt, bobil/ 
campingvogn på 
campingplass
netter i telt, bobil/ 
campingvogn 
utenfor 
campingplass

netter i hytte

netter hos familie/ 
venner
netter i annen type 
overnatting
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PARKINFLUENCE 
Hadde nasjonalparkstatusen på ett eller flere av fjellområdene i 
Nord-Gudbrandsdalen noen betydning for ditt valg av reisemål?
Ja, avgjørende betydning 
Ja, en viss betydning 
Nei, ingen betydning 

 

PARKINFLU2 
Hadde nasjonalparkstatusen på ett eller flere av fjellområdene i 
Nord-Gudbrandsdalen noen betydning for ditt valg om å reise 
gjennom denne regionen?
Ja, avgjørende betydning 

Ja, en viss betydning 

Nei, ingen betydning 
 
 

VISITPARK 
Besøkte du noen av disse nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen på denne reisen? 

PARKINFLU3 
Hadde nasjonalparkstatusen på ett eller flere av fjellområdene i 

Kjente til 
denne parken 
fra før (før 
avreise 
hjemmefra)

Ble 
oppmerksom 
på denne 
parken 
underveis på 
reisen

Har aldri hørt 
om denne 
parken

Jotunheimen   
Rondane   
Dovre   
Dovrefjell-Sunndalsfjella   
Reinheimen   
Breheimen (opprettet i august 
2009)   

Ja Nei Vet ikke
Jotunheimen   
Rondane   
Dovre   
Dovrefjell-Sunndalsfjella   
Reinheimen   
Breheimen (opprettet i august 
2009)   
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Nord-Gudbrandsdalen noen betydning for hvor lenge du/ dere 
oppholdt dere I denne regionen?
Ja, avgjørende betydning 
Ja, en viss betydning 
Nei, ingen betydning 

 

EXTRATIM2 
Vennligst oppgi om du/dere tilbrakte ekstra tid i Nord-
Gudbrandsdalen på grunn av nasjonalparkstatusen som 
fjellområdene har. Hvis ingen ekstra tid, skriv 0. (F. eks. er 1 
dag 24 timer og 1 uke 168 timer.) 

MAIN_PURPOSE_35 
Hva var hovedformålet med reisen denne sommeren?
Besøke familie 
Besøke venner/ bekjente 
Annen ferie-/ fritidsreise 
Forretningsreise (inkl. kurs, møte, konferanse etc.) 
Reise til/ fra studie-/arbeidssted 
Annet formål 

 

C1A 
En gondol (svevebane) er blitt foreslått fra Lom sentrum 
(Fossbergom) opp til fjellet (Lomseggen), nær Breheimen 
nasjonalpark. Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike 
måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
gondolbanen – velg ”Ingen av alternativene”. 

C1B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

1 (0 - 300) 

ekstra timer pga 
nasjonalparkstatus

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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C2A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

C2B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

C3A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

C3B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

C4A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

C4B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   
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ville du i så fall foretrekke? 

GO_B2_C1_A 
En gondol (svevebane) er blitt foreslått fra Lom sentrum 
(Fossbergom) opp til fjellet (Lomseggen), nær Breheimen 
nasjonalpark. Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike 
måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
gondolbanen – velg ”Ingen av alternativene”. 

GO_B2_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B2_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B2_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B2_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

Page 7 of 44

01.12.2010http://merkur.toi.no/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx



(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B2_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B2_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B2_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B3_C1_A 
En gondol (svevebane) er blitt foreslått fra Lom sentrum 
(Fossbergom) opp til fjellet (Lomseggen), nær Breheimen 
nasjonalpark. Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike 
måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
gondolbanen – velg ”Ingen av alternativene”. 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   
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GO_B3_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B3_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B3_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B3_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B3_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B3_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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GO_B3_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B4_C1_A 
En gondol (svevebane) er blitt foreslått fra Lom sentrum 
(Fossbergom) opp til fjellet (Lomseggen), nær Breheimen 
nasjonalpark. Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike 
måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
gondolbanen – velg ”Ingen av alternativene”. 

GO_B4_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B4_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B4_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

Page 10 of 44

01.12.2010http://merkur.toi.no/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx



ville du i så fall foretrekke? 

