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Forord 
 
Forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling har vært gjen-
nomført og fullfinansiert som en del av Reiselivsprogrammet i Norges 
forskningsråd. Prosjektet startet i 1999, men mesteparten av arbeidet har 
foregått i årene 2000-2002. 
 
Prosjektet har vært formelt forankret i Østlandsforskning. Forsker Hugo 
Birkelund var prosjektleder fra starten og inntil desember 2000, da han 
sluttet i sin stilling ved Østlandsforskning. Forsker Jorid Vaagland overtok 
da prosjektlederansvaret, etter å ha deltatt i prosjektet fra starten.  
 
Professor Tommy D. Andersson fra Handelshøgskolan ved Universitetet i 
Gøteborg og amanuensis Harry Arne Solberg ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag har vært knyttet til prosjektet i hele perioden, med hovedansvar 
knyttet til de økonomiske delene av prosjektet. I tillegg til disse har flere 
forskere ved Østlandsforskning vært inne i prosjektet i kortere eller lengre 
perioder. Morten Ørbeck gikk inn i Hugo Birkelunds sted på økonomidelen 
i prosjektet, men måtte etter kort tid prioritere andre oppgaver og ble avløst 
av Birgitta Ericsson. Trude Hella Eide var knyttet til kulturdelen i prosjektet 
fra våren 2000 til våren 2001, da hun gikk ut i permisjon.  
 
Et stort antall assistenter (hovedsakelig studenter ved Høgskolen i 
Lillehammer) har også hatt oppgaver i prosjektet, knyttet til registrering av 
publikummere ved festivalarrangementer.  
 
I den foreliggende rapporten presenteres resultater fra prosjektets delstudie 
av tre kulturfestivaler på Lillehammer. Studien inngår i både kulturdelen og 
økonomidelen i prosjektet.  
 
Et stort antall informanter har bidratt med materiale som rapporten bygger 
på. En stor takk til festivalledere, styremedlemmer, frivillige og andre 
involverte i prosjektorganisasjonene, finansieringsinstanser og 
samarbeidspartnere som stilte opp til intervju og bidro med dokumentasjon 
og opplysninger. Takk også til alle publikummere og seminardeltakere som 
deltok i publikumsundersøkelsene. Vi takker også Roel Puijk, som har lest 
og gitt konstruktive kommentarer til utkast til rapporten.  
 
Jorid Vaagland har hatt hovedansvaret for kapittel 1 og 2 samt hele del II og 
del IV i rapporten, Birgitta Ericsson for kapittel 3 og hele del III. 
 
 
Lillehammer januar 2003 
 
 
Kristian Lein      Jorid Vaagland 
Forskningsleder     Prosjektleder 
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Sammendrag 
 
Forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling har vært gjen-
nomført og fullfinansiert som en del av Reiselivsprogrammet i Norges 
forskningsråd. Prosjektet startet i 1999, men mesteparten av arbeidet har 
foregått i årene 2000-2002. 
 
Det overordnete temaet for forskningsprosjektet Arrangementer og 
destinasjonsutvikling har vært arrangementers betydning for vertssamfunne-
ne og vertsregionene eg deres utvikling som reiselivsdestinasjoner. Prosjek-
tet har bestått av flere delprosjekter med ulike faglige innfallsvinkler. I den 
foreliggende rapporten presenteres resultatene fra den delen av prosjektet 
som har hatt fokus på kulturfestivaler, og som belyser både sosiokulturelle 
og lokaløkonomiske sider ved slike festivaler.  
 
Empirisk har rapporten utgangspunkt i tre årlige kulturfestivaler på 
Lillehammer, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsk litteraturfestival/ 
Sigrid Undset-dagene. Når disse festivalene ble valgt som studieobjekter så 
skyldes de tat de er innbyrdes ulike, både når det gjelder utviklingen over tid 
og forankringen i lokalsamfunnet. Samtidig er de i dag, i likhet med andre 
festivaler, er underlagt forventninger om både kulturpolitiske og 
reiselivsmessige/lokaløkonomiske effekter.  
 
Kulturfestivalenes lokale betydninger kan sammenfattes i følgende punkter: 
 
Alle festivalene tilbyr kurs og seminarer med profesjonelle instruktører, 
særlig rettet mot barn og unge, og de bidrar til oppbygging av en bred lokal 
arrangørkompetanse ved at et stort antall frivillige har både organisatoriske 
og praktiske oppgaver i festivalene og dermed tilegner seg ferdigheter og 
erfaringer som er overførbare også til andre typer arrangementer.  
 
Alle festivalene har et visst innslag av lokale artister/utøvere, som slik får en 
viktig presentasjonsarena, enten alene eller sammen med artister utenfra. 
Lokale musikere og andre kunstnere har en betydelig plass i festivalene, vel 
og merke innenfor de krav til profesjonalitet og kvalitet som arrangørene 
legger vekt på å holde. Lokale barn og unge får også presentert seg i ulike 
festivalsammenhenger. 
 
De som besøker festivalarrangementer utgjør en liten andel av befolkningen 
i nærområdet, men festivalene representerer et kulturtilbud som betyr mye 
både for dem som aktivt oppsøker og eventuelt betaler billetter til ulike 
arrangementer og for dem som mer tilfeldig dumper borti festivalinnslag i 
byen. De bidrar dessuten til et større og mer mangfoldig kulturtilbud totalt 
sett, som gir en opplevelse av valgfrihet mellom ulike tilbud –  og frihet til å 
velge bort – som har en egenverdi for mange. 
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Festivalene bidrar til en stemning og en atmosfære som mange setter stor 
pris på, og som kommer langt flere til del enn de som betaler billett til 
arrangementene.  
 
Festivalene har i dag bred oppslutning lokalt og oppfattes både som positive 
tiltak innad i lokalsamfunnet og som viktige for å synliggjøre Lillehammer 
overfor omverden.  
 
Festivalene assosieres med avgrensede miljøer, men for dem som er 
innenfor disse miljøene representerer de viktige arenaer for sosialt samvær 
og fellesskap.  
 
For visse grupper representerer festivalene opplevelser som står i kontrast til 
hverdagen og som slik er å betrakte som ritualer med liminale trekk. For den 
jevne beboer i Lillehammer er imidlertid festivalene i liten grad merkbare i 
bybildet og de inkluderer en liten andel av befolkningen i sine aktiviteter og 
tilbud. 
 
Både Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune ser på festivalene 
som viktige kulturelle og sosiale tiltak og har forventninger om at 
festivalene kan styrke Lillehammer som reiselivsmål og bidra til 
næringsmessig utvikling. Deler av det lokale næringsliv støtter festivalene 
økonomisk, ikke først og fremst fordi de forventer å få noe igjen for det på 
kort sikt men fordi de ser på festivalene som viktige lokale tiltak og 
dessuten tror på deres betydning for byens næringsmessige utvikling. 
 
Størstedelen av festivalpublikum kommer fra nærområdet. I 2001 var det ca 
25% av Vinterspillenes publikum som ikke var hjemmehørende i 
kommunene Lillehammer, Øyer eller Gausdal, mens denne andelen var i 
underkant av 50% ved de to andre festivalene. Ved Norsk litteraturfestival 
kom nesten 40% av de tilreisende publikummerne (tilsvarende ca 200 
personer eller 20% av alle publikummerne) ene og alene for å overvære 
festivalen, mens det ved Vinterspillene var bare 12% av de tilreisende (i 
underkant av 100 personer eller 3-4 % av alle) som kom ene og alene for 
festivalen. Rundt halvparten av samtlige tilreisende publikummere ved de 
tre festivalene oppga at de kombinerte festivalbesøket med andre gjøremål. 
 
De som velger Lillehammerområdet som feriemål helt eller delvis på grunn 
av festivalene utgjør ikke mer 5% av de ca 5.000 personene som har deltatt i 
festivalene, det vil si at det dreier seg om rundt 200 personer.  
 
De drøye 10.000 solgte billettene ble kjøpt av omlag 5.000 personer. 
DølaJazz og Norsk Litteraturfestival ble besøkt av ca 1200-1300 personer 
hver, mens ca 2500 personer kjøpte billetter til Vinterspillene (i 2001). 
 
I alt hadde våre tre festivaler en omsetning på 4,1 millioner kroner i 2001. 
Ca to tredjedeler av de samlede inntektene, om lag 2,7 millioner kroner, 
kom fra aktører utenfor lokalområdet og er dermed penger som neppe ville 
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kommet til området uten festivalene. Det alt vesentlige av dette, ca to 
millioner kroner, består av fylkeskommunale og statlige tilskudd, mens 
sponsorstøtte fra private aktører utgjør en beskjeden del av totalinntektene.  
 
Av de varer og tjenester som festivalene trenger, blir 60-65% kjøpt utenom 
lokalområdet. Artisthonorarene, som står for en stor del av utgiftene, er 
sammen med reiser og transport den minst lokale utgiftsposten. 
 
De lokale ringvirkningene av festivalene utgjør til sammen 1,1 millioner 
kroner i vare- og tjenestekjøp og i underkant av 600.000 kroner i 
lønnsutbetalinger. Forutsetter vi at tre fjerdedeler av lønna brukes lokalt, gir 
det en samlet effekt på om lag 1,5 millioner kroner. Detaljhandelen får over 
40% av ringvirkningene fra festivalene. 
 
Argumentene om næringsmessige effekter av kulturfestivaler er etter vårt 
syn ikke bare lite holdbare men også lite relevante. Festivalenes viktigste 
sukssesskriterie må være det de betyr som kulturtiltak, og deres 
næringsmessige betydning må eventuelt komme som en ”bieffekt” av dette, 
ikke gjøres til en hovedintensjon eller en målestokk for deres berettigelse. 
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Del I Generelt om forskningsprosjektet og om festivaler  

1 Innledning 
 
Det overordnete temaet for forskningsprosjektet Arrangementer og 
destinasjonsutvikling har vært arrangementers betydning for vertssamfunne-
ne og vertsregionene og for deres utvikling som reiselivsdestinasjoner. 
Prosjektet har bestått av flere delprosjekter med ulike faglige inn-
fallsvinkler. Det er gjennomført økonomiske analyser av flere typer 
arrangementer og ut fra ulike tilnærminger, men hovedsakelig fokusert på 
lokal- og regionaløkonomiske effekter i reiselivsperspektiv, effekter i 
offentlig sektor og strategier for prissetting. Et av delprosjektene, 
”Arrangementers sosiale og kulturelle betingelser og betydning”, har 
imidlertid hatt et bredere lokalt fokus og ser på arrangementers rolle både i 
kulturliv og reiseliv og på sammenhengene mellom disse rollene.  
 
Mens flere ulike typer arrangementer har vært studert i økonomidelen i 
prosjektet, har kulturdelen i prosjektet i sin helhet dreid seg om  en enkelt 
type arrangementer, nemlig kulturfestivaler. De samme kulturfestivalene har 
også vært studert i økonomidelen, med fokus på lokaløkonomiske 
virkninger. I den foreliggende rapporten presenteres resultatene fra det 
samlete forskningsarbeidet omkring kulturfestivaler.  
 
 

1.1 Hvorfor festivaler som studieobjekt? 
 
En viktig begrunnelse for å studere festivaler i dette prosjektet har vært den 
store oppblomstringen av festivaler som en har opplevd både i Norge og 
andre deler av verden særlig i løpet av de siste 20-årene. En database over 
lokale festivaler i USA viser at det skjedde en fordobling av antall festivaler 
omtrent hvert 15. år i perioden 1930-1980, mens tallet økte med hele 40% i 
løpet av 1980-årene (Janiskee 1994). Anne Marit Waade ved Center for 
kulturforskning i Aarhus hevder at det i dag sannsynligvis finnes ca 30 000 
kulturfestivaler i Europa, mens det på 1950-tallet var ca 3-400 (Waade 
2002:4). Sosiolog Svein Bjørkås anslo i et intervju i Kulturnytt i NRK P2 i 
juli 2002 antall festivaler i Norge til over 100, et tall som imidlertid fore-
kommer lavt. I NRK Nordland ble det i august 2002 for eksempel hevdet at 
det bare i dette fylket ble arrangert hele 25 festivaler, av varierende størrelse 
og format, i løpet av sommeren. Billettservice har i 2002 billettsalget for 70 
små store festivaler. 
 
En annen viktig begrunnelse for å studere denne typen arrangementer er de 
forventningene som knytter seg til dem. Forventningene knytter seg særlig 
til festivalenes betydning for arrangementssamfunnet, både kvalitativt for 
stedets beboere, og økonomisk for stedet, framfor alt som virkemidler til å 
trekke turister til regionen. 
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1.2 Utvalget av festivaler 
 
Tre årlige kulturfestivaler på Lillehammer, nemlig DølaJazz, Vinterspillene 
og Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene, har i forskningsprosjektet 
vært studert både med fokus på deres sosiale og kulturelle betingelser og be-
tydning og lokaløkonomiske effekter. Når disse festivalene ble valgt som 
studieobjekter så skyldes det at de er innbyrdes ulike, ikke minst når det 
gjelder utviklingen over tid og forankringen i lokalsamfunnet, samtidig som 
de i dag er underlagt de samme forventningene om både kulturpolitiske og 
reiselivsmessige/lokaløkonomiske effekter.  
 
DølaJazz er en jazzfestival med vekt på nyere norsk jazz, Vinterspillene en 
bredt anlagt kulturfestival med hovedvekt på musikkuttrykk, og Norsk 
litteraturfestival har nyere norsk litteratur som sin hovedprofil.  
 

1.3 Problemstillinger 
 
Prosjektet om festivaler har hatt fokus på henholdsvis arrangørene, 
lokalsamfunnet og publikum.  
 
Arrangører er i denne sammenheng aktører som på ulike måter er involvert i 
det å planlegge og gjennomføre festivalene, det vil si de som står bak 
festivalproduktet. Vi har vært opptatt av festivalenes organisering, de 
begrunnelser og visjoner som ligger til grunn for festivalene, involverte 
aktørers motiver og begrunnelser for å engasjere seg i festivalarbeidet og 
forventningene de har med hensyn til festivalenes effekter både for 
enkeltindivider og for lokalsamfunnet. Festivalaktørenes forestillinger om hva 
festivalene er og bør være, og hvilke målgrupper de ønsker å nå, er viktig i 
denne sammenheng. Vi har særlig vært opptatt av hvorvidt festivalene 
definerer seg som et tilbud til lokalbefolkningen eller til tilreisende, og i 
hvilken grad deres reiselivspotensial opptar arrangørene og eventuelt preger 
festivalenes programprofil. 
 
Lokalsamfunnet er i fokus både i kraft av de rammebetingelser de 
representerer for festivalene og i kraft av eventuelle lokale betydninger og 
effekter. Vi har vært opptatt av festivalenes samhandling med og 
avhengighet av lokale aktører og deres tilpasning til stedets fysiske og 
sosiale strukturer. Videre har vi sett på festivalenes betydning som arenaer 
for kulturelle opplevelser og sosialt fellesskap, deres betydning for lokalt 
kulturliv, trivsel og lokal tilhørighet, og deres lokaløkonomiske betydning.  
 
De lokaløkonomiske virkningene av de tre festivalene er kartlagt og belyst 
ved hjelp av multiplikatormodeller. Her er vi særlig opptatt av de 
lokaløkonomiske effektene av festivalene. Problemstillingene knytter seg 
for eksempel til områdeavgrensningens betydning, i hvilken grad en kan 
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tilbakeføre resultatene til ulike typer arrangementer og i hvilken grad ulike 
typer arrangementer faktisk tilfører området ekstra inntekter. Dessuten 
belyses metodiske svakheter som hefter ved mange studier av offentlige 
kulturtiltaks økonomiske betydning., og som har bidratt til å øke 
forventningene om festivalers økonomiske betydning.  
 
Publikum er de som benytter seg av det tilbudet som festivalene 
representerer. Her skiller vi mellom lokale og tilreisende publikum, ettersom 
reiselivspotensial og reiselivsmessig betydning er et viktig perspektiv i 
prosjektet. Publikums motiver for å oppsøke festivalene og hvilke aspekter 
ved festivalene som tillegges vekt av ulike kategorier publikum, er viktige 
dimensjoner i dette. Videre er publikums forbruk av ulike typer varer og 
tjenester grunnlaget for deler av beregningene av festivalenes lokal-
økonomiske betydning. 
 
 

1.4 Rapportens oppbygging 
 
Rapporten består av fire deler og 12 kapitler. Del I Innledning (denne delen) 
består foruten dette første kapitlet om forskningsprosjektets mandat og 
problemstillinger, av et kapittel 2 der vi tar opp ulike sider ved festivaler og 
den samfunnskontekst de inngår i, og kapittel 3 der vi presenterer 
prosjektets metoder og drøfter dem mer generelt.  
 
I Del II  Festivalenes kvalitative dimensjoner presenteres og diskuteres ulike 
sider ved de tre festivalene som utgjør det empiriske grunnlaget for denne 
rapporten, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsk litteraturfestival på 
Lillehammer. I kapittel 4 gjennomgår vi festivalenes utvikling fram til i dag, 
deres faglige profil og programmene for festivalene i året 2001, og 
diskuterer forskjeller og likheter festivalene imellom når det gjelder disse 
aspektene. I kapittel 5 beskriver vi festivalenes organisering og bruker hver 
av de tre festivalene til å belyse noen generelle problemstillinger av relevans 
for festivalfeltet. I kapittel 6 tar vi opp festivalenes rolle i lokalt kulturliv, og 
drøfter deres betydning som ressurser for andre deler av kulturlivet, som 
presentasjonsarenaer for lokale kulturkrefter og som arenaer for kultur-
opplevelser. Kapittel 7 setter festivalene inn en større lokal sammenheng og 
tar opp spørsmål omkring deres lokale forankring, deres betydning for 
sosialt fellesskap, trivsel og tilhørighet, og deres forhold til ulike aktører i 
lokalsamfunnet.  
 
Del III (Lokaløkonomiske virkninger) presenterer dels resultater av 
forskningsprosjektets arbeid med å utvikle nye modeller for beregning av 
lokaløkonomiske virkninger av festivaler, og dels en empirisk analyse av 
slike virkninger av festivalene på Lillehammer. I kapittel 8 drøftes sammen-
henger mellom arrangementstyper og lokaløkonomiske effekter, og i 
kapittel 9 drøftes noen metodiske utfordringer knyttet til forbruks-
undersøkelser av arrangementer/festivaler. Kapittel 10 tar opp noen 
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metodiske sider ved de publikumsundersøkelsene vi har gjort i prosjektet og 
de begrensningene som ligger i materialet. I kapittel 11 presenteres 
resultatene av våre beregninger av Lillehammerfestivalenes lokal-
økonomiske betydning, der vi tar opp de ringvirkningene festivalene gir i 
andre deler av næringslivet og de overrislingseffektene som følger hvis 
festivalene trekker tilreisende til området. 
 
Del IV Konkluderende drøftinger består av kapittel 12, der vi sammenfatter 
og drøfter noen sammenhenger mellom festivalenes lokalsamfunnsmessige 
og lokaløkonomiske effekter og hvilke muligheter og begrensninger 
festivalene står overfor i spenningsfeltet mellom kulturpolitiske og 
økonomiske forventninger.  
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2 Festivaler i samfunnskontekst 

2.1 Festivaler som fenomen 
 
Som kulturell sjanger er festivalen forbundet med fest, som etymologisk 
kommer fra latin festum eller adjektivet festivus og betyr ”lystig, glad, 
lettlivet”. I game ordbøker defineres ”festival” både som en viss ”lystig 
stemning” og som ”et program for offentlige festligheter”.  
 
Festivalene har røtter i religiøse og rituelle fester (bl.a. karneval og 
dionysos-fester). Disse var vanligvis periodiske og knyttet til årssykluser 
(innhøstingsfester, religiøse høytidsdager), livsfaser i menneskelivet (dåp, 
konfirmasjon, bryllup, begravelse), eller viktige begivenheter i en nasjons 
historie (kroninger, kongebryllup, etc). Slike ritualer markeres offentlig også 
i dag i mange samfunn, men hos oss er mange av dem blitt individualisert 
eller privatisert.  
 
Felles for slike offentlige ritualer er også at de markerer en kontrast til 
hverdagen. I følge antropologen Turner har slike kontraster til hverdagen 
viktige funksjoner for samfunnet, som basis for sosialt fellesskap og 
refleksjon. Han bruker i denne sammenhengen begrepet liminalitet, et 
begrep som Arnold van Gennep (1909/1960) opprinnelig brukte i sin 
analyse av overgangsriter (rites de passage) fra en livsfase til den neste. Van 
Gennep  skilte mellom tre ulike faser i slike riter, nemlig: 
  

1) atskillelse fra den sosiale sammenheng personen normalt er del av  
2) liminalfase hvor personen står utenfor eller på grensen (limen) av 

vanlige sosiale sammenhenger 
3) reintegrering i en sosial sammenheng, men nå som del av en annen 

sosial gruppe og med ny sosial posisjon 
 
I liminalfasen står personen utenfor vanlige strukturer og har uklar sosial 
identitet (en er på grensen – ikke lenger den en var, og enda ikke den en skal 
bli). Turner (1977) bruker liminalbegrepet også i andre sammenhenger og 
mener at en slik liminal posisjon gir mulighet for refleksjon og kritikk, men 
også for idealisering og intenst fellesskap blant dem som er i samme fase. 
Den tilstanden eller ”relasjonskvaliteten” som oppstår i en slik overgangs-
fase, utenfor strukturert tid, kaller Turner communitas.  
 
Begrepet liminalitet ble opprinnelig brukt om riter i tradisjonelle og 
småskala stammesamfunn, men er også blitt benyttet i forbindelse med 
moderne fenomener som f. eks. det å besøke turiststeder, oppholde seg på 
flyplasser og være tilstede ved idrettsbegivenheter og festivaler (Lie 2002). 
Turner selv forbeholder liminalbegrepet til tradisjonelle samfunn og 
innfører begrepet liminoid (liminal-lignende) om tilsvarende fenomener i 
moderne samfunn (1977), for å markere at overgangsfasene i vår tids 
pluralistiske og fragmenterte hverdag ikke er like mye preget av intensitet 
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som tradisjonelle overgangsriter, og at de i mindre grad representerer 
’antistrukturer’.  
 
I vår sammenheng er begrepene liminal/liminoid nyttige for å få fram at en 
festival representerer en periode preget av intensitet og ’ambiance’ som står 
i kontrast til hverdagens trivialiteter. Det at festivalene består av mange 
arrangementer og at tiden mellom disse også inngår i festivalopplevelsen, er 
et aspekt ved dette. For MacAloon (1992) er nettopp det som foregår 
utenom og mellom selve festivalarrangementene og den stemningen som 
skapes i det offentlige rom, det viktigste ved festivaler:  

“Festival refers paradigmatically to what transpires largely in plazas, 
parks, and streets, buses and trains, bars, restaurants, and hotel lobbies, in 
public spaces open to all, for which no special ticket of admission or 
social status is required for entry.” (MacAloon 1992:42) 

 
Waade ser festivaler som ”en ’kannibalisering’ av tradisjoner og lokale 
ritualer som settes i spill i en globalisert, markedspreget og opplevelses-
orientert kultur.” (Waade 2002:8). Noen moderne festivaler bygger på 
tradisjonelle lokale ritualer, men tilpasser dem til nye samfunnsmessige 
kontekster. Mange av dagens festivaler mangler imidlertid røtter i 
tradisjoner og forholder seg i liten grad til slike.  
 
Kunnskap, form, underholdning, opplevelser og andre varianter av 
”budskap” eller ”tegn” blir stadig viktigere i det moderne samfunn (Lash & 
Urry 1994, Bjørkås 2001b). Konsum av slike budskap eller tegn, blant annet 
kunst- og kulturopplevelser, er viktige identitetselementer og -markører. 
Flere forfattere har påpekt at det er et aspekt ved denne kunnskapsbaserte og 
opplevelsesorienterte tegnøkonomien at det autentiske liv blir satt inn i 
kunstneriske og vitenskapelige rammer, for å lokke til konsum (Debord 
1995, Ritzer 1999). I følge Debord foregår det en ”accumulation of 
spectacles” som er en logisk konsekvens av at det har skjedd et skifte når 
det gjelder hva som betyr noe, fra det å være til det å ha og videre fra det å 
ha til det å framstå som. Ritzer hevder at det moderne samfunn preges av 
stadig flere settinger for konsum, nye “konsumpsjonsmidler” som erstatter 
industrisamfunnets “produksjonsmidler”. Festivalene supplerer det 
tradisjonelle varemarkedet ved å tilby sammensatte knipper av mange typer 
opplevelser og erfaringer. De tilfredsstiller dermed mange ulike ønsker og 
behov blant publikum og er viktige arenaer for det individualiserte, 
identitetsbetingede kunstkonsumet.  
 
Mens de tradisjonelle festivalene og ritualene hadde måltidet som fokus for 
sosiale fellesskaper, representerer den moderne kulturfestival en setting hvor 
sosialt fellesskap fortsatt er et vesentlig element, men der kulturkonsum 
erstatter måltidet som fellesskapets kjerne (MacAloon 1984, Waade 2002). 
Sammenhengen mellom konsum, sosialt fellesskap og opplevelser er fortsatt 
et vesentlig element i festivalkulturen – de er settinger der fordøyelse og 
fornøyelse er integrert i sosiale relasjoner. Festivalpublikum konsumerer 
varer, steder og opplevelser, men også stemninger, folkemengder og selve 
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det å være en del av dette kulturkonsumet. Festivalkonsumet er preget av og 
erfares gjennom sansene – festivalene føles, høres, luktes og i særlig grad 
ses de, de er utpreget visuelle, steder å se og steder å bli sett (Waade 2002). 

 

2.2 Festivaler som begivenheter 
 
”Events” eller begivenheter hører hjemme i en moderne sammenheng der 
opplevelse, det utenomvanlige og det spektakulære står i fokus.  
 
Arrangementer eller arrangerte begivenheter inngår i det som på engelsk 
omtales som ”special events”. Til tross for at det er gjort mye forskning 
omkring effekter av ulike typer special events eksisterer det ingen entydig 
definisjon av begrepet utover det at de er arrangert. Jago and Shaw (1998) 
trekker inn flere egenskaper i begrepet ”special event”, deriblant også det vi 
tok opp i forrige avsnitt, nemlig kontrasten til hverdagen:  

”… et arrangement som finner sted en enkelt gang eller sjelden og som 
for forbrukeren utgjør en fritidsanledning og en sosial anledning (a 
leisure and social occasion) som skiller seg fra hverdagens opplevelser. 
Slike arrangementer, som tiltrekker eller har potensial til å tiltrekke 
turister, blir ofte gjennomført i den hensikt å styrke en regions profil, 
image eller øke oppmerksomheten om den.” (Jago and Shaw 1998:29).  

 
Som Mossberg (1999) påpeker, blir begrepene special event og festival ofte 
brukt som synonymer, men det er også gjort mange forsøk på å skille 
mellom dem. Falassi (1987) og Getz (1991) legger for eksempel vekt på hva 
som er tema for arrangementene, og forbeholder begrepet festival til 
arrangementer som har en sosial funksjon eller en sosiokulturell mening for 
vertsbefolkningen. Andre viktige kriterier for å skille en festival fra et 
hvilket som helst arrangement er at den består av flere delarrangementer 
eller -tilstelninger, og at den har en klar tidsavgrensning. 
 
Vi har tidligere antydet at festivaler har liminale/liminoide karaktertrekk og 
kan være en type moderne ritualer, ikke minst ved å sette preg på arrangør-
stedet også mellom arrangementene og skape en atmosfære som er anner-
ledes enn det normale. 
 
Vektleggingen på den gode stemning og det sosiale fellesskap gjør 
tilskuerens aktive deltakerrolle til en sentral dimensjon ved festivalkulturen. 
Tilskueren er ikke bare en passiv mottaker i festivaler men en aktiv aktør og 
kulturskaper i seminarer, dialogpregete programposter og andre ”tett på”-
innslag. Tilskuerens delaktighet kommer også til uttrykk ved at offentlige 
arenaer som har andre primære bruksmåter blir tatt i bruk og iscenesatt for 
festivalformål, og ikke minst ved det som foregår innimellom de forskjellige 
festivalprogramposter.  
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Når man snakker om festivaler i dag er dette offentlige aspektet ofte langt 
mindre utpreget. Waterman (1998) presiserer at mens de tradisjonelle 
festivalene var prinsipielt av folket og for folket, representerer de moderne 
kunstfestivalene en distinksjon mellom festivaldeltakere på utøversiden og 
på publikumssiden. 
 
 

2.3 Samfunnsmessige utviklingstrekk og festivalfeltet 
 
I boken ”Kulturens Giganter” poengterer den svenske kulturforskeren Jill 
Onsér-Franzén at festivalene som fenomen må forstås ikke bare i et kultur-
historisk perspektiv men også i et samtidig perspektiv. For eksempel bærer 
festivalene i seg en dobbelthet  som er typisk for samtidskulturen: På den 
ene siden ønsket om umiddelbare opplevelser, på den andre siden behovet 
for distanseløs refleksjon og selvforståelse (Onsér-Franzén 1996). Stanley 
Waterman (1998) peker på en annen dobbelttydighet ved festivalen, nemlig 
at den både er arena for estetiske opplevelser og samtidig et sosialt fenomen, 
der en gruppe mennesker samles om felles mytologi og verdier. Waterman 
ser også kulturfestivalene i lys av en generell tendens innen kunst- og 
kulturlivet, nemlig at økonomiske og kommersielle betraktninger gjør seg 
stadig mer gjeldende, at både arrangører, kunstnere og publikum preges av 
konsumkultur og markedsinteresser, og at konsum av varer, steder og 
opplevelser er det primære.  
 
Flere forskere har lansert sine diagnoser av samtiden og samtidskulturen, og 
noen av disse utgjør viktige kontekster for å forstå framveksten av festivaler 
og deres funksjon og betydning i dag. Som Bjørkås (2001b) påpeker har de 
siste tiårenes internasjonalisering eller kulturelle globalisering vært en 
viktig forutsetning for framveksten av flere og nye festivaler. Festivalene er 
dessuten blitt viktige arenaer for internasjonalisering av de ulike kunst-
artene og for presentasjon av internasjonalt kjente utøvere. Samtidig 
representerer festivalen i seg selv en lokal forankring, ved at den er tett 
forbundet med den by og den lokalitet den er sprunget ut av og bygger på 
lokale forutsetninger. Festivalene forener dermed lokale interesser og lokal 
forankring med internasjonale strømninger og forbilder. Slik sett er de 
uttrykk for den dobbeltheten som ligger i begrepet glokalisering, og som 
innebærer at tendensene til globalisering og lokalisering går hånd i hånd og 
veves inn i hverandre (Robertson 1995, Bjørkås 2001b, Mangset 2001).  
 
Festivalene er arenaer for refleksjon både i formelle settinger (seminarer, 
workshops, debatter) og ved at de utgjør sammensatte helheter som 
reflekterer forbindelser mellom de enkelte elementer (Waade 2002). 
Samtidig kan festivalene avspeile kunstformenes spesifikke estetikker og 
autonomi, slik Gran (1995) skriver om teaterfestivalene:  

”Teaterfestivalen peker tilbake på teateret som en autonom kunstform, 
som kan flyttes hvorsomhelst i verden, med festivalene. Teaterfestivalen 
representerer det autonome kunstrommet der teaterkunstverkets 
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selvreferensialitet kan utfolde seg. Det selvreferensielle teaterverk er så å 
si innholdet i teaterfestivalen.” (Gran 1995:16-17). 

 
 

2.4 Nye organisasjonsformer i kunst- og kulturlivet 
 

Flere kulturforskere har pekt på tendenser til avinstitusjonalisering på 
kunstfeltet (Lash 1994, Bjørkås 1998, Mangset 2001). De tunge 
tradisjonelle kunstinstitusjonene med en fast stab utfordres av midlertidige 
prosjekter med hovedsakelig frilansere som utøvere. Særlig innen utøvende 
kunstarter skjer mye kunstnerisk virksomhet innenfor helt andre rammer enn 
etablerte institusjoner, for eksempel frie grupper, midlertidige ensembler og 
festivaler. Festivalene utgjør blant annet et viktig marked for sysselsetting 
av og oppdrag for frilansere på jakt etter arbeid.   
 
Også det offentlige støttesystemet på kunstfeltet dreies stadig mer i retning 
tidsavgrensete prosjekter framfor å stimulere til nye faste institusjoner med 
mer eller mindre fast stab. De fleste festivaler må søke om prosjektmidler, 
enten over Norsk kulturråds festivalstøtte - som er forbeholdt musikk-
festivaler og festspill – eller over andre poster i Kulturfondet. Midlene gis 
vanligvis bare for ett år av gangen. Den mangel på forutsigbarhet som dette 
innebærer er en viktig begrunnelse for at mange festivaler har ambisjoner 
om å bli definert som faste poster på statsbudsjettet, det vil si at de ønsker 
sterkere institusjonalisering1.  
 
Waade (2002) ser festivalkulturen som en kontrast og et motstykke til 
tradisjonelle institusjonelle og kulturpolitiske rammer for produksjon og 
konsum av kunstuttrykk:  

”Festivalene utfordrer kunstinstitusjonen, delvis fordi de opererer i 
kunstinstitusjonens gråsoner hvor bl.a. forskjellen mellom kunst og ikke-
kunst er uklare, og delvis fordi den fremhever noen opplevelseskvaliteter 
som den etablerte kunstinstitusjon tradisjonelt har tatt avstand fra. For å 
kritte motsetningene opp, kan man si at den tradisjonelle kunst-
institusjonen har forsøkt å fastholde den distanserte refleksjon og den 
kontemplative resepient bl.a. ved å mørklegge teatersaler og stille krav 
om stillhet i museene, mens festivalen på sin side dyrker fest og ballade 
og trekker fokus vekk fra konsert- og teatersaler og stiller i stedet skarpt 
på museumscafeer, teaterfoajeer og gater og torg. Festivalkulturen 
utfordrer de forestillinger vi som kulturpolitiske samfunnsborgere har om 
at det er kunstverkene som står i sentrum for både kulturformidling, 
kunstpolitikk og resepsjon, og den fremhever i stedet konteksten og 
opplevelseskulturen som det vesentlige. Kulturfestivalen utfordrer på 
denne måten kunstpolitikkens grunnleggende verdigrunnlag. Festival-
kulturen utfordrer også kulturpolitikkens nasjonale fundament. 

                                                 
1  Fire festivaler har i dag status som knutepunktinstitusjoner med fast plass på 
statsbudsjettet: Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge, Olavfestdagene i 
Trondheim og Molde Jazzfestival. 
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Festivalformen åpner opp for å samtenke lokalpolitiske interesser og 
internasjonale nettverk og den gjør det mulig å blande kunstformer og 
kulturelle begivenheter. Festivalene er sjelden underlagt nasjonale 
lovparagrafer eller kulturpolitiske manifest, og de kan i prinsippet 
forandre form og innhold litt etter hvilke kulturelle og politiske vinder 
som blåser til enhver tid.” (Waade 2002:31-32). 
 

 

2.5 Festivalfeltets smaksnormer 
 
Mens det tidligere i prinsippet fantes én norm som dannet grunnlaget for å 
rangere kunstneriske uttrykk, og som de tunge kunstinstitusjonene var 
bærere av, er kvalitetsforståelsen i dag basert på at det eksisterer flere 
parallelle smaksnormer og at de er i stadig utvikling. Denne kvalitets-
forståelsen gjør seg også gjeldende i festivalene. Bjørkås (2001b) betegner 
det kvalitetsbegrepet som gjør seg gjeldende på festivalfeltet som et ”ikke-
kanoniserende kvalitetsbegrep”, og utdyper dette slik: 

”Smaken som nå gjelder, er mindre opptatt av enkle kategorier som 
dannelse og barbari, mer opptatt av en kvalitetsforståelse som skiller 
mellom godt og dårlig uansett sjanger, tradisjon og uttrykksform.” 
Bjørkås 2001b:159)   

 
Bjørkås hevder også at festivalene er blitt viktige arenaer for ”deregulering 
av smaken” og ”demokratisering av kunsten”, og at dette har sammenheng 
med følgende forhold: 

• den generasjonen som styrer festivalene – og som også er deres 
publikum – har liten tro på dannelseskulturens kvalitetsmessige 
overlegenhet 

• festivalenes markedsavhengighet og krav til realitetsorientering 
har gjort dem til gode seismografer for tendenser i kulturen 
(idem:159) 

 
Både Bjørkås og andre forskere (bl.a. Waade 2002) ser videre festivalene 
som viktige arenaer for nye og innovative kulturelle uttrykksformer, 
tverrgående kunstneriske uttrykk, cross-overs og hybrider.  

 
Waterman (1998) mener å se tendenser til at kunstfestivalene kompromisser 
med sine elitistiske ambisjoner og blir preget av populærkulturelle og 
mindre kostbare programinnslag. Han ser dette som resultat av at kunst-
festivalene er blitt svært markedsorienterte, med blant annet sponsor-
finansiering som en stadig viktigere del av sitt økonomiske grunnlag. De må 
tiltrekke seg et stadig større publikum for å overleve, samtidig som de 
konkurrerer med radio, TV og den teknologiske underholdningsindustrien 
om publikums forbruksprioriteringer, og med mange andre tiltak om 
offentlige midler og sponsorstøtte. Waterman ser paradoksale trekk i det at 
festivalkulturen oppleves som umiddelbart sosial, spontan og sanselig, 
samtidig som den er produkt av festivalarrangørenes detaljert kontrollerte og 
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tilrettelagte scenarier og deres tilpasninger til forventningene fra lokale 
bedrifter, lokalt kulturliv og lokale myndigheter. Festivalene framstår ifølge 
Waterman derfor som en form for ”serious fun”. (Waterman 1998:68)  
 
 

2.6 Festivaler og frivillighet 
 
Det er et trekk ved dagens samfunn at fenomenet frivillighet er i endring. 
Wollebæk et al (2000) dokumenterer for eksempler nye trekk ved 
organisasjonssamfunnet særlig etter 1965, som for en stor del kan føres 
tilbake til at frivilligheten har tatt nye former. De tradisjonelle hierarkisk-
demokratiske organisasjonene med bred medlemsbasis og en organisasjons- 
og kommunikasjonsstruktur med lokale, regionale og sentrale organisa-
sjonsledd, er i dyp krise. I stedet skjer en oppblomstring av lokale midler-
tidige grupper og organisasjoner (velforeninger, aksjonsgrupper, samspill-
grupper, kor) uten tilknytning til noen nasjonal organisasjon, og av små og 
operative sentrale 'organisasjoner' uten bred medlemsforankring eller sterke 
lokallag (for eksempel Bellona).  
 
På individnivå er kapasitet og motivasjon viktige stikkord når det gjelder 
frivillighet. Generelt er det et trekk ved det moderne samfunn at  tiden er 
blitt mer kostbar for den enkelte (Eriksen 2000). Dette har ført til et mer 
instrumentelt og målrettet syn på hva som bør komme ut av frivillig 
aktivitet, det vil si at en krever raske og synlige resultater av innsatsen. Et 
annet trekk ved samfunnsutviklingen synes å være at individuelle hensyn 
overskygger kollektive. På individnivå kommer dette til uttrykk ved at 
frivillig innsats i økende grad settes inn for å dekke egne behov og 
interesser snarere enn for å hjelpe andre eller tjene kollektive 
samfunnsinteresser, det vil si at dugnadsaspektet ved innsatsen svekkes 
(Sørhaug 1989).  
 
I organisasjonssamfunnet viser de samme utviklingstrekkene seg gjennom 
framvekst av organisasjoner som fremmer private og individuelle formål, 
mens organisasjoner med et tydelig verdigrunnlag er i tilbakegang. 
Wollebæk et al (2000) konkluderer med at halvparten av de frivillige i dag 
er engasjert innen kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter, mens det på 50-tallet 
var humanitær og religiøs virksomhet som hadde en tilsvarende 
dominerende posisjon.  
 
Et siste kjennetegn ved den frivillige sektoren i dag er at mye av det 
frivillige arbeidet utføres av personer uten medlemstilknytning, og at dette 
gjør seg særlig gjeldende på de aktivitetsområdene som er i framgang. Iflg. 
Wollebæk et al (2000) kan dette forklares ved at det er selve aktiviteten som 
står i sentrum for de frivillige, mens det å bidra til og påvirke en bestemt sak 
eller fremme et bestemt formål er mindre viktig. Den frivillige innsatsen har 
altså ikke nødvendigvis grunnlag i lojalitet og pliktfølelse overfor den saken 
eller den organisasjonen en arbeider for, men kan tvert imot arte seg som et 
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kortvarig engasjement som det er lett å trekke seg fra når interessen avtar 
eller når kravet om mer kontinuerlig innsats melder seg. Slik sett er frivillig 
innsats kanskje blitt mer frivillig for den enkelte enn den var tidligere,  i den 
forstand at det er den enkeltes frie vilje som ligger til grunn for innsatsen.  
 