GO_B4_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B4_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GO_B4_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GO_B4_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B1_C1_A 
På Gjendevatnet, i Jotunheimen nasjonalpark, er det foreslått å 
øke ferjetilbudet mellom Gjendesheim, Memurubu og Gjendebu. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Ingen av alternativene   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
Gjendebåten – velg ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B1_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B1_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B1_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B1_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B1_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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GJ_B1_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B1_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B2_C1_A 
På Gjendevatnet, i Jotunheimen nasjonalpark, er det foreslått å 
øke ferjetilbudet mellom Gjendesheim, Memurubu og Gjendebu. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
Gjendebåten – velg ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B2_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B2_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene
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GJ_B2_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B2_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B2_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B2_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B2_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B3_C1_A 
På Gjendevatnet, i Jotunheimen nasjonalpark, er det foreslått å 
øke ferjetilbudet mellom Gjendesheim, Memurubu og Gjendebu. 

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
Gjendebåten – velg ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B3_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B3_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B3_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B3_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B3_C3_B 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   
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Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B3_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B3_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B4_C1_A 
På Gjendevatnet, i Jotunheimen nasjonalpark, er det foreslått å 
øke ferjetilbudet mellom Gjendesheim, Memurubu og Gjendebu. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
Gjendebåten – velg ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B4_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B4_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B4_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B4_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B4_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

GJ_B4_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

GJ_B4_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
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RI_B1_C1_A 
Ved inngangen til flere av nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen er det foreslått å bygge ut nye ridesentre. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
nye ridesentre – velg ”Ingen av alternativene”. 

RI_B1_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B1_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B1_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B1_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 

Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B1_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B1_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B1_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B2_C1_A 
Ved inngangen til flere av nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen er det foreslått å bygge ut nye ridesentre. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
nye ridesentre – velg ”Ingen av alternativene”. 

RI_B2_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   
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ville du i så fall foretrekke? 

RI_B2_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B2_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B2_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B2_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B2_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene
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RI_B2_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B3_C1_A 
Ved inngangen til flere av nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen er det foreslått å bygge ut nye ridesentre. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
nye ridesentre – velg ”Ingen av alternativene”. 

RI_B3_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B3_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B3_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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RI_B3_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B3_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B3_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B3_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B4_C1_A 
Ved inngangen til flere av nasjonalparkene i Nord-
Gudbrandsdalen er det foreslått å bygge ut nye ridesentre. 
Dette turisttilbudet kan tilrettelegges på ulike måter. 
 
I hvert av de fire følgende valgene ber vi deg om å vurdere 
Alternativ 1 og Alternativ 2. Hvis disse alternativene hadde 
vært tilgjengelig under ditt opphold i Nord-Gudbrandsdalen, 
ville du da ha valgt Alternativ 1 eller Alternativ 2? Hvis du ikke 
under noen omstendighet hadde vært interessert i å benytte 
nye ridesentre – velg ”Ingen av alternativene”. 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene
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RI_B4_C1_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B4_C2_A 
Vennligst vurder nå et annet valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B4_C2_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B4_C3_A 
Vennligst vurder nå et tredje valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 
 
Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B4_C3_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

RI_B4_C4_A 
Vennligst vurder nå et siste valg, med nye kjennetegn 
(karakteristika) for Alternativ 1 og 2. 

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 
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Klikk på en sirkel for å indikere om du ville ha valgt Alternativ 1 
eller Alternativ 2 eller ”Ingen av alternativene”. 

RI_B4_C4_B 
Hvis du måtte velge mellom Alternativ 1 og Alternativ 2, hva 
ville du i så fall foretrekke? 

ASSUMPTION_18B 
Anta at du kommer tilbake til Nord-Gudbrandsdalen neste 
sommer, og flere nye turisttilbud og aktivitetsmuligheter er 
blitt utviklet. Anta videre at bruken av hvert av 
tilbudene/aktivitetene ville koste 200 norske kroner. 
Ville du i så fall benytte deg av følgende tilbud/aktiviteter? 

INSTALLATION_18A 
Dersom slike turisttilbud og aktiviteter blir utviklet nær 
grensene til nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen, kan de 

V1 V2 Ingen av 
alternativene

Klikk for ditt valg   

V1 V2
Klikk for ditt valg 

Ja, helt 
sikkert Ja, trolig Usikker/vet 

ikke
Nei, trolig 
ikke

Nei, helt 
sikkert 
ikke

Gondol (svevebane) fra 
Lom sentrum 
(Fossbergom) opp til 
fjellet (Lomseggen), 
nær Breheimen 
nasjonalpark

    

Båttur på innsjøen 
Gjende, i Jotunheimen 
nasjonalpark

    

Ridning/hesteutleie fra 
ridesenter ved 
innfallsporten til en av 
nasjonalparkene I 
Nord-Gudbrandsdalen

    

Moskussafari i 
Dovrefjell-
Sunndalsfjella 
nasjonalpark

    

Besøk på tradisjonell 
seter ved innfallsporten 
til en av de seks 
nasjonalparkene i 
Nord-Gudbrandsdalen
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føre med seg negative miljømessige (økologiske) 
konsekvenser. Hvor store negative økologiske konsekvenser 
synes du er akseptable i denne forbindelsen? 