Generelt synes festivaler å utgjøre en tidsriktig organisatorisk ramme for de 
moderne formene for frivillighet. De er arenaer der enkeltpersoner 
engasjerer seg utfra mange ulike motiver og behov, der innsatsen kan 
tilpasses den enkeltes kapasitet og ressurser og der ideologiske bindinger og 
lojalitet i begrenset grad gjør seg gjeldende. Ikke minst er det en viktig side 
ved mye av det frivillige arbeidet i festivalsammenheng at det har form av 
kortvarige og svært synlige punktinnsatser, i motsetning til det som er 
vanlig innen det frivillige organisasjonslivet, der mye frivillig arbeid er 
knyttet til verv med flere års varighet. En annen viktig dimensjon i dette er 
at festivalene, i motsetning til tradisjonelle frivillige organisasjoner, ikke er 
basert på forpliktende medlemskap.   
 

2.7 Arrangementers og festivalers lokale betydning 
 
Festivaler har i ulike epoker vært tillagt ulike samfunnsmessige roller og 
vært styrt av ulike motiver og interesser. Anne Marit Waade støtter seg til 
den danske festivallederen Trevor Davies når hun deler etterkrigstiden inn i 
tre faser etter hvilke potensial samtiden har tillagt festivaler (Waade 2002:5-
6): 
 
1.fase: 1950-tallet: I denne fasen brukte flere byer festivaler til å restaurere 
og gjenskape kulturell stolthet og identitet på bakgrunn av krigens rasering. 
Festivalene avspeilet det beste innen de ulike kunstarter, men musikken 
dominerte, både fordi den representerte et internasjonalt språk og fordi den 
var mindre belastet med sosiale og politiske verdier enn for eksempel 
teateret.  
 
2.fase: 1960-70-tallet: Byfestivaler oppsto i nasjonenes neststørste byer, 
som provinsens reaksjon på de nasjonale maktsentra og som svar på de nye 
politiske idealene om demokratisering og desentralisering. Samtidig dukket 
det opp en rekke motkulturelle off-festivaler til de store festivalene og andre 
festivaler utenom storbyene (for eksempel Roskilde). Disse var inspirert av 
bl.a. Woodstock og var preget av døgnkontinuerlig og tett samvær, dessuten 
var de gjerne knyttet til bestemte sosiale grupper og interesser (for eksempel 
kvinnefestivaler).  
 
3.fase: 1980-90-tallet: Festivalene ble et viktig middel i arbeidet med å 
regenerere storbykulturene. Antallet festivaler og konkurransen mellom dem 
økte, med økt behov for synlighet og profilering som resultat. Det er ikke 
lenger spørsmål om den ypperste kunst men om å ha et spesifikt program. 
Festivalene ble også redskaper for den offentlige kulturpolitikken, som i 
denne perioden var sterkt preget av instrumentell og markedsorientert 
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tenking, med blant annet turisme, næringsliv og økonomisk vekst som 
viktige mål.  
 
Også i dag tillegges festivaler mange ulike lokale betydninger. Festivalene 
forventes å tilføre lokalbefolkningen kulturopplevelser, å  fungere som 
sosiale møteplasser og å styrke lokal trivsel og tilhørighet. På den annen 
side antas festivalene å gi byen eller stedet et ”image” som befolkningen 
kan identifisere seg med og være stolt av, og som samtidig kan sette stedet 
”på kartet” og gjøre det attraktivt for tilflyttere, turister og næringsliv. 
Videre antas festivalene å kunne fungere som en type reiselivsattraksjoner 
som trekker tilreisende til stedet og skaper ringvirkninger i det lokale 
næringsliv.   
 
Festivaler blir altså ikke sett på bare som kulturpolitiske tiltak men også 
som utviklingsredskaper for de samfunnene der de finner sted. Det gjelder 
dessuten ikke bare for større byer, som Waade først og fremst har studert. 
Også i mindre kommuner og lokalsamfunn, der festivaler forekommer i like 
stor grad, blir for eksempel lokalpolitiske og næringspolitiske begrunnelser  
brukt for å legitimere kulturtiltak (Vestheim 1995, Vaagland et al 2000). 
Festivaler blir assosiert med fleksible organisasjonsmåter og store potensial 
for nyskaping og endring, og er derfor attraktive og takknemlige redskaper 
for lokalsamfunn og regioner som ønsker å posisjonere seg som dynamiske, 
moderne og tilpasningsdyktige. Festivaler er dessuten forbundet med lav 
risiko sammenlignet med faste attraksjoner, ettersom de ikke krever store 
investeringer i infrastruktur eller administrasjon.  
 
Det er først og fremst positive lokalsamfunnseffekter av arrangementer som 
har stått i fokus for forskning. Ritchie (1984) forutså for eksempel effekter i 
form av økt lokal stolthet og engasjement; styrking av lokale tradisjoner og 
verdier; økt deltakelse i sport, kulturliv og andre aktiviteter; og nye sosiale 
og kulturelle tilpasninger. Andre forskere har ment at arrangementer fører til 
mer positive holdninger til lokalsamfunnets kvaliteter, større tilfredshet med 
livet på hjemstedet, lokal stolthet, samhandling og felleskap; identitet og 
positivt selvbilde (Getz 1997).  
 
Det er imidlertid også registrert noen negative utslag av arrangementer, som 
for eksempel slitasje blant frivillige; overforbruk av lokale ressurser; støy- 
og trafikkbelastninger; redusert tilgjengelighet til og overforbruk av lokal 
infrastruktur og andre fasiliteter; og mer generell slitasje på lokalsamfunnet 
(Getz 1997).  

 

2.8 Arrangementer og festivaler i reiselivskontekst 
 
Generelt har det vært økt turisme og også økt konsum av turistprodukter 
med kulturelt innhold, siden 1970-tallet. Omfanget av slike attraksjoner har 
også økt, ikke minst fordi en både i byer og på landsbygda har sett 
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kulturattraksjoner som strategiske redskaper, så vel for å bli attraktive steder 
å bo og arbeide på som for å tiltrekke turister. Kulturturisme har i dag også 
et bredere perspektiv enn det som var tilfelle for noen tiår siden, og 
inkluderer flere elementer av populærkultur i tillegg til tradisjonelle 
attraksjoner og institusjoner (Richards 2001a). 
 
Dagens kulturattraksjoner reflekterer også en mer generell trend i moderne 
turisme, nemlig at det er opplevelse som er blitt hovedproduktet. 
Produksjonen av opplevelser er videre mer og mer basert på kreative 
aktiviteter, og mye ressurser brukes for å stimulere kreativitet.  Richards 
bruker begrepet kreativ turisme (creative tourism), som han definerer slik: 

“… turisme som tilbyr de besøkende muligheten til å utvikle sine kreative 
potensial gjennom å delta i lærerike (learning) opplevelser som er 
karakteristiske for den feriedestinasjonen hvor de finner sted.” (Richards 
2001b:65) 

 
Kreativ turisme er en aktiv form for turisme der turisten utvikler ny 
kunnskap, nye evner og kompetanser. Til forskjell fra tjenester som tilbys av 
noen og konsumeres/brukes av andre, blir opplevelser skapt i samhandling 
mellom tilbyderen og den besøkende eller konsumenten. 
 
Ritzer ser på turistattraksjoner som moderne katedraler for konsum, og  
vektlegger at det at mange andre mennesker er tilstede bidrar til å gi en 
atmosfære som i seg selv er en del av attraksjonen.  
 
Leiper (1990) lanserer begrepet kjerne (nucleus) som en sentral komponent i 
systemer av turistattraksjoner. En kjerne kan være et hvilket som helst trekk 
eller karakteristika ved et sted som en reisende vurderer å besøke eller 
faktisk besøker. Leiper hevder at for de fleste turister i dag er clusters 
(samlinger) av kjerner eller trekk viktigere enn enkelttrekk, siden de gir 
synergieffekter som gjør dem til unike opplevelser. Mens alle kjerner har en 
romlig dimensjon, nevner Leiper festivaler som en type kjerne-cluster som 
har tidsdimensjonen som sin mest relevante kvalitet, ettersom de består av 
en rekke enkeltbegivenheter som er tidsmessig programmert innenfor en 
begrenset tidsperiode. Samtidig er et av festivalenes viktigste kjennetegn at 
de er forgjengelige, det vil si at de ikke etterlater seg noen permanente spor 
(Waterman1998:58.) 
 
Mens Leiper ser på festivaler som clusters av kulturbegivenheter, 
argumenterer både Britton (1991) and Richards (1996) med at det ikke er 
bare kulturbegivenheter som gjør festivalene til turistattraksjoner, men at 
andre elementer blir stadig viktigere. Richards ser for eksempel en tendens 
til at festivaler legger stor vekt på det nye og det spektakulære for å tiltrekke 
turister, og mener at dette kan medføre en ”svekkelseseffekt”, ettersom det 
trengs stadig større investeringer for å generere samme antall turister. For å 
markere seg som forskjellig fra andre festivaler anbefaler Richards 
arrangementer må spille på lokalitetens særtrekk. (Richards 1996:61) 
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Også Waterman er opptatt av festivalers stedsaspekt: 
”De har en sterk stedsidentifikasjon og en festival kan bidra til å definere 
et sted. (…) De som designer en festival bidrar til å (re-) konstruere det 
stedet hvor den holdes. Slik skaper vellykkede festivaler en kraftfull men 
merkverdig (curious) stedsfølelse, som er lokal, ettersom festivalen finner 
sted i en lokalitet eller en region, men som ofte appellerer til en global 
kultur for å tiltrekke både deltakere (utøvere) og publikum.” (Waterman 
1998:58) 

 
Selv om mange framhever arrangementers betydning som turistattraksjoner, 
er det vanligvis først og fremst lokalt og regionalt publikum som utgjør 
publikumsgrunnlaget. Getz hevder at hovedmarkedet for små festivaler (og 
de aller fleste festivaler i Norge er små i denne sammenheng) ligger 
innenfor omkring 50 miles radius eller 2 timers kjøreavstand. Førstegangs-
besøkende til en festival reiser imidlertid ofte lenger, og for 70% av dem er 
besøket i forbindelse med festivalen deres første besøk i området. Vanligvis 
er det bare de store og mer spesialiserte festivalene som kan generere store 
antall internasjonalt eller interregionalt reisende (Getz 1997:65). 
 
Selv om arrangementer altså vanligvis ikke er virkelige turistattraksjoner i 
den forstand at de fører til mange overnattinger eller lengre opphold i et 
område, så kan de likevel ha turistverdi. I de tilfeller hvor turisten vil se 
etter noe å gjøre mens han/hun oppholder seg i et område, kan festivaler 
være en type begivenhet som gjør oppholdet mer spennende. De kan også ha 
som effekt at fastboende holder seg på hjemstedet istedenfor å reise vekk 
eller at de forflytter feriereisene i tid.  
 
I mange tilfeller er rasjonalet for de lokale arrangementene at de skaper et 
positivt bilde av stedet (dvs at det bidrar til en oppfatning om at stedet er 
verdt et besøk eller korrigerer negative oppfatninger) og/eller at det øker 
oppmerksomheten om stedet eller området slik at stedet tiltrekker turister. 
Publisitet, særlig medieoppmerksomhet, er et element i det å skape eller 
bedre bildet av stedet.  
 

2.9 Arrangementers lokaløkonomiske potensial 
 
Det er etter hvert gjennomført en god del studier og forskningsarbeid om 
arrangementers lokaløkonomiske potensial (se f.eks. Event Management, 
alle vol.). Flere av studiene (Birkelund 1996; Mossberg 2000; Solberg & 
Andersson 2002) indikerer sammenhenger mellom arrangementstyper og 
hva slags næringsmessige effekter som kan forventes.  
 
Birkelunds (1996) studie av utvalgte arrangementer i de tidligere OL-
anleggene på Lillehammer, Hamar og Gjøvik, viste interessante sammen-
henger mellom type arrangement og effekter. Selv om studien gjaldt OL-
anleggene, var det langt fra utelukkende idrettsarrangementer som ble 
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gjennomgått.1 Fordi undersøkelsen omfattet flere typer arrangementer, gir 
den også grunnlag for å sammenlikne effektene av ulike typer arrange-
menter, og er derfor av interesse for oss. Denne undersøkelsen er nærmere 
referert i kapittel 8.  
 
Mossberg (2000) trekker fram tre dimensjoner ved arrangementer som kan 
være av betydning for deres økonomiske potensial, nemlig hyppighet, varig-
het og tilskuerrate2. Hun konkluderer med at det største økonomiske poten-
sialet for vertsområdet ligger i flere dagers arrangementer av typen fotball-
VM, OL og friidretts- eller ishockey-VM, som for arrangørstedet vanligvis 
er engangsfenomener3. Det er flere forhold som spiller inn, men hoved-
begrunnelsen er at disse arrangementene har mange tilreisende tilskuere, og 
at tilskuerraten er høy.  
 
Det er usikkert hvordan arrangørstab er talt i Mossbergs studie. Hennes 
eksempler er store arrangementer med mange deltakere og et betydelig og 
internasjonalt tilskueromland, og som krever et svært arrangørapparat og 
mange funksjonærer. Denne typen arrangementer har dessuten et stort inn-
slag av mediepersonell, innbudte gjester, ”VIPs”, osv. Ved store arrange-
menter som krever store funksjonærstaber og omfattende mediedekning, vil 
disse gruppene, evt. sammen med andre akkrediterte gjester, ol., kunne 
utgjøre vel så mange i antall som utøverne. Mange akkrediterte har det 
imidlertid svært travelt, og får lite tid til eget forbruk. 
 
Andre undersøkelser i dette forskningsprosjektet (Solberg og Andersson 
2002), har registrert ulike tilreisendegruppers forbruk i forbindelse med 
store arrangementer4. Disse konkluderer med at særlig mediepersonell og 
inviterte gjester har en høy forbruksprofil pr gjestedøgn. Det er imidlertid 
store forskjeller i oppholdstid mellom segmentene, slik at totalt pr person 
betyr mediepersonell absolutt mest, fordi de må være på stedet over en lang 
periode. Yrkestrafikken er altså storforbrukere også ved større idretts-
arrangementer, mens den ferie-/fritidsbetingede trafikken (tilskuerne) har en 
lavere forbruksprofil. Dette er ingen overraskelse, men helt analogt med 
andre forbruksresultater fra reiselivsundersøkelser og -studier (jfr. for 
eksempel Ericsson 1992; Evensen 1999). 
 
De arrangementene som er aktuelle de fleste steder, er imidlertid av en langt 
mindre profilert karakter enn verdensmesterskap eller OL, og de aller fleste 
har et lokalt eller regionalt tilsnitt. Det betyr ikke at arrangementene i seg er 
uinteressante, men at en som regel ikke kan forvente de helt store lokal-
økonomiske effektene. Dette kommer vi tilbake til i del III. 
                                                 
1 Snarere tvert imot: fordi anleggene skal drives bedriftsøkonomisk, har en ikke alltid råd til 
å drive de idrettslige aktiviteter anleggene er bygd for. Av utvalgte arrangementer var 7 stk 
idrettsarrangementer og 10 stk andre typer arrangementer. (Birkelund 1996) 
2 Hyppighet i denne forbindelse knytter seg til hvorvidt arrangementet er enkeltstående eller 
tilbakevendende (”en-gangs eller flere-gangs”) på samme sted; tilskuerrate er forholdet 
mellom antall tilskuere og antall deltakere. 
3 Selve arrangementet er repetitivt, men det arrangeres på forskjellige steder for hver gang.  
4 Ski-VM i Trondheim 1997  og ishockey-VM i 1999. 
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3 Metode og datamateriale 

3.1 Kvalitative og kvantitative kilder 
 
Materialet om de tre festivalene på Lillehammer er innsamlet med flere 
metoder og fra flere kilder, både kvalitative og kvantitative.  
 
Ulike typer skriftlige dokumenter fra og om festivalene utgjør en viktig del 
av datagrunnlaget, det vil si historisk materiale, årsrapporter, møtereferater 
og handlingsplaner fra festivalene selv. Videre har vi vurdert mediedekning 
og annen omtale av festivalene. En stor del av datamaterialet er imidlertid 
innsamlet gjennom intervjuer med aktører i festivalorganisasjonene og i 
deres omgivelser. Stiftere, tidligere og nåværende festivalledere, andre 
aktive i festivalorganisasjonene, samt frivillige er blitt intervjuet, enten i 
grupper eller enkeltvis. Videre har vi intervjuet et utvalg av festivalenes 
samarbeidspartnere og sponsorer både i det offentlige og i næringslivet.  
 
Vi har dessuten hatt tilgang til å delta i styremøter og andre fora i festival-
organisasjonene, men benyttet oss av denne anledningen i noe varierende 
utstrekning. Hyppigst deltakelse der hadde vi først og fremst i forkant av 
2001-festivalene.  
 
I undersøkelsesåret gjennomførte vi også publikumsundersøkelser ved alle 
de tre festivalene, med sikte på å belyse både økonomi- og kulturdelen i pro-
sjektet. Metodisk representerte publikumsundersøkelsene en utfordring, 
ettersom selve arrangementskonteksten egner seg dårlig for intervjuing og/ 
eller utfylling av spørreskjema på stedet, og det ikke er mulig uten videre å 
nå publikummerne i ettertid.  
 
Et av spørreskjemaene for publikumsundersøkelsene følger i vedlegg 1. 
 
 

3.2 Nærmere om publikumsundersøkelsene 
 
Det er alltid problematisk å trekke representative utvalg i tilfeller hvor en 
ikke har tilgjengelige populasjonslister. Ved arrangementer selges billetter 
vanligvis uten noen form for registrering og en har derfor som regel ingen 
populasjonsliste å trekke publikummere fra. Tilfeldige utvalg kan i slike 
situasjoner oppnås gjennom å trekke ut hver n’te publikummer som ankom-
mer arrangementet. En bør da også ha forholdsvis god oversikt over det to-
tale antallet billetter som forventes solgt, for å få en passende utvalgsstør-
relse. Det må dessuten være mulig i ettertid å vite hvor mange som faktisk 
var tilstede. Hvis en sikrer seg muligheten til å skille betalende fra ikke-
betalende publikummere (i utvalget), kan en bruke antall solgte billetter som 
”populasjonsliste” for hvert av de arrangementene der utvalget er trukket, 
dvs. en bruttoliste. Ved f.eks. festivaler, som består av mange enkeltarrange-
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menter der samme person gjerne besøker mange arrangementer, kan en 
imidlertid ikke finne nettopopulasjonen målt i antall personer ved å summe-
re antall solgte billetter. Dette kommer vi tilbake til senere.  
 
I vårt tilfelle var det uaktuelt å gjennomføre mange intervjuer på stedet, 
ettersom tiden fra publikum møtte opp og til arrangementsstart i de fleste 
tilfeller var svært kort. I den grad publikum møtte opp tidlig var det for å 
sikre seg gode plasser, ettersom det ved de fleste arrangementene ikke var 
nummererte plasser. Direkte personlig intervju er dessuten ikke en god nok 
metode for å få fram forbruksdata med høy reliabilitet, fordi riktig svar 
krever rekapitulering1 av hendelser og beregninger av forbruk, ofte for flere 
personer (jfr. Ericsson 1999 og 2001; Mordal 1989; Bohlin 1988). Særlig vil 
intervjuer være lite egnet i tilfeller der intervjusituasjonen er urolig og ukon-
sentrert, som absolutt ville vært tilfelle foran våre valgte arrangementer. 
 

 
3.2.1 Utvalg 

 
Som alternativ til å trekke et utvalg fra ei populasjonsliste, kan en, ut fra det 
totale antallet enheter en ønsker i utvalget, trekke et gitt antall publikum-
mere ved alle eller enkelte arrangementer. Vi har gjennomført en totrinns-
trekning, der første trinn var å velge arrangementene som publikummere 
skulle trekkes fra, og neste trinn å trekke publikummere. Ved de fleste 
arrangementene var det ikke praktisk mulig å stå ved inngangen for å trekke 
systematisk, og trekningen måtte derfor foregå der publikum oppholdt seg 
før forestillingens begynnelse. Dette betyr i praksis at vi har et slumpmessig 
trukket utvalg, som ikke er representativt i statistisk forstand. Det kan hende 
utvalget er representativt i representasjonsmessig forstand, men det lar seg 
altså ikke gjøre å beregne de statistiske usikkerhetene ved resultatene. 
 
Av de totalt 85 programmerte arrangementene ble det valgt ut 25 program-
poster2, der et korps av intervjuere spurte slumpmessig valgte representanter 
for publikum hvorvidt de var interessert i å delta i undersøkelsen. De 25 ut-
valgte programpostene ble plukket ut etter innhold og forventet publikums-
oppslutning, på grunnlag av programmene og samtaler med arrangørene. 
Antallet som skulle spørres var fastlagt på forhånd og var anslått til å skulle 
utgjøre 10-15% av forventet oppslutning. Dette utvalget ble så registrert 
med navn og adresse og fikk et spørreskjema sendt i posten kort tid etter at 
festivalen var avsluttet. Antallet som skulle spørres var fastlagt på forhånd, 
og det var svært få av de spurte som ikke ville være med.  
 

                                                 
1 Noen ganger også antesipering, hvis det er deltakelse og forbruk under hele festivalen det 
spørres om. 
2 I tillegg ble det levert ut skjema i deltakermappene til de som var meldt på de tre 
seminarene som gikk under Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.  Dette var 
seminarer som gikk over flere dager, og en måtte melde seg på forhånd  (trekkesann-
synligheten der er altså større, men svarprosenten lavere).  
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I vedlegg 2 vises en oversikt over hvilke programposter som har avgitt 
respondenter. Fordi det kun er betalende publikum som omfattes av denne  
undersøkelsen har vi satt opp både samlet antall svar og svar fra publikum-
mere. De samlede programmene for festivalene finnes i kapittel 4.  
 
Dersom det er store forskjeller mellom publikummerne ved de utvalgte fore-
stillingene og dem som besøkte andre forestillinger, vil det ha konsekvenser 
for representativiteten i materialet. Publikumsundersøkelsene ved både 
Norsk Litteraturfestival og DølaJazz dekker imidlertid over halvparten av 
det samlede publikum ved de billetterte forestillingene, og skjevhetene i de 
udekkede forestillingene må ha vært svært store for at de skulle de få avgjø-
rende innflytelse på materialet. For Vinterspillene dekker ”våre” forestil-
linger ca 20%1 av det samlede publikum, og risikoen for skjevheter er derfor 
større ved denne festivalen. Vi har ingen indikasjoner på at materialet er 
skjevt på grunn av utvalget av enkeltarrangementer, men ettersom dette er 
svært vanskelig å kontrollere for har vi heller ikke sikkerhet for det mot-
satte. Svarprosentene er forholdsvis høye, slik at faren for skjevheter pga 
systematiske frafall i alle fall er relativt liten (jfr. tab. 3.1. på neste side). 
 
Et metodisk problem som oppstår når delpopulasjoner i praksis overlapper 
hverandre, er at besvarelsene representerer personer, mens solgte billetter 
(populasjonslistene) representerer personbesøk. Dette problemet oppstår 
f.eks. ved undersøkelser av festivaler, der de samme personene ofte besøker 
flere enkeltarrangementer. Det samme problemet har en i forbindelse med  
”gjesteundersøkelser”, hvis en intervjuer tilreisende både ved overnattings-
bedrifter og attraksjoner, eller hvis en intervjuer turister ved attraksjonsan-
legg i områder der turistene besøker flere attraksjoner i samme område (jfr. 
Ericsson 1985). Fordi vi har oversikt over billettsalget og samtidig vet hvor 
mange billetter hver enkelt publikummer har kjøpt, trenger ikke data-
behandlingen i vårt tilfelle være svært sofistikert. Hovedpoenget er at an-
tallet besøkende målt i billettsalg altså må reduseres med faktoren for gjen-
nomsnittlig besøk pr. person, hvis en skal få fram den reelle populasjonen 
for hele festivalen (jfr. også kap. 3.2.2). 
 
Publikumsundersøkelsen er avgrenset til å omfatte ”betalende publikum”. I 
tabell 3.2 (på neste side) har vi satt opp anslagene2 over samlet besøk ved 
alle festivalarrangementene, inkludert også dem som ikke har betalt. Da 
omfattes altså både publikum ved åpne (gratis) arrangementer og ikke-
betalende ved ordinære, lukkede (billetterte) arrangementer. Det er, som vi 
ser, forholdsvis mange ikke-betalende som har deltatt i alle de tre 
festivalene, men disse omfattes altså ikke av denne undersøkelsen.  

                                                 
1 Den reelle andelen som dekkes er større enn 20%, men da vi mangler publikumstall for to 
av de utvalgte arrangementene, vet vi ikke hvor mye større. Sammenliknet med de to andre 
festivalene er andelen likevel lav. Dette skyldes primært at mange av (de store) arrange-
mentene ble gjennomført av samarbeidspartnere. Av Vinterspillenes egne arrangementer 
utgjør ”våre” arrangementer  64% av (793 av 1.240 solgte billetter). 
2 Anslagene over ikke-betalende er gjort av de respektive festivalarrangører. 
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Tab. 3.1 Utvalgte arrangementers andel av solgte billetter, besvarte skjemaer og 
svarprosent etter festival. Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 
2001. 
 Andel: solgte  Besvarte 
 Solgte billett- bill. v/utvalgte skjemaer Svar- 
Festival ter i alt arrangement i alt  prosent 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinterspillene  4.217 19%*  176 75 
No. Litteraturfestival  3.372 58%  280 60 
DølaJazz  2.653 60%  209 75 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Mangler publikumstall for to av forestillingene 
 
 

 

 
 

Tab. 3.2 Antall personbesøk i alt, antall solgte billetter i alt og antall solgte billetter på 
de utvalgte arrangementene. Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og 
DølaJazz 2001. 
 
 Person-  Solgte billetter Solgte billetter til under- 
Festival besøk i alt * i alt søkelsesarrangementer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinterspillene  8.517  4.217 793** 
No. Litteraturfestival  7.150  3.372  1.948 
DølaJazz  6.300  2.653  1.592 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*  Inkl. åpne arrangement og ikke-betalende ved lukkede arrangement, som eks.vis frivilige, gjester, 

utøvere, presse eller andre ikke-betalende. 
** Mangler tall for to av forestillingene. 

 
 

 

 
Tab. 3.3 Gjennomsnittlig antall billetterte programposter besøkt etter festival og 

involvering i festivalen. Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz. 
2001.  

 
 Annen 
Festival I alt Publikum involvering 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Vinterspillene  1,9  1,7  3,1 
No. Litteraturfestival* 2,9  2,7  4,0 
DølaJazz  2,6  2,0  4,7 
--------------------------------------------------------------------------------- 
*  Tallene er basert på samtlige billetterte arrangementer under festivalen,  
 også dem som er arrangert av medarrangørene. 
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Det betyr at frivillige, styremedlemmer, artister, eller andre som på en eller 
annen måte har vært tilstede under arrangementene, men uten å betale, ikke 
skal være med i populasjonen. Denne avgrensningen har betydning for be-
regningen av populasjonen, fordi disse gruppene besøker flere arrange-
menter enn vanlig publikum. De frivillige har vært tilstede ved et langt 
større antall arrangementer enn det betalende publikum (jfr. tab. 3.3). Dette 
skyldes vesentlig at mange har tilgang til arrangement i den grad de har tid 
og anledning, som godtgjørelse for innsatsen. Ettersom arrangørene er av-
hengig av store frivilligkorps for i det hele tatt å kunne gjennomføre 
festivalene, kan de utgjøre mange på enkelte forestillinger (jfr. kap. 5). 
 
 

3.2.2. Populasjonsberegninger: personer eller personbesøk? 
 

Særlig for de økonomiske beregningene, men også ved analyse av andre 
kjennetegn ved publikum, er det problematisk at det samlede antall billetter 
som er solgt ikke tilsvarer det samme antallet personer og at en heller ikke 
etter festivalen har en brukbar populasjonsliste. Før en begynner analysene, 
må en derfor estimere populasjonen målt i antall personer. Ytterligere 
kompliserende er de forholdsvis store forskjellene mellom fastboende og 
tilreisende i hvor mange enkeltarrangementer man deltar i, samt at det er 
forskjeller mellom rene publikummere og dem som på annen måte er in-
volvert i gjennomføringen (jfr. tab. 3.4 på neste side). Delvis spriker også 
disse forskjellene mellom de ulike festivalene, men her kan små basistall, 
særlig for Vinterspillene, gi noe tilfeldige utslag. 

Det er blant de fastboende vi finner det største spriket: de lokale har både de 
laveste og høyeste besøksfrekvensene. Blant publikum har lokale den laves-
te besøksfrekvensen, blant andre grupper (hovedsakelig frivillige) har lokale 
den høyeste deltakelsen. Dette er helt rimelig: for dem som bor i nærheten er 
det aktuelt å ta med seg ett enkelt arrangement i en festival selv om en er lite 
interessert i festivalprogrammet for øvrig. Hvis en må reise langt og først 
reiser er det mer sannsynlig at det er fordi en er interessert i større deler av 
programmet og vil besøke flere arrangementer. Lang reiseavstand indikerer 
altså både større interesse og (derfor) høyere betalingsvillighet. 
  
På den andre sida er det primært fastboende som er involvert som frivillige 
og bakkemannskap i disse festivalene, og som gjennom fribilletter/pass har 
anledning til å delta i mange arrangementer den tida de ikke er ”på jobb” for 
festivalen. Selv om frivillige altså også er publikum på arrangementene, gir 
de ikke direkte billettinntekter i kassa.  
 
Populasjonsestimatene for publikum må altså basere seg på betalende publi-
kum. Vi må derfor trekke ut dem som er direkte involvert i gjennomføring-
en, for ikke å få med for mange personer eller overestimere effektene. Fordi 
publikum er bedt om å oppgi forbruk i hele festivalperioden, ikke i forbin-
delse med ett enkelt arrangement, må en ta utgangspunkt i antall personer,  
ikke personbesøk. Ideelt sett burde en hatt opplysninger også om størrelsen 
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Tab. 3.4 Antall billetterte programposter besøkt etter festival, involvering i festivalen
 og bosted. Gjennomsnittlig antall forestillinger besøkt.   

Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. 
  
 

 Vinterspillene1:              Norsk Litt.festival:        DølaJazz                   :  
  Lhmr/Øy Andre Lhmr/Øy Andre  Lhmr/Øy Andre 
Involvering I alt /Gaus steder I alt /Gaus steder I alt /Gaus steder 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I alt 1,9 1,9 1,6 2,9 2,6 3,4 2,6 2,6 2,5 
 
Publikum 1,7 1,7 1,5 2,7 2,1 3,3 2,0 1,9 2,1 
Annet2 3,1 3,0 3,7 4,0 4,0 3,9 4,7 4,9 4,3 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Basis (n) (164) (122) (42) (229) (132) (102) (194) (109) (85) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1  For Norsk Litteraturfestival/Vinterspillene er det medregnet besøk på alle forestillinger som inngår i festivalen, 

også der andre institusjoner formelt har stått for enkeltarrangementer i festivalen. 
2 Frivillige, styremedlemmer, artister, eller andre som på en eller annen måte har vært tilstede under 

arrangementene, men uten å betale. 
 
 
 
 
Tab. 3.5 Beregning av populasjonene for de tre undersøkte festivalene. 

Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. 
 
 2001: Gj.snittlig   
Festival Solgte besøk pr. Antall 
 bill. i alt publikummer personer 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinterspillene 4.217   1,7  2.480 
No.Litteraturfestival 3.372   2,7  1.248 
DølaJazz 2.653   2,0  1.326 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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og sammensetningen av ”følgene” som besøker arrangementet sammen. 
Særlig hadde det vært nyttig å vite sammensetningen av følget for de 
tilreisendes vedkommende, fordi enkelte utgifter typisk vil gjelde for hele 
reisefølger, eks.vis overnattingsutgifter (jfr. også kap.10). Slike opplys-
ninger har vi imidlertid ikke. 
 
Det er imidlertid ikke mulig å kontrollere for skjevheter i materialet når det 
gjelder publikums bosted, selv om det er en svært viktig variabel for resulta-
tene av undersøkelsen. Utgangspunktet for beregning av populasjonen vil 
derfor være det samlede gjennomsnittet1 for antall forestillinger besøkt av 
alle betalende publikummere, uavhengig av bosted, på respektive festival.  
 
På grunn av utvalgsmetoden er det heller ikke mulig å slå sammen materi-
alet fra de tre festivalene, og vi kan derfor verken gi totaltall eller gjennom-
snittstall samlet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis så interessant.  
 
Grunnlaget for alle presentasjoner og beregninger som er basert på spørre-
skjemaundersøkelsen, er det antallet personer som vi har kommet fram til 
gjennom å dividere antallet solgte billetter med gjennomsnittlig antall 
arrangementer hver publikummer har deltatt på. De drøye 10.000 solgte 
billettene er kjøpt av omlag 5.000 personer. DølaJazz og Norsk Litteratur-
festival ble besøkt av ca 1.200-1.300 personer hver, mens ca 2.500 overvar 
Vinterspillene i år 2001 (se tab. 3.5). I den videre bearbeidningen av 
materialet er det altså dette antallet personer som utgjør basis for 
beregningene.  
 
Her i kapittel 3.2 har vi gjort rede for generell metode i forhold til  publi-
kumsundersøkelsene. Ytterligere metodiske finesser og avveininger berører 
framfor alt resultatene fra publikums forbruk under festivalene. Disse mer 
spesielle metodiske diskusjonene er plassert i direkte tilknytning til estima-
tene av de lokaløkonomiske virkningene i kap. 10.  
 
 

3.2.3 Bruken av materialet fra publikumsundersøkelsene 
 
Materialet fra publikumsundersøkelsene er benyttet først og fremst som 
grunnlag for økonomiske analyser, mens store deler av materialet ikke er 
blitt behandlet og analysert så grundig som vi kunne ønske. Dette skyldes at 
finansieringen av denne delen av prosjektet lenge var usikker. Norges 
forskningsråd ga så sent som høsten 2001 midler (gjennom en ekstra-
bevilgning) til siste del av publikumsundersøkelsene og til analyse av 
materialet, men midlene ble trukket tilbake ved årsskiftet 2001-2002 på 
grunn av kutt i bevilgningene til Forskningsrådet over statsbudsjettet. Dette 
innebar at vi ikke hadde ressurser til å gjøre så omfattende analyser av dette 
materialet som vi hadde ønsket. 

                                                 
1 Da vi ikke vet den reelle fordelingen for bosted i populasjonen, har vi ikke mulighet for å 
veie materialet etter bosted. 
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Del II Festivalers kvalitative dimensjoner 

4 Lillehammerfestivalene – utvikling og profil 

4.1 Generelt om festivalene 
 
Som nevnt i innledningskapitlet har det vært en sterk oppblomstring i antall 
festivaler over hele den vestlige verden spesielt i løpet av de siste 20-30 
årene. Også i Norge er det blitt svært mange festivaler, ikke bare i storbyer 
men også på mindre steder, først og fremst om sommeren. Noen steder er 
det én stor festival som arrangeres jevnlig og som engasjerer store deler av 
stedets befolkning, som for eksempel Norsk Revyfestival på Høylandet eller 
Melbu-Sommer i Melbu (Vaagland 1995), andre steder er det flere. Festiva-
lenes karakter er også varierende – noen er først og fremst lokale mens noen 
få, (særlig i forhold til det store antallet festivaler som ble antydet i kapittel 
1.1) har en mer nasjonal eller internasjonal profil.  
 
På Lillehammer arrangeres hvert år flere festivaler. Vi har valgt tre av disse 
som studieobjekter i dette prosjektet, nemlig Vinterspillene, Norsk 
litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene og DølaJazz1.  
 
I motsetning til de fleste andre festivaler i Norge arrangeres alle de tre 
utvalgte festivalene utenom sommer- og turistsesongen, nemlig henholdsvis 
i februar, mai og oktober hvert år. De tre har vært og er fortsatt innbyrdes 
ulike, men de har alle utspring i lokalsamfunnet og forholder seg til dette på 
mange måter. De er dessuten underlagt de samme lokale forventningene til 
både kulturpolitiske og lokaløkonomiske virkninger (jfr. kap. 7). Fra 
offentlige aktørers side er det dessuten et uttalt ønske om å se de tre 
festivalene i sammenheng og å stimulere til samarbeid dem imellom, fordi 
en mener de kan utfylle og gjensidig styrke hverandre.  
 
Det viktigste samarbeidstiltaket hittil er prosjektet VANDringer, som de tre 
festivalene og barnefilmfestivalen Amandus har tatt initiativ til, og som er et 
samarbeid mellom festivalene og skoler og kulturskoler i Lillehammer og 
nabokommunene, samt et korps for funksjonshemmede, Utsiktsbakken 
Brassband. Det treårige prosjektet startet i 2001 og gjennomføres i forkant 
av hver av festivalene hvert år. Det innebærer at unge i alderen 14-15 år får 
tilbud om seminar med profesjonelle instruktører, der det forberedes en 
kunstnerisk forestilling (Scene Ung) som presenteres i Lillehammer sentrum 
som ledd i den enkelte festival2.  

                                                 
1 Lillehammer Bluesfestival har siden 1998 vært et kommersielt arrangement knyttet til 
SAS Radisson Hotell Lillehammer, og Barnefilmfestivalen Amandus arrangeres av Norsk 
filminstitutt i samarbeid med Lillehammer kino/Lillehammer kommune, Oppland 
fylkeskommune og Høgskolen i Lillehammer. 
2 Et annet samarbeidsprosjekt, ”Hvis jeg var…”, ble gjennomført forut for hver av 
festivalene i perioden 2000-2001. Se mer om dette i avsnittet om Vinterspillenes program i 
2001, i kap. 4. 



 36

Alle de tre festivalene er medlemmer i Nettverksorganisasjonen Norske 
Festivaler, som i 2002 teller 39 kunstfestivaler innen ulike kunstuttrykk og 
har følgende kriterier for medlemskap:  

”Festivalen skal ha en formålsparagraf med en klar kunstnerisk profil 
innen dans, film, teater, bildende kunst, litteratur og/eller musikk, eller en 
kombinasjon av disse.” (Walderhaug 1999:55). 

 
Vi vil i dette kapitlet kort beskrive de tre utvalgte festivalenes bakgrunn og 
historikk, og deres profil, omfang og utvikling over tid.  
 
 

4.2 DølaJazz Lillehammer Jazzfestival  
 
4.2.1   Historikk og utvikling  

 
Den første jazzfestivalen i Lillehammer fant sted allerede våren 1978, og 
var organisert av den lokale jazzklubben og jazzinteresserte studenter ved 
daværende Oppland distriktshøgskole. Ettersom studenter var den viktigste 
gruppen av støttespillere og entusiaster, og ettersom våren er eksamens-
periode for studenter, ble festivalen to år senere flyttet til oktober måned. 
Mange var entusiastiske til å arbeide for festivalen, blant annet jazzklubbens 
medlemmer og folk som selv spilte jazz. Fra midt på 1980-tallet la jazz-
klubben ned sin aktivitet1, ettersom de fleste av medlemmene foretrakk å 
jobbe for festivalen framfor å organisere konserter som trakk bare et lite 
publikum.  
 
Da Lillehammer i 1988 ble tildelt de Olympiske Vinterleker for 1994 og 
forberedelsene til disse startet, opplevde både DølaJazz og andre ”gamle” 
lokale tiltak en nedgangstid til fordel for fokus på det nye som skulle skje. 
Tre år gikk uten at det ble arrangert jazzfestival i Lillehammer. Høsten 1990 
startet en ny gruppe jazz-entusiaster arbeidet med å gjenreise festivalen. 
Flere ivrige enkeltpersoner engasjerte seg, men det ble ikke bygd opp noe 
organisatorisk rammeverk for arbeidet før i 1993, da et nytt styre overtok.  
 
Siden har festivalen i all hovedsak hatt samme innholdsmessige kjennetegn 
og organisatoriske oppbygging. Disse blir nærmere beskrevet henholdsvis i 
kap. 4.2.2 og i kapittel 5. 
 
DølaJazz mottar i dag årlige tilskudd fra Lillehammer kommune, Oppland 
fylkeskommune og fra Norsk kulturråds tilskuddsordning til musikk-
festivaler. I tillegg til disse generelle tilskuddene søker festivalen også 
prosjektstøtte til enkelttiltak fra ulike instanser. 

                                                 
1 Noen år senere ble det gjort forsøk på å blåse nytt liv i jazzklubben, men aktiviteten var 
liten og sporadisk helt fram til slutten av 1990-tallet. I dag arrangerer klubben månedlige 
konserter og er dessuten en viktig støttespiller for DølaJazz. 
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4.2.2   Festivalens profil 
 
Da festivalen gjenoppsto på begynnelsen av 90-tallet var festivalledelsen lite 
opptatt av målgrupper. Festivalen skulle være en sosial happening som ikke 
henvendte seg primært til et jazzinteressert publikum. Det viktigste var å 
fylle lokalene mest mulig, og at dette skjedde rundt et produkt av kvalitet. 
 