FACITITIES_20 
Hvorledes vil du bedømme viktigheten av følgende fasiliteter/ 
tilbud omkring norske nasjonalparker (dvs. i nasjonalparkenes 
randsoner)? 

DEV_FACILITIES_21 
Hvorledes vil du bedømme viktigheten av økt tilrettelegging i 
norske nasjonalparker (dvs. innenfor nasjonalparkenes 
grenser) på følgende områder? 

Ingen Noe Middels Store Vet ikke
Villreinens leveområde     
Rovfuglenes 
redebygging     

Nedskraping av 
vegetasjon     

Helt 
uviktig

Ganske 
uviktig

Verken 
viktig 
eller 
uviktig

Ganske 
viktig

Meget 
viktig

Godt utbygde 
overnattingstilbud     

Høy standard på 
overnattingstilbud     

Generelt godt utbygde 
serveringstilbud     

Tilbud om lokale 
matspesialiteter     

Guiding/sightseeing til 
kulturattraksjoner     

Guiding/sightseeing til 
dyr/naturattraksjoner     

Tilbud om kjøp/ leie av klær og 
utstyr     

Nasjonalparksentra med 
utstillinger/kunnskapsformidling    

Opparbeidede veier, 
parkeringsplasser etc     

Iscenesatte opplevelser for et 
større publikum     

Gondolheiser og liknende store 
installasjoner     

Helt 
uviktig

Ganske 
uviktig

Verken 
viktig 
eller 
uviktig

Ganske 
viktig

Meget 
viktig
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IMPORTANT_ASPECT_22 
Vennligst kryss av for hvor viktig utsagnene nedenfor er for deg 
når du er ute i naturen: 

Flere og bedre stier for 
fotturister     

Flere sykkelstier     
Bedre og flere skilter 
for å finne frem     

Flere naturstier for 
”selvguiding”     

Flere opparbeidede 
rasteplasser     

Flere 
aktivitetsmuligheter     

Flere servicepersoner i 
nasjonalparkene     

Bedre tilbud om 
motorbåtreiser på 
innsjøer

    

Mer tilgjengelig 
informasjon     

Soneinndelinger for 
ulike aktiviteter     

Helt 
uviktig

Ganske 
uviktig

Verken 
viktig 
eller 
uviktig

Ganske 
viktig

Meget 
viktig

Fysisk avkobling i 
naturen     

Stillhet og ro     
Sanseinntrykk (syn, 
hørsel, lukt, smak mv)     

Sunnhet, godt for 
helsen     

Frisk luft, rent vann og 
uberørte omgivelser     

Øke min forståelse/ 
kunnskap om naturen     

Ha det komfortabelt i 
naturomgivelser     

Sightseeing på 
egenhånd     

Fysisk krevende 
aktivitet i naturen     

Lade batteriene/ hente 
nye krefter     

Søke utfordringer som 
innebærer risiko     
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IMPORTANT_LANDSCAPES_23 
Kryss av for hvor viktig er hvert av utsagnene nedenfor for deg 
når du er ute i naturen: 

RELATIONSHIP 
Nedenfor er det listet opp noen påstander om forholdet mellom 
menneske og natur. Vennligst merk av for hvor enig eller uenig 
du er i disse utsagnene: 

Helt 
uviktig

Ganske 
uviktig

Verken 
viktig 
eller 
uviktig

Ganske 
viktig

Meget 
viktig

Fange inn en annen 
puls/ tidsrytme     

Oppleve noe mektig og 
overveldende     

Oppleve en dypere 
sammenheng i 
tilværelsen

    

Føle nærhet til personer 
i reisefølget     

Oppleve noe forskjellig 
fra mitt hverdagsliv     

Få en følelse av frihet     
Føle en form for 
tilhørighet til landskap/ 
natur

    

Oppleve noe som er 
vakkert     

Oppleve naturens magi/ 
mystikk     

Hente inspirasjon i 
naturomgivelser     

Helt enig Ganske 
enig Usikker Ganske 

uenig Helt uenig

Balansen i naturen er 
skjør og forstyrres lett     

Mennesker misbruker i 
høy grad naturmiljøet     

Den såkalte ”økologiske 
krisen” som truer 
menneskeheten er i 
stor grad overdrevet

    

Planter og dyr har like 
stor rett til å leve som 
mennesker

    