Jobbing med programmet sto helt sentralt. Det ble lagt vekt på at program-
met skulle ha høy kvalitet, men det skulle ikke nødvendigvis bare bestå av 
jazz men gjerne også cross-over-tilbud. Samtidig ønsket en at DølaJazz 
skulle markere seg blant jazzinteresserte, kanskje særlig utenfor Lille-
hammer. Det ble derfor lagt vekt på å utvikle kontakter og utveksle 
erfaringer med andre jazzfestivaler, som Kongsberg, Voss og Molde, og 
med sentrale aktører i det nasjonale jazzmiljøet. 
 
Det å gi et kvalitetsmessig godt og bredt tilbud innenfor jazz-sjangeren, har 
vært festivalens ambisjon helt fra starten. Jazzfestivalene i Molde og 
Kongsberg har vært viktige referansepunkter i denne sammenheng.   
 
Festivalens profil er i dag i all hovedsak nyere norsk jazz, med vekt på 
yngre musikere, som presenteres enten i rene norske grupper eller i samspill 
med framtredende utenlandske musikere. Det er videre en ambisjon at en 
hvert år skal ha minst ett prosjekt hvor lokale amatører samarbeider med 
nasjonale og/eller internasjonale krefter i en tilrettelagt læringssituasjon. 
Videre søker festivalen aktivt å presentere eksempler hvor jazz smeltes 
sammen med andre musikkformer. Det blir også lagt vekt på å gi utøvere i 
det lokale og regionale musikklivet en plass i festivalen. Festivalen ønsker 
også bidra til musikalsk ”fostring” av kommende musikergenerasjoner, og 
legger derfor vekt på å trekke ungdom aktivt med både på utøversiden (som 
musikere og designere), som frivillige og som publikum og seminar-
deltakere. Det gjennomføres blant annet hvert år et seminar for unge 
jazzutøvere i lokalmiljøet og regionen, med profesjonelle instruktører, og 
resultatet av seminaret presenteres på festivalens utescene under festivalen. 
Videre framføres resultater av fellesprosjektet VANDringer/Scene Ung, 
som er beskrevet tidligere. Hvert år arrangeres dessuten et karnevalspreget 
opptog for barn i byens gater. 
 
Festivalen har hvert år også en lokal festivalkunstner, som utformer 
festivalplakaten og eventuelt motiv for program og t-skjorter, og sam-
arbeider dessuten med både Nansenskolen og Vargstad videregående skole 
om utsmykkingsarbeider og visuell profil. Festivalen markerer seg dermed 
sterkt i bybildet gjennom elementer som bannere, skulpturer, plakater og 
lysmarkeringer på bygninger og i gateløp, i tillegg til det nevnte 
barneopptoget.  
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Fig. 4.1  DølaJazz.  
Program 2001. Åpne arrangementer 

Torsdag 11.oktober 
Åpningskonsert John Scofield Trio (Maihaugen) 
Ståhls Blå (Felix) 
Perculator (Zipper) 

Fredag 12.oktober 
 Scene Ung – Jazzscener (Lilletorget) 
Barnekonsert m/Marianne Kostøl (Kh. Banken) 
Silje Nergaard kvartett (Maihaugsalen) 
Majkens Swing Society (Bøndernes hus) 
Sommerro/Inderberg/Løvlid (Lillehammer kirke) 
Petter Wettre trio (Kulturhuset Banken) 
Stokstad/Jensen Trad.band (Bøndernes hus) 
Jamnatt (Kulturhuset Banken) 

Lørdag 13.oktober 
O.Røsbak og H.Sommerro (LillehammerKunstmuseum) 
Barneteaterkonsert (Kulturhuset Banken) 
Skomsork m/Cikadakvartetten (Kulturhuset Banken) 
Seminarkonsert (Plan B) 
Fri Flyt (Bøndernes hus) 
3 i ett: A la carte, Finn Kraabøl trio, Bjørnar Nilsen’s (Victoriahjørnet) 
Urban Connection (Kulturhuset Banken) 
Womens Voice (Bøndernes hus) 
Supernatta (Kulturhuset Banken) 
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4.2.3 DølaJazz 2001 
 
DølaJazz-programmet besto i 2001 av i alt 20 arrangementer og varte fra 
torsdag kveld til og med lørdag kveld/natt. Antall arrangementer var noe 
redusert fra året før, da en erfarte at for mange arrangementer foregikk 
parallelt og at det dermed ble lite publikum på flere arrangementer. Hele 
programmet er presentert i figur 4.1.   
 
Festivalen hadde ett stort internasjonalt navn dette året, nemlig John 
Scofield. Programmet inneholdt ellers både det norsk-afrikanske 
samarbeidsprosjektet Women’s Voice og en stjerne på den nasjonale 
musikkhimmelen, Silje Nergaard kvartett. Disse tre var tenkt som de store 
trekkplastrene. Programmet spente ellers fra relativt smale og eksperi-
menterende konserttilbud til mer inkluderende genre som swingjazz og 
norsk visesang.  
 
Publikumsmessig var Silje Nergaard kvartett og Women’s Voice de største 
suksessene, mens John Scofield ikke trakk fullt så mange. Derimot ble en 
relativt improvisert fellesopptreden med Ove Røsbak og Henning Sommerro 
svært vellykket publikumsmessig og kunstnerisk.  
 
I tillegg til Scene Ung bød festivalen også på flere andre tilbud med og for 
barn og unge, nemlig en barnekonsert, en barnetaterkonsert og en ungdoms-
konsert, framføringer på festivalens utescene ved deltakere på seminaret for 
unge jazzutøvere, og festivalopptog for barn. Festivalens avslutnings-
arrangement, Supernatta, som omfatter flere parallelle tilbud i ulike deler av 
Kulturhuset Banken, inkluderte dessuten en rock-/beatkonsert med bandet 
Gåte, som trakk mye ungdom, i tillegg til et salsaorkester mer rettet mot det 
voksne publikum. 
 
Kulturhuset Banken er DølaJazz’ hovedarena, men det blir arrangert 
konserter også mange andre steder. Blant annet er den tidligere møtestedet 
for bygdefolket i byen, Bøndernes Hus, blitt en viktig arena for festivalen, i 
tillegg til Maihaugsalen, Lillehammer kirke og flere av byens utesteder, 
deriblant også typiske ungdomssteder (Zipper, Plan B, Felix). Det var 
dessuten konserter utendørs både fredag og lørdag på utescenen på Stor-
torget, der både lokale utøvere og artister fra hovedprogrammet utfoldet seg.  
 
Festivalen markerte seg ellers i byen på mange måter: Bannere, plakater, 
skulpturer, lysmarkeringer på flere plasser og bygg i sentrum. Årets festival-
kunstner ble profilert også gjennom en egen utstilling i Lillehammer 
bibliotek, og flere av festivalkunstnerne fra tidligere år bidro med gevinster 
til et kunstlotteri, som ble gjennomført for første gang dette året. 
 
Festivalen fikk mye medieomtale særlig i lokalmediene, men også i 
hovedstadsaviser og fagblader for jazz-miljøet i Norge.  
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4.3 Vinterspillene 
 

4.3.1   Historikk og utvikling 
 
Vinterspillenes forløper, Vinterbilder, startet i 1991 etter initiativ fra 
daværende leder i Lillehammer Handelsstands forening. Vedkommende 
ønsket å støtte opp om Lillehammer kommunes arbeid med å profilere 
Lillehammer som kulturby og samtidig bidra til å bryte ned grenser og 
skape dialog mellom ulike miljøer i byen, ved å skape et koordinert kultur-
program i en uke i februar. Det første Vinterbilder-arrangementet hadde 
handelsstanden, kulturlivets institusjoner, reiselivet samt Lillehammer 
kommune som økonomiske bidragsytere, og hadde ”Kunst i forrige 
århundre” som tema. Det ble fulgt opp med tilsvarende arrangement også i 
1992, da med LOOC (Lillehammer Olympic Organisation Committee) som 
viktig premissleverandør, og det ble lagt vekt på at arrangementet skulle 
”peke på” det førolympiske kulturprogrammet.  
 
Mot slutten av 1992 ble arrangementsselskapet Kalas (Kulturarrangement 
Lillehammer A/S) etablert1, som et etterbruksselskap knyttet til kultur-
seksjonen i LOOC, med ansvar for utvikling av kulturarenaene og 
gjennomføring av arrangementer. En mer langsiktig intensjon med Kalas 
var at selskapet skulle bidra til å utvikle og holde på den arrangements-
kompetansen som ble bygget opp rundt OL når det gjaldt kultur, slik at den 
kunne videreføres etter OL.  
 
Kalas var gjennomføringsansvarlig for det første festivalen med navnet 
Vinterspillene, i 1993, og for alle de senere Vinterspillfestivalene til og med 
1998. I 1993 inngikk festivalen i det olympiske prøvearrangementet, og i 
1994 var den del av OLs kulturprogram og ble gjennomført som et to 
måneder langt kulturprogram fra januar til mars. Festivalens sterke 
koblinger til LOOC-systemet innebar at den fikk et stort budsjett og et 
profesjonelt gjennomføringsapparat til rådighet, og at den ble underlagt de 
samme høye ambisjoner som resten av OL-systemet når det gjaldt kvalitet 
og profesjonalitet.  
 
Etter OL ble det fattet et vedtak i kommunestyret om å engasjere Kalas til å 
bygge opp en ny organisasjon for Vinterspillene og arrangere festivalen. 
Kommunen bevilget en million kroner til gjennomføring av festivalen i 
1995. Dessuten ble utdelingen av Spelemannsprisen dette året, som også ble 
brakt til byen gjennom Kalas, lagt inn som en del av Vinterspillprogrammet, 
med et eget budsjett på 2 mill.kr.  
 
Kalas trakk seg som gjennomføringsansvarlig etter festivalen i 1998, på 
grunn av reduserte offentlige bevilgninger til selskapet, og festivalen ble 
arrangert i kommunens regi i 1999. Senere samme år ble Stiftelsen 
                                                 
1 Kalas (Kulturarrangement Lillehammer A/S) ble etablert for å gjennomføre 
kulturarrangementene under og etter OL i 1994. Aksjeselskapet besto av Lillehammer 
kommune, Oppland fylkeskommune, De Sandvigske Samlinger og Lillehammer Utvikling. 
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Vinterspillene1 etablert, med ansvar for å gjennomføre festivalen som et 
årlig arrangement. Senere samme år ble det ansatt festivalleder i 50% 
stilling, på  9 måneders engasjementskontrakt.  
 
Fra 1996 til 2001 ble Vinterspillenes budsjett nesten halvert, hovedsakelig 
fordi det kommunale tilskuddet til festivalen gradvis ble nedtrappet med 
flere hundre tusen kroner i året, blant annet som ledd i kommunens vedtak 
om å likestille de tre festivalene og gi hver av dem kr 150 000 fra 2000 
(jfr.kap. 7.3.1). I  2001 bidro imidlertid kommunen med tjenester til en verdi 
av kr 100 000 i tillegg til tilskuddet. Fylkeskommunens bidrag har vært 
stabilt over flere år (kr 120 000), men det har enkelte år vært gitt noe 
prosjekttilskudd  i tillegg (senest i 2001). Til gjengjeld kom staten2 inn med 
støtte til festivalen fra 1998. Dette statstilskuddet økte hvert år i de første tre 
årene, men ble i 2001 noe redusert. I 2002 fikk festivalen tilsagn om stats-
tilskudd for tre år framover, etter at både kommunen og fylkeskommunen 
bekreftet vilje til å gi støtte til festivalen i like mange år. Dette gir festival-
ledelsen en langt større økonomisk forutsigbarhet enn tidligere, noe som 
ikke minst er viktig fordi festivalen arrangeres så tidlig på året. Tidligere har 
det meste av planleggingen av kommende festival måttet gjøres før en visste 
om en fikk statstilskudd eller hvor stort det ville bli.  
 

 
4.3.2   Festivalens profil  

 
Det var først og fremst LOOCs tanker som lå bak når det gjaldt festivalens 
kulturelle profil i årene før, under og like etter OL. Profilen var ikke knyttet 
til noen bestemt sjanger men hadde utgangspunkt i vinteren som fenomen. 
Den ble dessuten sterkt assosiert med en kulturell elite som få lokalt følte 
tilhørighet til, og den hadde et kulturelt repertoar som lå fjernt fra det som 
det lokale kulturliv benyttet.  
 
Lillehammer kommune tiltenkte imidlertid festivalen en rolle i 
etterbruksarbeidet, og så den som viktig særlig i forhold til det å ivareta og 
videreutvikle folkefest-imagen og vinterprofilen fra OL. For å styrke 
vinterprofilen ønsket kommunen at Vinterspillene skulle omfatte både 
kultur- og idrettsopplevelser. Det såkalte Barnas OL, som et av byens 
idrettslag hadde stått bak i 1992 og 1993, ble innlemmet i festivalen fra 
1995 – nå under navnet Kristin og Håkon-lekene – men med et lokalt 
idrettslag som praktisk arrangør.  
 
Særlig i årene like før og like etter OL var forventningene til festivalen både 
store og sammensatte. Den skulle være både en kultur-/idrettsfestival og et 
reiselivsprodukt, den skulle synliggjøre både det lokale, det regionale, det 

                                                 
1 Lillehammer Turist AS, Lillehammer Idrettsråd, Lillehammer Musikkråd, Lillehammer 
Olympiapark, Lillehammer Sentrum Drift AS, Strandtorget Senterforening, Lillehammer 
kommune, Norges Olympiske Museum AS 
2 Statens festivalstøtteordning ble fram til 2000 forvaltet av Rikskonsertene, men ble så 
overført til Norsk kulturråd.  
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folkelige og det innovative, og den skulle ta i bruk arenaene i Lillehammer. 
Det faktum at festivalen hadde gode økonomiske kår i disse årene førte til at 
ambisjonsnivået ble høyt og at arrangementet fikk mye oppmerksomhet.  
 
Det kommunale tilskuddet til Vinterspillene ble redusert fra 1997 og det ble 
samtidig gitt signaler om ytterligere reduksjon de kommende årene. 
Samtidig ble det også ble stilt som krav at festivalen innen tre år skulle være 
inne som fast post på statsbudsjettet1, noe som førte til at arbeidet med 
festivalens profil ble satt i høysetet. Følgende kunstneriske hovedmålsetting 
ble nedfelt: 

• å bruke vinter, snø, is og kulde som kunstnerisk og kreativt 
incitament for skapende kunstnere innen Norden. 

• å vise vinteren som kontrastenes årstid med lys og mørke, kulde og 
varme.  

• å vise at vinteren er noe vakkert, poetisk og spennende - en vei mot 
noe godt. 

 
Samtidig ble festivalens langsiktige formål slik formulert:  

• å styrke livskvaliteten og engasjementet i lokalsamfunnet hos byens 
innbyggere gjennom et spennende og allsidig kulturtilbud 

• å medvirke til å markedsføre og profilere Vinterbyen Lillehammer, 
fornye dens image og derigjennom skape grunnlag for nye 
målgrupper for byens turisme og næringsliv. 

 
Arbeidet med å utvikle profilen førte til et pilotprosjekt i 1998 med en 
konsertserie i Mesnaelvas frosne fossefall. Dette har siden vært festivalens 
kunstneriske varemerke, kalt Frozen Waterfall Concerts. Festivalens egen 
ambisjon er å bli den ledende norske musikkfestivalen på vinterstid.  
 
Suksessen med pilotprosjektet Frozen Waterfall i 1998 var en sterkt med-
virkende årsak til at festivalen samme år kom inn under den statlige støtte-
ordningen til musikkfestivaler. Et viktig kriterium for støtte over denne 
ordningen er at musikk skal utgjøre hovedtyngden i festivalen. Det legges 
videre vekt på at festivalene også har lokal og regional støtte, som ses som 
en indikasjon på festivalenes forankring i lokalmiljøet. Da festivalen fikk 
redusert statlig støtte til festivalen i 2001 ble dette begrunnet med at lokale 
og regionale myndigheter hadde redusert sin støtte til festivalen over flere år 
og ikke lå på et nivå som tilsa større statlig bevilgning. 
 
Målsettingen om en nordisk profil har en forsøkt å nå ved hvert år å knytte 
festivalprogrammet til et land eller område i Norden, blant annet ved å 
invitere kunstnere derfra og gi festivalen et tema som knytter an til ved-
kommende land/område. For eksempel var Frozen Waterfall-konsertene i 
flere år ved kunstnere fra et av de andre nordiske land. Den nordiske 
profilen har også medført økonomisk tilskudd fra nordiske kilder. 
 
                                                 
1 Pr 2002 er bare noen få festivaler inne på Statsbudsjettet. Disse festivalene årlig får flere 
millioner kroner hver, må de andre festivalene søke Norsk Kulturråd om støtte hvert år.  
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Vinterspillene arrangeres hvert år omtrent midt i februar. Selve 
festivalprogrammet foregår fra torsdag til søndag, men ”oppvarmende” 
innslag starter gjerne tidligere i uken. Festivalen omfatter hvert år flere 
arrangementer som andre står som ansvarlige for, både når det gjelder 
gjennomføring og økonomi. Noen av disse er årlige begivenheter som nå 
legges til Vinterspill-uken, som for eksempel følgende: 

- Konferanse om Kultur og næring v/Lillehammer kommune og 
Lillehammer kunnskapspark 

- Vinterfestivalen for byens skolekorps v/korpsene 
- Barneskirennet Kristin og Håkon-lekene v/Vingar Idrettslag 
- Filmseminar v/Høgskolen i Lillehammer  

 
I tillegg til disse kommer andre ikke-årvisse arrangementer som mer eller 
mindre bevisst legges til samme periode og gis mulighet for å bli annonsert 
under Vinterspill-paraplyen. 

 
 
4.3.3   Vinterspillene 2001 

 
Forut for festivalen i 2001 hadde styret fattet avgjørelse om at en i sterkere 
grad skulle bygge programmet rundt Mesnaelva, for å styrke vinterprofilen, 
utnytte naturens elementer og ”spisse produktet”. Målet var videre å bruke 
snø og is som et kunstnerisk uttrykk, vise at vinteren er noe positivt og 
presentere den nyskapende samtidskunsten for et større publikum og på nye 
arenaer. Som følge av dette ble en ny arena langs elveløpet tatt i bruk, 
nemlig den såkalte ”Collets bro”, der det ble holdt to konserter. 
Installasjoner i snø og is blir for øvrig brukt som kulisser på alle 
utearenaene, også på Stortorget der det årlig blir presentert 
barneforestillinger.  
 
I programarbeidet ble det dette året, i tillegg til det som er nedfelt som 
festivalens egen visjon og målsetting, også lagt vekt på å tilfredsstille 
forventningene til lokale og regionale aktører som enten allerede ga 
økonomisk støtte til festivalen eller som en ønsket å få med ”på laget”. En 
prøvde derfor å gi festivalen både en sterkt lokal og regional karakter og 
samtidig en nasjonal karakter, en ønsket å rette seg ikke bare mot voksne 
men også mot barn og unge, en ville ha både nyskapende og folkelige 
innslag, og en ville tildra seg medienes oppmerksomhet med tanke på 
reiselivsutvikling.  
 
På grunn av sent tilsagn om tilskudd fra Norsk kulturråd lyktes en ikke i å 
fylle intensjonen om å ha et annet nordisk land representert i festivalen. I 
motsetning til tidligere år hadde festivalen derfor heller ikke noe spesifikt 
tema.  
 
Festivalprogrammet i 2001 talte i alt 52 enkeltarrangementer/forestillinger, 
fire seminarer, en forelesning og en konferanse. Av arrangementene var 24 
arrangert av Vinterspillene enten alene eller i samarbeid med andre, mens de  
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Fig. 4.2  Vinterspillene.  
Program 2001. Åpne arrangementer 
 

Vinterspill-prolog: 
Mandag 12.februar 
Chick Corea og Trondheim Jazzorkester (Kulturhuset Banken) 

Tirsdag 13.februar 
Revyen Vorspiel, Lillehammer amatørteater (Kulturhuset Banken)  
Soløye – Kari, Lars og Ola Bremnes (Maihaugsalen) 
 
Onsdag 14.februar 
Revyen Vorspiel, Lillehammer amatørteater (Kulturhuset Banken)  
Trollfugl – konsert med gruppen Streif (Bankkafeen)  
 
Vinterspillene: 
Torsdag 15.februar 
Åpningsforestillingen ”Hvis jeg var.. ", femteklasser fra to av byens skoler (Stortorget) 
Folkemusikkgruppen Kvarts (Kulturhuset Banken)   
Vaginamonologene (Maihaugsalen) 

Fredag 16.februar 
Lillehammer kulturskoles konsert (Kulturhuset Banken)    
Frozen Waterfalls med KRØYT (Mesnaelva)    
Korkonsert (Nordre Ål kirke)      
Dans- og slagverkforestillingen Entré (Maihaugsalen)    
Den norske mannsoktett og VM-trosserne (Kulturhuset Banken) 

Lørdag 17.februar 
Vintermarked på Stortorget 
Åpning av utstilling med Gitte Dæhlin (Lillehammer Kunstmuseum)  
Korpskonsert med Brøttum skolekorps (Bankkafeen)  
”Det er sant hvert evig ord”, Lars Andreas Larssen og Monna Tandberg (K-huset Banken) 
”Meditasjoner”, Inge Ås/Olemic Thomessen (Collets bro)  
Lillehammer byorkester, Stein Erik Olsen og Roar Engelberg (Maihaugsalen)  
Vidar Sandbeck – ”med nogo attåt” (Jorekstad) 
Ungdomskonsert med Madcon (Elevsenteret) 
Frozen Waterfalls med KRØYT (Mesnaelva)    
MadCon (Regionalt elevsenter)      

Søndag 18.februar 
Kristin og Håkon-lekene (Birkebeineren Skistadion) 
Konsert med Paizokvartetten  (Lhmr. kunstmuseum)  
”Meditasjoner”, Inge Ås/Olemic Thomessen (Collets bro) 
”Blås i vinteren”, korpsene i Lillehammer (Maihaugsalen)   
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øvrige var arrangementer i andres regi som ble annonsert og markedsført 
som del av Vinterspillenes program – derav 10 dukketeaterforestillinger for 
barn. Programmet i sin helhet er presentert i figur 4.2. 
 
Jazzmusikeren Chick Corea var den eneste internasjonalt kjente artisten i 
festivalen, for anledningen i samspill med Trondheim Jazzorkester. Ellers 
representerte søskentrioen Kari, Lars og Ola Bremnes, folkemusikkgruppen 
Kvarts og Riksteatrets forestilling Vaginamonologene  de mest 
framtredende nasjonale innslagene.  
 
Til gjengjeld hadde festivalen flere innslag med lokale utøvere enn det som 
har vært tilfelle tidligere. Programmet omfattet både en lokal revy, konserter 
med Lillehammer byorkester, Lillehammer kulturskole, lokale korps og kor, 
og et lokalt dukketeater. I tillegg var lokale utøvere representert både i 
konserten ”Meditasjoner” ved Collets bro og i Frozen Waterfall-konserten. 
 
Åpningskonserten for festivalen var konsertforestillingen ”Hvis jeg var…”. 
Sammen med en forfatter hadde elevene i 5.klasse ved to av byens 
barneskoler laget egne tekster, som en komponist hadde laget musikk til. 
Forestillingen var den siste i en serie på tre som var resultat av et 
fellesprosjekt mellom Vinterspillene, DølaJazz og Norsk litteraturfestival i 
perioden 2000-20011.  
 
Under festivalen ble det også arrangert et seminar for skolekorpsene i 
Lillehammer, og to av festivalmusikerne spilte på flere av byens 
institusjoner en dag i festivalperioden. 
 
Dans- og slagverkforestillingen Entré var et innslag som ikke oppnådde den 
pubikumsoppslutningen som var ventet. Frozen Waterfall-arrangementene 
er alltid publikumsfavoritter, men årets konsert med KRØYT ble av mange 
sett på som smal og vanskelig tilgjengelig.  
 
Mange av arrangementene foregikk i Kulturhuset Banken og andre av de 
vanlige kulturlokalene i byen. Festivalens vinterprofil ble imidlertid 
understreket ved ikke bare de to Frozen Waterfall-konsertene men også to 
forestillinger ved Collets Bro. Vintermarkedet på Stortorget på 
festivallørdagen var resultat av samarbeidet mellom Vinterspillene og 
Lillehammer Sentrum Drift AS, men er en tradisjon i Handelsstandens regi 
og ville vært gjennomført også uavhengig av festivalen. 
 
Kunstnergruppen MINUS sto for scenografien til Frozen Waterfall-
konsertene, snøscenen på Stortorget til ”Hvis jeg var”-forestillingen og 
andre installasjoner av is og snø. 

                                                 
1 De to første forestillingene ble vist under Norsk litteraturfestival og DølaJazz i 2000. 
Prosjektsamarbeidet mellom de tre festivalene er videreført i prosjektet VANDringer/ 
Scene Ung, som er omtalt blant annet i kapittel 4.1. 
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4.4   Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene 
 

4.4.1   Historikk og utvikling 
 
I 1992 la en daværende ansatt på Nansenskolen i Lillehammer fram et notat 
med forslag om å arbeide for å få til en litteraturfestival i Lillehammer med 
utgangspunkt i Sigrid Undsets navn og diktning. Lillehammer ble sett som 
et naturlig sted for en slik festival, ettersom Undset bodde og skrev en rekke 
av sine romaner her. Initiativet ble positivt mottatt blant annet fra 
Lillehammer kommune, som blant annet så Bjerkebæk som en viktig 
forutsetning i det fremtidige kulturplanarbeidet i kommunen. Også Sigrid 
Undsets forlag Aschehoug fikk tidlig del i ideen, og stilte seg positiv til den. 
 
Prosessen fram til realisering av festival-ideen hadde flere ledd, men det var 
i all hovedsak miljøet ved Nansenskolen som førte an i arbeidet. I 1993 og 
1994 arrangerte Nansenskolen to seminarer som tok for seg temaer relatert 
til Sigrid Undsets liv og forfatterskap, nemlig henholdsvis ”Biografien som 
litterær genre” og ”Middelalderen”, og gikk under navnet ”Sigrid Undset-
seminar”. Umiddelbart etter seminaret i 1994 ble det holdt et uformelt møte1 
der innhold, organisering og finansiering av fremtidige Sigrid Undset-dager 
ble drøftet. Deltakerne på møtet ble enige om at en eventuell fremtidig 
litterær festival i Lillehammer skulle være rettet mot fagmiljøer og det 
allment kulturinteresserte publikum i Norge, men også oversettere og 
formidlere av norsk litteratur i utlandet.  
 
Allerede i oktober 1994 ble Stiftelsen Sigrid Undset-dagene opprettet, og 
samme høst ble en prosjektleder ansatt i 50% stilling med ansvar for det 
faglige og administrative arbeidet med å arrangere litteraturfestivalen i 
Lillehammer.  
 
I den første tiden etterpå ble det arbeidet mye med å skape et finansielt 
grunnlag for festivalen gjennom offentlig støtte og sponsorinntekter. Ved 
hjelp av Aschehoug Forlag fikk festivalen tre legater som sponsorer til det 
første årets festival, i tillegg til at festivalen fikk støtte fra Oppland 
fylkeskommune, Lillehammer kommune og Utenriksdepartementet. Videre 
ble det arbeidet med å samle Lillehammers kulturinstitusjoner til et felles 
løft, der de ulike institusjonenes erfaring og kompetanse sammen skulle 
bidra til en kvalitetsmessig god festival. Tanken var at hver av de 
samarbeidende institusjonene i stor grad skulle styre sitt eget kunstneriske 
program, med utgangspunkt i den kunstneriske overbygningen som er 
vedtatt av styret for festivalen.  

                                                 
1 Følgende personer/institusjoner var invitert til møtet: Forlagsdirektør William Nygaard fra 
Aschehoug Forlag A/S, Christianne Undset Svarstad fra Bjerkebæk (arving), 
fylkeskultursjef Arnfinn Engen fra Oppland fylkeskommune, kultursjef Hanne Mari Nyhus 
fra Lillehammer kommune, direktør Olav Aaraas fra Maihaugen, leder i Oppland 
forfatterlag Erik W. Thomassen , leder i Lillehammer Utvikling A/S Bjørgulv Noraberg, 
statssekretær Geir Grong i Utenriksdepartementet, ekspedisjonssjef Stein Sægrov i 
Kulturdepartementet og rektor Lucy Smith fra Universitet i Oslo. 
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I løpet av det første året etter at festivalen og stiftelsen var etablert ble en 
eventuell formalisert tilknytning til arrangementsselskapet Kalas diskutert1. 
Lillehammer kommune ønsket å knytte litteraturfestivalen sterkere til Kalas 
for å utnytte denne organisasjonens erfaring og kompetanse i å gjennomføre 
kulturarrangementer, men også for å sikre Kalas videre oppgaver etter OL. 
Forslaget ble drøftet i styret og Rådet for festivalen, som vedtok å ikke gå 
inn i en slik formalisert allianse med Kalas. Festivalaktørene fryktet en 
kommersialisering av festivalen, og ønsket dessuten en organisasjonsmodell 
som ivaretok en nær tilknytning til kulturinstitusjonene og som gjorde det 
mulig å fortsatt dra nytte av deres kompetanse og nettverk.  
 
Det finnes ingen egen statlig støtteordning for litteratur (eller teater), slik det 
gjør for musikkfestivaler. Fra 1999 har imidlertid Norsk Litteraturfestival/ 
Sigrid Undset-dagene vært sikret en fast grunnbevilgning over stats-
budsjettet, som del av bevilgningen til Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk. 
Både Bjerkebæk og Norsk litteraturfestival forvaltes av Maihaugen2, og 
statsstøtten til litteraturfestivalen overføres som en øremerket del av 
Maihaugens budsjettpost. I tillegg søkes det også prosjektstøtte over Norsk 
kulturråds avsetning til litteraturtiltak til enkeltprosjekter.  
 
I 2001 inngikk Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene et samarbeid 
med Den Norske Forleggerforening, med det mål å skape en årlig møteplass 
og fokus for litteraturinteressen i Norge. Samarbeidet var i første omgang 
ment som et prøveprosjekt i 2002, men planen er å utvikle det videre de 
kommende årene. Koordinert markedsføring er fokus i samarbeidet, men det 
er også et siktemål flere av bransjens egne treff og seminarer skal legges i 
Lillehammer i festivalperioden og at en skal kunne tilby et økt antall åpne 
publikumsrettede arrangementer under festivalen. Arrangementer for barn 
og ungdom er et av satsingsfeltene, samt at innslaget av internasjonale 
forfattere og gjester skal økes noe. 

 
 
4.4.2   Festivalens profil 

 
Stiftelsen Sigrid Undset-dagenes formål ble i 1994 formulert slik:  

”(…) med utgangspunkt i Sigrid Undsets navn å gjennomføre en 
permanent årlig kultursatsing med sikte på å øke kunnskapen om og 
interessen for norsk litteratur, nasjonalt og internasjonalt.” (Fra 
stiftelsesdokumentet) 

 
Det heter videre at Sigrid Undset-dagene skal være en kulturfestival hvor 
norsk litteratur står i høysetet og at målet er å utvikle en festival som 
framstår som et viktig møtested for både forfattere, fagfolk, og allment 
litteraturinteresserte. Festivalen skal stimulere folks leselyst og gi et bidrag 

                                                 
1 Om Kalas, se avsnittet om Vinterspillene. 
2 Kulturdepartementet står som den formelle eier av Bjerkebæk, men har gitt Maihaugen 
forvaltningsretten over eiendommen for å drive den etter samme prinsipper som Aulestad, 
Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. 
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til Lillehammer som kulturby ved å sette litterært preg på byen en gang i 
året. 
 
Det ble vedtatt en tredelt innhold i Sigrid Undset-dagene: 

- Et internasjonalt seminar for fagfolk 
- Seminar, kurs og arrangementer for fagfolk og 

litteraturinteresserte 
- Åpne enkeltarrangementer som foredrag, teater, konserter, 

utstillinger, turer, litteraturkafe etc. 
 
Det var fra starten en viktig intensjon at Sigrid Undset skulle ha en betydelig 
plass i festivalen, men samtidig lå det i bunnen at den skulle ha et bredere 
fokus på norsk litteratur.  
 
Hovedrammen for festivalprogrammet er i dag norsk samtidslitteratur, 
samtidig som koblingen til Sigrid Undset forsøkes opprettholdt på ulike 
måter. Festivaltidspunktet i siste halvdel av mai utgjør en direkte kobling til 
Sigrid Undset, som hadde fødselsdag 20.mai. Festivalens logo er en enkel 
strektegning av Sigrid Undset, og festivalens hovedtema er som oftest 
inspirert av eller knyttet til Sigrid Undsets liv og forfatterskap. Ikke minst 
inneholder festivalen flere faste programposter som bærer forfatterens navn 
og som er tematisk nært knyttet enten til hennes forfatterskap, samfunns-
engasjement eller person, nemlig Sigrid Undset-seminaret og Sigrid Undset-
forelesningen. Sigrid Undset som nobelprisvinner har også vært forsøkt 
gjort til et tematisk element i festivalen, først og fremst ved at en i flere år 
har invitert årets nobelprisvinner til å delta på festivalen. Etter at dette 
forsøket aldri har lykkes og nesten hver gang er blitt sett på – ikke minst av 
lokalmedia – som tegn på at festivalledelsen har et urealistisk bilde av sin 
egen betydning, valgte festivalen før 2001-festivalen å skrinlegge dette 
forsøket.  
 

Festivalen arrangeres rundt 20.mai og varer fra tirsdag til og med søndag. 
Festivalen har hvert år et tema som danner ramme om de ulike arrange-
mentene. I tillegg til åpne arrangementer består festivalen av flere seminarer 
rettet mot både fagfolk og andre interesserte.   
 
I tråd med den opprinnelige ideen om at Lillehammers kulturinstitusjoner 
sammen skulle lage en kvalitetsmessig god festival, gjennomfører flere av 
de samarbeidende institusjonene (Nansenskolen, Lillehammer kunst-
museum, Maihaugen, Lillehammer bibliotek) egne arrangementer eller 
kunstneriske program under festivalen. Det stilles imidlertid ikke (lenger) 
krav om at disse skal være relatert til festivalens overordnete tema.  
 
Sigrid Undset Selskapet, SUS1, som ble etablert i 1997 som festivalens 
venneforening, har siden 2000 hatt ansvar for et arrangement under 
festivalen, nemlig Sigrid Undset-forelesningen. Institusjonen Fritt ord ga i 

                                                 
1 Sigrid Undset Selskapet har som formål å fremme interessen for Sigrid Undset og hennes 
forfatterskap og støtte arbeidet for Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. 
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2000, 2001 og 2002 støtte til SUS’ arbeid for å få etablert Sigrid Undset-
forelesningen som en fast, årlig institusjon. Målsettingen for Sigrid Undset-
forelesningen er formulert slik:  

”Å stimulere til ny forskning og refleksjon med utgangspunkt i Sigrid 
Undsets forfatterskap, og å løfte frem i lyset virksomhet som fra før er lite 
kjent. SUS ser det dessuten som en naturlig oppgave å medvirke til at 
Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene kan tilby gode Undset-
arrangement til sitt publikum.” (Fra SUS’ folder om Sigrid Undset-
forelesningen 2001) 
 

 
 

4.4.3   Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene 2001 
 
Festivalen i 2001 hadde temaet MAKT og varte i 6 dager. Det publikums-
rettede festivalprogrammet besto av 37 arrangementer. I tillegg var det flere 
seminarer med forhåndspåmelding, derav tre som var åpne for alle interes-
serte og tre for inviterte fagfolk av ulike kategorier, nemlig oversetter-
seminar for oversettere, debutantseminar for fjorårets debutanter og kritiker-
seminar for forfattere og kritikere. Den publikumsrettede delen av festival-
programmet er vist i figur 4.3 på neste side. 
 
Åpningsforestillingen på Maihaugen bød blant annet på prolog av Are 
Kalvø og utdeling av Eckbos Legaters kulturpris og Dobloug-prisen. HKH 
Prinsesse Märtha Louise sto for den offisielle åpningen av festivalen. 
 
Blant festivalens programposter som var basert på Sigrid Undsets forfatter-
skap eller på sider ved hennes personlighet og liv kan nevnes en eventyr-
komedie skrevet av forfatteren, som ble vist på dagtid hver dag under 
festivalen, filmen ”Sigrid Undset – et kvinneliv” (manus/regi Maria 
Fuglevaag Warzinski) ble vist to ganger, og Sigrid Undset-forelesningen 
med temaet ”Undsets katolske realisme: Menneskesyn og kvinnesyn”1. 
Scene Ung, som under denne festivalen vises på Sigrid Undsets plass, var 
også inspirert av forfatteren og festivalens tema. Programmet omfattet 
dessuten en omvisning i Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk.2  
 
Kulturhuset Banken, Maihaugen, Lillehammer bibliotek og Lillehammer 
kino var arena for varierende antall arrangementer, men også mer 
utradisjonelle arenaer som Søndre park, Nordre Ål kirke, stiene langs 
Mesnaelva, Storgata og et utvalg av byens puber ble brukt til opplesninger 
og konserter. Nansenskolen var arena for et seminar, et skrivekurs og et 
visearrangement. Videre foregikk det arrangementer og/eller seminarer på  
flere steder utenom Lillehammer sentrum, som for eksempel Vonheim 
folkehøgskole, Follebu kirke og Aulestad (alle i Gausdal kommune og med  
tilknytning til forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson). 

                                                 
1 Forlesningen var ved professor Janne Haaland Matlary. 
2 Koblingene mellom festivalen og forfatterens hjem vil sannsynligvis bli ytterligere styrket 
når det nye publikumsbygget står klart, sannsynligvis våren 2006. 
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Fig. 4.3  Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.  
Program 2001. Åpne arrangementer. 

Tirsdag 22.mai 
Åpningsforestilling (Maihaugen) 

Onsdag 23.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” (Maihaugen) 
Litteraturkafé m/ Are Kalvø (Kulturhuset Banken)  
”Å være dau er for lettvint” (Urpremiere, Kh. Banken) 
Forfatterlunsj m/ Doblougpris-vinnere (Parkkaféen) 
Scene Ung (Sigrid Undsets plass) 
”Når jorda blir tel himmel” (Nordre Ål kirke) 

Torsdag 24.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” (Maihaugen) 
Sigrid Undset-forelesning v/Janne H. Matlary (Kh.Banken) 
Å være dau er for lettvint” (Kulturhuset Banken) 
Utstillingsåpning, Eilef Pettersen (Lhmr. Kunstmuseum) 
”Histoire du Tango” m/ Glorvigen og Engegård (Lhmr. Kunstmuseum) 
Forfatterlunsj m/debutanter (Parkkaféen) 
”Viser fra rom til rom” (Nansenskolen) 
”Synnøve Solbakken”, konsert (Follebu kirke) 
”Uten filter” m/ Ole Paus og Ari Behn (Tut-Ankh-Amon) 

Fredag 25.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” (Maihaugen) 
Litteraturkafé m/ Ørjasæter og Dahr (Kh. Banken) 
Banknatta (Kulturhuset Banken) 
Forfatterlunsj m/Hallberg, Behn og Hjorth (Parkkaféen) 
Scene Ung (Sigrid Undsets plass) 
”Med stav og skreppe” m/Jostad (Vonheim) 

Lørdag 26.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” (Maihaugen) 
Litteraturkafé m/ Wedell-Wedellsborg (Kh. Banken) 
”Å være dau er for lettvint” (Kulturhuset Banken) 
”Eurohæ?” m/Baktruppen (Kh. Banken) 
Spesialomvisning v/Kokkin (Lhmr. Kunstmuseum) 
”Sigrid Undset – et kvinneliv” (Lhmr. Kino) 
Forfatterlunsj v/Nesbø og Jones (Parkkaféen) 
Aulestad-dag m/Dommersnes (Aulestad) 
”Dag Solstad og maktens opphevelse” (Lhmr. bibliotek) 
”Fra Pub til pub” m/Behn og Ambjørnsen  

Søndag 27.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” (Maihaugen) 
Sigrid Undset – et kvinneliv” (Lillehammer kino) 
Littera-Tur m/bl.a. Eikemo og Gundersen (Mesnaelva) 
Omvisning på Bjerkebæk     
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Foruten Scene Ung var det også andre arrangementer som var helt eller 
delvis beregnet på barn og unge. Dukketeater-/videoforestillingen Østenfor 
sol og vestenfor måne ble vist på dagtid hver dag under hele festivalen, og 
som skoleforestilling på fredagen. Torsdag kveld var det eget ungdoms-
arrangement med flere forfattere, stand-up-show og konsert med Ole Paus. 
En skolekonsert i Rikskonsertenes regi ble dessuten annonsert i festival-
prgrammet. 
 