Balansen i naturen er 
robust nok til å takle 
moderne 
industrisamfunn

    

Dersom ting utvikler 
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IMAGINE_VISIT_25 
Tenk deg at du skal gjennomføre en tur i skogs- eller 
fjellterreng om sommeren. Tenk deg at området er slik som du 
aller helst vil ha det – som om det var ditt ”idealområde”. Ville 
det være negativt eller positivt for din egen trivsel 

seg slik som nå, vil det 
snart inntreffe en 
økologisk katastrofe

    

Menneskelig klokskap 
vil sikre oss mot at vi 
IKKE gjør jorden 
ulevelig

    

Svært 
negativt

Ganske 
negativt

Litt 
negativt Nøytralt Litt 

positivt
Ganske 
positivt

Svært 
positivt

…at det finnes 
tilrettelagte 
leirplasser med 
do, ved, bål, 
søppeldunker etc.

      

…at du kan bli 
kvitt søppel i 
utplasserte 
søppeldunker

      

…at det finnes 
opparbeidede og 
merkede stier

      

…at det er god 
skilting ved 
startsteder og 
ved sti-, løype- 
og vegkryss

      

…at det er lagt 
ned trestokker, 
steiner og 
lignende til å gå 
på der stien går 
gjennom våte 
områder

      

...at det finnes 
hytter med 
matservering og 
oppredde senger 
i området

      

...at du kan være 
alene og gå lenge 
uten å møte 
andre mennesker

      

...at du kan møte 
mange 
mennesker i 
fjellet
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OURDOOR_RECREATION_26 
Vennligst merk av på en skal fra 1 til 5 hvilken grad av 
betydning som hvert av utsagnene nedenfor har for deg når du 
er ute i naturen: 

OUTDOOR_RECREATION_27 
Vennligst merk av på en skal fra 1 til 5 hvilken grad av 
betydning som hvert av utsagnene nedenfor har for deg når du 
er ute i naturen: 

Svært 
liten 
betydning 
 
1

2 3 4

Svært 
stor 
betydning 
 
5

Oppleve spenning     
Gjøre noe sammen med 
familien     

Være sammen med folk 
som har samme verdier 
som meg selv

    

Oppleve nye og ulike 
ting     

Se vakre landskaper/ 
naturomgivelser     

Vokse og utvikle meg 
åndelig/ spirituelt     

Holde meg i fysisk form     
La tankene mine hvile 
(tenke langsommere)     

Få en avveksling fra 
hverdagsrutinene     

Komme vekk fra 
menneskemengder     

Svært 
liten 
betydning 
 
1

2 3 4

Svært 
stor 
betydning 
 
5

Mestre farlige 
situasjoner     

Være sammen med 
venner     

Utvikle min kunnskap 
om og forståelse for 
naturen

    

Lære mer om naturen     
Være nær naturen     
Tenke over hvem jeg er     
Slappe av fysisk     
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MAIN_DESTINATION_29 
Vennligst skriv hovedreisemålet for reisen. (For eksempel en by 
eller et område, som: Hardanger, Trondheim, Nordkapp, 
Bergen, Lofoten, Lillehammer, etc)

PAGE#1 
 
TOTAL_EXPENSES_313 

Vennligst oppgi de totale utgiftene som du hadde på reisen 
til Norge i sommer (inkludert alle forhåndsbetalte utgifter).  
(Nedenfor kan du krysse av for den valutaen som du 
beregner utgiftene i.)

(0 - 10000000) 

 

FOREIGN_CURRENCY_31B 
Kryss av for den valutaen som utgiftene er beregnet i:
EUR 
USD 
GBP 
CHF 
NOK 
SEK 
DKK 
RUB 
PLN 
HUF 
CZK 
SKK 
LTL 
LVL 
EEK 

Bli kvitt 
hverdagsbekymringene 
for en stund

    

Oppleve ro og stillhet     
Komme vekk fra støyen 
hjemme     
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Annet :  
Ubesvart 

 

TOTAL_EXPENSES_NOK_32 
Vennligst oppgi de totale utgiftene som du hadde på reisen til/ i 
Nord-Gudbrandsdalen i sommer (inkludert både 
forhåndsbetalte utlegg og utgifter på hele reisen).

(0 - 1000000) 

 

COVER_PERSONS_33 
Hvor mange personer dekker disse kostnadene? 

TRIP_DURATION_34 
Hvor mange dager varte reisen totalt sett?

(0 - 255) 

 

POSTAL_CODE_28B 
Hva er postnummeret til din hjemmeadresse?