Banknatta fredag kveld besto av et omfattende program i flere lokaler i 
Kulturhuset Banken. Det var opplesninger ved flere forfattere, stand-up-
komedie, kapplesing mellom fem forfattere, og konsert.  
 
I tillegg til programmerte innslag markerte festivalen seg også i det ordinære 
bybildet. Festivalens bannere og plakater prege mange offentlige steder. På 
festivallørdagen bidro flere forfattere med opplesninger i Storgata, og en av 
byens bokhandlere hadde bokdisk/-salg i gata. 
 
 

4.5 Oppsummering 
 
Den foregående beskrivelsen viser at de tre festivalene på Lillehammer har 
hatt temmelig ulike utviklingsforløp, blant annet på grunn av at de har hatt 
ulike formål og motiver fra starten og dessuten har utviklet seg innenfor 
ulike organisatoriske og økonomiske rammebetingelser. I dag er forskjellene 
langt mindre, men likevel fortsatt betydelige. Viktige rammebetingelser er 
endret, blant annet har alle de tre festivalene nå årlige økonomiske tilskudd 
fra både statlige, regionale og lokale myndigheter, som gir langt større 
kontinuitet og handlingsfrihet enn tidligere. En viktig omlegging skjedde i 
2000, da Lillehammer kommune vedtok å sidestille de tre festivalene og gi 
likt tilskudd til alle, etter i mange år å ha gitt svært mye mer til Vinter-
spillene og Norsk Litteraturfestival enn til DølaJazz (jfr kap. 7.3.1). 
Økonomien er imidlertid fortsatt ulik i de tre festivalene; mens Norsk 
Litteraturfestival har solid økonomi har de to andre hvert år til dels store 
problemer med å gå i balanse.  
 
Festivalprogrammene for året 2001 viser vi en del forskjeller festivalene 
imellom både når det gjelder bredden i de kunstneriske uttrykksformene, 
plassering på skalaen fra det lokale til det nasjonale når det gjelder utøvere/ 
artister, og når det gjelder hvilke arenaer de benytter seg av.  
 
Både Vinterspillene og DølaJazz er først og fremst musikkfestivaler, men er 
i utgangspunktet ulike med hensyn til hvordan de plasserer seg i forhold til 
ulike musikkuttrykk. Vinterspillene har innslag av mange ulike musikk-
sjangre, fra viser og folkemusikk til jazzpreget improvisasjonsmusikk, 
kammermusikk og innslag med kor/korps. DølaJazz’ musikalske profil er i 
utgangspunktet knyttet først og fremst til moderne jazz, men i tråd med de 
generelle tendensene til nedbryting av sjangregrenser i kunstlivet blir denne 
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avgrensningen definert relativt vidt. Festivalen rommer derfor, i tillegg til 
rytmisk jazz, også innslag i grenseland mellom jazz og sjangre som viser, 
folkemusikk og rock.  
 
Mens bredde i det musikalske uttrykket er en strategi for å nå større 
publikumsgrupper, er det et dilemma at forskjellene mellom de to 
festivalene blir mindre og at de kan miste sine respektive særpreg når det 
gjelder det musikalske uttrykket. Festivalene er imidlertid ulike ved at 
Vinterspillene i tillegg til det musikalske i større grad enn DølaJazz også 
omfatter andre kunstneriske uttrykksformer, som for eksempel teater/revy, 
dans og film, samt scenografiske uttrykk i form av skulpturer, lysdesign og 
lydeffekter. I Dølajazz er innslaget av andre kunstneriske uttrykksformer 
stort sett begrenset til skulpturelle utsmykkinger og andre visuelle effekter, i 
tillegg til det teaterpregete barneopptoget i byen.  
 
Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene har norsk litteratur som sitt 
tematiske utgangspunkt. I tillegg til opplesninger, forelesninger og foredrag 
formidles dette også gjennom dramatiseringer og musikalske uttrykks-
former. Det er imidlertid det litterære som står i sentrum, og de andre 
uttrykkene får ikke en slik plass at de fortrenger festivalens litteraturprofil.  
 
Alle de tre festivalene forholder seg til det nasjonale festivalfeltet innenfor 
sine respektive kulturuttrykk og ønsker å markere seg ved høyt kvalitetsnivå 
og nasjonalt anerkjente utøvere/artister, samtidig som de også er underlagt 
en del forventninger om at det lokale kulturliv skal ha en plass i festivalene.  
Særlig for Vinterspillene og DølaJazz er dessuten de økonomiske ramme-
betingelsene slik at antallet store og kostbare nasjonale (og internasjonale) 
navn må begrenses, og at de dessuten må satse på artister med betydelig 
publikumspotensial. Til gjengjeld er festivalene blitt arenaer for presen-
tasjon av artister med lokal/regional bakgrunn, deriblant flere som også gjør 
seg gjeldende nasjonalt, og for utøvere fra det lokale kulturliv. Særlig 
Vinterspillene markerer seg ved en temmelig lokal/regional profil, som i 
2001 var enda sterkere enn vanlig ettersom en ikke fikk realisert ambisjonen 
om å knytte festivalen til et land eller område i Norden. Også DølaJazz har i 
senere år hatt færre nasjonalt betydningsfulle navn på programmet enn 
tidligere, og desto flere innslag av utøvere med lokal/regional tilknytning.  
 
Norsk litteraturfestival har en mye sterkere nasjonal profil enn de to andre, 
noe også navnet indikerer at den har ambisjoner om å være. Festivalen 
forholder seg i stor grad til prisvinnere og andre profilerte navn innen nyere 
norsk litteratur, men samtidig har den klare tematiske koblinger til Sigrid 
Undsets liv og litterære virksomhet, som gir festivalen et lokalt og tildels et 
universelt image. Derimot har flere års forsøk på å gi festivalen et interna-
sjonalt preg ved å få nobelprisvinnere til å delta, ikke vært vellykket.  
 
I kapittel 5.4 diskuterer vi den lokale-nasjonale dimensjonen ved festivalene 
med fokus på deres organisatoriske forankringspunkter og støttespillere. 
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Vi påstår ikke at forskjellene mellom Vinterspillene og DølaJazz på den ene 
side og Norsk litteraturfestival på den andre når det gjelder profil langs 
aksen lokal-regional-nasjonal nødvendigvis sier noe om kvalitetsnivået på 
festivalene. Derimot kan de gi en indikasjon om festivalenes muligheter for 
å markere seg som nasjonalt viktige festivaler og slik trekke tilreisende 
publikummere. Festivalenes potensialer for å trekke tilreisende kommer vi 
nærmere tilbake til i kapittel 12. 
 
Alle de tre festivalene tar i bruk mange ulike lokale arenaer, både innendørs 
og utendørs. I tillegg til lokaler som er tilrettelagt for konserter og andre 
kulturformål benytter alle de tre festivalene også utradisjonelle presenta-
sjonsarenaer for ulike forestillinger, og/eller de bruker velkjente arenaer på 
utradisjonelle måter. Arenavalget er slik sett en viktig side ved festivalenes 
nyskapende rolle.  
 
Vinterspillenes bruk av flere naturlige arenaer langs Mesnaelva samt ute-
arealer på et gammelt gårdstun til konsertformål, er utvilsomt det mest 
spektakulære når det gjelder arenavalg. Norsk litteraturfestival har flere 
formiddagsarrangementer i byens sentrale park, der forfattere leser fra egne 
bøker, og benytter også torg, plasser og gågata til ulike festivalinnslag. 
DølaJazz rigger hvert år en utescene på torget, der festivalartister og lokale 
jazzmusikere kan presentere seg. Scene Ung-arrangementene foregår også 
på uteplasser som normalt ikke benyttes til slike formål. Av innendørs-
arenaer som benyttes på utradisjonelle måter kan nevnes flere kafélokaler og 
puber, kunstmuseets foajé og flere av byens kirkebygg. 
 
En viktig side ved festivalene er at de i tillegg til de billetterte arrange-
mentene, som er basert på publikums beslutning om å være tilstede, også 
tilbyr gratisarrangementer på slike steder og tidspunkter at folk ”faller over” 
dem i forbindelse med sine daglige gjøremål i byens sentrum. Som 
eksempel på slike arrangementer som en kan kan nevnes Scene Ung-
forestillingene under alle de tre festivalene, forfatteropplesninger i Storgata 
under litteraturfestivalen, barneopptog gjennom byen under DølaJazz og 
musikk på utescenen under DølaJazz. Slike arrangementer er med på å gi 
byen et festivalpreg som involverer langt flere enn de som aktivt velger å 
oppsøke programmerte festivalarrangementer. 
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5 Festivalenes organisering  
 
I kapittel 3.4 satte vi festivaler opp mot faste institusjoner, som er 
kjennetegnet ved kontinuerlig virksomhet, faste tilholdssteder og 
hovedsakelig fast ansatt personell. Festivaler er for det første typisk 
tidsavgrensete med en klar begynnelse og slutt. Dette gjelder for selve 
arrangementets forløp, som har en bestemt varighet og vanligvis er markert 
av en åpning og en avslutning, men festivalen har også en årssyklus med 
tilsvarende klare avgrensninger – fra den første planleggingen av program 
og gjennomføring til avslutning med regnskap og rapportering. Slik sett 
består også repetitive festivaler av klart tidsavgrensete arrangementssykluser 
der de samme elementene gjentas for hvert arrangement. Arbeidsintensiteten 
og behovet for arbeidskraft og kompetanser varierer imidlertid i ulike faser 
av syklusen.  
 
Til tross for festivalenes karakter av tidsavgrensete prosjekter, har mange 
festivaler i dag en ledelse som arbeider mer eller mindre kontinuerlig med 
festivalen hele året gjennom. Typisk nok har imidlertid de ansatte vanligvis 
ikke faste ansettelsesvilkår men er engasjert på tidsavgrensete kontrakter av 
ulik varighet. Et annet typisk trekk ved festivaler er at de i forkant av og 
særlig under selve avviklingen av arrangementene er helt avhengige av 
frivillig innsats. 
 
Vi skal i dette kapitlet beskrive de tre festivalene på Lillehammer med 
hensyn til hvem som er involvert i festivalen, og hvordan de er organisert. 
Vi vil rette spesiell oppmerksomhet på forholdet mellom styre, betalt 
arbeidskraft og de frivillige som blir engasjert til å stille opp hovedsakelig i 
forbindelse med gjennomføringen av selve festivalen. For hver av 
festivalene tar vi opp et enkelt aspekt som er særlig relevant for 
vedkommende festival men som vi mener er viktige for festivaler mer 
generelt. 
 
Etter å ha gjennomgått de enkelte festivalene vil vi sammenligne og 
oppsummere forskjeller og likheter festivalene imellom. Her vil særlig 
eierskap, ledelse, administrasjon og frivillighet vil stå i fokus. Vi vil også 
drøfte festivalenes orientering langs en akse fra det lokale til det nasjonale 
og deres lederskapsstruktur langs aksen amatør-profesjonell.  
 
 

5.1   DølaJazz 
 
Da et nytt styre tok over i 1993, ønsket disse å gjøre DølaJazz til en sosialt 
viktig anledning og å bygge opp en organisasjon med dette som formål. Det 
å skape eierskap til festivalen og sikre lokal forankring var 
hovedanliggender for den nye festivalledelsen.  
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Den organisasjonsstrukturen som ble bygd opp hadde et stort korps av 
frivillige som et av sine basiselementer, og et styre som i tillegg til vanlige 
kontroll- og ansvarsfunksjoner også skulle være et arbeidende styre. Det var 
også klart definert hva som skulle være grunnlaget for mobilisering av 
frivillige – det skulle ikke primært være jazz-interesse, men et ønske om å 
møtes, ha en sosial happening – festivalen skulle være en sosial punkt-
innsats for folk som trengte et alibi for å komme seg ut av stua. Det ble 
videre lagt vekt på å bygge opp grupper som skulle leve over tid, som hadde 
ansvar og visste hva de skulle gjøre. Det skulle være lett å gå inn i arbeidet, 
dvs at arbeidsoppgavene skulle være klart definerte og avgrensete. Det ble 
rekruttert gruppeledere som fikk ansvar for å bygge opp grupper av folk 
som kunne arbeide sammen. Man satset bevisst på at gruppene skulle være 
knyttet til arbeidsplasser, for å gjøre kommunikasjon så enkel som mulig. På 
denne måte ble det etablert en rekke arrangementsgrupper som fikk helhet-
lig ansvar for alle sider ved enkeltarrangementer (lydrigging, vertskaps-
funksjon, billettsalg osv.). I tillegg hadde andre grupper ansvar for andre 
funksjoner som stands/PR, utsmykking, opptog, etc. 
 
Etablerte sosiale nettverk var altså basisen i nettverket av frivillige. I følge 
sentrale personer i det daværende styret var 80-90% av dem som ble 
rekruttert ikke utpreget jazz-interessert, og de aller fleste var innflyttere. Til 
gjengjeld var mange av dem som tidligere hadde arbeidet aktivt for 
festivalen nå mindre entusiastiske og lite villige til å jobbe frivillig. Som 
aktive musikere var mange av dem mer interessert i å delta i festivalen som 
musikere enn å gjøre praktisk arbeid som frivillige. 
 
Foreningen DølaJazz-Lillehammer Jazzfestival har status som en ideell 
forening, og dens formål er å arrangere en årlig jazzfestival med vektlegging 
på norsk jazzmusikk og å stimulere det regionale musikkliv og interessen 
for jazzmusikk. Foreningens styre velges av årsmøtet og skal ifølge ved-
tektene ha minst fem medlemmer. De som er medlemmer i foreningen og 
som dermed har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet er funksjonærene 
ved siste års festival samt medlemmer i Blue Note Jazzklubb. 
 
Hvert enkelt styremedlem har ansvar for bestemte oppgaver knyttet til 
festivalen, blant annet avhengig av den enkeltes kompetanse. I 2001 hadde 
styret seks medlemmer og oppgavene var slik fordelt dem imellom: 
festivalsjef; program; økonomi/sponsorer; miljø/markedsføring/søknader; 
arrangement; PR. Hvert av styremedlemmene bygger opp grupper av 
frivillige innenfor sine respektive ansvarsområder. I tillegg til styremedlem-
mene gjør ca 200 personer frivillig arbeid av varierende omfang (fra noen få 
til omtrent hundre timer) før og under selve festivalperioden. Også i dag 
foregår rekrutteringen av frivillige gjennom aktivisering av eksisterende 
nettverk, men nå på bredere basis enn kollegiale nettverk.  
 
Enkelte oppgaver settes vekk til frivillige med bestemte kompetanser. For 
eksempel blir mange oppgaver knyttet til det å skaffe sponsorer til festivalen 
fortsatt ivaretatt (på frivillig basis) av et tidligere styremedlem som arbeider 
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med sponsorkontakter i et velrenommert arrangementsselskap, mens teknisk 
leder ved Den norske filmskolen har en teknisk oppsynsfunksjon.   
 
Etter hvert som festivalen har fått stadig større omfang, er den også blitt 
vanskeligere å gjennomføre på rent frivillig og idealistisk grunnlag. Særlig 
medlemmene av det arbeidende styret legger ned en svært stor 
arbeidsinnsats gjennom hele året. Denne ble i 2001 beregnet til mer enn 
3000 timer eller mer enn halvannet årsverk, fordelt på seks medlemmer som 
alle utfører dette arbeidet i tillegg til fulle stillinger i arbeidslivet. Det å 
skaffe folk som er villige til å sitte i festivalstyret, og særlig ta 
styrelederansvaret, erfares derfor som stadig vanskeligere.  
 
Da det høsten 1998 ble klart at festivalen var sikret festivalstøtte fra Norsk 
kulturråd, ble det inngått en samarbeidsavtale med Lillehammer kommune 
om leie av tjenester tilsvarende 50% av en stilling knyttet til Kulturhuset 
Banken. Arbeidsoppgavene var definert som sekretariatsfunksjoner for 
styret, som fortsatt hadde det fulle ansvar og fortsatt var et arbeidende styre.  
 
Som følge av et betydelig underskudd etter 2000-festivalen, som bare delvis 
ble tatt inn igjen i 2001, bestemte festivalstyret å avvikle den lønnete 
sekretærfunksjonen fra årsskiftet 2001-2002. Etter avtale med Lillehammer 
kommune kan festivalen imidlertid kjøpe administrative tjenester fra 
Kulturhuset Banken tilsvarende inntil 25% av en full stilling pr år. 
 
 

5.1.1 Lønnet administrativ funksjon som dilemma for DølaJazz  
 
Spørsmålet om lønnet administrasjon ble diskutert i mange år før det ble 
realisert i 1998. Behovet for en slik funksjon var anerkjent, men flere 
prinsipielle motforestillinger ble framført. Rent formelt var det dilemmaer 
knyttet til det at et frivillig og arbeidende styre skulle ha arbeidsgiver- og 
arbeidslederansvar for en lønnet ansatt. Enkelte mente dessuten at lønnet 
administrasjon vanskelig lot seg forene med det å være en dugnadsorgani-
sasjon, og var for eksempel opptatt av hva som ville skje hvis administ-
rasjonen ønsket å bruke festivalen for å realisere sine egne ambisjoner 
framfor å delta i et team. Det var også frykt for at grenseoppgangen mellom 
den ansatte og de frivillige ville bli vanskelig når det gjaldt ansvarsforhold 
og arbeidsoppgaver. En så for seg at dette kunne gå ut over de frivilliges 
motivasjon for å jobbe for festivalen, deres eierforhold til festivalen og 
deres viktige funksjon som markedsføringsaktører og garantister for 
festivalens lokale forankring.  
 
Da festivalen kom inn under den statlige festivalstøtteordningen var det 
likevel stor enighet om at en fast kontaktadresse var en viktig markering av 
den nasjonale anerkjennelsen, og dessuten en nødvendig prioritering i en 
situasjon der festivalen var i ferd med å vokse ut over grensene for hva som 
kunne gjennomføres på rent frivillig basis. Den statlige festivalstøtten ble 
altså sett på ikke bare som et økonomisk tilskudd men også som en 
anerkjennelse av festivalens profil og kvalitetsnivå.  
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 Løsningen med en lønnet sekretær underlagt det frivillige styret var tenkt å 
skulle ivareta festivalens image som et teambasert tiltak der ingen 
enkeltperson hadde mye innflytelse. Samtidig viste det seg at det var ulike 
oppfatninger aktørene imellom når det gjaldt fordelingen av ansvar og 
myndighet mellom administrasjonen og styret. Det var også en del 
misforståelser knyttet til grenseoppgangen mellom den ansattes betalte 
oppgaver og oppgaver som styret definerte som frivillig arbeid og forventet 
at vedkommende gjorde gratis akkurat som andre frivillige.   
 
 

5.2 Vinterspillene  
 
Som beskrevet tidligere var Vinterspillene nært knyttet til den olympiske 
organisasjonen fram til etter OL 1994, og arrangementsselskapet Kalas 
hadde en sentral rolle i gjennomføringen av festivalen både i disse første 
årene og helt fram til 1998.   
 
Stiftelsen Vinterspillene ble etablert i 1999, med følgende stiftere: 
Lillehammer Turist AS, Lillehammer Idrettsråd, Lillehammer Musikkråd, 
Lillehammer Olympiapark, Lillehammer Sentrum Drift AS, Strandtorget 
Senterforening, Lillehammer kommune, Norges Olympiske Museum AS.  
 
Stifterne utgjør stiftelsens råd, og rådet oppnevner et styre på seks 
medlemmer.  
 
Høsten 2000 ble det ansatt festivalleder i 50% stilling. Vedkommende ble 
ansatt som kulturkonsulent i kommunen i de resterende 50% og hadde 
kontor der. Arbeidsgiver åpnet dessuten for at arbeidsoppgaver knyttet til 
festivalen kunne gis prioritet i perioder da forberedelsene var mest hektiske, 
mens de kommunale oppgavene ble konsentrert i andre perioder.  
 
Særlig sammenlignet med DølaJazz har Vinterspillenes styre en mindre 
operativ og synlig rolle, mens den ansatte er desto mer sentral og har større 
ansvar og myndighet. Vinterspillenes festivalleder kan sammenlignes med 
en administrerende direktør med ansvar for både program, budsjett og 
organisering innenfor rammene godkjent av styret.  
 
Arbeidet med å bygge opp en ny organisasjonsstruktur for festivalen ble gitt 
høy prioritet i årene etter at stiftelsen ble etablert. Den organisasjons-
modellen som ble valgt innebærer at det etableres komiteer med ansvar for 
ulike sider ved festivalen, og som samarbeider direkte med daglig leder. I 
hver av komiteene sitter et eller flere styremedlemmer, sammen med andre 
ressurspersoner. De komiteene som ble opprettet for festivalen i 2001 var 
henholdsvis program; frivillige; markedsføring; teknisk gjennomføring; 
sponsor/samarbeid/hospitality; økonomistyring/oppfølging. Det har vært 
lagt stor vekt på å sikre festivalens lokale forankring gjennom samarbeid 
med det lokale kulturliv og motivering til frivillig innsats.  
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5.2.1 Frivillighet som dilemma for Vinterspillene 
 
Festivalens brede kulturelle profil innebar fra starten at den ikke 
representerte noen spesifikke interesser innenfor kulturlivet, verken lokalt 
eller nasjonalt. Festivalen ble dessuten betraktet som arrogant og 
utilgjengelig, også kunstnerisk. Dette innebar at det ikke var noen naturlige 
interessegrupper i lokalmiljøet som  sto klar til innsats for festivalen.  
 
Festivalens image som topptung og arrogant hang også sammen med den 
sterke koblingen til OL-systemet. Vinterspillene var på mange måter ”født 
store”, med tilgang til et profesjonelt organisatorisk apparat og et stort 
budsjett, som innebar at alle nødvendige tjenester kunne kjøpes.  
 
Resultatet var at oppbygging av et frivilligapparat ikke ble gitt prioritet. 
Dette ble ikke erfart som noe problem så lenge økonomien var sterk og en 
kunne kjøpe de tjenester en trengte, men ble et desto større dilemma i årene 
etter OL, da økonomien begynte å skrante og behovet for et frivilligapparat 
ble følbart.  
 
Lillehammer Musikkråd og Lillehammer Idrettsråd, som begge fikk plass i 
festivalens styre etter OL, fikk blant annet ansvar for å mobilisere gjennom 
sine medlemslag til frivillig innsats for festivalen, mot en økonomisk 
godtgjørelse time for time. Lag og foreninger reagerte imidlertid negativt på 
at paraplyorganisasjonene ville kanalisere deres dugnadsinnsats mot det som 
mange opplevde som en finkulturell festival. Det faktum at arbeidet med å 
mobilisere frivillige var ”satt bort” til paraplyorganisasjonene bidro 
sannsynligvis til ytterligere avstand mellom det potensielle frivilligapparatet 
og festivalen.  
 
Innen musikklivet var det reaksjoner på at lokale musikkrefter ikke ble 
vurdert som gode nok til å få en plass i festivalprogrammet, mens de ble 
forventet å stille opp for å sjaue og jobbe frivillig for festivalen. 
Idrettsmiljøet på sin side var (og er fortsatt) særlig lite villig til å gjøre en 
innsats for kulturarrangementene under Vinterspillene, mens de hadde færre 
motforestillinger mot å ta ansvaret for Kristin og Håkon-lekene. 
Begrunnelsene for denne motviljen har blant annet vært manglende 
kapasitet i en årstid med mange vinteridrettsarrangementer som krever 
frivillig innsats. Idrettens representanter hevder imidlertid også mer 
prinsipielt at de ikke ser grunn til å mobilisere sine medlemmer til innsats 
for ”finkulturen”.  
 
Da det i 2000 ble slutt på å betale for den frivillige arbeidet, ble det enda 
vanskeligere å rekruttere frivillige gjennom lag og foreninger. Det ble gjort 
forsøk på å rekruttere noen gjennom DølaJazz-nettverket, men det kom lite 
ut av dette. Senere har frivillige vært rekruttert både gjennom lag og 
foreninger og gjennom styrets og andre involverte personers nettverk. Det er 
også gjort mye for å styrke den frivillige innsatsen gjennom tiltak for å 
tydeliggjøre deres viktige arbeidsinnsats og styrke eierskapet til festivalen. 
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Det arrangeres videre en sammenkomst for de frivillige i forkant av 
festivalen og en tilsvarende etterpå, i den hensikt å skape samhold og holde 
motivasjonen oppe fra år til år. I 2001 var ca 130 frivillige engasjert i 
festivalen. Visse tjenester i forbindelse med festivalen blir fortsatt satt bort 
til bestemte lag og foreninger mot betaling, som for eksempel vaktholdet i 
Mesnaelva og billettsalg. 
 
 

5.3 Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene 
 
Stiftelsen Sigrid Undset-dagene1 ble opprettet høsten 1994, og det ble 
nedsatt et råd og et interimstyre som etter hvert gikk over til å bli stiftelsens 
styre. Rådet er stiftelsens generalsforsamling og består av inntil 15 
medlemmer. 11 ulike institusjoner og organisasjoner oppnevner hver sitt 
rådsmedlem2, og disse 11 velger så på fritt grunnlag de fire øvrige 
medlemmene. Rådets oppgave er foruten å være kontrollorgan for 
økonomien og for styre og daglig leder, å drive nettverksbygging og være 
ambassadør for festivalen, samt  komme med innspill til festivalen fra de 
representerte miljøene.  
 
Styret velges av generalforsamlingen og består av 7 medlemmer. Etter en 
del diskusjon om hvordan styret skal være sammensatt – av representanter 
for samarbeidsinstitusjonene eller fra fagmiljøene – er det i dag i prinsippet 
sammensatt på fritt grunnlag, men i praksis kommer flere av medlemmene 
fra samarbeidende institusjoner.  
 
Styret er festivalens ansvarlige organ, som tar de formelle beslutninger om 
festivalens program og gjennomføring, og inntar ellers en rolle som 
støttespiller for den daglige ledelsen. 
 
Høsten 1994 ble en prosjektleder ansatt i 50% stilling, med ansvar for det 
faglige og administrative arbeidet med å arrangere litteraturfestivalen i 
Lillehammer. Fra 1.1.1997 ble det innført en ordning med 80% daglig 
ledelse og 30% kunstnerisk ledelse. Samtidig flyttet festivalledelsen fra 
Nansenskolen og fikk kontor på Maihaugen. I 2002 ble administrasjonen 
styrket med ytterligere en 50% stilling.  
 
Funksjonen som kunstnerisk leder er ikke tenkt  som en kontinuerlig og jevn 
innsats men mer som konsulentbasert bistand, først og fremst knyttet til 
                                                 
1 Stiftelsen hadde følgende stiftere: Aschehoug Forlag A/S, Nansenskolen, De Sandvigske 
Samlinger, Lillehammer kommune, Lillehammer Utvikling A/S og Christianne Undset 
Svarstad og en stiftelseskapital på totalt kr. 130 000. Lillehammer Utviklings rolle som 
stifter var begrunnet i ønsket om å kunne profilere festivalen gjennom reiselivsmesser o.a. 
2 Følgende institusjoner og organisasjoner oppnevner ett rådsmedlem hver: Aschehoug & 
Co. A/S, Nansenskolen, Lillehammer kommune, Lillehammer Utvikling A/S, Maihaugen – 
De Sandvigske Samlinger, Universitetet i Oslo, Norsk Litteratur i Utlandet (NORLA), 
Utenriksdepartementet, Oppland Forfatterlag, Høgskolen i Lillehammer, Oppland 
fylkeskommune.   
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programarbeidet. En forfatter bosatt i Lillehammer har siden ordningen ble 
innført hatt denne jobben, på ettårige kontrakter. Daglig leder er den som 
har det overordnete helhetsansvaret og det økonomiske ansvaret for den 
daglige driften, mens kunstnerisk leder i prinsippet skal ha det siste ordet i 
faglige sammenhenger. I praksis fungerer det slik at de to diskuterer seg 
fram til løsninger som ivaretar både faglige og økonomiske hensyn. De to 
deler også på for eksempel vertskapsoppgavene overfor artister og gjester 
under festivalen.  
 
Pr 2002 har festivalen tre grupper av frivillige. Finansgruppen er i 
virksomhet hele året og fungerer som en ide- og støttegruppe i forhold til 
sponsorarbeidet, dessuten har gruppens medlemmer vertskapsoppgaver for 
sponsorene under festivalen. Arrangørgruppen tar seg av organisering og 
opplæring av frivillige som jobber med markedsføring, teknisk 
arrangementsgjennomføring, festivalkontor, billettsalg og visuell profil. 
Gjennomføringsgruppen er frivillige medhjelpere som er i virksomhet under 
selve festivalen og som igjen er delt inn i smågrupper med ansvar for egne 
arrangementer.  
 
Venneforeningen Sigrid Undset Selskapet (SUS) er en viktig rekrutterings-
base for frivillige til festivalen, men mange rekrutteres også gjennom 
personlige nettverk. Foreningens målsetting er å fremme interessen for 
Sigrid Undset og hennes forfatterskap og støtte arbeidet med Norsk 
litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.  
 
 

5.3.1 Nasjonale og lokale dimensjoner i litteraturfestivalen   
 
I forhold til de to andre festivalene preges Norsk litteraturfestival av en 
spesiell kobling mellom det nasjonale og det lokale nivå. Sterke nasjonale 
aktører ble involvert i festivalen allerede fra starten, med Aschehoug Forlag 
AS som den mest markante. Allerede ved den første festivalen i 1994 var 
videre både Utenriksdepartementet og flere nasjonale legater inne med 
økonomisk støtte. Også lokale og regionale myndigheter bidro med midler, i 
tillegg til at flere lokale kulturinstitusjoner gikk inn i forpliktende samarbeid 
med festivalen.  
 
Initiativet til festivalen var lokalt og hadde utspring i fagmiljøet på 
Nansenskolen. Koblingen til Sigrid Undset, som var bosatt i Lillehammer 
og en nasjonalt og internasjonalt kjent – og nobelprisbelønnet – forfatter, 
sikret tiltaket en forankring både i lokalmiljøet og blant nasjonale aktører. 
Blant de aktørene som engasjerte seg i festivalen fra starten finner en 
dessuten en kombinasjon av litteraturfaglige, kulturpolitiske og 
næringsmessige interesser.  
 
Det er en viktig utfordring for festivalen å kunne balansere de mange ulike 
interessene og forventningene og opprettholde mangfoldet av resurssterke 
støttespillere. Ikke minst ligger det potensielle motsetninger mellom aktører 
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med primært kulturelle og kulturpolitiske interesser og dem som ønsker en 
sterkere kommersialisering av festivalen.  
 
De nasjonale aktørene har vært viktige for festivalen på mange måter. I 
tillegg egne økonomiske bidrag har de gitt festivalen viktig legitimitet og 
anerkjennelse som også har utløst midler, blant annet over statsbudsjettet. 
Dette har gitt festivalen betydelig økonomisk frihet og gjort det mulig å la 
andre hensyn spille inn enn det som gjelder publikumsoppslutning og 
arrangementsinntjening. De nasjonale aktørene representerer videre svært 
viktige faglige nettverk, som kan mobiliseres for å rekruttere 
foredragsholdere og andre bidragsytere til festivalen. 
 
Også andre trekk bidrar til at festivalen framstår som en nasjonal litteratur-
begivenhet. På programsiden er det et skille mellom de forholdsvis lukkete 
kursene som er rettet først og fremst mot fagmiljøene, og åpne arrangement-
ene som også retter seg mot ”allmuen”. Selv om programmet slik sett retter 
seg mot ulike målgrupper har ledelsen i en del tilfeller klart å koble disse to 
ved at høyt profilerte kursholdere også blir brukt i de mer åpne arrange-
mentene. Samtidig deltar tilreisende kursdeltakere også som publikum på 
åpne arrangementer og bidrar til å gi dem en sus av nasjonal anerkjennelse. 
 
Som nevnt tidligere hadde festivalen fra starten en tosidig intensjon. På den 
ene side skulle Sigrid Undset ha en betydelig plass, og på den andre side 
skulle festivalen også ha et bredere fokus på norsk litteratur. Denne tosidig-
heten har representert et visst dilemma opp gjennom årene, og er blant annet 
kommet til uttrykk gjennom diskusjoner om festivalens navn. Det har vært 
ulike synspunkter med hensyn til om Sigrid Undsets navn skulle stå først 
eller sist, eller om det skulle være med i det hele tatt. Festivalen hadde de 
første årene navnet Sigrid Undset-dagene, Lillehammer Litteraturfestival. I 
1998 ble det vedtatt navneendring av festivalen til Norsk Litteraturfestival/ 
Sigrid Undset-dagene1.   
 
Navnediskusjonen reflekterer det faktum at Sigrid Undsets plass i festivalen 
har endret seg noe over tid, fra å være hovedperson og hovedtema til å bli en 
av flere ”knagger” som festivalen henger på. Festivalens ambisjoner i dag er 
å være en nasjonal litteraturfestival med en profil som er mer generell og 
mer samtidsrettet, samtidig som den har sterke assosiasjoner til Sigrid 
Undset både som person og forfatter. Da festivalens venneforening Sigrid 
Undset Selskapet (SUS) ble opprettet i  1997 var det uttrykk for at visse 
krefter lokalt ønsket at Undset skulle ha en større plass i festivalen.  
 
 

                                                 
1 Navneendringen fikk ingen konsekvenser for stiftelsen, som fortsatt heter Sigrid Undset-
dagene og har de samme vedtektene som ble nedfelt i stiftelsesdokumentet i 1994. 
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5.4 Tre ulike festivaler 
 
De tre festivalene vi har undersøkt har hatt svært forskjellige utgangs-
punkter og utviklingsforløp. Samtidig er de i løpet av de senere årene blitt 
mer like hverandre når det gjelder rammebetingelser, og de har også utviklet 
nærmere relasjoner til hverandre og samarbeider på prosjektbasis.  
 
 

5.4.1 Eierskap, ledelse og administrasjon  
 

Ser vi på hvem som står bak og ’eier’ festivalene og hva disse aktørene 
ønsker å oppnå så er det store forskjeller. I denne forbindelse ser vi bort fra 
de offentlige aktørene som gir økonomiske tilskudd til festivalene utfra 
visse kriterier, og som i henhold til disse stiller visse betingelser til festival-
enes innretting. 
 
Når det gjelder DølaJazz er det vanskelig å snakke om andre eiere enn 
medlemmene av foreningen DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival, det vil si 
de lokale entusiastene som aktivt tar del i festivalgjennomføringen og/eller 
medlemmene i den lokale jazzklubben. Ingen andre har interesser i festi-
valen eller legitime krav å stille til den.  
 
Styret står i all hovedsak for både de faglige og størstedelen av de admini-
strative oppgavene i forbindelse med festivalen. Den administrative 
ressursen har alltid vært minimal og definert som en praktisk sekretær-
funksjon for styret. Denne strukturen er dels en tilpasning til økonomiske 
realiteter, dels resultat av et ideologisk standpunkt som legger stor vekt på 
grasrotas medvirkning.  
 
Vinterspillene er i dag en stiftelse med lokale næringslivs-, kultur- og 
idrettslivsaktører samt kommunen som stiftere, det vil si at eierinteressene i 
festivalen er både mer markante og mer sammensatte enn tilfellet er for 
DølaJazz. Stifternes ulike interesser kommer også til uttrykk i festivalens 
formål, som dels er kulturpolitisk, nemlig å bidra til et spennende og allsidig 
kulturtilbud, og dels næringspolitisk, nemlig å markedsføre og profilere 
Lillehammer som vinterby og skape grunnlag for reiselivsutvikling.  
 
Norsk litteraturfestival har en eierskapsstruktur som omfatter både lokale, 
regionale og nasjonale aktører, og både kultur- og næringsinteresser. Dette 
gjelder både stifterne og de organisasjoner og instanser som oppnevner 
medlemmer til stiftelsens råd.  
 
Festivalens sterke nasjonale forankring, som skiller denne festivalen klart 
fra de to andre, styrkes ytterligere ved at festivalen også samarbeider med 
aktører og organisasjoner på nasjonalt nivå innen bokbransjen. Generelt har 
litteraturfaglige aktører og interesser en langt større plass i litteratur-
festivalen enn musikkfaglige har i både Vinterspillene og DølaJazz.  
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Fig. 5.1   Festivalorganisasjonene 
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Fig. 5.2   Festivalenes utvikling fram til i dag  
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 Både Vinterspillene og Norsk litteraturfestival har en ledelsesstruktur der 
det administrative nivået er profesjonalisert og der styret i stor grad fungerer 
som en støttespiller og ressursbase for administrasjonen. De to festivalene er 
ellers ulike ved at litteraturfestivalen har delt administrativ og faglig ledelse 
mens Vinterspillene har begge disse funksjonene samlet i en og samme 
stilling. Disse ulikhetene må for en stor del ses i lys av ulikheter i festival-
enes ressurssituasjon, både kompetansemessig og økonomisk. 
 
Figur 5.1 oppsummerer skjematisk forskjellene de tre festivalene imellom 
når det gjelder en del organisatoriske dimensjoner. 
 

 
5.4.2 Festivalenes nasjonale og lokale dimensjoner 

 
I figur 5.2 har vi framstilt de endringene som de tre festivalene har 
gjennomgått over tid når det gjelder henholdsvis deres geografiske 
forankring og anerkjennelse langs en skala fra lokal til nasjonal, og graden 
av profesjonelt lederskap langs en skala fra amatør til profesjonell.  
 
DølaJazz utviklet seg fra omtrent midt på 1990-tallet fra det lokale og over i 
det mer nasjonale. Festivalen hadde ambisjoner om å være og ble også 
anerkjent som en relativt betydelig jazzfestival i nasjonal målestokk. 
Betydelig mediedekning i nasjonale medier og musikkfaglige organer ble 
tolket som tegn på festivalens betydning, og det samme gjaldt tildelingen av 
tilskudd over den statlige festivalstøtteordningen, som festivalen fikk for 
første gang i den samme perioden. I dag er imidlertid festivalens nasjonale 
betydning svekket, ikke minst på grunn av den dårlige økonomien, som gjør 
det svært vanskelig å engasjere artister av stort nasjonalt og/eller inter-
nasjonalt format  
 
Med sin lokale profil når det gjelder eierskap og formål er Vinterspillene av 
i dag ganske forskjellig fra den tidligste fasen i festivalens utvikling. Som 
element i den nasjonale OL-satsingen og med LOOC som sin egentlige 
”eier” sto festivalen fram til midt på 1990-tallet fjernt fra lokale interesser 
både når det gjaldt eierskap og formål. Festivalen har med andre ord hatt en 
utvikling over tid som har gått fra det nasjonale til det lokale.  
 
Norsk litteraturfestivals lokale og regionale forankring er sikret både 
gjennom samarbeidet med kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og 
næringslivsaktører. Samtidig har festivalen helt fra starten hatt sterke 
koblinger til det nasjonale litterære systemet, og dette er under stadig opp-
bygging og styrking. Festivalens tilknytning til Sigrid Undset kan sies å 
trekke både i lokal og nasjonal retning. På den ene side bodde Undset på 
Lillehammer store deler av sitt liv, men på den andre side var hun en både 
nasjonalt og internasjonalt stor forfatter, med blant annet Nobelprisen i 
litteratur og bred distribusjon gjennom mange språk.  
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5.4.3 Frivillighet og motiver for frivillig innsats 
 
Store deler av arbeidet knyttet til den praktiske gjennomføringen av 
festivalene er preget av punktinnsatser som gjennomføres av mer eller 
mindre stabile frivillige fra år til år. I tekniske funksjoner henter alle 
festivalene inn profesjonell kompetanse, mens frivillige står for rigging, 
vertskapsfunksjoner overfor artister og gjester, samt billettsalg og andre 
publikumsrettede funksjoner.  
 
De frivilliges arbeidsinnsats for festivalene varierer mye, fra noen få timer 
til flere hundre, og fra innsats bare under selve festivalen til flere måneder i 
forkant av festivalene. Det arbeidende styret i DølaJazz er utvilsomt den 
gruppen frivillige som legger ned flest arbeidstimer og over lengst tid. Store 
variasjon i frivillig arbeidsinnsats er dokumentert også ved andre festivaler, 
for eksempel Kongsberg Jazzfestival (Elstad 1997). Pearce (1993) argu-
menterer for at en kan skille mellom en ”kjerne” og en mer ”perifer gruppe” 
av frivillige i organisasjonslivet, avhengig av hvor stor innsats de legger ned 
og hvor stort ansvar de føler for festivalen.  
 