(0 - 9999) 

 

GENDER_36 
Kjønn?
Kvinne 
Mann 

 

AGE_37 
Alder:

(0 - 100) 

 

EDUCATION_38 
Vennligst kryss av for din utdanningsbakrunn:
Grunnskole (mindre enn 12 år) 

1 (0 - 1000) 

Voksne

Barn
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Videregående (ca 12 år i alt) 
1-4 års høyere utdanning etter videregående 
Mer enn 4 års høyere utdanning etter videregående 

 

MONTHLY_INCOME_39 
Hva er den MÅNEDLIGE bruttoinntekten i ditt hushold (inkludert 
din egen inntekt)?
Under 5000 kr 
5000 – 10 000 kr 
10 000 – 15 000 kr 
15 000 – 20 000 kr 
20 000 – 25 000 kr 
25 000 – 30 000 kr 
30 000 – 35 000 kr 
35 000 – 40 000 kr 
40 000 – 45 000 kr 
45 000 – 50 000 kr 
50 000 – 55 000 kr 
55 000 – 60 000 kr 
60 000 – 65 000 kr 
65 000 – 70 000 kr 
70 000 – 75 000 kr 
75 000 – 80 000 kr 
80 000 – 85 000 kr 
85 000 – 90 000 kr 
90 000 – 95 000 kr 
95 000 – 100 000 kr 
Over 100 000 kr 
Vet ikke 
Ønsker ikke å svare 

 

INCOME_LEVEL_40 
Hvordan vil du karakterisere bruttoinntekten i ditt hushold 
sammenliknet med det generelle inntektsnivået i ditt land?
Forholdsvis høy 
Som gjennomsnittet 
Forholdsvis lav 
Vet ikke 

 

OVERNIGHT_STAY_T1_7 
Hvor mange forskjellige steder i Norge overnattet du på denne 
reisen?
Ett 
To 
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3-7 
8 eller flere 
Ubesvart 

 

COST_ESTIMATE_T_1_1_2 
Vennligst anslå hvor mye du og ditt reisefølge har brukt til 
følgende formål på reisen i sommer (NB! Ikke inkludert 
forhåndsbetalte utgifter). Skriv 0 (null) hvis du/ dere ikke har 
hatt noen utgifter. 

PRE_PAID_T1_3 
Gjelder hele reisefølget: Ble noen av overnattingsutgiftene (til f 
eks hotell, hytte eller liknende) betalt før reisen startet 
hjemmefra?
Ja 
Nei 
Ubesvart 

 

ADVANCE_PAY_T1_4 
Vennligst anslå hvor mye som ble betalt på forhånd for 
overnatting på reisen. 
Skriv 0 (null) hvis det du/ dere ikke har hatt noen utgifter. 

Costs (apply the same currency as you applied above) (0 
- 1000000) 

Overnatting

Spise ute (mat og 
drikke)
Mat, drikke og andre 
matvarer innkjøpt i 
butikker
Andre innkjøp 
(gaver, suvenirer, 
klær etc.)
Transport (bensin, 
parkering, 
veiavgifter, ferger, 
etc.)
Aktiviteter 
(museumsbesøk, 
båtutleie, 
ekskursjoner, etc.)
Annet (post, telefon, 
helse/ medisin, etc.)

forhåndsbetaling for overnatting (0 - 1000000) 

1
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TRAVEL_TO_T1_5 
Hvor ofte reiser du til/ gjennom Nord-Gudbrandsdalen?
Flere ganger i året 
Ca. en gang i året 
Ca. hvert andre eller hvert tredje år 
Sjeldnere enn hvert tredje år 
Har aldri besøkt Nord-Gudbrandsdalen før 
Ubesvart 

 

GO_TO_NORWAY_T1_6 
Hvor ofte reiser du til Norge?
Flere ganger i året 
Ca en gang i året 
Ca hvert andre eller hvert fjerde år 
Sjeldnere enn hvert fjerde år 
Har aldri besøkt Norge før 
Ubesvart 

 

MEANS_OF_TRANSPORT_T1_8 
Hvilken hovedtransportmåte benyttet du til/fra hjemsted? (Sett 
ett eller flere kryss)
Personbil/varevogn o.l. 
Personbil med campingvogn 
Bobil 
Motorsykkel, moped o.l. 
Sykkel 
Tog 
Rutebuss 
Charterbuss 
Fly 
Ferge 
Annet :  
Ubesvart 

 