Ser vi på de frivilliges motiver for å stille opp og jobbe for festivalene så er 
det noen som er felles mens andre er temmelig ulike for de tre festivalene. 
For de fleste frivillige i DølaJazz er det ikke jazzinteressen som er den 
viktigste drivkraften, men en bredere musikkinteresse kombinert med begei-
string over det sosiale fellesskapet. Dette er for øvrig helt i tråd med det som 
var den uttalte ideologien i festivalledelsen på mesteparten av 1990-tallet, 
og som fortsatt synes å være gyldig, nemlig at det viktigste grunnlaget for 
rekruttering av frivillige skal være ønsket om å være med på en sosial 
happening, ikke nødvendigvis jazzen som sådan. Elstad (1997) fant at det 
sosial samværet med andre funksjonærer var det viktigste motivet for de 
frivillige også ved Kongsberg Jazzfestival. Flere av våre informanter blant 
de frivillige hevder at det å være del av et stort apparat som skaper noe 
betydningsfullt sammen, og som har et morsomt og hyggelig fellesskap, er 
det som betyr mest for dem. Et viktig trekk ved festivalen er da også at 
mange frivillige føler et stort ansvar ikke bare for de oppgaver de konkret 
skal gjøre men for arrangementet i sin helhet.  
 
Den frivillige innsatsen i Vinterspillene bærer preg av at rekrutteringen skjer 
primært gjennom lag og foreninger. De personene som har jobbet frivillig 
for festivalen har i de fleste tilfeller gjort det av lojalitet og pliktfølelse 
overfor lag og foreninger som enten de selv eller deres barn er medlem. 
Entusiasme for festivalen som kulturell begivenhet eller sosial 
fellesskapsarena er i liten grad drivkraften for den frivillige innsatsen, men 
generell musikkinteresse er sannsynligvis en viktig motivasjon særlig for 
dem som rekrutteres som enkeltindivider og ikke gjennom lag og 
foreninger. 
 
For de frivillige i Norsk Litteraturfestival er litteraturinteressen en viktig 
drivkraft for engasjementet. For eksempel er det å ha mulighet for å prate 
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med forfattere og kanskje bli kjent med dem på mer enn bare på avstand, 
noe som flere frivillige her setter pris på. Det er påfallende at denne 
interessen for det som er festivalens kulturelle innhold er langt større i 
denne festivalen enn i de to andre, og at den overskygger for eksempel det 
sosiale fellesskapet i frivilligkorpset, som de frivillige i DølaJazz legger så 
stor vekt på. De frivillige i litteraturfestivalen opplever også i mindre grad at 
de har kollektivt ansvar for resultatet. Her er det lettere å bare møte opp, 
gjøre en jobb og så trekke seg tilbake uten å involvere seg i arrangementet 
utover det. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det overordnete 
ansvaret for festivalen ligger hos fast ansatte og at de frivillige utgjør en 
ekstraressurs som trekkes inn ved behov. 
 
I tillegg til de allerede nevnte motivene legger mange frivillige i alle 
festivalene stor vekt på at en som takk for strevet (etter noe varierende 
kriterier) kan få fripass, som gir gratis inngang på alle arrangementer, eller 
gratisbilletter til enkeltarrangementer. Denne type godtgjørelse innebærer 
utvilsomt at mange tar del i flere arrangementer enn de ellers ville gjort, i 
tillegg til at den gir en bekreftelse på at innsatsen verdsettes og er viktig for 
festivalen. Særlig for de frivillige i DølaJazz er fripass et viktig symbol på 
tilhørighet i det sosiale fellesskapet rundt festivalen, som en blant annet får 
bekreftet ved å være tilstede, treffe mange kjente og bli sett av enda flere på 
de fleste festivalarenaer.  
 
Flere frivillige i alle festivalene nevner også at de er med i festivalarbeidet 
fordi de vil støtte opp om det de ser på som positive og viktige tiltak i 
Lillehammer. Dette motivet skiller seg dermed fra de andre ved å være 
mindre rettet mot tilfredsstillelse av  en egne personlige ønsker og behov og 
mer mot det å gjøre noe for kollektivet. 
 
 

5.5 Kontinuiteten i festivalorganisasjonene 
 
Med bakgrunn i de tidligere beskrevne trekkene ved frivilligheten i det 
moderne samfunn er det viktig å peke på at frivillighet også kan være en 
skjør ressurs. Ikke minst er kontinuiteten, evnen til å holde på de frivillige 
fra år til år, helt vesentlig for å sikre gode rutiner og profesjonell gjennom-
føring av festivalen. Her er DølaJazz utvilsomt mer sårbar enn de to andre 
festivalene i vår undersøkelse, ettersom den ikke bare trenger frivillige til 
kortvarige punktinnsatser under selve festivalen men også til de løpende 
oppgavene som ligger til det arbeidende styret. I likhet med andre frivillige 
tiltak erfarer også DølaJazz store problemer med å rekruttere personer til 
styreoppgavene, og dette problemet har økt etter hvert som festivalen har 
vokst seg større og oppgavene er blitt stadig mer tidkrevende. Til gjengjeld 
har festivalen hatt et sterkt og stabilt korps av frivillige, som har vært 
organisert i selvstendige grupper med mye ansvar og som har utviklet sine 
egne måter å organisere og gjøre arbeidet på. Dette har vist seg svært 
effektivt og profesjonelt. Samtidig er det begrenset hvor mye læring som 
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lagres andre steder enn i enkeltpersoners hoder, og risikoen er stor for at 
mye erfaringskunnskap går tapt når erfarne enkeltpersoner går ut av 
frivilligkorpset og/eller styret. 
 
Norsk litteraturfestival har i løpet av hele sin eksistens vært preget av 
betydelige administrative ressurser, stabil ledelse og et frivilligkorps med 
flere faste grupper som har samme ansvarsoppgaver fra år til år. Klar 
ansvarsfordeling, gode arbeidsrutiner og akkumulering av kompetanse fra år 
til år kjennetegner derfor festivalen. Dette gjør det blant annet relativt lett 
for nye frivillige å komme inn og erstatte dem som har vært med tidligere.   
 
I Vinterspillene har situasjonen over flere år vært preget av omstilling og 
ustabilitet. Organisasjonen har vært under total omlegging etter 1998, blant 
annet med reduserte administrative ressurser og større innslag av frivillige, 
og det har vært hyppig utskifting av personell i festivalledelsen, sist så sent 
som i 2002. En har videre ikke maktet å bygge opp et korps av frivillige 
som kommer tilbake hvert år og som vet hva som skal gjøres og hvordan en 
får det beste resultatet. Organisasjonen har også i liten grad vært i stand til å 
bygge opp systemer som sikrer at læring overføres fra det ene årets festival 
til den neste. Når mye frivillig personell skiftes ut fra år til år og de nye ikke 
kan bygge videre på det som andre har gjort før dem, blir resultatet lett ad 
hoc-preget og ineffektivt.  
 
Vår undersøkelse viser at frivillighet er en skjør ressurs i den forstand at en 
ikke kan ta for gitt at frivillige stiller opp år etter år. De frivillige har en del 
forventninger ikke minst til ryddighet, klare ansvarsforhold og definerte 
arbeidsoppgaver, og toleransegrensen er ikke nødvendigvis svært høy på 
disse punktene. En annen viktig faktor gjelder festivalenes evne til å skape 
entusiasme og fellesskapsfølelse blant de frivillige. Særlig Vinterspillene 
har store utfordringer på disse punktene. Flere av de frivillige i denne 
festivalen stiller opp for festivalen mer på grunn av press enn på eget 
initiativ og vilje. Dette er utvilsomt en av årsakene til at arbeidet også 
oppleves som lite inspirerende, men mangelfulle rutiner og lite helhjertede 
forsøk på å skape entusiasme blant de frivillige blir også påpekt.  
 
DølaJazz har alltid vært sett på som den mest vellykkede når det gjelder 
både det å rekruttere og å holde på frivillige. Også der skjer det naturlig nok 
”naturlig” frafall av frivillige som har gått lei etter mange års innsats. 
Samtidig er det en del av dem som har vært med lenge som gir uttrykk for 
en viss frustrasjon, fordi de ikke lenger finner den sterke ideologien og 
entusiasmen som preget festivalen på 1990-tallet. For eksempel savner flere 
”opptursfesten” som var et fast årlig innslag for å riste sammen gamle og 
nye frivillige og sparke i gang dugnadsarbeidet, og som de siste årene er 
erstattet av et langt mindre inspirerende informasjonsmøte. Mange opplever 
dessuten at oppfølgingen av og informasjonsflyten overfor trofaste slitere er 
blitt dårligere, både fra styret/administrasjonen og fra de gruppeansvarlige, 
og at mye derfor er blitt ineffektivt og rotete. Det er grunn til å se dette som 
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signaler om at en organisasjon basert utelukkende på frivillig innsats er 
sårbar, og at det er lett å havne i en situasjon preget av ”utbrente ildsjeler”.   
 
Det å holde oppe entusiasmen blant dem som allerede er engasjert som 
frivillige og samtidig rekruttere og integrere nye for å holde kontinuiteten og 
kompetansen ved like, er derfor en viktig oppgave. Elstad (1997) viser at det 
å ikke bli verdsatt som frivillig er den nest viktigste årsaken til at 
funksjonærer ved Kongsberg Jazzfestival vurderer å slutte å arbeide for 
festivalen. Bare arbeidsbelastningen er en viktigere årsak til at det vurderes 
som aktuelt å slutte.   
 
Festivalenes økonomi er en annen viktig faktor for deres stabilitet og 
utvikling. Særlig Vinterspillene og DølaJazz er svært sårbare for 
svingninger i økonomien, enten de skyldes varierende publikums-
oppslutning eller uforutsigbare offentlige tilskudd. Begge festivalene har 
relativt nylig hatt underskudd som innebærer at de i flere år må arrangere 
”billige” festivaler, og kutt i tilskuddene fra Norsk kulturråd, som 
Vinterspillene opplevde i 2001 og DølaJazz har fått i 2003, har tilsvarende 
konsekvenser. Lavbudsjettarrangementer innebærer ikke minst at en ikke 
kan engasjere utøvere med store navn nasjonalt og internasjonalt, noe som i 
sin tur gjør festivalene mindre interessante for nasjonale medier og 
tilreisende publikummere.   
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6 Festivalenes rolle i lokalt kulturliv 
 

Lokalt kulturliv er et omfattende begrep i vår sammenheng, og festivalenes 
forhold til det er også mangfoldig. På den ene side foregår det en del faglig 
samarbeid og ressursutveksling mellom festivalene og det lokale kulturlivet. 
På den andre side er festivalene selv en del av det lokale kulturliv, både som 
produksjons- og formidlingsarenaer, og forholder seg slik til henholdsvis 
lokale artister og lokalt publikum. Deler av det lokale kulturlivet – både lag/ 
foreninger og enkeltpersoner – er dessuten involvert i frivillig arbeid i 
festivalene, enten i kraft av kulturfaglige kompetanser og ferdigheter eller 
som mannskapsressurs som kan mobiliseres til ulike praktiske oppgaver.  
 
 

6.1 Ressurs og samarbeidspartner for kulturlivet? 
 
Særlig Lillehammer kommune har vært opptatt av at det lokale kulturliv må 
få nyte godt av den ressurs som festivalene representerer, som takk for det 
kommunale tilskuddet. Vi har tidligere (kap. 4.1) nevnt samarbeidsprosjekt-
et VANDringer, der de tre festivalene og Amandusfestivalen samarbeider 
med skoler og aktører i kulturlivet om et seminar for barn og unge med 
profesjonelle instruktører, der det lages forestillinger som presenteres i 
Lillehammer sentrum under festivalene (Scene Ung). Prosjektet involverer 
et stort antall unge og er blitt en begivenhet som hver gang samler et stort 
publikum. Festivalene høster stor og positiv anerkjennelse over dette 
initiativet.  
 
Også andre seminarer og kurs tilbys kulturlivet fra festivalenes side, for 
eksempel arrangerer DølaJazz seminar for unge jazzmusikere, med på-
følgende seminarkonsert og eventuelt opptreden på festivalens utescene i 
sentrum, Vinterspillene har tilsvarende tilbud for unge rockemusikere, og 
Norsk Litteraturfestival tilbyr skrivekurs for både unge og voksne.  
 
Det frivillige organisasjonsliv samarbeider med festivalene først og fremst i 
kraft av at de utgjør et mobiliseringsgrunnlag for frivillige. Særlig Vinter-
spillene har brukt lokale lag og foreninger på denne måten.  
 
Festivalene utgjør en ressurs for kulturlivet i Lillehammer også i kraft av 
den arrangementskompetansen de bidrar til å bygge opp. Et stort antall  
personer har hatt ulike oppgaver i tilknytning til festivalene, først og fremst 
som frivillige, og har slik fått erfaringer og kunnskaper av både organisa-
torisk og praktisk art som kan brukes i mange sammenhenger. Festival-
arbeidet gir dessuten innblikk i hvordan et komplekst mangfold av funk-
sjoner og oppgaver henger sammen, og representerer en viktig arena for 
samarbeid og samhandling.   
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6.2 Presentasjonsarenaer for lokalt kulturliv? 
 
Spørsmålet om hvor stor plass lokale utøvere bør ha i festivalenes program 
er et tema som jevnlig tas opp i lokalavisen og andre deler av lokalmiljøet. 
Kritikerne mener at festivalene bør føle en forpliktelse i forhold til det å 
synliggjøre lokale kulturkrefter, og at de viser kulturarroganse og blindhet 
overfor det som lokalmiljøet har å by på ved å ikke gi lokale krefter en 
større plass.  
 
Vårt materiale viser imidlertid at publikum på festivalene er generelt lite 
opptatt av hvor utøverne kommer fra, og at bare mellom 10 og 15% av 
publikum mener at innslaget av lokale krefter er for lite. Det er små 
forskjeller mellom de tre festivalene når det gjelder synet på dette, men 
andelen som mener det burde vært flere lokale utøvere er enda lavere blant 
publikum ved DølaJazz enn ved de to andre festivalene.  
 
Publikumsundersøkelsen tyder altså på at utøvernes kvalitet er av større 
betydning enn hvor de kommer fra, noe som også festivalarrangørene 
forfekter sterkt. De presiserer at kvalitet og profesjonalitet må være over-
ordnete kriterier, og at en ikke kan gi lokale artister prioritet på bekostning 
av disse kriteriene. Samtidig er alle festivalene også opptatt av å gi lokale 
krefter en plass innenfor de rammer som disse kvalitetskravene innebærer. 
Alle festivalene har et betydelig innslag av lokale krefter, enten alene eller 
sammen med artister utenfra. Dessuten omfatter som nevnt alle festivalene 
oppvisninger med barn unge. DølaJazz engasjerer videre hvert år en profe-
sjonell kunstner fra kommunen eller regionen som festivalkunstner og 
benytter skoleelever på estetiske studieretninger ved flere av byens skoler til 
utsmykkingsoppgaver.  
 
Lokale lag og foreninger er i varierende grad involvert på utøversiden i 
festivalene. Særlig i Vinterspillene inngår også arrangementer med amatør-
kulturlivet, ofte arrangert av andre enn Vinterspillene (for eksempel organi-
sasjonene selv) eller i samarbeid mellom Vinterspillene og andre. For 
eksempel har de lokale skolekorpsenes årlige Vinterfestival i senere år vært 
annonsert som en del av Vinterspillene.  
 
Også et lokalt idrettslag står som arrangør for et innslag i Vinterspill-
programmet, barneskirennet Kristin og Håkon-lekene. Det som fra 
kommunens side var tenkt som initiativ til et fruktbart samspill mellom 
idrett og kultur i denne festivalen har imidlertid vist seg problematisk, 
særlig fordi idrettsorganisasjonene hele tiden har markert tatt avstand fra det 
de oppfattet som en elitistisk kulturprofil i festivalen. Siden 1998, da Vinter-
spillene kom inn under Norsk kulturråds tilskuddsordning til musikk-
festivaler og ble underlagt krav om at musikk må være det kunstneriske 
hoveduttrykket, har idrettens representanter opplevd det som svært 
vanskelig å få gjennomslag for sine interesser og sine forslag om et større 
innslag av idrettsaktiviteter. Konkret har de for eksempel ønsket å flytte 
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Vinterspillene til mars måned for å kunne koble festivalen opp mot et av de 
store årlige skirennene på Lillehammer (Inga-Låmi, Birkebeiner-rennet). 
Dette er blitt avvist som helt uaktuelt fra Vinterspillenes side, med hen-
visning til at februarmånedens lys-, snø- og iskvaliteter er avgjørende 
elementer i festivalen. 
 
Det lokale kulturlivs forhold til Vinterspillene er etter hvert blitt bedre og 
festivalen oppleves i større grad enn tidligere som en støttespiller og ressurs 
for lokalmiljøet. Dette har blant annet sammenheng med at arrangementer 
som skal foregå i samme periode i andre arrangørers regi gis anledning til å 
bli lagt inn i Vinterspillenes program. En annen viktig årsak til at festivalen 
har styrket sin posisjon i lokalmiljøet er at den deltar i prosjekter der barn og 
unge får profesjonell instruksjon og deretter framfører det de har lært under 
festivalen. Initiativet for et nærmere samspill mellom idrett og kultur har 
derimot ikke vist seg svært vellykket. Idrettens representanter har opplevd 
det som vanskelig å få gjennomslag for sine interesser og sine forslag om et 
større innslag av idrettsaktiviteter, og har i realiteten ikke involvert seg i 
festivalarbeidet.  
 
 

6.3 Arenaer for kulturopplevelser? 
 
De tre festivalene på Lillehammer representerer ikke noe unntak fra regelen 
om at mesteparten av publikum ved festivaler hører hjemme i lokalsamfunn-
et eller den nærmeste regionen. Vår undersøkelse viser at av dem som 
betalte billetter til festivalarrangementer i 2001 var hele to tredjedeler 
hjemmehørende enten i Lillehammer eller nabokommunene Gausdal og 
Øyer, det vil si at de ikke hadde reist mer enn ca 25 km for å komme på 
arrangementene. De tre festivalene er noe ulike med hensyn til hvor stor 
andel av publikummerne som hører hjemme i dette lokalområdet. Ca tre 
fjerdedeler av Vinterspillenes publikum er hjemmehørende i dette området, 
ca halvparten av publikum ved Norsk Litteraturfestival og DølaJazz.   
 
Undersøkelsene viser dessuten at de faktiske publikumstallene målt i antall 
personer fra nærområdet som har betalt billett til festivalarrangementer er 
generelt lave, sett i forhold til den samlede befolkningen i området. Vi har 
beregnet at totalt vel 3000 personer med bosted i de tre kommunene betalte 
billetter til festivalarrangementer i 2001. Da er det imidlertid ikke tatt høyde 
for at de samme personene kan ha betalt billett til arrangementer på mer enn 
en festival, noe som er svært sannsynlig. Selv om vi ser bort fra slike 
dobbel- eller trippelbesøkende og går ut fra at 3000 mennesker i de tre 
kommunene var på festival i 2001, så utgjør dette bare litt over 8 % av det 
totale folketallet i de tre kommunene1. Festivalenes betydning i form av 
publikumsopplsutning er altså svært beskjeden også i lokalmiljøet. 
 
                                                 
1 Folketallet i de tre kommunene er i 2002 totalt ca 36 000, fordelt på vel 6000 i  Gausdal,  
ca 25 000 i Lillehammer og ca 5000 i Øyer kommune (jfr. Østlandsforskning 2002). 
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Som vi var inne på i kapittel 3 er det en del forskjeller de tre festivalene 
imellom når det gjelder gjennomsnittlige antall besøk ved 
festivalarrangementer pr publikummer. Vinterspillene har lavest antall 
besøk pr publikummer totalt, med 1,7, mens Norsk litteraturfestival ligger 
høyest med 2,7 besøk pr publikummer og DølaJazz har 2,0.  
 
Samtidig som tallene altså viser et gjennomsnitt på bare omkring to 
arrangementsbesøk pr publikummer ved de aktuelle festivalene, svarer en 
stor andel (over 70%) positivt på spørsmålet om hvorvidt de går på flere 
kulturarrangementer i festivalperioder enn ellers i året. Det er vanskelig å 
tolke dette  - det kan bety at mange faktisk knapt går på kulturarrangementer 
resten av året, eller det kan bety at hyppigheten av slikt kulturbruk er høyere 
i festivalperioder enn ellers. 
 
For Vinterspillenes og Dølajzz’ vedkommende er det bare små forskjeller 
mellom lokale og ikke-lokale publikummere når det gjelder gjennomsnittlig 
antall arrangementsbesøk. Ved Norsk Litteraturfestival har imidlertid lokale 
publikummere besøkt atskillig færre arrangementer enn tilreisende, nemlig 
henholdsvis 2,1 og 3,3. Dette henger sannsynligvis sammen med at 
litteraturfestivalen har mange tilreisende seminardeltakere med yrkes- og 
karrieremessige interesser på litteraturfeltet, og at disse også besøker flere 
åpne arrangementer enn andre publikummere. Tallene kan også indikere at 
litteraturfestivalen av mange lokale oppfattes som for spesielt interesserte. 
 
Forskjellene mellom lokale og ikke-lokale publikummere når det gjelder 
besøksfrekvens kan tas som en indikasjon på at lokale publikummere i 
større grad forholder seg til enkeltarrangementer enn til festivalene som 
helhet, mens en finner flere festivalgjengere blant de tilreisende. Det virker 
naturlig at de som reiser langt er opptatt av å få med seg mer enn et enkelt 
arrangement, mens de som bor på stedet i større grad prioriterer enkelte 
arrangementer. Lang reiseavstand kan derfor være en indikasjon også på 
større interesse for festivalen som helhet enn det en finner blant lokale 
publikummere.  
 
Også blant festivalbesøkende som av ulike grunner ikke har betalt billett 
(gjester, artister, presse, frivillige med festivalpass eller gratisbilletter) er det 
forskjeller mellom de tre festivalene, med høyere besøksfrekvens ved 
Litteraturfestivalen og DølaJazz enn ved Vinterspillene. Når det gjelder 
litteraturfestivalen skyldes dette sannsynligvis at innslaget av gjester er 
relativt stort, mens det for DølaJazz’ vedkommende sannsynligvis er det 
store antallet frivillige med festivalpass som gir seg utslag på denne måten. 
 
Det er sannsynligvis mange årsaker til lave besøkstall og få besøk pr 
publikummer blant lokalbefolkningen. Generelt er det mange arrangementer 
i Lillehammer, både innen kultur og idrett, og mange opplever nok at de 
ikke har kapasitet til å være med på alt de kunne hatt lyst på.  
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Mange opplever dessuten prisene som høye. Særlig blant Vinterpillenes 
lokale publikummere er det mange (65%) som svarer at de ville besøkt flere 
festivalarrangementer hvis prisene hadde vært lavere. Ved de to andre 
festivalene er det tilsvarende tallet under 50%. Blant ikke-lokale publikum-
mere er det en langt lavere andel som svarer slik, og dette gjør seg gjeldende 
for alle festivalenes vedkommende. Betalingsviljen er med andre ord større 
blant de tilreisende enn blant de lokale, samtidig som de også bruker mer 
penger fordi de går på flere arrangementer.  
 
Vårt materiale gir ikke holdepunkter for å hevde at festivalene bidrar til 
større lokalt kulturkonsum verken totalt sett eller på individnivå, sammen-
lignet med det en ville hatt uten festivalene. Festivalene bidrar imidlertid 
utvilsomt til et mer mangfoldig tilbud og dermed til større valgfrihet mellom 
ulike typer arrangementer. Festivalene erfarer at det er noen få enkelt-
arrangementer som blir publikumssuksesser i løpet av en festival, mens de 
fleste trekker relativt lite publikum. De forestillingene som trekker mange 
publikummere er først og fremst de som har kjente artistnavn og et kunst-
nerisk innhold som ikke oppfattes som svært vanskelig tilgjengelig. Flere av 
våre lokale informanter blant festivalpublikum påpeker at det er viktig at 
festivalene ikke blir for ”sære” og smale, og at programmene bør inkludere 
noe for enhver smak. Mange har for eksempel opplevd Frozen Waterfall-
konsertene under Vinterspillene som for spesielle og ønsker seg noe som er 
lettere tilgjengelig. Når disse konsertene likevel trekker mange 
publikummere, også lokale, så skyldes det sannsynligvis snarere den 
spektakulære og magiske settingen enn forventninger om en stor musikalsk 
opplevelse. 
 
Til tross for at det er offentlige tilskudd som utgjør hovedinntektskilden for 
festivalene så er det billettinntektene som er grunnlag for eventuelle 
overskudd. Det er derfor et betydelig dilemma for festivalene at det er 
begrenset samsvar mellom på den ene side deres kulturelle ambisjoner og 
det programmet som lages ut fra disse ambisjonene, og på den andre siden 
den begrensede interessen for dette tilbudet blant dem som utgjør 
hovedandelen av deres publikum, nemlig lokalbefolkningen.  
 
Vi har tidligere vært inne på at de frivillige i festivalene har sammensatte 
motiver for sin innsats, og at både kulturinteresse, sosialt fellesskap og  
muligheten for å få festivalpass og fribilletter spiller inn. Det er grunn til å 
tro at mange av dem som engasjerer seg som frivillige og som dermed ikke 
betaler billett til arrangementene i dag, ville besøkt relativt mange 
arrangementer selv om de hadde måttet betale for det. Dette skulle i så fall 
tilsi at det å redusere antall frivillige og/eller øke kravene for å få fripass 
ville gi en viss økonomisk uttelling for festivalene. På den annen side 
innebærer det store antallet frivillige i dag en viss sikkerhet for at det er en 
god del folk tilstede ved de fleste arrangementene, noe som ikke minst 
utøverne setter pris på og som betyr at arrangørene ikke settes i forlegenhet. 
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Så langt om den delen av lokalbefolkningen som utgjør publikum på 
arrangementer med billettsalg. Alle festivalene har i tillegg til disse også en 
del gratisarrangementer, hovedsakelig på dagtid og gjerne på steder i byen 
der mange mennesker ferdes for ulike formål. Som eksempel kan nevnes 
opplesinger ved forfattere i parken/utenfor Parkkafeen, på torget og i gågata 
under litteraturfestivalen, minikonserter på utescene under DølaJazz, og 
Scene Ung-oppvisninger i sentrum under alle festivalene. Gjennom disse 
programpostene får utvilsomt mange mennesker en kulturopplevelse som de 
ellers ikke ville fått. 
 
Publikumsundersøkelsene viser at festivalene generelt verdsettes svært høyt, 
både når det gjelder program, gjennomføring, stemning/atmosfære.  
 
Tabell 6.1 viser hvor stor andel av henholdsvis lokale og tilreisende 
publikum som vurderer de nevnte sidene ved festivalen som enten svært bra 
eller bra1.  
 
 
 

Tab. 6.1    Andel av lokale og tilreisende respondenter som svarer ’Svært bra’ eller ’Bra’ 
på spørsmål om hvordan de vurderer visse sider ved DølaJazz, Vinterspillene 
og Norsk litteraturfestival 2001, etter bosted.  Prosent. 
 
 
 DølaJazz Vinterspillene Norsk litteraturfestival 

 Lokale Tilreisende Lokale Tilreisende Lokale Tilreisende 
Programmet i sin 
helhet 

 
81 

 
77 

 
74 

 
61 

 
97 

 
95 

Arr.messig 
gjennomføring 

 
74 

 
62 

 
57 

 
55 

 
96 

 
95 

Stemning/ 
atmosfære 

 
83 

 
81 

 
67 

 
64 

 
97 

 
95 

Totalvurdering 81 82 73 65 97 96 

(N) (110) (82) (121) (40) (116) (84) 

 
 
 
Tabellen viser en del forskjeller festivalene imellom når det gjelder 
publikums vurderinger. Vinterspillene utmerker seg ved lavere andeler av 
publikum som er fornøyd enn det vi finner ved de andre to festivalene, og 
dette gjør seg gjeldende for alle de dimensjonene ved festivalene som er 
undersøkt. Norsk litteraturfestival er den av de tre som scorer høyest på alle 
dimensjonene. Tabellen viser videre at lokale publikummere er 
gjennomgående noe mer begeistret for festivalene enn de tilreisende.  
 
Alt i alt representerer festivalene et kulturtilbud som betyr mye for dem som 
tar del i dem, enten de aktivt oppsøker og eventuelt betaler billetter til ulike 
arrangementer eller mer tilfeldig dumper borti festivalinnslag i byen. Det at 
det eksisterer et stort kulturtilbud har dessuten en egenverdi for mange, 

                                                 
1  De andre svaralternativene var Verken bra eller dårlig, Dårlig, Svært dårlig og Vet ikke.  
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enten de benytter seg av det eller ikke. Det gir en opplevelse av valgfrihet 
mellom ulike tilbud - og frihet til å velge bort – som betyr mye for mange.  
 
Ikke minst bidrar festivalene til en stemning og en atmosfære som svært 
mange setter stor pris på, og som kommer langt flere til del enn de som 
betaler billett til arrangementene. Dette vil bli drøftet nærmere i neste 
kapittel. 
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7 Festivalene i lokalsamfunnet   

7.1 Forankring og oppslutning 
 
Det er en utbredt oppfatning lokalt at byens festivaler er positive tiltak innad 
i lokalsamfunnet og at de dessuten bidrar til å synliggjøre Lillehammer 
overfor omverden. Tidligere har imidlertid dette bildet vært mer 
sammensatt, ikke minst har det vært betydelige forskjeller mellom de tre 
festivalene med hensyn til forankring i lokalmiljøet.  
 
Den eldste av de tre festivalene, DølaJazz, har helt fra starten involvert et 
stort antall personer som har arbeidet som frivillige for festivalen. Særlig i 
den perioden da festivalen bevisst gikk inn for å rekruttere frivillige 
gjennom eksisterende sosiale nettverk, blant annet på arbeidsplasser, ble 
festivalen sterkt assosiert med visse miljøer i byen, som for eksempel 
fylkeskommunen og høgskolemiljøet. Dette førte utvilsomt til at festivalen 
ble assosiert med akademikere og fikk et image som forum for allerede 
sammensveisete og tette sosiale fellesskap med litt sær musikksmak. Mens 
dette lenge svekket festivalens oppslutning i andre miljøer, har dette bildet 
endret seg i senere år. For det første er frivillighetskorpset blitt mer 
sammensatt, blant annet fordi rekrutteringen ikke lenger er så uttalt knyttet 
til arbeidsplasser men følger sosiale nettverks naturlige og ofte mer mang-
foldige oppbygging.  
 
En annen grunn til at festivalen oppleves som mer inkluderende er at det i 
senere år har vært lagt vekt på en bredere programprofil som kan fenge et 
større publikum enn de eksplisitt jazz-interesserte. Ikke minst viktig for den 
lokale oppslutningen er det at lokale og regionale artister gis en plass. 
Festivalens innsats for det lokale amatørmusikklivet (først og fremst for 
barn og unge), gjennom seminarer og prosjekter med profesjonelle 
instruktører, bidrar også sterkt til at byens befolkning ser positivt på 
festivalen.  
 
Norsk Litteraturfestival ble lenge oppfattet som et både tematisk og sosialt 
smalt tiltak. Dette inntrykket ble bekreftet av at både de som tok initiativ til 
festivalen og de som engasjerte seg i styrearbeid og som frivillige tilhørte 
det som ble betraktet som det øvre sosiale skikt og som representerte høy-
intellektuelle interesser og verdier. Det faktum at flere av de mest engasjerte 
var knyttet til Nansenskolen og at den for en stor del henvendte seg til 
forfattere, oversettere og andre fagfolk, bidro sannsynligvis også til at 
festivalen ble oppfattet som ”lukket” og fjern folk flest i lokalmiljøet. 
Senere er festivalen blitt mer åpen og tiltrekkende også for andre enn 
spesielt litteraturinteresserte, og kretsen rundt festivalen er blitt mer 
sammensatt. Da  Sigrid Undset Selskapet (SUS) ble opprettet i 1997 ble 
dette et forum som samlet mange av dem som ønsket å dyrke sin interesse 
for Sigrid Undset, og som kanskje hadde ønsket at festivalen skulle være 
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mer direkte knyttet til forfatterens navn. SUS er i dag en viktig støttespiller 
for festivalen. 
 
Vinterspillene ble i tiden før, under og etter OL oppfattet som et elitistisk og 
temmelig arrogant tiltak, helt på siden av lokalsamfunnet. Det er siden gjort 
mye for å bedre forholdet til det lokale kulturliv, blant annet ved å åpne for 
at arrangementer i andre arrangørers regi kan inngå i festivalens program, 
bruke lokale utøvere og, sammen med de andre festivalene, gi tilbud om 
seminarer og opptredener for ungdom.  
 
Den mediedekningen som festivalene oppnår, ikke bare lokalt men også i 
riksmedia, er utvilsomt en viktig faktor i forhold til hvordan de oppfattes og 
vurderes lokalt. Mediedekningen er sannsynligvis langt større enn det et 
hvilket som helst enkeltstående kulturarrangement i Lillehammer kunne 
forvente. Det enkeltarrangementet som får størst oppmerksomhet hvert år er 
utvilsomt Frozen Waterfall-konsertene under Vinterspillene, noe som ikke 
minst skyldes den storslåtte arenaens spektakulære karakter, med blant 
annet sterke visuelle kvaliteter som gjør den velegnet for fjernsyn og andre 
billedmedier.  
 
Festivalenes bruk av utradisjonelle arenaer til kulturformål bidrar også til 
bred lokal støtte. Ved å bruke arenaer i offentlige rom blir festivalene 
synlige i bybildet, også for mennesker som ikke aktivt oppsøker festival-
arrangementer, og de bidrar slik også til en viktig bevisstgjøring lokalt om 
hvilke potensial som ligger i nære og velkjente omgivelser.  
 
Arenavalget setter også i høy grad sitt preg på de kulturelle opplevelsene. 
Selv om det kunstneriske uttrykket i seg selv og den tekniske rammen ikke 
er mye forskjellig, vil en konsert eller et opplesing oppleves helt forskjellig i 
et komfortabelt kulturlokale enn på en utearena, som for eksempel en åpen 
plass under en frossen foss i 15 kuldegrader eller i en park på en solfylt 
formiddag. De fysiske omgivelsene utgjør en tilleggsdimensjon som gjør 
opplevelsene unike, og bidrar til å trekke publikummere som sannsynligvis 
ikke ville oppsøkt den samme konserten i et konsertlokale.  

 
 

7.2 Betydning for sosialt fellesskap, trivsel og tilhørighet 
 
Det er naturlig å se festivalenes evne til å skape trivsel og atmosfære i lys av 
det som i kapittel 2.1 ble omtalt som det moderne samfunns behov for nye 
settinger for konsum. Festivalene er rammer for konsum av mange slag, 
både kunstopplevelser, sosial samhandling og fellesskap, men også mer 
generell stemning og atmosfære. 
 
Som allerede vist tiltrekker festivalarrangementene en liten andel av befolk-
ningen i nærområdet. I varierende grad blir de utvilsomt også opplevd som 
sosialt sett relativt eksklusive, ettersom de assosieres med små og tette 
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sosiale miljøer. For dem som er innenfor miljøene representerer festivalene 
utvilsomt viktige arenaer for sosial samhandling og fellesskap, som også 
holdes ved like utenom selve festivalperiodene. Særlig miljøene rundt 
Dølajazz og i noe mindre grad rundt Norsk Litteraturfestival oppleves av 
mange som eksklusive arenaer for ”menigheter” der de mest trofaste og 
dedikerte frivillige og andre som på ulike måter er involvert i festival-
arbeidet utgjør en viktig kjerne. Det kan ikke utelukkes at de tette nett-
verkene rundt visse av festivalene kan oppleves som litt beklemmende for 
dem som ikke er ”innenfor”, og at dette kan utgjøre en barriere for andre 
potensielle publikummeres tilstedeværelse. 
  
Festivalene er også settinger for sosialt samvær mellom kjente som ikke 
treffes til daglig. Det er et generelt trekk ved festivaler at de tiltrekker 
utflyttere og andre med tilknytning til stedet, og dermed er anledninger for 
samvær mellom fastboende og tilreisende. Alle de tre festivalene på 
Lillehammer fungerer som møtesteder for mennesker med ulike typer lokal 
tilknytning, enten de går på festivalarrangementene eller ikke. Slik utgjør 
festivalene også settinger for konsolidering og styrking av lokal tilhørighet 
og identitet.  
 
I kapittel 2.1 diskuterte vi festivaler som en type ritualer med liminale eller 
liminoide trekk i den forstand at de representerer opplevelser som står i klar 
kontrast til hverdagen. Utfra det foregående kan vi konkludere at det for den 
jevne beboer i Lillehammer i begrenset grad er slik at festivalene utgjør 
noen slik kontrast til hverdagen – til det er festivalene i for liten grad 
merkbare i bybildet og inkluderer for liten andel av befolkningen i sine 
aktiviteter og tilbud. Uten at vi har gjort noen omfattende sammenligninger i 
dette prosjektet har vi grunn til å tro at for eksempel Norsk revyfestival på 
Høylandet og Jazzfestivalen i Molde i mye større grad setter sitt preg på 
stedene der de arrangeres. 
 
De tre festivalene er ellers innbyrdes ulike med hensyn til i hvilken grad og 
for hvilke grupper de utgjør slike kontraster til hverdagen. DølaJazz har en 
slik funksjon først og fremst for dem som er direkte involvert i arrange-
mentet og som har et sterkt fellesskap rundt festivalen (dvs. de frivillige og 
styret). Dette understrekes ved at mange av de mest involverte sørger for å 
kunne bruke det meste av sin tid på festivalen i den mest intense perioden 
like før og under selve festivalperioden, det vil si at festivalen for disse 
representerer et klart brudd med hverdagens gjøremål. For Vinterspillenes 
vedkommende er det i langt mindre grad slik at festivalen utgjør en kontrast 
til hverdagen. For folk flest oppfattes festivalen som en serie enkelt-
arrangementer som ikke skiller seg fra andre kulturarrangementer eller 
markerer seg som en spesiell tidsperiode. Norsk litteraturfestival befinner 
seg i en mellomposisjon mellom de to andre festivalene. Sammenlignet med 
Vinterspillene gjør den seg langt mer gjeldende i bybildet og utgjør slik sett 
en kontrast til hverdagen for relativt mange, men sammenlignet med 
DølaJazz er den i mindre grad en begivenhet av stor sosial betydning for de 
involverte.  
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Det foregående gjelder først og fremst for de fastboende i Lillehammer-
området. For alle de tre festivalene er det sannsynligvis slik at de i større 
grad representerer en kontrast til hverdagen for den delen av publikum som 
kommer tilreisende, og særlig for de tilreisende som kommer til byen først 
og fremst på grunn av festivalene. Som vi tidligere har vært inne på gjelder 
dette en større andel av de tilreisende ved Norsk litteraturfestival enn ved de 
andre festivalene.  

 
 

7.3 Forholdet til det offentlige og næringslivet  
 
7.3.1 Lillehammer kommune 

 
Som nevnt i kapittel 4.3.1 hadde Lillehammer kommune ulik strategi 
overfor de tre festivalene og ulike forventninger til dem, inntil det i 2000 ble 
fattet en prinsippbeslutning om å sidestille de tre festivalene og gi hver av 
dem en årlig støtte på  kr 150 000. Dette vedtaket innebar en økning i det 
kommunale tilskuddet særlig til DølaJazz, men en stor reduksjon for Vinter-
spillene. Bortsett fra det årlige tilskuddet var kommunen lite involvert i den 
eldste av festivalene, DølaJazz, inntil det i 1998 ble inngått en samarbeids-
avtale som innebar at festivalen fikk kjøpe tjenester tilsvarende en halv 
stilling i Kulturhuset Banken1.  
 
Kommunen har hatt en mer aktiv rolle i forhold til Norsk Litteraturfestival/ 
Sigrid Undset-dagene, og i enda større grad i forhold til Vinterspillene. Da 
det første initiativet ble tatt for å få i stand en litteraturfestival med utgangs-
punkt i Sigrid Undset forfatterskap, stilte kommunen seg med en gang bak 
forslaget, og da stiftelsen Sigrid Undset-dagene ble etablert i 1994 var 
kommunen en av stifterne. Kommunen så det som interessant å skape et 
kulturtilbud rundt bysbarnet Sigrid Undsets navn og å samle byens kultur-
institusjoner om dette felles prosjektet. I forbindelse med kommunens 
forestående kulturplanarbeid var det dessuten ønskelig å gi Sigrid Undsets 
hjem Bjerkebæk en plass, og festivalideen var her et kjærkomment element.  
 