MEANS_OF_TRANSPORT_NORTHG_T1_9 
Hvilken hovedtransportmåte ble benyttet lokalt i Nord-
Gudbrandsdalen? (Merk av ett eller flere transportmidler:)
Personbil/varevogn o.l. 
Personbil med campingvogn 
Bobil 
Motorsykkel, moped o.l. 
Sykkel 
Tog 
Rutebuss 
Charterbuss 
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Fly 
Ferge 
Annet :  

 

ORGANISED_BY_T1_11 
Var reisen organisert på egen hånd eller av turoperatør?
Reisen var helt egenorganisert 
Reisen var delvis organisert av turoperatør/reiseselskap 
Reisen var i sin helhet organisert av turoperatør/reiseselskap 
Ubesvart 

 

TRAVELLING_WITH_T1_10 
Hvis flere reiste sammen: Hvem inngikk i ditt reisefølge?
Familie/slektninger 
Venner 
Kolleger 
Forretningsforbindelser 
Skoleklasse 
Kunder hos kommersiell turoperatør/reiseselskap 
Medlemmer av samme interesseforening 
Annet :  
Ubesvart 

 

SOURCE_OF_INFORMATION_T2_1 
Hvor viktige var følgende informasjonskilder om reisemålet for 
deg før reisen startet hjemmefra? 

Helt 
uviktig

Nokså 
uviktig

Verken 
uviktig 
eller 
viktig

Noe 
viktig

Meget 
viktig

Lokal 
turistinformasjon/turistkontor    

Turarrangør/turguide i 
området     

Overnattingsbedrift i området    
Slekt, venner, bekjente etc     
TV-, radio-, avisomtale etc.     
Reisehåndbøker     
Brosjyrer     
www.visitnorway.com.     
www.nasjonalparkriket.no.     
Annen web-informasjon     
Egen erfaring/tidligere besøk     
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SOURCE_OF_INFORMATION_T2_2 
Hvor viktige var følgende informasjonskilder om reisemålet for 
deg underveis på reisen i Nord-Gudbrandsdalen? 

QUALITY_OF_INFORMATION_T2_3 
Hvor viktig er kvaliteten og tilgjengeligheten på informasjon 
om nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen for deg? 

RECEIVE_INFORMATION_T2_4 
Hvordan eller fra hvem ville du ha foretrukket å få informasjon 
om nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen?
På Internett 
På brosjyrer på overnattingsstedene 
På videoer på overnattingssteder 
På egne informasjonsstasjoner 
På nasjonalparksentra 

Helt 
uviktig

Ganske 
uviktig

Hverken 
viktig 
eller 
uviktig

Ganske 
viktig

Meget 
viktig

Lokal 
turistinformasjon/turistkontor    

Turarrangør/turguide i 
området     

Overnattingsbedrift i området    
Slekt, venner, bekjente etc.     
Lokale medier     
Lokalt bosatte i området     
Andre reisende     
Reisehåndbøker     
Brosjyrer     
www.visitnorway.com.     
www.nasjonalparkriket.no.     
Annen web-informasjon     
Egen erfaring/tidligere besøk     

Helt 
uviktig

Ganske 
uviktig

Hverken 
viktig 
eller 
uviktig

Ganske 
viktig

Meget 
viktig Ubesvart

Kvaliteten på 
informasjon om 
parkene

     

Tilgjengeligheten på 
informasjon om 
parkene
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Fra lokale guider 
Fra nasjonalparkforvaltere 
Ubesvart 

 

INTERESTING_INFORMATION_T2_5 
Hvilken type av informasjon om nasjonalparkene ville du ha 
interesse av?
Naturvern og verneregler 
Aktivitets- og opplevelsestilbud 
Sikkerhetsaspekter (advarsler og råd) 
Muligheter for fotturer, turmål, rasteplasser mv 
Lokalhistorie/ kulturminner 
Planteliv/ vegetasjon 
Dyreliv/ fugleliv 
Geologi 

 

MUNICIPALITIES_T2_6 
De seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen markedsfører seg 
som Nasjonalparkriket. Hvilket kjennskap har du til denne 
betegnelsen?
Kjente til Nasjonalparkriket før reisen startet hjemmefra 
Ble oppmerksom på Nasjonalparkriket underveis på reisen 
Har aldri hørt om Nasjonalparkriket 

 

PAGE#2 
 
ACTIVITIES_T3_1 

Hvilke aktiviteter har du utført henholdsvis i og utenfor 
nasjonalpark på egen hånd eller sammen med ditt reisefølge 
(ikke organisert aktivitet) på reisen i Nord-Gudbrandsdalen? 