Når kommunen først ga Vinterspillene en mer prioritert plass enn de andre 
festivalene, så var det fordi en ønsket at etterbruksarbeidet etter OL også 
skulle omfatte tiltak på kultursiden og at Kalas var tillagt en viktig rolle i 
dette. Kommunens store økonomiske tilskudd til Vinterspillene i årene etter 
OL kan derfor i like stor grad ses som et ledd i utviklingen av Kalas som 
instrument i etterbruksarbeidet som en støtte til festivalen som sådan2. 
Kommunens ønske om å innlemme idretten i festivalen er dessuten et 
uttrykk for at en ønsket en bredere vinterprofil enn det som Vinterspillene 

                                                 
1 Nåværende (dvs inntil 01.01.03) kultur- og næringssjef i kommunen var imidlertid en av 
de sentrale aktørene i festivalorganisasjonen både tidlig på 1980-tallet og på 1990-tallet. 
2 Kommunen tok i samme periode også initiativ i retning av å gi Kalas arrangementsansvar 
for Sigrid Undset-dagene, men festivalorganisasjonen gikk mot dette.   
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selv sto for, og at satsingen på festivalen inngikk i en strategi der styrking av 
Lillehammers profil som vinterby var det sentrale. Da Kalas trakk seg som 
ansvarlig for Vinterspillene på grunn av reduserte offentlige tilskudd ga det 
også grunnlag for å redusere kommunens engasjement i festivalen og å 
sidestille den med de to andre når det gjaldt størrelsen på tilskuddene.  
 
Fra Lillehammer kommunes side understrekes det at de ser på festivalene 
som både kulturpolitiske og næringspolitiske tiltak og at kommunens 
forventninger derfor går i flere retninger. De kulturpolitiske og de nærings-
politiske aspektene står imidlertid ikke i motsetning til hverandre, tvert imot 
er det slik at høy kunstnerisk kvalitet er en forutsetning for næringsmessig 
suksess, samtidig som de næringsmessige effektene av festivaler aldri vil ha 
form av lønnsomhet i direkte forstand men kunne være av samfunns-
økonomisk art. Kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet er et grunnleggende 
krav – en vil at festivalene skal tilby et program som har et nivå tilsvarende 
det beste både innen nasjonalt og gjerne internasjonalt kunstliv på sitt 
område/genre, og som gir byens befolkning kulturopplevelser av høy 
kunstnerisk kvalitet. Videre ønsker en at festivalene skal virke som en 
inspirasjonskilde for lokale kulturaktører, både ved å gi muligheter for 
deltakelse og ved å bidra til kompetanseheving gjennom samarbeid med 
profesjonelle instruktører og andre ressurspersoner stilles til rådighet. 
Samarbeid festivalene imellom stimuleres i denne forbindelse.  
 
Kommunens forventninger om mer langsiktige og samfunnsøkonomiske 
effekter gjelder ellers først og fremst synliggjøring og markedsføring av 
Lillehammer som reiselivsdestinasjon, som en håper vil styrke Lillehammer 
som besøksmål og skape oppmerksomhet også utenom festivalperiodene. 
Disse forventningene gjelder alle de tre festivalene men i særlig grad 
Vinterspillene, som ses som en aktør i videreutviklingen av Lillehammers 
kjerneprodukt, vinteren.  
 
Kommunens ulike behandling av de tre festivalene var i mange år grunnlag 
for betydelige motsetninger dem imellom. Etter at tilskuddene ble justert til 
samme nivå er nærmere samarbeid blitt et aktuelt tema. For eksempel har 
mulighetene for felles administrative løsninger og nærmere prosjektsam-
arbeid vært diskutert. Kommunen ønsker ikke å aktivt pushe festivalene til å 
inngå tettere relasjoner, men ser positivt på at det er åpenhet for slike 
spørsmål og ønsker å bidra i prosessen hvis/når festivalene er modne for det. 
 

 
7.3.2 Oppland fylkeskommune 

 
Det mest aktive engasjementet fra fylkeskommunens side har vært rettet 
mot Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene, der fylkeskommunen, i 
likhet med Lillehammer kommune, ble involvert allerede tidlig i idefasen. I 
dag er fylkeskommunen en av de 11 institusjonene som oppnevner råds-
medlemmer til stiftelsen Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.  
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Fylkeskommunen var fra starten (i 1992) en av aksjeeierne i Kalas, og har 
gjennom dette engasjementet gitt faste tilskudd til Vinterspillene. Tilskudd-
ene har vært gjenstand for bare små justeringer i årenes løp, med den konse-
kvens at Vinterspillene også i dag får noe større tilskudd enn de to andre 
festivalene. Fra 1997 har fylkeskommunen hatt faste, skriftlige driftsavtaler 
med alle de tre aktuelle festivalene på Lillehammer og med tre andre 
arrangementer i fylket. Avtalene forutsetter at arrangementene har en klar 
kunstnerisk profil, god organisasjon, god økonomistyring osv.  
 
Også fra fylkeskommunens side er det både kulturpolitiske og nærings-
politiske vurderinger som ligger til grunn for støtten til festivalene, men de 
kulturpolitiske er utvilsomt de viktigste. Det legges vekt på å bidra til 
kulturarrangementer av en viss bredde, noe som blant annet innebærer at en 
ikke gir tilskudd til mer enn en jazzfestival. Det stilles videre krav om at 
festivalene skal inneholde ikke bare produksjoner fra turneer men også 
originalproduksjoner og innslag som kan bidrar til den kunstneriske utvik-
lingen i Oppland. Det at festivalene må ha en klar kunstnerisk profil og ikke 
gå på akkord med den, blir tillagt stor vekt. For eksempel stiller en seg 
skeptisk til en situasjon der den kunstneriske profilen defineres svært bredt 
for å tekkes et stort publikum. Festivalenes økonomiske og administrative 
soliditet og deres oppslutning og forankring i det lokale/regionale miljøet, 
både i form av frivillig innsats og publikumsoppslutning, tillegges dessuten 
betydelig vekt. 
 
Fylkeskommunen har også, i likhet med Lillehammer kommune, stor tro på 
at festivalene, på kort og lang sikt, vil vise seg å ha positive virkninger for 
næringslivet i regionen.  
 
 

7.3.3   Lokalt næringsliv 
 
Festivalenes relasjoner med lokalt næringsliv har dels form av direkte 
kundeforhold, det vil si at de kjøper varer/tjenester fra lokale bedrifter og 
virksomheter, dels dreier det seg om ulike former for samarbeid og/eller 
gjensidige ytelser eller mellomformer mellom disse. Samarbeidsavtalene 
innebærer vanligvis at bedriftene gir bidrag til festivalene enten i form av 
økonomisk støtte eller rabatterte eller gratistjenester, og får gjenytelser 
tilbake for eksempel i form av gratisbilletter og/eller opptredener, samt 
muligheter for profilering med navn og logo på arrangementssteder og 
festivaleffekter. Flere av næringslivsaktørene har, i tillegg til samarbeids-
avtalene med en aller flere av de aktuelle festivalene, også tilsvarende rela-
sjoner også med andre lokale arrangementer, organisasjoner og tiltak på 
ulike områder. For flere av bedriftene er samarbeid med kulturtiltak noe de 
har begynt med relativt nylig, mens samarbeid med idrettsarrangører har 
lengre tradisjon.  
 
Næringslivet kan ha ulike motiver og forventninger knyttet til samarbeidet 
med festivalene. Sponsing av/samarbeid med festivalene kan være ledd i 
produktutviklingen i egen bedrift, eller i oppbygging/styrking av bedriftens 
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profil i lokalmiljøet. Blant de næringsaktørene som støtter de tre aktuelle 
festivalene finner vi begge disse typene forventninger, men samtidig stor 
nøkternhet i forhold til hva deres engasjement vil føre til av kortsiktige og 
målbare resultater. Det at logo og navn blir eksponert på plakater og andre 
festival-effekter innebærer en synlighet i bybildet og blant festivaldeltakere 
som bedriftene har betydelig tro på. Det er en klar bevissthet blant festival-
enes samarbeidspartnere om at det er interessant med en kulturprofil på 
virksomheten, eventuelt i kombinasjon med den idrettsprofil som flere av 
bedriftene allerede har opparbeidet gjennom flere års samarbeid med idretts-
arrangementer og -organisasjoner. Hovedbegrunnelsen for at de nå støtter 
også kulturtiltak er at de ønsker å markere seg i flere grupper av befolk-
ningen, ikke rette seg mot avgrensede målgrupper. Dessuten er det en uttalt 
policy for flere lokale bedrifter og foretak, som synes å overskygge forvent-
ningene om utbytte for egen virksomhet, at de generelt ønsker å markere seg 
som støttespillere for lokale tiltak – forutsatt at det dreier seg om tiltak av 
høy kvalitet og profesjonalitet – og at de ser dette som en del av sitt lokale 
samfunnsansvar. Som ledd i dette samfunnsansvaret har noen bedrifter også 
ønsker om å bidra aktivt til at festivalproduktet blir best mulig. En av de 
lokale bankene ser det for eksempel som en viktig oppgave å bidra i opp-
byggingen av arrangementenes/tiltakenes profil og identitet ved å bistå med 
nødvendige ressurser til kjøp av profesjonelle designere osv., og var blant 
annet med på utviklingen av Norsk Litteraturfestivals nye logo.  
 
Handelsstandsforeningen Lillehammer Sentrum Drift AS skiller seg ikke 
mye fra de andre foretakene når det gjelder de generelle forventningene som 
allerede er nevnt. De er imidlertid opptatt av at festivalene skal bidra til 
aktivitet i sentrum også i forretningenes åpningstider, et ønske som opp-
fylles gjennom for eksempel opptog i Storgata (Dølajazz), musikk på Lille-
torget (Dølajazz), forfatteropplesninger i  Storgata (Litteraturfestivalen) og 
Vintermarked på Stortorget (Vinterspillene). Foreningens ledelse ser sam-
arbeidet med festivalene som en viktig strategi i forhold til det å gi sentrum 
et image som ikke bare kommersielt handelssted, men også som arena for 
kunst, kultur og opplevelser i bredere forstand. De fleste av medlems-
forretningene støtter opp om engasjementet ved å lage vindusutstillinger og 
henge opp plakater for festivalene i sine vinduer. Når det gjelder effekter i 
form av omsetningstall så er disse ikke tydelige verken for enkeltforretning-
ers eller næringens vedkommende. Oppfatningen blant de fleste handels-
drivende i sentrum synes likevel å være at all aktivitet avler aktivitet også 
for dem, og at festivalene er positive tiltak som det er verdt å støtte opp om. 
Derimot har det ikke vært stemning for å utvide forretningenes åpningstider 
utover det vanlige i festivalperiodene.  
 
Reiselivsnæringen står i liten grad samlet når det gjelder forholdet til 
festivalene. Både reiselivsorganisasjonen Lillehammer Turist AS og 
enkeltbedrifter er kritiske til festivalenes evne til å jobbe opp mot og 
synliggjøre seg i forhold til reiselivet. For eksempel kan ikke festivalene 
markedsføres på reiselivsmesser og lignende fordi programmene ikke 
foreligger tidsnok. Det er også stor usikkerhet i næringen når det gjelder 
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festivalenes effekter på reiselivsnæringen, både på kort og lang sikt. Det 
hevdes for eksempel at samarbeid med festivalene kan gi økonomisk tap for 
hotellbedriftene fordi de må avvise fullt betalende gjester for å gi festivalene 
det de trenger (til reduserte priser), og at restaurantnæringen ser det som lite 
interessant å investere penger i et arrangement som ikke appellerer til store 
masser. Det er også usikkerhet i næringene med hensyn til profilerings-
effekten av festivalene, og de færreste tror at festivalbesøkende vil komme 
tilbake til slike arrangementer flere ganger. Enkelte tror imidlertid på 
positive langtidseffekter av festivalene, både for egen bedrift og for byen.   
 
Sett fra festivalenes side er hotellene og restaurantene for lite flinke til å 
bruke festivalene i sin egen markedsføring. Festivalaktørene finner det for 
eksempel merkverdig at hotelleierne ikke ser festivalene som tilbud som kan 
være attraktive for forretningsreisende som bor på hotellene, og at de til og 
med kan føre til at noen velger å bli et døgn ekstra eller for å komme tilbake 
sammen med familiene under neste festival eller på ferie. Reiselivsnæringen 
oppleves dessuten som vanskelig å forholde seg til fordi den ikke framstår 
som en samlet aktør men som fragmenterte enkeltbedrifter.  
 
Det direkte samarbeidet mellom festivalene og reiselivsbedrifter er det i all 
hovedsak ett av byens hoteller som står for. Til gjengjeld har dette hotellet 
en svært positiv holdning til festivalene og til kunst- og kulturlivet i byen 
generelt. Alle de tre festivalene har for eksempel i senere år fått bruke 
lokaler i hotellet til festivalkontor og lagerplass i festivalperiodene. Hotellet 
har tradisjonelt hatt en klar kulturprofil, blant annet har mange kjente billed-
kunstnere hatt det som base for sine arbeidsopphold på Lillehammer. 
Hotellet ønsker å utnytte og bygge videre på denne kulturprofilen i sin 
markedsføring, i tillegg til at det ser det som en viktig oppgave å være med 
på å utvikle kunst og kulturmiljøet i byen. Profilens rent omsetningsmessige 
effekter er usikre, men hotellets ledelse er klar på at de ønsker å ha en klar 
kulturprofil og en posisjon som det hotellet i Lillehammer som det først 
tenkes på når det skal arrangeres et kulturarrangement. Hotellet er imidlertid 
opptatt av at de tiltakene de støtter skal være av høy kvalitet og være godt 
gjennomtenkt og organisert. Ledelsen ønsker også å ha en aktiv rolle i plan-
leggingen av arrangementene, for eksempel ved å komme med innspill til 
aktiviteter som kan få gjestene til å bli en natt ekstra. Hotellet har tro på at jo 
flere gjester som bor der under festivalene jo flere vil også komme senere, 
og at de slik kan være en god markedsføring. 
 
Av enkeltbedrifter som aktivt støtter festivalene kan også nevnes lokalavis-
en Gudbrandsdølen Dagningen, som både bidrar med subsidierte annonser, 
redaksjonelle forhåndsomtaler og fyldige reportasjer fra festivalene. 
 
Generelt er det slik at det er et begrenset antall næringslivsaktører som 
engasjerer seg i festivalene, og at de samme aktørene engasjerer seg i alle de 
tre festivalene, og gjerne i andre tiltak i tillegg. Dette innebærer at ingen av 
festivalene får store beløp fra noen, og at konkurransen er betydelig om de 
midlene som er i omløp.   
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Del III  Lokaløkonomiske virkninger 

8 Ulike arrangementer, ulike effekter 

8.1 Ulike typer arrangementer 
 
Ett argument som ofte framheves i forbindelse med ulike arrangementer, er 
den turistiske eller reiselivsmessige betydningen. I dette prosjektet studeres 
gyldigheten av dette argumentet framfor alt fra en lokaløkonomisk vinkling. 
En grunnleggende forutsetning for at arrangementer skal kunne ha turistisk 
betydning, er at aktuelle arrangementer vurderes i forhold til eksisterende 
trafikk- og sesongstruktur i reiselivet. Det kreves altså en steds- og status-
analyse med særlig fokus på reiselivsvirksomheten på stedet: Aktuelle 
arrangementer må vurderes både ut fra a) potensielt omland (attraksjons-
kraft: lokal vs. nasjonal), b) profil og type (kultur vs. idrett; se på vs. delta i) 
samt c) arrangementstidspunkt (lav- vs. høysesong; uke vs. helg), skal det 
være mulig i det hele tatt å vurdere potensiell reiselivsmessig betydning. Det 
er den ene forutsetningen - minst like viktig er stedets lokalisering, primært i 
forhold til større befolkningskonsentrasjoner. 
 
”Arrangementer” kan kategoriseres på flere forskjellige måter. Hvilke di-
mensjoner som tillegges vekt avhenger av hva formålet med klassifiseringen 
har vært. I kapittel 2.2 refererte vi inndelinger etter hyppighet, varighet og 
tilskuerrate (Mossberg 2000).  
 
Arrangementer kan også karakteriseres etter ressursgrunnlaget: hvorvidt de 
bruker lokale ressurser, eller er tematisk knytt til arrangørstedet, dvs. av-
hengig av stedsbetingede ressurser. Da kan arrangementet vanskelig flyttes, 
eller kopieres andre steder. Arrangementer som i prinsippet kan arrangeres 
hvor som helst og mange steder, er på den ene sida dels flyttbare og ikke 
”lojale” mot ett sted, og (dermed) lette å lokalisere. På den andre sida er det 
liten grunn til å reise langt for å delta i noe som kan oppleves ”alle steder”. 
 
Ressursgrunnlaget for arrangementet kan også klassifiseres etter profil og 
type. Skal en holde seg til dikotomiseringer vil en hovedinndeling være  
idrettsarrangementer vs. kulturarrangementer. En slik inndeling vil også 
kunne kategoriseres etter grad av deltakelse: De fleste idrettsarrangementer 
vil ha større innslag av deltakere enn de fleste kulturarrangementer. Store 
massemønstringer med bred deltakelse vil i større grad enn rene tilskuer-
baserte aktiviteter tiltrekke seg tilreisende (f.eks. Norway Cup eller Titano-
festivalen). Gjennomførte undersøkelser (Birkelund 1996; Solberg & 
Andersson 2002) indikerer dessuten at det er enkelte sammenhenger mellom 
typer arrangementer og de næringsmessige effektene en kan forvente. Det er 
imidlertid ikke nødvendigvis de mest profitable arrangementene som gir de 
største lokale effektene. 
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8.1 Sammenheng mellom omsetning og resultat etter størrelse på arrangementet. 
Alle typer arrangementer.  

  
Størrelse Omsetning Resultat 
------------------------------------------------------------------------- 
Store   
arrangementer stor svakt 
 
Små   
arrangementer liten godt 
--------------------------------------------------------------------------  
Etter: Birkelund, Hugo (1996): Arrangementsøkonomi i OL-regionen 
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Utvider en det bedriftsøkonomiske resultatbegrepet, og kartlegger samtlige 
pengestrømmer som skyldes arrangementet, kan nemlig arrangementer som 
i utgangspunktet oppfattes som uinteressante for arrangøren, likevel være 
svært interessante for vertsområdet. Det går vi nærmere inn på i neste 
avsnitt. 
 
 

8.2 Måling av effekter: Omsetning, resultat eller 
verdiskaping? 

 
Omsetning er den samlede pengemengden som håndteres i arrangements-
regnskapet. Dette målet sier imidlertid ikke noe om hvor økonomisk vel-
lykket arrangementet var for arrangøren. En stor omsetning kan likevel in-
dikere at også andre i lokaløkonomien kan ha hatt meromsetning som følge 
av arrangementet. Om, og i tilfelle hvor mye, kan en ikke si noe om uten en 
grundig gjennomgang av strukturen i det lokale næringslivet. Dersom en 
ved valg av arrangementsstrategi kjenner den lokale næringsstruktur, kan 
kunnskap om ringvirkninger av forskjellige typer arrangementer bidra til å 
maksimere de lokaløkonomiske effektene. Dette er imidlertid resonnemen-
ter som kanskje tillegges større vekt i tider med arbeidsledighet enn full 
sysselsetting. Det kan likevel være et poeng i slike situasjoner med knappe 
ressurser å sikre at de brukes i sektorer med mest mulig verdiskapning, og at 
det da er nødvendig å ha oversikt over hvorvidt det er forskjeller i hvilke 
sektorer av økonomien omsetningen havner i. Vi har flere ganger referert til 
en undersøkelse av Birkelund (1996), der er nettopp slike problemstillinger 
tatt opp. Mye av resonnementene i dette avsnittet er basert på denne under-
søkelsen. 
 
Resultatmålet sier altså ikke noe om hvor stor pengestrøm et arrangement 
har generert, men hvor økonomisk vellykket det har vært for arrangøren. 
Enkelt sagt er resultatet differansen mellom inntekter og utgifter. 
 
Sammenlikner en ”store” og ”små” arrangementer1 finner en følgende: De 
store arrangementene har stor omsetning og svakt resultat, mens de små til 
middels har liten omsetning og godt resultat (jfr. fig. 8.1). Undersøkelsen 
omhandler arrangementsøkonomi i tilfeller der et er konkrete anlegg som 
trenger aktivitet. Arrangementsakkvisisjon blir derfor en viktig oppgave, og 
vurderes ofte av arrangøren på bakgrunn av resultatet. Det vil favorisere 
”små” arrangementer. Potensialet for den samlede omsetningen i et område 
ligger imidlertid i omsetningen, og en ringvirkningsargumentasjon skulle 
isolert sett trekke i retning av ”store” arrangementer. Denne inndelingen er 
imidlertid gjort på tvers av innholdet i arrangementet, og gjelder altså både 
idretts- og andre arrangementer. Det er imidlertid ikke noe som indikerer at 
det er forskjeller mellom idretts- og andre arrangementer i så måte. 
                                                 
1 Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å dele det empiriske materialet inn i klart avgrensede 
grupper ut fra størrelse, og kategoriseringen er derfor i noen tilfeller mer intuitiv enn 
kategorisk. 
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Fig. 8.2  Sammenheng mellom hvem som foretar innkjøp og type arrangement. 

 
 Innkjøpsenhet: 
Type arrangement arrangør tilskuere 
------------------------------------------------------------------------------ 
Idretts- store vare- få tilskuere, 
arrangementer kjøp lokalt liten omsetning 
 
Andre lite bruk av kort varighet, 
arrangementer underlev.  liten omsetning 
-------------------------------------------------------------------------------  
Etter: Birkelund, Hugo (1996): Arrangementsøkonomi i OL-regionen 
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En dimensjon synes å skille idrettsarrangementene fra de øvrige undersøkte 
arrangementene, nemlig hvorvidt effektene kommer primært som overris-
lingseffekter eller ringvirkninger1. I undersøkelsen til Birkelund (1996) 
kunne en registrere at idrettsarrangørene foretok forholdsvis store varekjøp 
lokalt, mens andre arrangører ikke hadde så store vare-/tjenestekjøp. Omset-
ningen fra idrettspublikum var forholdsvis liten, framfor alt fordi de ikke 
utgjorde så mange. Men også omsetningen fra publikummere ved andre ar-
rangementer var forholdsvis liten, men her skyldtes det framfor alt at disse 
arrangementene var av kort varighet (jfr. fig. 8.2). 
 
Østlandsforskning har studert de tre kulturfestivalene som årlig holdes på 
Lillehammer: Vinterspillene, Norsk litteraturfestival/Sigrid-Undset-dagene 
og DølaJazz. De vil i den ovenstående klassifiseringen være ”andre arrange-
menter”, men i tillegg strekker de seg over flere dager. Dette bedrer mulig-
hetene for overrislingseffekter i forhold til enkeltstående arrangementer som 
varer noen timer, men tatt i betraktning at året har 365 dager, er varigheten 
likevel kort i et næringsutviklingsperspektiv. 
 
Tidspunktene for gjennomføringen av de tre studerte festivalene er spredt 
utover året, i henholdsvis februar, mai og oktober. Hver av festivalene går 
over flere dager: Vinterspillene over sju dager, Norsk litteraturfestival seks 
dager og DølaJazz tre dager. Til sammen har disse festivalene altså arran-
gementer over 16 dager i Lillehammer. De tre festivalene er mer inngående 
beskrevet i kapittel 4 og 5. 
 
I denne delen av prosjektet er de lokaløkonomiske effektene kartlagt gjen-
nom postale spørreskjemaintervjuer med publikummere ved et stort antall 
enkeltarrangementer. Dessuten har vi gått igjennom festivalregnskapene, 
samt  supplert med intervjuer og samtaler med de administrativt ansvarlige 
for respektive festival (jfr. også kap. 3.1). 
 
 
 

                                                 
1 Dvs. om det er tilskuere eller arrangør som legger igjen (mest) penger. 
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9 Forbruksundersøkelser: metodiske utfordringer   
 
Hovedmålet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvilke typer arrange-
menter, evt. porteføljer av arrangementer, som fremmer lokal reiselivs- og 
destinasjonsutvikling, både når det gjelder økonomiske og kulturelle virk-
ninger. En viktig årsak til denne problemstillingen er den forholdsvis store 
veksten i ulike arrangementer som har funnet sted i de senere åra, og der 
mange er begrunnet med en ønsket vekst i turismen til regionen. Dette øns-
ket bunner antakelig i en forestilling om at arrangementer tiltrekker seg 
mange tilreisende, uten at de enkelte aktuelle arrangementene er vurdert i et 
slikt perspektiv.  
 
Slike synspunkter blir bekreftet av stadige referanser til hvor stor betydning-
en av festivaler, arrangementer, idrettskonkurranser, turisme, ol. egentlig er. 
Det betyr som regel at avsenderen mener en ikke bare bør se på økonomien i 
det enkelte tiltak, men også regne med direkte og induserte ringvirkninger 
av tiltaket. Gode argumenter for å finne ”samlet xx-betinget omsetning” kan 
være at en vil: 
- si noe om dagens situasjon og samlet betydning for den lokale økonomien 
- legge grunnlaget for prioriteringer av framtidige tiltak 
- legge grunnlaget for konsekvensberegninger av aktuelle/prioriterte tiltak 
 
Problemstillingene synes imidlertid framfor alt å dukke opp i tilknytning til 
tiltak som enten medfører store (offentlige) utgifter, eller har liten økono-
misk betydning i seg selv, evt. begge deler. Ut fra det synes legitimering å 
være en viktig grunn til å foreta slike beregninger. Det er imidlertid mange 
metodiske fallgruver, både ved gjennomføring av denne typen undersøkelser 
og ved tolkingen av resultatene. Vi vil derfor innledningsvis bruke litt plass 
på å drøfte enkelte av disse problemstillingene mer generelt, før vi tar for 
oss resultater fra våre undersøkelser. 

 

9.1 Dobbelttellinger 
 
I svært mange kartlegginger som tar sikte på å dokumentere økonomiske 
effekter av ulike arrangementer, blir (de lokale) effektene overestimert (jfr. 
eks.vis Getz 1994, Ryan 1998, Arnestad 1990). Dette kan skyldes at en kart-
legger den samlede, totale omsetningen som kan tilbakeføres til et gitt arran-
gement, og ikke bare den tilleggsomsetning som skapes av arrangementet. 
Selv om det kan argumenteres for at all omsetning som kan tilbakeføres til 
et arrangement skyldes dette arrangementet, er det likevel ikke slik at all 
denne omsetningen ville ”bli borte” fra området dersom arrangementet ikke 
ble gjennomført. Tvert imot er det nok som regel slik at ganske mye blir 
igjen i området, selv om pengene da brukes til andre formål. Det kan til og 
med hende at ringvirkningene av ”normalt” forbruk er større, nettopp fordi  
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det da innpasses i en normalsituasjon i lokaløkonomien, sammenliknet med 
arrangementsbetinget forbruk som ikke er det. Hvis de varene og tjenestene 
som kreves levert til arrangementet ikke (kan) produseres i området, blir det 
ikke store ringvirkninger lokalt. 
 
Forutsetningene for at et gitt område skal få del i slik tilleggsomsetning byg-
ger altså på to avgjørende premisser: at de lokale leverandørene er i stand til 
å etterkomme etterspørselen produkt- og prismessig, og at leverandørene i 
tilfelle har ledige produksjonsressurser. Hvorvidt disse forutsetningene er 
tilstede er sjelden vurdert.  
 
Det er ytterligere en årsak til dobbelttellinger ved forbruksundersøkelser, 
nemlig når samme person eller reisefølge oppholder seg i et område over tid 
og deltar i mange enkeltarrangementer eller besøker flere attraksjoner, og en 
må bruke billettsalg som grunnlag for oppblåsing. Problemet er at besvarel-
sene representerer personer, mens solgte billetter representerer personbesøk. 
Dette problemet oppstår f.eks. ved undersøkelser om festivaler, der det jo er 
et poeng å delta i flere av enkeltarrangementene. Det samme problemet har 
en i forbindelse med  ”gjesteundersøkelser”, der tilreisende intervjues både 
ved overnattingsbedrifter og attraksjoner, eller ved flere attraksjoner i sam-
me område (jfr. Ericsson 1985). 
 
At samme person eller reisefølge telles på flere steder, er altså også en årsak 
til overestimering av lokaløkonomiske effekter. 
 
I tillegg til at inntektssida ofte blir overvurdert, blir også ofte kostnadssida 
ved tiltak undervurdert. Forsterkende i denne retningen virker det om esti-
matene foretas i forkant (”ex ante”), fordi de da ofte har en legitimerende 
funksjon i forhold til politikere eller for arrangør. 
 
 

9.2. Områdeavgrensningens betydning 
 
Det faktum at selve områdeavgrensningen, dvs. størrelsen på ”lokalområ-
det”, er av helt avgjørende betydning for resultatene, blir også ofte oversett. 
Svært forenklet kan en si at størrelsen på de lokaløkonomiske effektene i 
stor grad avgjøres av områdeavgrensningen. Gjennom manipulasjon av om-
rådegrensene kan en uten videre endre de målte effektene uten at de faktiske 
forhold er endret (jfr. Wall 1997, Ryan 1998). Det er derfor heller ikke 
mulig å aggregere slike effekter i fra flere områder.  
 
Et lite lokalområde vil, på den ene sida, redusere det potensielle antallet 
leverandørbedrifter som er lokalisert til lokalområdet, ene og alene fordi 
området er lite. En snever avgrensning vil dermed gi mindre ringvirkninger 
enn om området var større.    
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En snever avgrensning av lokalområdet vil, på den andre sida, øke andelen 
tilreisende, samtidig som det lokale befolkningspotensialet reduseres. Et lite 
lokalområde vil dermed bidra til å øke eksportverdien som følger av den 
personbaserte etterspørselen (overrislingseffektene), fordi det pr. definisjon 
blir en større andel tilreisende. 
 
At avgrensingen av området har så mye å si for hvor en registrerer effek-
tene, skyldes vesentlig at områdeavgrensningen i undersøkelsesområdet ofte 
foretas ved administrative grenser, som fylkes- eller kommunegrenser. Dette 
har sin enkle forklaring primært i to forhold: 1) det er vanskelig å få data 
som er frikoplet fra administrative grenser, og 2) det er til de administrative 
grensene det er knytt politisk eller økonomisk ansvar. Dersom det er mulig å 
bruke funksjonelle (nodale) regioner som grunnlag for områdeavgrensning-
en, ville betydningen av grensesettingen avgjort bli mindre. I figur 9.1 på 
neste side, der vi har illustrert problemstillingen ved hjelp av to nabo-
kommuner, er disse to kommunene sammen en funksjonell region hva 
gjelder arbeidsmarked, bosted og handel, og det blir slik sett kunstig å måle 
effektene i den ene eller den andre av disse kommunene, de må sees i 
sammenheng. 
 
 

9.3 Publikum 
 
Arrangementer/festivaler har som regel to eller tre hovedinntektskilder: bil-
lettinntekter/deltakeravgifter, sponsorinntekter og evt. inntekter ved salg av 
rettigheter (bilde-/lydproduksjon) eller produkter. Salg av rettigheter av noe 
omfang har en framfor alt i forbindelse med større idrettsarrangementer, 
mens det ved andre typer arrangementer kan forekomme tilleggssalg av 
diverse effekter/ souvenirer. Registreringer tyder imidlertid på at inntekter 
av slikt tilleggssalg er forholdsvis beskjedne (Birkelund 1996). 
 
Blant publikummere, som står for billettinntektene, kan en identifisere tre 
hovedgrupper: 

- lokale, som er fastboende på stedet, og  
- to grupper tilreisende: 

a) de som har venner, familie, egen bolig, hytte eller andre 
gjøremål på stedet; samt  

b) de som har valgt å besøke stedet ene og alene pga 
arrangementet 

 
Størrelsen på og forholdet mellom disse gruppene vil være avgjørende for 
hvor store en kan regne med at effektene av de tilreisende til et arrangement 
vil bli. 
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Fig. 9.1   Prinsippskisse: områdeavgrensningens betydning for størrelsen på de 
lokaløkonomiske effektene generert av tilreisende. 
 
a) Utgangsposisjon: to nabokommuner i et dalføre bundet sammen av riksveg: 
 den ene med et lokalsenter og noen reiselivsbedrifter, den andre med et 

regionsenter og en leverandørbedrift (engros) 
 
 
 Lokalsenter  
  
 Regionsenter 
    
Riks-  Reiselivsområde 
    
veg Leverandørbedrift 
 
 Lokalveg 
 
 
 Kommune A 
 Kommune B 
 
 
b) To nabokommuner i et dalføre bundet sammen av riksveg: 
 den ene med et lokalsenter, noen reiselivsbedrifter og en leverandørbedrift 

(engros), den andre med et regionsenter  
 
   
    
  "grenseregulering"  
Riks  
    
veg  
 
 
 
 
 Kommune A 
 Kommune B 
 
 
c) To nabokommuner i et dalføre bundet sammen av riksveg: den ene med et 

lokalsenter, den andre med et regionsenter, noen reiselivsbedrifter og en 
leverandørbedrift (engros) 

 
 
   
 Kommune B   
  "grenseregulering"  
Riks  
    
veg  
 Kommune A  
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Tekst til fig. 9.1 
 
Figuren viser to nabokommuner, kommune A og kommune B, i et dalføre 
som bindes sammen med en riksveg. Regionsenteret ligger i kommune B, 
mens det i kommune A er et mindre tettsted i kommunesenteret. I kommune 
A ligger også et reiselivsområde med mange tilreisende og hyppige arrange-
menter. I kommune B ligger, litt utenfor regionsenteret, engros-bedriften 
som leverer mye av varene til reiselivsbedriftene, og i regionsenteret finner 
vi regnskapsfører/revisor, vaskeri, ol. Samme sted ligger lyd-/lyskompe-
tanse og annen arrangørteknisk kompetanse. 
 
Dette utgangspunktet vil gi kommune A noe reiselivsbetinget sysselsetting, 
men kjøreavstanden er ikke mye lengre til reiselivsområdet fra lokalsentret 
enn fra regionsenterert, slik at noen av de ansatte også er bosatt der. 
Mesteparten av konsumeffekten av disse bedriftene havner altså i region-
senteret, rimeligvis. Ikke bare fordi de fleste ansatte bor der, men også fordi 
mye av handelen fra dem som bor i kommune A likevel blir foretatt i 
kommune B. Reiselivsbedriftene får også sine varer og tjenester levert fra 
bedrifter lokalisert i regionsenteret.  
 
Vi tar utgangspunkt i kommune A som ”området”, da det er denne som har 
tilreisende og arrangementer, og at grensene er som i figur 9.1.a. En lokal-
økonomisk analyse ville da avdekke at kommune A har stor import både av 
innsatsvarer og forbruksgoder. Også de tilreisendes overrislingseffekter 
lekker i stor grad til regionsenteret, turistenes handlemønster er ikke stort 
forskjellig fra lokalbefolkningens (Hansen 1994), og følger vesentlig 
tilbudet. Lekkasjene ut av området er mao. store. 
 
Forutsetter vi at kommunegrensa går som tegnet i figur 9.1.b, vil kommune 
A ha ringvirkninger av reiselivsbedriftenes vareinnsats, men ikke av 
tjenestekjøp. Forbruksgoder vil fortsatt  importeres, både til egne innbyg-
gere og til de tilreisende. Hvis grensa mellom de to kommunene går som 
tegnet inn i figur 9.1.c, er det fare for at kommune A utroper reiseliv til 
satsingsområde. En vil imidlertid neppe oppnå særlig mer enn en allerede 
har i dagens situasjon.  
 
Med hva vi nå vet om disse to kommunene, er det rimelig å anta at de 
sammen langt på veg er en funksjonell (nodal) region, og at det derfor blir 
kunstig å se kun på den ene av disse to. Vi har jo sett hvordan effektene kan 
endre seg avhengig av hvordan en trekker kommunegrensa, men også at 
dette ikke endrer realitetene, verken når det gjelder sysselsetting, ring-
virkninger, overrisling eller kjøpekraft/ forbruksmønster. En kommune er 
derfor sjelden en egnet geografisk enhet å gjennomføre slike analyser på, 
rett og slett fordi kommunegrensene ikke speiler funksjonelle regioner. 
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9.3.1 Lokalbefolkningens forbruk – merinntekter? 
 
Motivasjonen for å delta i et festivalarrangement kan være forskjellig: for 
enkelte kan arrangementet være av så stor betydning at en ville oppsøkt det 
uansett hvor det ble arrangert. Når et slikt arrangement går av stabelen på 
hjemstedet, betyr det at området ”holder på” penger som ellers ville bli 
brukt i et annet område. Slik omsetning er prinsipielt å betrakte som arran-
gementsskapt omsetning lokalt. Det er imidlertid i praksis svært vanskelig å 
registrere hvorvidt en alternativ tur ut av området faktisk er avlyst, eller bare 
utsatt, og hva som egentlig er substitutter. Andre lokale publikummere 
deltar fordi arrangementet gjennomføres på hjemstedet, og ville ikke reist 
andre steder for å delta. Da er det mye som taler for at omsetningen ville 
blitt brukt på hjemstedet uansett - muligens omplassert i andre bransjer - og 
det er derfor neppe riktig å ta med dette forbruket som arrangementsskapt.  
 
Hvor mye av de lokales forbruk som skal regnes som en nettoeffekt, har 
lenge vært et diskusjonstema (Baade and Dye 1991; Burns, Hatch and 
Mules 1986; Crompton 1995; Getz 1997; Andersson og Solberg 1999). Etter 
hvert synes det å ha etablert seg som fast praksis kun å ta med forbruk fra 
tilreisende (Andersson og Solberg 1999; Ryan 1998). Vi vil følge denne 
praksisen for å holde estimatene konservative. I denne forbindelsen er det 
likevel riktig å legge til, at det kan hende at stedets størrelse har betydning 
for hvor mye av forbruket som omplasseres lokalt. Det kan være større 
sannsynlighet for at forbruk blir omplassert på steder der det lokale nærings-
liv er av en viss størrelse, og at lekkasjene blir større på mindre/små steder. 
En skal altså ikke se bort fra at arrangementenes oppdemningseffekt kan 
være større på steder med lite eller ensartet næringsliv, men dette har vi 
altså ikke data for. 
 
 

9.3.2 Tilreisendes forbruk - hva med dem som kommer uansett? 
 
At ikke alt forbruk som skyldes de som er bosatt innenfor området skal tas 
med kan for mange virke opplagt. Det er imidlertid like opplagt at heller 
ikke alt forbruk som tilreisende står for skal telles med.  
 
Selv om publikum er tilreisende til området, kan det godt være andre ting 
som er utløsende for reisen, f.eks. arbeidsrelaterte forhold eller besøk hos 
slekt og venner. Særlig for dem som besøker slekt og venner kan det hende 
at en legger et planlagt besøk til tidspunkter da det også foregår festivaler 
eller arrangementer, dvs at et besøk foretas på et tidspunkt som i tid sam-
menfaller med arrangementet. Selve besøket ville imidlertid ha funnet sted 
uansett en eller annen gang, og arrangementet har kun bidratt til tidsfesting 
(tidsforskyvning) av besøket. For disse turistene er ikke arrangementet i seg 
selv avgjørende viktig, men det har betydning for tidsfesting av et besøk 
som uansett ville blitt gjennomført. Stedet ville altså fått noe forbruk fra 
denne gruppa uansett, men det er mulig at en legger igjen noe ekstra pga av 
arrangementet, og slik kan deler av forbruket være arrangementsbetinget 
forbruk. I praksis er det imidlertid vanskelig (umulig) å estimere hvor mye. 
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Så kan en muligens spekulere i hyppigheten av slekt- og vennebesøk: skjer 
de oftere på steder som har festivaler enn steder uten festivaler? 
 
Et evt. merforbruk i vertshusholdningen på grunn av besøk i forbindelse 
med lokale arrangementer må vurderes i forhold til de samme prinsipper: 
Dette forbruket ville funnet sted uansett når besøket ble effektuert. Det er 
dessuten stor sannsynlighet for at pengene ville bli brukt i lokalområdet helt 
uavhengig av evt. besøkende gjester. 
 
Så er det de tilskuerne som kommer til stedet ene og alene pga arrange-
mentet. Deres forbruk representerer i sin helhet tilleggsomsetning, som ikke 
ville kommet stedet til gode uten arrangementet. Hvor stor denne tilleggs-
omsetningen vil være, er avhengig av: 
-  hvor stor denne gruppa er,  
-  i hvilken grad den fortrenger andre turister, og 
-  i tilfelle: hvem av disse to turistgruppene som har høyest forbruk  
 
Sett fra arrangørens side vil det være fordelaktig å gjennomføre arrange-
mentet på et sted hvor en er sikret ”tilstrekkelig” publikumsoppslutning. For 
arrangøren er det uten betydning om publikum kommer tilreisende, dvs. er 
turister i området, eller bor der fast. Slik sett kan et arrangement like gjerne 
bli lagt til et turistområde i sesongen, som til et område med tilstrekkelig 
lokalbefolkning.  
 
Sett fra lokalsamfunnets side vil det ofte være et mål å trekke til seg turister 
i forbindelse med avviklingen av et arrangement, og helst i perioder med 
ellers lite tilreisende. Her er det altså motstridende interesser mellom arran-
gør og arrangørsted. Hvis en nå har et arrangement med tiltrekningskraft 
utover lokalområdet, er det altså viktig å være bevisst når dette gjennom-
føres, slik at de tilreisende kan komme i tillegg til dem som er der fra før. 
 
Markedsinnretning på reiselivet i det aktuelle området vil være med på å be-
stemme når i uka en trenger bedre kapasitetsutnyttelse. Med hovedmarkeder 
i yrkesbetinget trafikk, vil ytterligere trafikk i helger eller i feriesesonger 
være gunstig. Forutsatt at slike arrangementer/festivaler i hovedsak retter 
seg mot fritidssfæren, kan de utgjøre en gunstig kopling/tilleggstrafikk i om-
råder som ellers baserer seg på yrkesbetinget trafikk. Markedsføring av fes-
tivaler eller arrangementer i uka, forutsetter ledig kapasitet på innkvarte-
ringsanleggene for at det skal være synergisk å satse på arrangementer som 
trekker mange tilreisende, fordi en ellers får fortrengningseffekter på 
overnatting.  
 
De fleste festivaler, muligens særlig kulturfestivaler, arrangeres helst i byer 
eller byområder. Det betyr at hvis det oppstår slike fortrengningseffekter, er 
det yrkesbetinget trafikk som står i fare for å bli fortrengt. Dette er imidler-
tid trafikk som generelt gir bedre priser og større verdiskapning lokalt enn 
ferie-/fritidstrafikk (Ericsson 1992). Bl.a i forbindelse med OL 1984 i Los 
Angeles i 1984 ble det registrert slike fortrengningseffekter, men det er 
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usikkerhet om de samlede effektene sett over tid (Hall 1992; Laventhol and 
Horwarth 1994). Yrkesreisende med et høyt forbruk ble erstattet av OL-
tilreisende i forbindelse med ferie og fritid. Yrkestrafikken var utsatt, men 
ble kompensert i ettertid. Regionale attraksjoner basert på LA-markedet 
opplevde etterspørselssvikt pga at befolkningen trakk vekk fra regionen av 
frykt for trengselsproblemer (Lazer 1986 og Pyo et.al. 1988).  
 
Nå er imidlertid kapasiteten i overnattingsbedriftene de fleste steder i Norge  
langt fra fullt utnyttet, slik sett vil dette mange steder også være en hypote-
tisk problemstilling. Det er likevel viktig å være klar over to forhold i denne 
forbindelse: 

- Et tidspunkt som kan være mindre gunstig for arrangør (mindre 
folk i omløp i området) kan være mer gunstig for 
reiselivsbedrifter, som da har ledig kapasitet. 

- Et tidspunkt som er mer gunstig for arrangør (mye folk fra før i 
området) kan trekke nye turistgrupper på bekostning av de 
eksisterende. De kortsiktige effektene vil avhenge av hvor stort 
forbruk de enkelte segmentene har. På lang sikt kan imidlertid 
eksisterende segmenter finne seg nye steder, der de ikke blir 
fortrengt (i perioder).1 

  
Ytterligere et moment som ofte blir borte i diskusjonene om arrangementers 
betydning for områdets tiltrekningskraft, er at arrangementer med stor kon-
kurransekraft også har stor konkurranseflate. De må konkurrere med svært 
mange andre arrangementer og festivaler, særlig med dem som arrangeres 
nærmere de potensielle publikummere. Hvor stor denne geografiske konkur-
ranseflaten er, vil vesentlig være avhengig av størrelse og innretning på sel-
ve arrangementet. En rangering av kulturarrangementer etter rekkevidde vil 
imidlertid avsløre at de fleste kun har lokal eller regional tiltrekningskraft på 
publikum (jfr. også Getz 1997). I økonomisk terminologi ville en si at beta-
lingsvilligheten ikke omfattet store transportkostnader. Dermed har lokali-
seringen av arrangementene svært mye å bety for det samlede inntekts-
potensialet til arrangøren. 
 
 

9.4 Deltakere og utøvere: inntektspotensial eller 
fortrengningseffekter? 

 
Det er ingen prinsipiell forskjell på effektene som kan registreres som følge 
av deltakere/utøvere og de som tilskuere/publikum medfører, og som er om-
talt ovenfor. Det er imidlertid indikasjoner på at enkelte (typer) arrange-
menter er ”tilskuerintensive” mens andre er ”deltakerintensive”. Idretts-
arrangementer ser ut til å finnes i begge kategoriene, der noen arrangemen-
ter har stort tilskuerpotensial, mens andre idrettsarrangementer framfor alt 
                                                 
1 Dette er registrert bl.a. i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, der tradisjonelle 
turistområder som prioriterte OL i den perioden har tapt store markedsandeler (inntil 26%)  
i ferie-/fritidsmarkedet. (Teigland 1999) 
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har (mange) deltakere (Solberg & Andersson 2002, Birkelund 1996). En 
finner også eksempler på kulturarrangementer med stor deltakelse1, men de 
fleste er trolig i kategorien tilskuerintensive. For vår del vil vi mene at 
deltakere i arrangementer oppfører seg likt publikummere, i alle fall når det 
gjelder forbruk. Utøvere (artister) er derimot trolig mer å oppfatte som en 
”innsatsvare”, dvs. at arrangøren dekker mye av utgiftene som skyldes 
tilreisende utøvere, enten det gjelder kultur eller sport. 
 
For en arrangør (klubb eller driftsselskap) vil selvsagt inntektspotensialet 
være en faktor i vurderingen. Selv om billettinntektene generelt etter hvert 
får mindre betydning (særlig ved idrettsarrangementer), vil de i de fleste til-
feller av ”vanlige” arrangementer likevel utgjøre en vesentlig inntektskilde 
(jfr. også Bohlin 1994). Det betyr at arrangementer med mange tilskuere i 
prinsippet har et høyere inntektspotensial enn arrangementer med få 
tilskuere, og tilsvarende for antall deltakere. Noen ganger kan imidlertid 
arrangementer med mange deltakere også bety økte utgifter for arrangøren: 
subsidiert forpleining, transport, osv. World Cup-arrangementer i alpint kan 
være eksempel på det. Det er i tillegg en type arrangement som ofte med-
fører inntektsbortfall fra vanlig turisttrafikk/ tilreisende i en periode. For 
større alpindestinasjoner, som i praksis er de aktuelle for WC-arrangement-
er, kan dette fortrengte forbruket dreie seg om store beløp.  
 
I praksis er det små forskjeller på effekter som kan måles lokalt enten det er 
arrangør eller deltaker selv som betaler, og for mottakende sektor (selger) 
spiller det mindre rolle hvem som kjøper. Når arrangøren, ikke den enkelte 
deltaker /utøver selv, betaler opphold og forpleining, går imidlertid denne 
posten over fra å være direkte effekt til å bli indirekte (ringvirkning). 
Opphold og forpleining blir da kjøpt inn som underleveranse til arrangøren, 
uten at dette nødvendigvis endrer på realitetene.2 
 
Bohlin (1994 og 2000) har i sine undersøkelser om idrettsarrangementers 
omland funnet at den geografiske spredningen av omlandet (tiltreknings-
kraften) varierer forholdsvis mye mellom ulike arrangementer. Han forkla-
rer variasjonen ved hjelp av to hovedkomponenter, nemlig hvorvidt arrange-
mentet er tilbakevendende eller enkeltstående på ett gitt sted, og kommuni-
kasjoner. Arrangementer som har fast tilholdssted, dvs. at de repeteres 
samme sted hvert år, har en langt større geografisk spredning på deltakerne 
enn arrangementer som ambulerer mellom forskjellige steder. Han forklarer 
dette med at arrangementer som er tilbakevendende (sykliske) har forutset-
ninger for stadig å utvide sine omland, og på den måten delvis veie opp for 
avstandsfriksjonen. I land som har klare retninger på kommunikasjonsstruk-
turen sin, slik som Norge og Sverige, vil denne da også påvirke formen på 
omlandene. At kommunikasjonsmønstrene i Sverige (og Norge) går i nord-
sørlig retning øker avstandsfriksjonen på forflytninger på tvers av dette, dvs. 

                                                 
1 Titano-festivalen, folkemusikk-kappleik, ol. 
2 En kan til og med tenke seg at lokale inntekter blir mindre, fordi arrangøren er i stand til å 
oppnå rabatter som enkeltpersoner ikke får. 
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øst-vest. Det er altså enda et argument for at lokalisering i forhold til befolk-
ningskonsentrasjoner er viktig. 

 

9.5   Offentlig forbruk (tilskudd) 
 
Det er også tvilsomt om tilskudd fra lokale myndigheter bør trekkes inn som 
effekter av et gitt arrangement. Slike tilskudd kan nemlig også betraktes 
som forskyvning av forbruk. Denne forskyvningen kan dels være i tid, men 
må i alle fall regnes som forskyvning fra andre lokale oppgaver1 (Mules and 
Faulkner 1996). Det er altså ikke slik at et kommunalt tilskudd til et arran-
gement nødvendigvis representerer et merforbruk som kan tilbakeføres til 
dette arrangementet spesielt. Hvis de kommunale tilskudd går på bekostning 
av andre lokale tiltak, må en vite noe om evt. alternativt offentlig forbruk, 
for å kunne si noe om den faktiske effekten av et kommunalt tilskudd til et 
gitt arrangement. Dette taler for ikke å ta med kommunale tilskudd i effekt-
beregningene (jfr. også Ryan 1998). 
 
Resonnementet kan også delvis gjøres gjeldende for tilskudd fra andre 
offentlige myndigheter, men det forutsetter at den regionale fordelingen av 
statlige og fylkeskommunale midler er geografisk konstant. Det er den 
selvsagt ikke, slik at vi finner det rimelig å se offentlige tilskudd fra andre 
enn kommunen som et reelt bidrag til merforbruket i området, selv om slike 
tilskudd ellers kunne kommet andre tiltak i samme område tilgode. Det er 
imidlertid i praksis svært vanskelig å konkretisere eller etterprøve. 

                                                 
1 Dette er analogt til at tilreisende som besøker slekt og venner i et område kan antas å 
forskyve tidspunktet for reisen, dersom det foregår et arrangement i den aktuelle 
besøksperioden. Dermed forskyves  også tidspunktet for forbruket, slik at disse pengene i 
stor grad ville kommet området til gode likevel. 
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10 Metodiske avveininger og svakheter1 
 
Det er to hovedtilnærmingsmåter for å registrere økonomiske effekter av 
tiltak. Inntektsmetoden registrerer (endringer i) omsetningen i de aktuelle 
bedrifter/bransjer, dvs endringer i inntekten til næringsdrivende. Disse talle-
ne koples så med tilreisende, investeringer, eller hva en ønsker å måle effek-
ten av. Inntektsmetoden kan være usikker og vanskelig å bruke, dels fordi 
selgerne ikke ønsker å utlevere opplysninger om salget, eller fordi de rett og 
slett ikke kan opplyse om sammensetningen på omsetningen. 
 
Ved utgiftsmetoden spør en dem en regner med står for de delene av omset-
ningen en er interessert i, om hva og hvor mye de har kjøpt, samt om inn-
kjøpssted. Vi har brukt utgiftsmetoden i våre publikumsundersøkelser.  
 
Det er enkelte svakheter ved publikumsundersøkelsene som er gjennomført 
som vanskeliggjør noen av beregningene. Vi velger å gjøre rede for disse 
samlet, framfor å spre de stykkevis og delt utover. Det er særlig forbruks-
tallene som er beheftet med usikkerhet.  
 
Det er spurt publikum om "hvor mye penger" de brukte på ulike utgiftskate-
gorier i forbindelse med festivalen. Svarene skulle avgis personlig, i den 
forstand at utgifter som gjaldt andre i følget ikke skulle tas med. De tilrei-
sende publikummere er også spurt om utgifter til overnatting i forbindelse 
med festivalen. Det kan imidlertid være problematisk å anslå hvor mange 
penger som faktisk legges igjen i overnattingssektoren. Så lenge en ikke vet 
hvor mange personer som er med i reisefølget, står en her i fare for å over-
estimere, i verste fall doble, effektene. Avgjørende er nemlig fordelingen 
mellom "enkle og doble reisefølger". Sett at en finner at 20% (dvs 20 av 
100) av deltakere overnattet kommersielt og i gjennomsnitt betalte kr 350. 
Da skulle disse 20 personene stå for en inntekt til innkvarteringssektoren på 
kr. 7.000. Hvis disse 20 derimot har kommet som 10 par som delte innkvar-
tering, vil de 20 personene representere et forbruk på ”kun” kr. 3.500.  
 
På vårt skjema er det uttrykkelig bedt om ikke å ta med utlegg som inklude-
rer andre enn respondenten selv. I hvilken grad det gjøres for typiske "en-
hetsutgifter", hvor en som regel gjør opp for hele reisefølget samlet, er ikke 
mulig å kontrollere i materialet. En må regne med at enkelte tar med sam-
lede tall, sannsynligvis særlig for overnatting. Vi har ingen opplysninger om 
sammensetningen verken på de tilreisende eller de lokale reisefølgene. 
 
Som regel er det stedet som er i fokus, og den økte omsetningen som kan 
registreres lokalt som følge av diverse arrangementer. En må derfor skille 
mellom utgifter og kostnader, der alle (ekstra) utgifter i lokalområdet skal 
telles, men ikke nødvendigvis alle kostnader. For eksempel skal utgifter til  
                                                 
1 Kap. 3 tar opp metodiske problemstillinger og beskrivelser knyttet til 
publikumsundersøkelsen generelt. Her i kap. 10 tar vi spesielt opp de metodiske 
problemstillingene som gjelder de lokaløkonomiske estimatene. 
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bensin ikke telle med, hvis bensinforbruket er knytt til reiser i forbindelse 
med arrangementet, men selve bensinfyllingen er gjort utenfor området. En 
bensinfylling foretatt i festivalområdet skal derimot telle med, med hele 
beløpet - ikke bare det som er forbruket i forbindelse med reisen til det 
spesielle arrangementet.  
 
Dersom en er opptatt av konsumentoverskuddet, må en anlegge et kostnads-
perspektiv, og da skal alle kostnader i forbindelse med festivalen, ikke bare 
utgiftene i festivalområdet, telle med. I eksemplet ovenfor vil beløpene som 
skal telles bli motsatte: forbruket skal telles, men ikke hele bensinfyllingen 
(uansett hvor den er gjort). I foreliggende undersøkelse er det ikke gjort noe 
forsøk på å anslå et evt. konsumentoverskudd. 
 
I vårt spørreskjema er det ikke klart nok spesifisert forskjellen mellom ut-
legg og forbruk, og at det kun er utleggene det spørres om. Særlig når det 
gjelder bensin, som er en typisk "lagervare" er det uklart at en ikke skal 
oppgi noe dersom en ikke fyller opp tanken på bilen. Utlegg til transport, ser 
vi nå,  burde dessuten vært splittet opp i kollektiv transport og transport i  
privat bil. Transportutgiftene vil nemlig utgjøre direkte virkninger i to for-
skjellige sektorer: Bensinsalg er i næringsgruppesammenheng lagt til vare-
handelen, mens kollektivtransport er registrert i egen sektor.  
 
Hovedkilden for billettinntektene er arrangementsregnskapene. Den enkelte 
publikummer er spurt om dette kun for at vi skal kunne anslå hvor stor andel 
som tilføres området utenfra. Også her må resultatene korrigeres for antall 
besøk som hver person representerer, noe som vi har tatt opp i kapittel 3. 
 
Alle forbrukstall er klassedelt i skjemaet. Publikum skal krysse av for 
beløpsgruppe, ikke oppgi det absolutte beløpet de har lagt ut. Som vi skal se 
senere, er det i mange av disse forbrukspostene relativt få som oppgir at de 
faktisk har brukt penger, det vil si at det kan være stor spredning i beløpene 
innenfor hver klasse. Beregninger basert på klassemidt for disse postene gir 
ikke utelukkende meningsfulle resultater, noe vi drøfter implikasjonene av i 
forbindelse med den modellen vi har brukt (fig. 11.1 i neste kapittel). 
 
Ytterligere en svakhet er at det er ikke mulig å skille ut studenter fra andre 
tilreisende. Det er spurt etter fast bostedskommune, og studenter vil da 
sannsynligvis ha oppgitt foreldrenes bostedskommune1. Reelt sett vil de 
tilhøre lokalbefolkningen på studiestedet mesteparten av året. Det er særlig 
under DølaJazz vi har greidd å identifisere dette problemet, og trolig er det 
kun der det evt. vil ha innflytelse på resultatene. Denne mulige feilkilden vil 
trekke i retning av overestimering av de økonomiske virkningene av 
DølaJazz. Trolig er denne gruppa av mindre betydning for de to andre 
festivalene, mens DølaJazz hadde byens studentmiljø som en viktig basis 
ved etableringen (jfr. kap. 4.2.1). 

                                                 
1 Inntil 2002 var studenter registrert i folkeregisteret som bosatt hos foreldrene.  
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11 Festivalers lokaløkonomiske betydning  
 
Vi kan regne med to hovedtyper direkte økonomiske virkninger for arran-
gørområdet:  
- ringvirkninger og  
- overrislingseffekter 
 
Ringvirkninger er de økonomiske virkninger som oppstår i andre bedrifter/ 
sektorer som følge av en inntektsendring i den bedrift eller sektor vi stude-
rer, altså underleveranser til en gitt produksjon. Disse kryssleveringene mel-
lom bedrifter kan enten komme fra lokale bedrifter, eller fra bedrifter lokali-
sert i andre områder.  
 
Når resonnementene brukes i forhold til vareproduserende bedrifter, blir 
varer sendt ut i bytte for pengene. Fordi festivalarrangementenes produkter 
forutsetter at publikum kommer til forestillingene, gir også de tilreisende1 
opphav til direkte virkninger i andre sektorer, f.eks overnatting/servering og 
varehandel som de mest framtredende. Disse effektene kalles ofte overris-
lingseffekter. 
 
Overrislingseffekter oppstår når folk reiser fra sin faste bopel til et annet 
sted, og bruker penger der. Produksjonsbedrifter sender varer ut og får 
penger inn til området, mens arrangementer, festivaler eller andre reiselivs-
bedrifter ”tar inn” tilreisende i stedet for å sende varer ut. Dette personbårne 
forbruket er framfor alt konsum (sluttleveringer). Effekten retter seg i prin-
sippet mot samme sektorer som konsumeffekten av lønnsutbetalinger. 
 
 

11.1 Prinsippmodell for beregning av lokaløkonomiske 
effekter 

 
Vi tenker oss sammenhengen mellom et arrangement og dets lokaløkono-
miske effekter slik, at det er arrangementets tiltrekningskraft som er avgjø-
rende for hvor mange "nye" penger som tilføres et avgrenset område. Penger 
som er i området fra før kan for så vidt bidra til omsetning i selve arrange-
mentet, men vil ikke være nye inntekter og bare bidra lokaløkonomisk i den 
forstand at de kanskje brukes på andre måter enn de ellers2 ville gjort. Det er 
da den evt. alternative bruken som avgjør hvorvidt en får økte eller reduserte 
inntekter til området pga arrangementet. Et evt. alternativt forbruksmønster 
lar seg ikke konstruere, og vi har konsentrert oss om hvor mange nye penger 
som kan beregnes, og i hvilke sektorer disse blir brukt. 

                                                 
1 Det gjelder alle tilreisende, både publikum, presse og deltakere/utøvere med evt. 
følgeapparat. 
2 Dersom ikke dette spesielle arrangementet fant sted. 
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Fig. 11.1   Pengestrømmer generert av arrangementer i et område. 
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Det betyr at vi har to sentrale datakilder:  
1. publikumsundersøkelsen, for å beregne andel tilreisende og tilført 

overrislingseffekt, og 
2. arrangementsregnskapene, for å beregne hvor store inntektene er, 

hvor de kommer fra og hvordan de brukes. 
 
I figur 11.1 er prinsippene anskueliggjort innenfor et avgrenset område. Det 
er kun de direkte virkningene som representerer nye penger inn til området, 
og da vesentlig de delene av arrangementsinntektene som kommer fra andre 
områder. Pila for overrislingseffektene går ”gjennom arrangementet”, for å 
anskueliggjøre at det faktisk er dette som ligger til grunn for disse effektene, 
selv om de ikke blir registrert i arrangementsregnskapet.  
 
Det er i disse tre undersøkelsene ikke mulig å studere forskjeller mellom 
ulike tilreisendegrupper, slik det har vært gjort ved f.eks. store idrettsarran-
gementer (Solberg og Andersson 2002), der en har funnet til dels store for-
skjeller i utlegg mellom yrkesreisende og fritidsreisende. I våre tilfeller er 
dette dessuten et mindre aktuelt skille, og vi har bare data fra (tilreisende) 
publikum, dvs i hovedsak fritidsreisende. 
 
Vi begynner med kartleggingen av overrislingseffektene som er merket med 
(1) i figur 11.1, og ser de tre festivalene samlet. 
 
 

11.2   Overrislingseffekter: de tilreisendes betydning 
 
For å estimere overrislingseffektene av disse festivalene, vil tilskuernes til-
hørighet til festivalstedet måtte klarlegges. Som vi har drøftet i kapittel 3, vil 
det å ta med all omsetning som kan tilbakeføres til et gitt arrangement føre 
til overestimering av arrangementets betydning, og vi synes det er mest 
riktig å ta med bare den ekstra omsetning som kommer direkte av selve 
arrangementet. Dette betyr at en, i den strengeste fortolkningen, kun regner 
med utleggene til de tilreisende som kommer til arrangørstedet ene og alene 
på grunn av festivalen. Vi presenterer imidlertid først tall for alle publikum-
mere, før vi går nærmere inn spesielt på de tilreisende. 
 
Et ”problem” i denne forbindelse er at utvalgene er forholdsvis små, og med 
de skjeve fordelingene på bl.a. tilhørighet til stedet og motivasjon for reisen1 
blir grunnlaget for enkelte av beregningene svært lite. Sannsynligheten for 
at de skjeve fordelingene er riktige er stor, men hvis en bruker de små 
grunnlagstallene for de minste gruppene til oppblåsing av forbruket blir 
usikkerheten svært høy. Dette gjelder selv om vi ikke statistisk kan beregne 
usikkerhetene pga utvalgsmetoden. 
 

                                                 
1 Mange publikummere fra lokalområdet - få tilreisende; få kommer kun pga festival -  
mange har også andre motiver. 
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Tab. 11.1.a Publikumstilstrømning etter bosted og festival. Vinterspillene, Norsk 
Litteraturfestival og DølaJazz 2001.   
 

 Solgte  Publikum, i alt: Tilreisende i alt:     Lokale:          
Festival billetter (bet.pers.) % personer % personer % Basis (n)
         
Vinterspillene 4 217 2 500 101 588 24 1 913 77 (136)
Norsk Litteraturfestival 3 372 1 250 100 579 46    671 54 (189)
DølaJazz 2 653 1 300 100 608 47   692 53 (153)
                  
 

 

 
 
Tab. 11.1.b Tilreisende publikum etter motivasjon for Lillehammerbesøk og festival. 

Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001.   
 

 Tilreisende i alt:
Kun pga 
festivalen: 

   Festival + 
andre motiv:   Ikke festival:    

Festival 
   per- 

   soner % 
per-

soner % 
per-

soner % 
per-

soner % Basis (n)
          
Vinterspillene 588 100 71 12 285 49 231 39 (136)
Norsk 
Litteraturfestival 579 102 223 39 289 50 72 13 (189)
DølaJazz 608 100 142 23 266 44 200 33 (153)
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11.2.1   Andel tilreisende 
 
Det er forholdsvis store forskjeller mellom de tre festivalene når det gjelder 
hvor stor andel av publikum som kommer tilreisende. Av Vinterspillenes 
publikum er det ”bare” 25% som ikke er hjemmehørende i kommunene 
Lillehammer, Øyer eller Gausdal. For de to andre festivalene er andelen til-
reisende omtrent dobbelt så stor, men fordi det samlede publikumstallet er 
ca halvparten av Vinterspillenes, så utgjør det absolutte antallet tilreisende 
publikum om lag 600 personer til hver av de tre festivalene (jfr. tab. 11.1.a). 
 
Norsk Litteraturfestival har den største tiltrekningskraften av de tre festi-
valene: Der kom  nesten 40% av de tilreisende publikummerne ene og alene 
for å overvære i festivalen, tilsvarende ca 200 personer. Vinterspillene er i 
denne sammenheng den mest lokale festivalen: dels er det liten andel til-
reisende generelt, og dessuten var det få (kun 12%) av de tilreisende som 
kom ene og alene for selve Vinterspillene. Det tilsvarer i underkant av 100 
personer. Tar vi også med dem som oppgir at de i tillegg til selve festivalen 
også har andre grunner til å reise til Lillehammer, omfattes mellom 60% 
(Vinterspillene) og 90% (Norsk Litteraturfestival) av de tilreisende (jfr. tab. 
11.1.b). Rundt halvparten av samtlige tilreisende publikummere kombinerer 
altså festivalbesøket med andre gjøremål. 
 
Det er altså slik at lokalbefolkningen utgjør størsteparten av publikum ved 
alle de tre festivalene i 2001, og særlig på Vinterspillene er det lokale inn-
slaget stort. Overrislingseffektene står i samsvar med andelen tilreisende. 
Først skal vi imidlertid se på det samlede forbruket som alle publikummere, 
både tilreisende og lokale, har hatt i løpet av festivalperioden. Vi har blåst 
opp tallene fra publikumsundersøkelsene, men en kontroll av tallene for 
billettkjøp mot reelle inntektstall fra festivalregnskapene, avslører at tallene 
kan være beheftet med til dels stor usikkerhet. Det er imidlertid vanskelig å 
si noe sikkert om hvor store avvikene i realiteten egentlig er, fordi både 
Vinterspillene og Norsk Litteraturfestival har medarrangører som deler 
risiko, men samtidig tar del i inntektene. Medarrangørenes billettinntekter 
blir ikke registrert i festivalregnskapene, slik at reelt sett har vi ingen gode 
sjekkpunkter for tallene, og resultatene må brukes og tolkes deretter. 
 
 

11.2.2 Samlet forbruk: tilreisende og lokale 
 
Publikum til Vinterspillene står for et samlet forbruk i festivalperioden på 
mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Det er nesten dobbelt så mye som de to 
andre festivalenes publikum (jfr. fig.11.2.a på neste side). Vinterspillenes 
dominans beror framfor alt på at det er mange personer som har vært innom 
som publikummere. Eller sagt på en annen måte: publikum har vært på 
enkeltarrangementer, men er ikke festivaldeltakere. Det er mye større inn-
slag av festivaldeltakere i de to andre festivalene enn i Vinterspillene. Vin-
terspillene trekker først og fremst lokalbefolkning og folk som er i området 
av andre grunner, for eksempel vinterferieturister. Disse utgjør et  
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Fig. 11.2  Publikumsforbruk i festivalperioden etter festival. 
  Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001.  
  Tilreisende og lokale: 
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Fig. 11.3  Festivalpublikums samlede forbruk i festivalperioden etter forbrukspost og 
festival. Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. 
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publikumspotensial for festivalen når de først er i området, men festivalen i 
seg selv ville ikke være tilstrekkelig for å trekke nye tilreisende til området1. 
 
Når det gjelder forbruket pr. publikummer er det ikke de helt store forskjel-
lene mellom de tre festivalene, selv om hver publikummer ved Norsk Litte-
raturfestival bruker gjennomsnittlig i underkant av 100 kroner mer enn pub-
likummerne ved de to andre festivalene (jfr. figur 11.2.b). 
 
Strukturen i publikums forbruk er også forholdsvis lik for alle festivalene. 
Den største utgiftsposten er billetter, som står for 30-40%. Transport og 
spising/drikking ute utgjør hver seg 20-25%, og varehandel ca 15%. Utgifter 
til overnatting varierer derimot fra gjennomsnittlig 2% til 10%, noe som 
gjenspeiler andelen tilreisende ved de enkelte festivalene (jfr. figur 11.3). 
 
Billettkjøpene er uten sammenlikning den største utgiftsposten - 1 til 1,5 
million kroner. Ellers er det restauranter/utesteder og transport som mottar 
en stor del av utleggene - i alt blir det lagt igjen ca 700.000-800.000 kr i 
serveringsbedrifter og ca 700.000 kr til transport. Det inkluderer da både 
bensin2 og kollektiv transport. Varehandelen får ytterligere ca 500.000-
600.000 kr av festivalpublikum. Overnattingssektoren er den som får minst - 
ca 150.000 kr blir lagt igjen i overnattingsbedrifter (jfr. figur 11.4 på neste 
side). Dette har sammenheng dels med at det er forholdsvis få tilreisende, 
men også at mange av de tilreisende bor ikke-kommersielt under oppholdet. 
Overnattingssektoren er imidlertid også med på sponsorsida (eller ring-
virkningssida, om man vil), ved å selge overnattinger til svært reduserte 
priser til arrangørene.  

 
 

11.2.3 ”Nye penger”: festivalpublikums lokaløkonomiske betydning 
 
Nå har vi presenteret totaltall for forbruket til samtlige publikummere slik 
de har oppgitt det i spørreskjemaet, både de tilreisende og de som bor fast i 
området. Det vi imidlertid er ute etter i dette prosjektet er hvor mange nye 
penger som bringes inn i området og til hvilke sektorer. Her slår vi sammen 
tallene for de tre festivalene i hver sektor, og splitter etter motiv for å delta i 
festivalen. Vi bruker tre kategorier:  

1. Tilreisende som er i området ene og alene pga festivalen, 
2. Tilreisende som er i området dels pga festivalen, men som også har 

andre gjøremål, og  
3. Tilreisende som er i området av andre årsaker, og for hvilke 

festivalen ikke har betydning for oppholdet, samt fastboende. 

                                                 
1 Dette utgjør egentlig en stor del av essensen i ”avhengighetsforholdet” mellom turiststeder 
og arrangementer: arrangementer i turistsesongen har et større publikumspotensial, men de 
færreste arrangementer har stor tiltrekningskraft utover det regionale nivået. Turiststedet 
nyter på sin side godt av at det ”foregår noe” som turistene kan ta del i (Jfr. Mill&Morrison 
1992). Noen arrangementer har større tiltrekningskraft, men festivalperioden utgjør likevel 
en svært begrenset del av de 365 netter som overnattingsbedriftene helst skal fylle sengene. 
2 Det er usikkert hvor mye som er bensinkjøp av det som er gitt opp, og hvor mye som er 
andre kostnader. 
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Fig. 11.4 Samlet publikumsforbruk etter festival og forbrukspost.  
Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. 
Tilreisende og lokale. Kroner. 
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Fig. 11.5 Festivalpublikums forbruk under festivalen etter motiv for deltakelse og 

forbrukspost. Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001.  
Tilreisende og lokale. Kroner. 
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Legger vi den mest konservative definisjonen til grunn, tilfører de 
tilreisende til disse tre festivalene til sammen rundt 0,5 million kroner som 
helt sikkert ikke ville kommet arrangementene eller bedrifter i 
Lillehammerområdet til gode uten de tre festivalenes gjennomføring. 
Inkluderer vi også forbruket til de tilreisende som kommer dels pga 
festivalen, men også har andre gjøremål i området, vil tilført pengemengde 
ligge i størrelsesorden 1,5-2 millioner kroner (jfr. figur 11.5). 
 
Det er likevel usikkert hvor mye av forbruket til den sistnevnte gruppa til-
reisende som egentlig kan betraktes som penger en ellers ikke ville fått. Som 
vi har drøftet i kapittel 8, mener vi at det er stor sannsynlighet at de som er 
på besøk hos slekt og venner under festivalperioden bare tidsforskyver et 
besøk som likevel ville blitt gjennomført. Det samme vil da gjelde for stor-
parten av deres forbruk, og et evt. merforbruk i vertshusholdningen. Det er 
mulig at det innenfor denne gruppa er flere segmenter, kanskje med noe for-
skjellig atferd og grad av tidsforskyvning. Det er imidlertid ikke mulig å 
definere disse ut fra materialet vårt. 
 
Et tilleggsmotiv for festivaldeltakelsen kan være ferie eller rekreasjon, der 
en står mer fritt til å velge ferie- eller oppholdssted. De som i tillegg til festi-
valen har oppgitt at ferie eller rekreasjon har vært en viktig faktor, kan ha 
blitt tiltrukket til området - på bekostning av andre områder - pga av gjen-
nomføringen av disse festivalarrangementene. Her er imidlertid vårt 
materiale for lite for å si noe rimelig sikkert om betydningen av de ulike 
motivene. En kan dessuten likevel konkludere med at så lenge andelen til-
reisende er så liten som den ser ut til å være, så er disse festivalenes betyd-
ning for valg og prioritering av feriemål enda mindre. Det er ingenting i vårt 
materiale som tyder på at de som velger Lillehammerområdet som feriemål 
ene og alene på grunn av festivalene utgjør mer 5% av de ca 5.000 
personene som har deltatt i festivalene, det vil si at det dreier seg om rundt 
200 personer. Denne andelen (5%) er forholdsvis sikker, selv om oppblåste 
forbrukstall basert på så få enheter blir svært usikre. 
 
Festivalpublikums samlete forbruk utgjør, ifølge dem selv, i størrelsesorden 
3-4 millioner kr. Av dette utgjør billettkjøp om lag en tredjedel. Lokalbe-
folkningen bruker sine penger til billetter og på serveringsbedrifter. De til-
reisende sprer innkjøpene litt mer sektorvis, og at det synes særlig på trans-
port og overnatting er ingen overraskelse (jfr. fig. 11.6 på neste side). 
 
Samlet under de tre festivalene ble det effektuert om lag 4.000 overnattinger 
av tilreisende publikum. Av dette ble i overkant av 20% lagt til kommersiel-
le overnattingsbedrifter, i størrelsesorden 1.000 overnattinger (jfr. fig. 11.7 
på neste side). Deltakerne under Norsk Litteraturfestival står for de fleste 
kommersielle overnattingene1, fordi denne festivalen har flest tilreisende. 

                                                 
1 Kommersiell overnatting er all innkvartering mot penger, slik at også overnatting på f.eks. 
Nansenskolen i denne sammenheng regnes som kommersiell. 
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Fig. 11.6 Festivalpublikums forbruk under festivalen etter motiv for deltakelse og 

forbrukspost. Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. 
Tilreisende og lokale. Prosent. 
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Fig. 11.7 Antall overnattinger i festivalperioden etter overnattingsform og festival. 

Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. Tilreisende 
publikum.  
 

Antall  
overnattinger   

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Vinterspillene Norsk
Litteraturfestival

Dølajazz

Kommersiell overnatting

Ikke-kommersiell
overnatting

  



 115

11.3   Ringvirkninger av festivalene 
 
I foregående kapittel har vi konsentrert oss om å kartlegge og estimere de 
økonomiske effektene som kommer av at arrangementer og festivaler også 
har potensial for tilreisende publikum (overrislingseffekter). I dette kapitlet 
skal vi konsentrere oss om de effektene som kan tilbakeføres til selve arran-
gementet sett på som en bedrift, dvs. det som er merket med (2) i figur 11.1 
foran. Hovedkilder til dette materialet er arrangementsregnskapene, supplert 
med intervjuer og samtaler med de administrativt ansvarlige for respektive 
festivaler.  
 
Det er likevel slik at ikke alle forhold blir registrert i regnskapene, f.eks. 
store deler av frivilligkorpsets arbeidsinnsats. Sponsing i form av natural-
ytelser eller avslag og rabatter i prisen på varer eller tjenester vises heller 
ikke i regnskapene, men som omregnet til full pris kan utgjøre betydelige 
summer. Hvorvidt dette er tapte inntekter for sponsor, eller hvor stort et evt. 
tap er, avhenger av alternative salgskanaler eller alternativ markedspris. For 
overnattingsbedrifter kan det være bedre å ”fylle bedriften” til gunstig pris i 
ellers rolige perioder, framfor å stå uten gjester. I varehandelen kan mange 
varer lagres, og salget tapes ikke på så kort tid som i overnattings- og serve-
ringsbedrifter. 
 
Det må også legges til at sektorfordelingen av utgiftene er, om ikke vilkår-
lig, så i alle fall skjønnsmessig i enkelte tilfeller. Dette skyldes primært at 
regnskapene ikke er ført eller kontoplan satt opp for dette formål, slik at det 
for enkelte poster ikke er mulig å sektorfordele beløpene. Dette er ikke av-
gjørende for resultatene: selv store omflyttinger av utgifter mellom sektore-
ne vil ikke bety svært mye i det store bildet, først og fremst fordi det uansett 
er små beløp det dreier seg om sett i forhold til samlet omsetning i disse 
sektorene.  
 
 

11.3.1   Festivalenes inntekter 
 
Utgangspunktet for de ringvirkningene som skapes lokalt er de inntektene 
som arrangementene eller festivalene genererer. En udiskutabel sammen-
heng er at indirekte ringvirkninger ikke kan være større enn de initiale inn-
tektene til festivalene (de direkte virkningene). Hvis alle pengene som gene-
reres kommer utenfra og deretter brukes internt i området, har en maksimal-
grensa for disse ringvirkningene, eller en inntektsmultiplikator på 1. Det 
betyr at hver krone som tas inn i området, brukes til kjøp av varer og tjenes-
ter innenfor lokalområdet, og ingenting utenfor. Det er et urealistisk resultat, 
fordi: 
- ikke alle penger som kommer på inntektssida i festivalregnskapet er 

nye penger til området (jfr. kap.8.), og 
- festivalene må som regel nødvendigvis også kjøpe varer og tjenester 

i bedrifter lokalisert andre steder. 
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Fig. 11.8.a Festivalenes inntekter etter inntektskilde og festival. 
  Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001.  

Tusen kroner. 
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Fig. 11.8.b  Festivalenes inntekter etter inntektskilde og festival.  

Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001.  
Prosent. 
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Til sammen hadde de tre festivalene ca 4,1 millioner i inntekter i 2001. Av 
dette utgjorde offentlige tilskudd nær to tredjedeler, og  billettsalget litt over 
en femtedel. Disse to inntektspostene sto til sammen for 85% av inntektene. 
Forskjellene mellom de tre festivalene er forholdsvis små (fig. 11.8.a. og b). 
 
Av de tre festivalenes samlede inntekter kommer om lag 2,7 millioner, to 
tredjedeler, fra aktører utenfor lokalområdet1. De tre festivalene trekker altså 
2,5-3 millioner ”nye” kroner inn til området, som neppe ville kommet dit 
ellers. Det alt vesentlige av dette, ca to millioner kroner, består av fylkes-
kommunale og statlige tilskudd. Sponsingen fra private aktører er relativt 
beskjeden, slik den framkommer i regnskapene (jfr. fig. 11.9 og 11.10 på 
neste side). Det foregår imidlertid ytterligere sponsing i form av naturalytel-
ser og gunstige priser til arrangørene, som ikke bokføres i festivalregnska-
pene. Denne typen sponsing ytes framfor alt av lokale aktører.2 
 
Billett- og sponsorinntekter kommer altså stort sett fra lokalområdet, mens 
de offentlige tilskuddene, som festivalene er helt avhengig av, er for en stor 
del tilført fra fylkeskommunen og, særlig, staten. I neste avsnitt skal vi se på 
hvordan disse pengene brukes, altså festivalenes utgifter: i et ringvirknings-
perspektiv er det hovedspørsmålet. 
 

 
11.3.2   Festivalenes utgifter 

 

I 2001 hadde de tre festivalene om lag 3,8 millioner kroner i direkte 
utgifter3. Av dette er i underkant av 1 million kroner (ca 900.000 kroner) 
personalkostnader - disse pengene må altså enda en runde i sirkulasjon før 
effektene kan bokføres i lokalområdet, og må derfor trekkes fra ved den 
første sektorfordelingen. Vi har nemlig gruppert festivalenes utgifter etter 
hvilken sektor de ble brukt i, og etter om de mottakende bedriftene var 
lokalisert i eller utenfor lokalområdet. Hvis det er slik at de pengene som 
festivalene ”trekker inn” til området brukes til innkjøp andre steder 
(”lekkasjer”), vil de lokaløkonomiske effektene være mindre enn inntekts-
sida skulle indikere. Dessuten er verdiskapningen forskjellig avhengig av 
hvilken sektor pengene brukes i. Vi har imidlertid verken data til eller ambi-
sjoner om å beregne verdiskapning.   
 
En av de store utgiftspostene er artisthonorarer. Samlet utgjør disse utgiftene 
en tredjedel, etter at vi har trukket fra lønnskostnader. Vi har brukt en 
forholdsvis grov sektorinndeling, både fordi det har vært vanskelig å 
finfordele alle utgifter, og fordi en finere fordeling ville gitt svært små tall i 
mange av sektorene. Restsektoren ”annet” omfatter altså mange ”små  

                                                 
1 Da har vi regnet med billettinntektene fra samtlige tilreisende publikummere,  uavhengig 
av motivet for å reise til Lillehammer (jfr. kap. 4.2.). 
2 I kap. 6.1.3 er sponsorene og deres motiv for sponsing nærmere vurdert. 
3 Alle tre gikk med (et lite) overskudd i 2001. 
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Fig. 11.9 Festivalenes inntekter etter om de kommer fra lokalområdet eller fra aktører 
utenfor lokalområdet og festival.  
Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001.  
Tusen kroner. 
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Fig. 11.10 Festivalenes inntekter etter inntektskilde og om de kommer fra lokalområdet 

eller fra aktører utenfor lokalområdet.  
Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001.  
Tusen kroner. 
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sektorer”. Kostnader til trykking, annonsering, o.l. ført her, slik at noe til-
faller grafisk og forlag. TONO-avgifter er også ført på ”annet”, her kunne 
kanskje ”artisthonorar” vært et alternativ. 
 