Innenfor 
nasjonalparken

Utenfor 
nasjonalparken Ikke aktuelt

Gått kortere fottur (mindre 
enn en time)   

Gått noe lengre fottur (1-3 
timer)   

Gått lang fottur (lengre enn 3 
timer)   

Gått topptur (over 2000 
meter)   

Syklet   
Reist med motorbåt   
Rastet i det fri (piknik)   
Besøkt en eller flere 
turisthytter   

Malt/tegnet
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IMPORTANT_ACTIVITY_T3_2 
Hvilken av de ovenfor nevnte aktivitetene var aller viktigst 
for deg?

ORGANIZED_ACTIVITY_T3_3 
Har du deltatt i organiserte aktiviteter innenfor 
nasjonalparkens grenser?
Ja 
Nei 

 

WHO_ORGANISED_T3_4 
Hvem organiserte dette?
Lokal aktivitetsbedrift 
Lokal overnattingsbedrift 
Ikke-lokal aktivitetsbedrift/turoperatør 
Forening/interesseorganisasjon/skole eller lignende 

 

KIND_OF_ACTIVITY_T3_5 
Hvilke slike organiserte aktiviteter har du deltatt i innenfor 
nasjonalparkenes grenser?
Fotturer 
Sykling 
Brevandring 
Fjellklatring 
Juving 
Ridning 
Moskussafari 
Fugletitting 

  
Plukket bær/ sopp   
Studert planter   
Tatt naturbilder   
Fisket   
Badet/svømt   
Padlet med kano/kajakk   
Annet   
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Fotografering 
Botanikk-kurs 
Maler/tegnerkurs 
Annet :  

 

TIME_SPENT_T3_6 
Hvor mye tid tilbrakte du i den eller de nasjonalparkene som du 
besøkte? 

MANAGEMENT_MEASURE_T3_8 
Hvor tilfreds er du med mengden av de tiltakene som er nevnt 
nedenfor ved den eller de nasjonalparkene som du har besøkt i 
Nord-Gudbrandsdalen? 

Antall timer (hvis 
mindre enn 24 
timer) (0 - 255) 

Antall døgn (hvis 
mer enn 24 timer) 
(0 - 255) 

Jotunheimen

Rondane

Dovre

Dovrefjell/Sunndalsfjella

Reinheimen

Breheimen (opprettet i august 2009)

Meget 
utilfreds

Litt 
utilfreds

Verken 
tilfreds 
eller 
utilfreds

Litt 
tilfreds

Meget 
tilfreds Vet ikke

Skilting langs veiene 
for å finne fram til 
parkene

     

Parkeringsmuligheter 
ved innfallsportene      

Overnattingstilbud      
Merkede stier      
Skilter/veivisere 
langs stier      

Serveringstilbud      
Opparbeidede 
rasteplasser      

Bruer      
Søppelstativer      
Toaletter      

Tilbud om guidede 
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MANAGEMENT_QUALITY_T3_9 
Hvor tilfreds er du med kvaliteten på tilretteleggingen ved eller 
i de nasjonalparken(e) som du har besøkt i Nord-
Gudbrandsdalen? 

EXPERIENCE_T3_10 
I hvilken grad vil du si at din opplevelse av 
nasjonalparkbesøket i Nord-Gudbrandsdalen var dårligere eller 
bedre enn det du hadde forventet når det gjelder 

aktiviteter      
Informasjonstavler 
om nasjonalparkene      

Tilgangen på 
informasjonsbrosjyrer 
ol

     

Meget 
utilfreds

Litt 
utilfreds

Verken 
tilfreds 
eller 
utilfreds

Litt 
tilfreds

Meget 
tilfreds Vet ikke

Skilting langs veiene 
for å finne fram til 
parkene

     

Parkeringsmuligheter 
ved innfallsportene      

Overnattingstilbud      
Merkede stier      
Skilter/veivisere langs 
stier      

Serveringstilbud      
Opparbeidede 
rasteplasser      

Bruer      
Søppelstativer      
Toaletter      
Tilbud om guidede 
aktiviteter      

Informasjonstavler      
Informasjonsbrosjyrer 
ol      

Sikkerhet på stier, 
broer o.l.      

Generell sikkerhet      
Renhet når det 
gjelder forsøpling      

Annet      
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EXPECTATIONS_T4_1 
Hvordan vil du beskrive ... 

SATISFACTION_T4_2 
Hvordan vil du beskrive 

Mye 
dårligere

Litt 
dårligere

Omtrent 
som 
forventet

Litt bedre Mye bedre

Fjellområdets natur- og 
landskapskvaliteter     

Aktivitetsmuligheter     
Tilrettelegning for 
besøkende     

Svært 
lave 
1

2 3 4
Svært 
høye 
5

Ikke 
relevant

… de generelle 
forventningene som 
du hadde til Nord-
Gudbrandsdalen 
som reisemål før 
reisen startet?

     

… dine 
forventninger til 
turistattraksjonene i 
Nord-
Gudbrandsdalen?

     

… kvaliteten på 
infrastrukturen 
(veier og offentlig 
transport) i Nord-
Gudbrandsdalen?

     

… kvaliteten på 
turistattraksjonene i 
Nord-
Gudbrandsdalen?

     

Svært 
utilfreds 
1

2 3 4
Svært 
tilfreds  
5

Ikke 
relevant

… din generelle 
tilfredshet med 
besøket i Nord-
Gudbrandsdalen?

     

… din tilfredshet med 
turistattraksjonene i 
Nord-
Gudbrandsdalen?

     

… din tilfredshet med 
overnattingstilbudene 
i Nord-
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COMPLAIN_T4_3 
Hvor sannsynlig vil det være 

RATING_T4_4 
Hvordan vil du bedømme 

WORTH_THE_MONEY_T4_5 
Vil du si 

Gudbrandsdalen?
… din tilfredshet med 
restauranter og 
kafeer i Nord-
Gudbrandsdalen?

     

Svært 
usannsynlig 
1

2 3 4
Svært 
sannsynlig 
5

Ikke 
relevant

… at du vil klage 
på noe i 
forbindelse med 
ditt besøk i Nord-
Gudbrandsdalen?

     

… at du vil søke 
erstatning fra en 
tjenesteyter i 
forbindelse med 
ditt besøk i Nord-
Gudbrandsdalen?

     

… at du vil besøke 
Nord-
Gudbrandsdalen i 
fremtiden?

     

… at du vil 
anbefale Nord-
Gudbrandsdalen til 
venner og 
slektninger?

     

Mye 
verre 
1

2 3 4
Mye 
bedre 
5

Ikke 
relevant

… Nord-
Gudbrandsdalen 
som reisemål 
sammenliknet med 
hva du forventet?

     

… Nord-
Gudbrandsdalen 
som reisemål 
sammenliknet med 
liknende steder?

     

Helt Helt 
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STATEMENTS_T4_6 
Nedenfor er det listet opp noen påstander om å reise i Nord-
Gudbrandsdalen. Vennligst marker i hvilken grad du er enig 
eller uenig i disse påstandene 

DESCRIBE_WEATHER_T4_7 
Hvordan vil du generelt beskrive været under besøket i Nord-
Gudbrandsdalen?
Meget dårlig 

avgjort 
ikke 
1

2 3 4
avgjort  
5 Ikke 

relevant

… at ditt besøk i 
Nord-
Gudbrandsdalen var 
verdt pengene som 
du brukte på 
reisen?

     

… at ditt besøk i 
Nord-
Gudbrandsdalen var 
verdt tid og 
anstrengelser på 
reisen?

     

Helt 
uenig  
1

2 3 4 Helt enig 
5

Ikke 
relevant

Jeg nyter i større 
grad å feriere i 
Nord-
Gubrandsdalen enn 
noe annet sted

     

Jeg synes at Nord-
Gubrandsdalen er 
et lite tiltalende 
sted

     

Jeg er meget 
knyttet til Nord-
Gudbrandsdalen

     

Jeg synes at Nord-
Gubrandsdalen er 
et kjedelig sted

     

Å besøke Nord-
Gubrandsdalen sier 
en hel del om hvem 
jeg er

     

Jeg identifiserer 
meg ikke i det hele 
tatt med Nord-
Gudbrandsdalen
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Ganske dårlig 
Verken godt eller dårlig 
Ganske godt 
Meget godt 

 

WEATHER_EXPECTATIONS_T4_8 
Hvordan var været i Nord-Gudbrandsdalen i forhold til de 
forventningene du/dere hadde før besøket?
Verre enn forventet 
1 
2 
3 
4 
Bedre enn forventet 
5 

 

WEATHER_T4_9X 
Hvordan virket vært inn på din reiseopplevelse i Nord-
Gudbrandsdalen?
Været gjorde oppholdet mindre trivelig enn forventet 
1 
2 
Været påvirket ikke min reiseopplevelse 
3 
4 
Været gjorde oppholdet triveligere enn forventet 
5 

 

Du er nå mer enn halvveis i undersøkelsen. Vær vennlig å 
fortsette og ta del i lotteriet, der gevinsten vil være en 
gave verdt 10.000 kroner. 

COMMENTS 
Takk for at du deltok! 
Hvis du har noen kommentarer til undersøkelsen, kan du skrive 
dem her.
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