Bedrifter innenfor privat tjenesteyting får også en forholdsvis stor andel av 
underleveransene til disse tre festivalene. Dette er alt fra teknisk assistanse, 
som lyd og lys, til regnskapsføring og (deler av) markedsføring. Overnatting 
og servering samt varehandel, som samtidig er de ”mest lokale” sektorene, 
står for ca 15% av leveransene samlet (jfr. figur 11.11 under og figur 11.12 
på neste side). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.11 Festivalenes innkjøp (utgifter ekskl. lønn) etter leveringssektor og festival.  
    Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001. Tusen kroner.  
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Fig. 11.12 Festivalenes innkjøp etter om leveransene kommer fra bedrifter i eller utenfor 
lokalområdet og leveringssektor.  
Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001. Tusen kroner. 
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Ser vi så på om det er bedrifter i lokalområdet som forsyner disse festiva-
lene med de varer og tjenester de trenger, eller om de (må) kjøpes utenfra, 
så viser det seg at i alt 60-65% av innkjøpsbeløpene legges igjen utenfor 
lokalområdet. En viktig årsak til det, er selvsagt at artisthonorarene utgjør en 
stor del av utgiftene, og der kommer nødvendigvis mange utenfra. Artist-
honorarene utgjør, sammen med reiser og transport, andelsmessig den minst 
lokale sektoren (jfr. figur 11.12).  
 
I alt hadde våre tre festivaler en omsetning på 4,1 millioner kroner i 2001. 
Av dette ble 2,7 millioner tilført området fra eksterne kilder, vesentlig i 
form av offentlige tilskudd. Disse pengene ville neppe kommet 
lokalområdet til gode uten festivalene. De resterende 1,4 millionene kan en 
regne med ville blitt brukt i området helt uavhengig av festivalene, uten at vi 
kan si noe nærmere om hvordan. 
 
De lokale ringvirkningene av festivalene utgjør til sammen 1,1 million i 
vare- og tjenestekjøp og i underkant av 600.000 i lønnsutbetalinger1. Hvor 
mye av lønna som brukes lokalt vet vi ikke, det avhenger bl.a. av sparing 
(lån) og evt. innkjøp utenfor lokalområdet. Forutsetter vi at tre fjerdedeler2 
av lønna brukes lokalt, er samlet effekt på om lag 1,5 million kroner. Meste-
parten av dette tilfaller detaljhandelen, fordi vi kan regne med at ca to tred-
jedeler av den ”lokale delen” av lønna også går til detaljhandelen (NOS 
Forbruksundersøkelser), i tillegg til detaljhandelens leveranser til festiva-
lene. Sett bort fra tilreisende publikums handel (se kap. 11.4), får da detalj-
handelen over 40% av ringvirkningene (jfr. vedlegg 3 for de detaljerte tal-
lene). 
 
 

11.4   Samlet lokaløkonomisk betydning: ringvirkninger og 
overrislingseffekter 

  
Som vi skisserte i figur 11.1 foran, består de samlede virkningene av slike 
festivaler både av de pengene som tilreisende publikummere legger igjen, 
og de vare- og tjenesteleveransene som skjer til festivalene. Det er begge 
disse størrelsene vi har prøvd å kartlegge gjennom dette prosjektet. Som vi 
har drøftet tidligere, er det imidlertid knytt en del usikkerhet til publikums 
utlegg under festivalene, og fordi vi ikke har tall for billettsalget til de arran-
gementene som medarrangører har stått for, har vi heller ingen kontroll-
punkter for våre tall3. Våre oppblåste publikumstall gir imidlertid et  
 
                                                 
1 Her har vi forutsatt 28% skatt, som er trukket fra tallene: samlet lønnsutbetaling var 
900.000,-. Det reelle skattetrekket har vi ikke oversikt over, men bruker et lavt tall for ikke 
å undervurdere effekten. Vi har også trukket 14% arbeidsgiveravgift, som er avgiften 
(14,1%) i Lillehammers sone.  
2 Det er et tall som har vært brukt i andre ringvirkningsanalyser (Akselsen 1986). 
3 Et ”godt tegn” for reliabiliteten i våre tall er imidlertid  anslaget på billettsalget til 
DølaJazz, som ikke hadde medarrangører, avviker med under 1% i forhold til registrerte 
billettinntekter.  
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Fig. 11.13   Pengestrømmer generert av festivalene i Lillehammerområdet. 
   Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001. Tusen kroner. 
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Tab. 11.2 Lokaløkonomiske effekter totalt av festivalene etter type effekt og sektor. 

Vinterspillene, Norsk litteraturfestival og DølaJazz 2001. Kroner. 
 

Ringvirkninger  Overrislingseffekter   Lokaløk. effekter totalt 
  alle festivalene: alle festivalene:   (ringvirkninger og overrisling)

Sektor kroner, i alt til lokale bedr kroner, i alt konservativt: liberalt: konservativt liberalt 
          
Utgifter: 3 779 176 1 634 996 2 205 423 304 492 1 304 314 1 826 928 2 826 750
  hotell/rest. 363 700 363 700 921 914 131 728 469 249 495 428 832 949
  varehandel 63 620 63 620 565 776 75 276 376 138 138 896 439 758

  Reiser og transport 300 700 25 000 717 734 97 488 458 927 122 488 483 927

  privat tjenesteyting 479 700 211 100     211 100 211 100
  artisthonorar 921 149 14 500        
  Annet 747 207 394 276     408 776 408 776
  lønn (lønn+hon. til adm.) 903 100 562 800       450 240 450 240
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billettsalg som er 27% høyere enn det som framkommer i regnskapene. Vårt 
tall skal være høyere, men størrelsesorden har vi ikke. Skal vi dømme ut fra 
dette, er våre tall heller for store enn for små. 
 
Det er også et vurderingsspørsmål hvor konservativ en skal være i å inklu-
dere de tilreisende etter motiv for reisa. Vi velger derfor å sette opp et ”kon-
servativt” anslag, der bare utleggene til dem som kommer ene og alene på 
grunn av festivalen er med, og et ”liberalt” anslag, der kun de lokale og 
tilreisende som ikke har oppgitt festivaldeltakelse som motiv er holdt uten-
for (jfr. tab. 11.2). I figur 11.13 er kun det liberale alternativet satt inn. 
 
Samlet står våre tre festivaler, gjennom selve festivalarrangementet (”fes-
tivalbedriften”) og det tilreisende publikum som de tiltrekker, for en økt 
omsetning i lokale bedrifter på mellom 2,5 og 3 millioner kroner. Ca 40% 
av dette kommer i form av underleveranser til selve festivalen, og litt mer 
(45%) skyldes det som tilreisende publikum legger igjen direkte i de lokale 
serverings-, overnattings- og detaljhandelsbedriftene. Når denne andelen blir 
forholdsvis høy, er det fordi vi har brukt det liberale anslaget på over-
rislingseffekten, med det konservative alternativet ville disse effektene ikke 
oversteget 500.000 kroner. Dessuten kommer 15-20% av inntektene gjen-
nom induserte virkninger (av de lønnsinntekter som skapes) av festivalar-
rangementene (jfr. figur 11.13). Vi har ikke regnet ytterligere på multiplika-
toreffekter, framfor alt fordi inntektstallene er små, og lekkasjene store alle-
rede i første runde. 
 
Fordelingen på mottakende sektorer viser at overnatting og servering får den 
største andelen av disse nye pengene, en tredjedel. Det er særlig serverings-
bedriftene som øker omsetningen, mens overnattingsbedriftene ikke får så 
mange ekstra gjester. Det skyldes at de relativt få tilreisende helst overnatter 
ikke-kommersielt. Om lag en fjerdedel går til den lokale detaljhandelen, og 
også der er det tilreisende publikum og konsumeffekten av lønnsutbetaling-
ene som bidrar med mye. I tillegg blir ”annet” en stor sekkepost, fordi det er 
mange ”små sektorer” som mottar inntekter, men en finere inndeling ville gi 
svært mange grupper med små tall (jfr. tab. 11.2). 
 
Så langt må en kunne konkludere med at lokaløkonomisk betyr ikke disse 
tre festivalene all verden. Selv om vi ikke har tatt med effekter av andre 
tilreisende enn publikummere, ville en evt. utvidelse til å omfatte data fra 
tilreisende presse o.l. ikke endre dette bildet. Sammenliknet med samlet 
omsetning i disse sektorene i Lillehammerområdet er den lokaløkonomiske 
betydningen faktisk helt ubetydelig. Det betyr nødvendigvis ikke at de ikke 
kan ha mye å bety for enkeltbedrifter, eller at de er uten betydning. Det skal 
vi drøfte nærmere i neste kapittel. 
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Del IV Konkluderende drøftinger 

12 Festivalenes ulike betydninger   
 
I kapitel 2 omtalte vi blant annet den instrumentelle kulturpolitiske 
tenkemåten, som har vært dominerende siden midt på 1980-tallet. Den 
instrumentelle kulturpolitikken har hatt som utgangspunkt at kulturtiltak kan 
være effektive redskaper for å nå mål på andre samfunnsområder, for 
eksempel innen regional utvikling, næringsliv, ungdoms- og sosialpolitikk.  
 
Som nevnt i kapittel 3 synes det lokaløkonomiske perspektivet særlig å 
dukke opp i forbindelse med tiltak som enten medfører store offentlige 
utgifter, har liten økonomisk betydning i seg selv eller begge deler. Lokal-
økonomiske effekter blir da brukt i retorisk øyemed for å legitimere og 
forsvare tiltak som det ellers vil være vanskelig å forsvare, særlig i økono-
misk vanskelige tider.  
 
I den instrumentelle kulturpolitikkens ånd er det blitt satt fokus også på 
festivalers potensielle ringvirkninger. Festivalene blir sett som redskaper 
ikke minst i forhold til det å styrke byers og steders attraktivitet som turist-
mål, både ved å tiltrekke turister til selve arrangementene og ved å sette 
stedet ”på kartet” og gi det en profil som dynamisk, moderne og verdt å 
besøke. Slike forventninger knyttes også til de tre festivalene på Lille-
hammer, mer eller mindre eksplisitt. Både offentlige aktører og samarbeids-
partnere i næringslivet betrakter festivalene som tiltak som både gir viktige 
kulturelle opplevelser, styrker lokalt samhold og tilhørighet og har nærings-
messige og økonomiske potensial – om ikke direkte og på kort sikt så i form 
av ringvirkninger i reiselivsnæringen og andre deler av næringslivet og ved 
å bidra til en profileringseffekt som vil styrke byen og regionen som fram-
tidig reisemål.  
 
Forventningene om blant annet næringsmessige ringvirkninger ligger til 
grunn for de økonomiske tilskuddene til festivalene både fra lokale og 
regionale kulturmyndigheter og fra næringslivet. De nasjonale instansene 
som bidrar med økonomiske tilskudd til festivalene er på sin side ute-
lukkende opptatt av festivalenes rolle som kulturaktører. Norsk kulturråds 
tilskuddsordning til musikkfestivaler, som i flere år har gitt tilskudd til både 
Vinterspillene og DølaJazz, prioriterer i sin tildeling festivaler med følgende 
kjennetegn1: 

- god kunstnerisk utvikling 
- profesjonell organisasjon 
- forankring og betydning i sin region  
- offentlige konserter som sitt primære virkeområde  
- arrangeres årlig eller annet hvert år  

                                                 
1 Kilde: www.kulturrad.no/omraaader/festivaltilskuddsordningen.html  
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- har et styre som står ansvarlig for driften og en 
organisasjonsform som sikrer kontinuitet  

- mottar offentlig tilskudd fra egen region 
 

Norsk litteraturfestival mottar på sin side støtte over statsbudsjettet, som del 
av Maihaugens budsjett. I St.meld. nr 22 (1999-2000) gis følgende 
begrunnelse for den statlige finansieringen av museer:  

”Føremålet med offentlege løyvingar til musea er at dei skal tena 
samfunnet og samfunnsutviklinga ved at verksemda gjev høve til studiar, 
opplæring og oppleving.” (St.meld. nr 22 (1999-2000), kap. 6) 

 
Festivalorganisasjonene selv er lite opptatt av at det de driver med skal ha 
kort- eller langsiktige lokaløkonomiske effekter. Det er en grunnholdning i 
alle de tre festivalene at en er skeptisk til å la nærings- og reiselivsmessige 
hensyn bli styrende for virksomheten. Festivalarrangørene har verken ambi-
sjoner eller ønsker om å fungere som redskaper for reiselivsnæringen eller å 
være ledd i Lillehammers destinasjonsutvikling, og frykter at det vil svekke 
deres betydning både som lokalt kulturtiltak, og i forhold til festivalfeltet og 
sine respektive kulturfaglige miljøer på nasjonalt nivå.  
 
Vinterspillene er den eneste av de tre festivalene som har hatt og fortsatt har 
en viss næringsmessig innretning. For eksempel har det i flere år vært 
arrangert en konferanse om kultur og næring i tilknytning til festivalen, 
riktignok ikke arrangert av festivalen selv. Norsk litteraturfestival og 
DølaJazz har en mer uttalt skepsis mot en slik innretning, selv om dette 
kanskje er i ferd med å endre seg noe.  
 
Fokus på næringslivets behov og interesser står klart i et motsetningsforhold 
til festivalenes egne ambisjoner og målsettinger, der høyt kunstnerisk 
kvalitetsnivå1 (i alle fall prinsipielt) er det viktigste. Representanter for 
reiselivet hevder på sin side at festivalene først blir interessante for dem hvis 
de trekker mange tilreisende til Lillehammer, og at en viktig hindring for 
dette er festivalenes elitistiske kulturforståelse.  
 
Det er lett å se at festivalene og reiselivet ikke har sammenfallende  
målsettinger og at ingen av partene ser et samarbeid dem imellom som svært 
nyttig og nødvendig i forhold til sine respektive hovedmålsettinger. 
Samtidig synes oppfatningen på begge sider å være at det er den andre part 
som ville ha størst utbytte av et samarbeid og som burde være mest opptatt 
av å utvikle relasjonene.   
 
Festivalene befinner seg altså i et spenningsfelt mellom de begrunnelser og 
ambisjoner som de selv definerer som de viktigste, og de forventninger som 
de blir utsatt for fra aktører i deres omgivelser. Med  basis i de foregående 
analysene av både kulturelle og økonomiske sider ved festivaler vil vi i 
resten av dette kapitlet drøfte ulike spørsmål og dilemmaer knyttet til dette 

                                                 
1 Vi vil senere gå nærmere inn på kvalitetskriteriene og dilemmaer knyttet til disse. 
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spenningsfeltet og hvilke utfordringer festivalarrangørene står overfor når 
det gjelder valg av strategier. 
 
 

12.1 Betydningen av tilreisende besøkende 
 
Sett fra festivalarrangørenes perspektiv er det prinsipielt uvesentlig hvor 
publikum kommer fra, hvis de bare får solgt nok billetter til at arrange-
mentet går i balanse og helst gir noe overskudd. Ikke-lokale publikummere 
kan også være en indikasjon på festivalens posisjon i det nasjonale festival-
feltet, men her er faktorer som medieoppslutning og interesse fra de 
respektive fagmiljøene viktigere.  
 
For Lillehammer som sted og for regionen er det derimot klart mest inte-
ressant med arrangementer og andre attraksjoner som i tillegg til å være 
interessant for de fastboende også trekker tilreisende, og da særlig i perioder 
med ellers lite turisttrafikk.   
 
Som vi har vist i kapittel 8 er det lokalmiljøet og den nærmeste regionen 
som utgjør det absolutt viktigste publikumsgrunnlaget for festivalene, og 
dette er også et generelt trekk i festivalsektoren (jfr Getz 1997). I seg selv er 
økt antall tilreisende publikummere derfor interessant først og fremst i den 
grad det gir økte publikumstall totalt, det vil si at det er å betrakte som en 
bonus som en eventuelt kan ta med i tillegg til det primære publikums-
grunnlaget. Det vil derfor også være en avveining om en kan nå flere til-
reisende uten samtidig å risikere at antall lokale publikummere går tilbake.   
 
Av de tilreisende er det en liten andel som kommer til Lillehammer primært 
for festivalen, mens de fleste kombinerer festivalbesøk med andre gjøremål i 
Lillehammer, for eksempel besøk hos familie og venner. Det å legge 
besøket til en festivalperiode kan for denne publikumskategorien innebære 
at en får dobbelt utbytte i forhold til om en foretok besøket på et annet 
tidspunkt. Både i Vinterspillene og Dølajazz er det imidlertid så mye som 
rundt en tredjedel av de tilreisende publikummerne som ikke har festivalen 
som motiv for besøket i det hele tatt, det vil si at festivalarrangementer er 
noe som de ”tar med seg” fordi de likevel er i byen på det aktuelle tids-
punkt. Særlig for Vinterspillenes del utgjør tilreisende som er i området for 
vinterferieformål sannsynligvis en vesentlig andel av disse.  
 
Sammenlignet med de to andre festivalene har Norsk litteraturfestival både 
relativt stor andel tilreisende besøkende og dessuten en større andel som har 
festivalen som eneste motiv for besøket. Dette har vi satt i sammenheng 
med at denne festivalen omfatter flere seminarer for ulike kategorier fagfolk 
på litteraturfeltet, og at den dermed trekker en del tilreisende som en kan 
anta er mer enn alminnelig interessert i litteratur. Betydningen av de spesielt 
interesserte tilreisende kommer også til uttrykk ved at de tilreisende ved 
litteraturfestivalen besøker langt flere arrangementer enn de lokale publi-
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kummerne, og at gjennomsnittstallene for antall arrangementer som blir 
besøkt er langt høyere ved litteraturfestivalen enn ved de to andre 
festivalene.1 Litteraturfestivalen har også den største andelen besøkende 
som overnatter kommersielt (det vil si at de sannsynligvis ikke har familie 
eller venner i byen), noe som tilsier at de har begrenset med andre gjøremål 
under oppholdet og dermed har anledning til å besøke mange 
arrangementer. 
 
Av det foregående kan vi slutte at Norsk litteraturfestival er den av de tre 
festivalene som i kraft av seg selv trekker flest tilreisende til byen, mens de 
to andre i mye mindre grad kan betraktes som ”turistmagneter”.  
 
 

12.2 Arrangementstidspunktenes betydning 
 
De aller fleste festivaler i Norge finner sted i sommermånedene juni, juli og 
august. Alle de tre festivalene på Lillehammer arrangeres imidlertid utenom 
denne hovedsesongen.  
 
Vinterspillene arrangeres vanligvis i uke 8. Valget av arrangementstidspunkt 
er dels begrunnet i at festivalen skal være en årlig markering av tidspunktet 
for Lillehammer-OL (12.-26.februar 1994). Hovedbegrunnelsen er imid-
lertid at midt i februar er den tiden da temperatur og snø- og iskvalitet er 
optimale, særlig for Frozen Waterfall-konsertene men også for andre av 
utearrangementene under festivalen. For eksempel blir store isblokker brukt 
til kulisser i fossen (hentet fra isen på blant annet Mjøsa), og det hevdes at 
tidspunktet er svært viktig for å få is med den konsistens, struktur og farge 
som gir riktig effekt. 
 
Norsk litteraturfestival arrangeres rundt Sigrid Undsets fødselsdag 20.mai. 
Hvis Kristi himmelfartsdag faller rundt denne datoen ser en det som 
ønskelig å legge festivalen i tilknytning til denne langhelgen. Det er helt 
sentralt for festivalen å opprettholde tilknytningen til Sigrid Undset ved å 
arrangere festivalen rundt hennes fødselsdag. Tidspunktet innebærer 
imidlertid at mange av festivalens viktige målgrupper (lærere, studenter og 
skoleelever) har problemer med å delta i festivalen, på grunn av eksamen 
ved skoler og universiteter.  
 
DølaJazz arrangeres andre uken i oktober. Tidspunktet har først og fremst 
historiske årsaker, fra den gang festivalen hadde nærmere koblinger til 
studentmiljøet enn den har i dag. Som den eneste av de tre festivalene har 
DølaJazz diskutert flytting av festivalen til en annen tid på året, nærmere 
bestemt til september. Temaet er blant annet oppe forut for festivalen i 
2003. De som går inn for flytting begrunner det først og fremst med at 
oktober er lite ideelt rent klimatisk, og at det er vanskelig å få til en 

                                                 
1  Jfr. tab. 3.4 i kap. 3. 
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skikkelig festivalstemning på denne årstiden. Blant motargumentene har 
vært at oktober er innarbeidet som DølaJazz-tid, dessuten vil en fram-
skyving av festivalen innebære at tiden for planlegging og forberedelser blir 
kortere og mer hektisk, noe som er spesielt problematisk fordi styret må 
gjøre det på fritida. 
 
Vi har flere ganger i denne rapporten vært inne på at en stor del av de 
tilreisende, først og fremst ved DølaJazz og Vinterspillene, har andre 
primærmotiver enn festivalene for å besøke Lillehammer i de aktuelle 
periodene. Ut fra dette kunne en forvente at det fra arrangørenes synspunkt 
ville være interessant å legge festivalene til tider da en vet at det er mange 
tilreisende i området. Et stort antall hytter i Lillehammer og omegn eies av 
folk som er bosatt i Osloområdet. I dag arrangeres DølaJazz vanligvis i uken 
etter osloskolenes høstferie og Vinterspillene i uken før vinterferien. Det vil 
si at de med bare en liten tidsforskyving ville falle i perioder med mange 
tilreisende i området. Det er imidlertid usikkert hva turister som ferierer i 
komfortable hytter sammen med familien, ofte flere mil fra Lillehammer, 
representerer av publikumspotensial for festivalene. 
 
Når verken DølaJazz eller Vinterspillene har vurdert en flytting for å 
tilpasse seg ferieperiodene, så skyldes det ikke minst at også skolene i 
Lillehammerområdet vanligvis har høst- og vinterferie i de samme ukene. 
Festivalarrangørene frykter at det i slike ferieuker både vil være vanske-
ligere enn ellers å mobilisere frivillige, og at det lokale publikums-
potensialet vil bli mindre. Begge disse konsekvensene vil være svært 
uheldige for disse festivalene, som både er helt avhengige av og dessuten 
definerer sin viktigste oppgave i forhold til det lokale.  
 
 

12.3   Festivalenes programprofil 
 
Som tidligere nevnt er festivalarrangørene på Lillehammer opptatt av å 
oppnå en posisjon på det nasjonale festivalfeltet ved å produsere et produkt 
av høy kunstnerisk kvalitet. Økonomien i festivalene tilsier imidlertid at 
festivalene ikke kan velge ”på øverste hylle” men må finne balansepunkter 
mellom kvalitet og pris. I det følgende vil vi særlig være opptatt av hvordan 
ulike kvalitetsforståelser og -mål gjør seg gjeldende i festivalene og hvilke 
utslag det gir på de programmene som presenteres. 
 
I kapittel 2.4 refererte vi til det kvalitetsbegrepet som ifølge Bjørkås (2001b) 
er det typiske for festivalfeltet, nemlig at det ikke er knyttet til bestemte 
sjangre, tradisjoner eller uttrykksformer men går på tvers av slike skillelinjer 
og åpner for nye, innovative og tverrgående kunstneriske uttrykk, cross-
overs og hybrider. Denne kvalitetsforståelsen har ifølge Bjørkås bakgrunn i 
en opposisjon til de kvalitetsnormer som gjør seg gjeldende blant annet på 
de deler av kunstfeltet der tradisjonelle institusjoner dominerer.  
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På grunnlag av vårt materiale fra festivalene på Lillehammer vil vi hevde at 
de i liten grad er preget av en kvalitetsforståelse som tar avstand fra og 
utfordrer dominerende kvalitetsnormer på sine respektive deler av kunst-
feltet. Festivalprogrammenes sammensetning bærer preg av at ulike innslag 
er rettet mot flere målgrupper og flere kvalitetsnormer, og at de slik sett 
forholder seg til et stort spenn av kvalitetsforståelser. Den kategori-seringen 
av kvalitetstyper på kunstfeltet som Gran (2000) presenterer synes relevant i 
denne sammenheng. Gran skiller mellom følgende fire kvalitets-typer: 1) 
den håndverksmessige, som er knyttet til selve utøvelsen av det bestemte 
kunstfaget, 2) den formale, som er knyttet til de estetiske egen-skapene ved 
selve verket, 3) den instrumentelle, der kunstverkets funksjon som middel 
for ikke-kunstneriske mål er det sentrale, og 4) den kommer-sielle, der 
kunstproduktets inntjeningspotensial brukes som kvalitetsmål.  
 
Tar vi utgangspunkt i det som synes å være festivalenes hovedbegrunnelser 
for å sette opp ulike programposter, vil vi hevde at de fleste av disse 
kvalitetstypene er representert, enten enkeltvis eller i kombinasjoner. Internt 
i festivalorganisasjonene vil det i mange tilfeller være ulike syn på hvilke 
kvalitetskriterier som bør være de styrende. I særlig grad synes det å være 
motsetninger mellom dem som (ideelt) ønsker å vektlegge formale 
kvalitetskriterer (kvalitetstype 2) og dem som er opptatt av mest mulig 
publikum og inntjening (kvalitetstype 4). Resultatet er gjerne kompromiss-
løsninger i form av enkeltprogramposter som forener ulike kvalitetskriterier 
og/eller at det samlede programmet settes sammen av programposter som 
hver for seg relateres til ulike kvalitetskriterier. Lillehammerfestivalene 
preges av at en balanserer mellom disse løsningene – en finner program-
innslag som rangerer høyt etter formale kvalitetskriterier men som gjerne 
har lite publikumspotensial, og andre som i noens øyne nærmer seg det 
populistiske og som forsvares ved at de trekker mange publikummere og 
dermed sikrer god inntjening til festivalen.  
 
Festivalprogrammene er altså preget av stor spennvidde innenfor sine 
respektive uttrykk, og det er et fåtall innslag som kan kalles svært inno-
vative og unike, mens det store flertall er lite ekstraordinære. Blant de 
innslagene som kan betegnes som nyskapende finner vi for eksempel både 
nyskrevne (bestillings-) verk, nye og utradisjonelle kombinasjoner av 
utøvere og instrumenter, og innslag som utfordrer sjangregrenser. Særlig fra 
et lokalt perspektiv er dessuten festivalenes evne til å ta i bruk utradisjonelle 
lokale arenaer til nye formål og til å knytte sammen profesjonelle utøvere og 
(lokale) amatører, blant de mer spennende bidragene som festivalene står 
for. 
 
Det er ikke bare innad i festivalorganisasjonene det er ulike oppfatninger om 
hvordan festivalenes kulturelle profil bør være. Også aktører i festivalenes 
omgivelser er opptatt av dette. For eksempel legger Oppland fylkes-
kommune stor vekt på at festivalene skal ha en klar kunstnerisk profil og 
være ”tro” overfor denne, og flere av de lokale bedriftene som støtter 
festivalene nevner også betydningen av en klar og tydelig profil. Norsk 
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litteraturfestival blir i denne sammenheng oppfattet som den klareste, mens 
DølaJazz og særlig Vinterspillene framstår som mer utflytende med hensyn 
til hva som er deres ”nisje” på kunstfeltet. DølaJazz’ vingling mellom det 
internasjonale og det norske og mellom det brede og smale, som for en stor 
del reflekterer festivalens økonomiske situasjon og behovet for å nå flest 
mulig målgrupper, er i denne sammenheng problematisk. Uklarheten i 
Vinterspillenes profil henger for en stor del sammen med det som er dens 
hovedtema, nemlig vinter, snø og is, og som innebærer at mange ulike 
kunstneriske uttrykksformer (teater, dans, idrett og musikk) har plass i 
festivalen. Musikk er riktignok i større grad enn tidligere blitt et hoved-
uttrykk i festivalen, men uten at den definerer noen musikalske enkelt-
sjangre som sin hovednisje.  
 
Kunstnerisk kvalitet og faglig tyngde er sannsynligvis en viktig forutsetning 
for at festivalenes evne til å trekke tilreisende publikummere. Norsk 
litteraturfestivals forankring i det nasjonale fagmiljøet er en viktig forut-
setning for at den har fått en betydelig posisjon på litteraturfeltet og 
utvilsomt en viktig årsak til at festivalen tiltrekker tilreisende. Et poeng i 
den sammenheng er også at festivalen har få konkurrenter på sitt felt, bare 
en håndfull festivaler i landet er å betrakte som relatert til litteraturfeltet. Det 
faktum at festivalen har god økonomi gir den også gode forutsetninger for å 
kunne satse på de beste kreftene. 
 
Verken DølaJazz eller Vinterspillene har tilsvarende posisjon på sine 
områder og de gjør seg i begrenset grad bemerket på det nasjonale festival-
feltet i kraft av sine kunstneriske kvaliteter. De representerer i liten grad 
kulturopplevelser av unik kvalitet i den forstand at de ikke også kan 
oppleves andre steder. Mange av artistene opptrer for eksempel på festivaler 
mange steder i landet, og det er ikke slik at en nødvendigvis må reise til 
Lillehammer for å oppleve dem. Særlig DølaJazz ”konkurrerer” med mange 
andre jazzfestivaler over hele landet og for å bli mer synlig nasjonalt er det 
sannsynligvis nødvendig å finne sin egen nisje innenfor jazzfeltet. 
 
Vinterspillene er på sin side den eneste festivalen i Norge som har vinter, 
snø og is som sin hovedramme, og for noen av delarrangementene gir det 
utvilsomt en ekstra dimensjon at arrangementet foregår utendørs i vinterlige 
omgivelser. Når Frozen Waterfall framstår som den sannsynligvis mest 
unike og spektakulære kulturopplevelsen blant alle dem som foregår under 
de tre festivalene på Lillehammer, så er det nettopp på grunn av den 
særegne rammen.  
 
Som vi tidligere har vært inne på er det begrenset etterspørsel i lokalmiljøet 
etter smale og sære kulturtilbud. For festivalarrangører i en liten by som 
Lillehammer vil det derfor ligge et betydelig dilemma i det at et  
festivalprodukt som er attraktivt for tilreisende fordi det er unikt og spesielt, 
vil ha nedslagsfelt i et begrenset segment av lokalbefolkningen og trekke for 
lite publikum totalt sett til at kostnadene kan dekkes.  



 132

12.4 Festivalenes festivalpreg 
 
I kapittel 7.4 diskuterte vi festivalenes betydning i forhold til det å skape en 
kontrast til hverdagen, og konkluderte med at hver av de tre festivalene på 
Lillehammer kan ha en slik funksjon for avgrensede grupper, men i liten 
grad for lokalsamfunnet i sin helhet.  
 
Festivalers evne til å prege arrangørstedet også utenom de programmerte 
arrangementene og skape stemning og atmosfære som inkluderer bredt, blir 
av flere forskere sett på som helt sentralt for at de skal fungere som 
kontrasterende og liminalpregete ritualer.  
 
John MacAloon (1992) argumenterer for at festivaler har fellestrekk med 
karneval. For eksempel trekker de aktivitet og stemning ut på offentlige 
steder der alle har adgang uten spesielt adgangsbevis, og de er ”demokra-
tiske” og ”egalitære” i den forstand at tilstedeværelsen er helt frivillig og for 
en stor del spontan eller uventet. MacAloon bruker gatefestivalen under 
sommer-OL i Montreal i 1976 for å eksemplifisere det han ser som en viktig 
forutsetning for ”festival experience”, nemlig mange ulike tilbud i kort 
avstand fra hverandre:  

” The Montreal Games had a central place. Wherever visitor or native, 
one always knew in Montreal where to find “some action”.”  (MacAloon 
1992.44) 

 
MacAloon ser store kontraster mellom OL i Montreal og i Los Angeles (i 
1984) når det gjelder festivalstemning. I storbyen Los Angeles, der lekene 
var spredt over store avstander, manglet festivalpreget helt.  
 
Den sydende stemningen som hersket i Lillehammer sentrum nærmest 
døgnet rundt under OL i 1994 blir i likhet med Montreal tilskrevet byens 
romlige og arkitektoniske kjennetegn, med et svært avgrenset og oversiktlig 
sentrum, mange tilbud og korte avstander mellom dem. 
 
MacAloon har studert flere olympiske leker blant annet med fokus på deres 
rituelle betydning, bruker følgende uttrykk for å vise at det dreier seg om 
helt ekstraordinære begivenheter: ”separation from ”ordinary life””, “public 
liminality”, “transnational, Olympic, ”human” community”. (MacAloon 
1984:255) 
 
Mega-arrangementer som OL har langt sterkere liminale aspekter enn en 
kan forvente av en hvilken som helst årlig kunstfestival. Dette gjelder både 
publikumspotensialet, graden av kontrast til hverdagen, graden av offentlig 
liminalitet og omfanget av sosialt fellesskap rundt begivenheten. OL-
eksemplet er likevel nyttig for å vise hva slike liminale ritualer handler om.  
 
Festivalene på Lillehammer har bevisst gått inn for å markere seg i bybildet 
gjennom ulike opptredener, markeringer, bannere og stands. Særlig 
DølaJazz og Norsk litteraturfestival legger flere arrangementer 
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(forestillinger, konserter, opplesninger og opptog) til Storgata, Lilletorget og 
andre utearenaer i festivalperiodene, mens Vinterspillene gjør seg mindre 
bemerket i bybildet.  
 
Norsk litteraturfestival greier i langt større grad enn DølaJazz å skape en 
festivalstemning som inkluderer byens befolkning. Ved å ”intervenere” med 
ulike innslag på steder der mange folk oppholder seg for andre gjøremål, 
greier festivalen å skape betydelig liv og røre rundt sitt litterære budskap. 
DølaJazz greier ikke i samme grad å prege byen, trekke folk med seg og 
skape en intens og fortettet festivalstemning i det offentlige rom, men preger 
likevel byen langt mer enn Vinterspillene. 
 
Årstidene for de ulike festivalene er utvilsomt en viktig forklarende faktor 
bak forskjellene når det gjelder festivalstemning. I slutten av mai, når 
Litteraturfestivalen arrangeres, er ofte både vær og temperatur slik at de 
innbyr til start på sommerens uteliv, og folk er forventningsfulle og lar seg 
rive med av det som foregår i byen. Midt i oktober og midt i februar, når 
DølaJazz og Vinterspillene finner sted, er derimot ikke perioder da det er 
lett å skape den store festivalstemningen utendørs. Når dette lot seg gjøre 
under OL, til tross for svært lave temperaturer, kan det for en stor del 
tilskrives det ekstraordinære (liminale) ved begivenheten, det at så mange 
opplevde å ta del i en ”once in a life-time”-hendelse (de norske 
sportsprestasjonene bidro ytterligere til denne opplevelsen). 
 
Festivalstemning kan altså forekomme i ulike grader, blant annet avhengig 
av hvor konsentrert settingen er og hvor mange tilstedeværende som blir 
inkludert. Med sitt lille og tette sentrum ligger Lillehammer godt til rette 
som setting for festivalstemning utendørs, når vær og temperatur ligger til 
rette for det. Om høsten og vinteren må denne stemningen sannsynligvis 
skapes innendørs/under tak, men samtidig sentralt og med korte avstander 
mellom kulturarenaene og andre tilbud, som restauranter/barer og sosiale 
samlingspunkter. I denne sammenheng er det problematisk at de fleste 
lokaler i Lillehammer som er egnet til festivalarrangementer ligger litt 
utenom de viktigste sosiale møtestedene (dvs utenom Storgata).     
 
Evnen til å skape en stemning som inkluderer bredt avhenger også av 
arrangørenes egen entusiasme i forhold til festivalen. Her er ikke minst de 
frivillige svært viktig, ikke minst ettersom de utgjør et betydelig antall. I 
kapittel 5.4.2 viste vi imidlertid at de frivilliges entusiasme ikke er like stor i 
alle festivalene. Særlig de frivillige i DølaJazz er utvilsomt en vesentlig 
brikke i festivalens synlighet i bybildet.  
 
Sammen med det kunstneriske kvalitetsnivået er graden av festivalstemning 
sannsynligvis et vesentlig element også når det gjelder festivalers evne til å 
trekke tilreisende. God festivalstemning kan for eksempel være den 
tilleggsverdi som gjør det attraktivt å reise til en festival nettopp på 
Lillehammer framfor et hvilket som helst annet sted. Her har også 
festivalene og byen klart sammenfallende interesser. Tilreisende i 
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Lillehammer setter generelt stor pris på den hyggelige stemningen i byens 
sentrum, og festivalene utgjør et viktig potensial til å styrke denne 
dimensjonen.  
 
 

12.5 Kulturfestivaler - kulturtiltak eller næringstiltak? 
 
Forskningsprosjektet som har avfødt denne rapporten har hatt som en 
primær målsetting å gi noen svar på hvilke effekter og betydning ulike typer 
arrangementer kan ha for et steds utvikling som reiselivsmål. Vi har i 
rapporten diskutert kulturfestivalers betydning både som kulturtiltak og 
næringstiltak, i den hensikt å belyse sammenhenger eller motsetninger 
mellom disse intensjonene.  
 
I kapittel 6 og 7 konkluderte vi med at festivalene fyller en type behov som 
er sentrale i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy kvalitet og 
avveksling fra hverdagens gjøremål. Å skape og formidle slike opplevelser 
er da også det som arrangørene ser som sin primære oppgave. Festivalene 
utgjør også en ressurs for det lokale kulturliv og fungerer dessuten som 
sosiale møtesteder og fellesskapsarenaer for deler av lokalbefolkningen.   
 
I kapittel 11 viste vi at festivalene er helt avhengige av offentlige tilskudd 
for å overleve, at de ikke bidrar med svært mye i lokaløkonomien, og at 
deres potensialer for lokal næringsmessig utvikling er begrenset, i den grad 
slike kan estimeres.   
 
Det er altså ingen klar sammenheng eller samsvar mellom festivalenes 
kulturpolitiske og næringspolitiske betydninger og potensialer. Dette reiser 
et viktig spørsmål, nemlig hva som er og bør være kulturfestivalers primære 
rolle og begrunnelse. 
  
Etter vårt syn kan en ikke slutte å arrangere kulturfestivaler eller yte 
offentlige tilskudd til festivaler fordi de ikke ”lønner seg” rent økonomisk. 
Derimot bør det være et viktig kriterium at festivalene faktisk representerer 
et tilbud som gir publikum gode opplevelser både i kraft av sitt kulturelle 
innhold og sine sosiale rammer. Argumentet om næringsmessige effekter av 
kulturfestivaler er altså etter vårt syn ikke bare lite holdbart men også lite 
relevant. Næringsutvikling er imidlertid heller ikke festivalenes viktigste 
formål, og eventuelle næringsmessige effekter må eventuelt komme som 
”bieffekt” av deres betydning som kulturtiltak.  
 
Et spørsmål er ellers hvorvidt kulturarrangementer med lokal forankring 
som samlet foreteelse et sted, likevel bidrar til å skape atmosfære og miljø 
av betydning både for befolkning og bedrifter. Spørsmålet er altså om det 
faktum at det arrangeres tre markerte kulturfestivaler i Lillehammer hvert år, 
påvirker lokaliseringsbeslutninger på et mer ”abstrakt nivå” for 
enkeltpersoner og bedrifter. Det kan altså godt tenkes at kulturfestivalene 
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slik sett har ”økonomisk betydning”, men den verken kan eller bør, etter 
vårt syn, prøves tallfestet. Det blir som å regne på effekten av at det ”foregår 
noe” et sted. Slike problemstillinger belyses best fra et lokalsamfunns-
perspektiv, og er drøftet i kapittel 6 og 7. 
 
For å knytte an til arrangementsklassifiseringen i innledningen, så vil vi 
poengtere at resultatene i denne rapporten knytter seg til kulturfestivaler og 
kulturarrangementer. Resultatene våre stemmer godt overens med de som 
dannet grunnlag for Birkelunds klassifisering (Birkelund 1996). Det betyr 
også at dersom vi hadde sett på andre (typer) arrangementer  -  f.eks. de tre  
Birkebeinerarrangementene1 som også arrangeres årvisst på Lillehammer -  
kan det godt hende at våre konklusjoner hadde blitt annerledes. De tre 
Birkebeinerarrangementene samler hver for seg mange tusen deltakere, og 
til sammen er det rundt 10.000 påmeldinger hvert år.  
 
At oppnådde effekter er avhengig av type arrangement, varighet og lokali-
sering er viktige argument for ikke å overføre resultater fra ett område til et  
annet, fra en arrangementstype til en annen, eller fra ett arrangement til et 
annet. De metodiske betraktningene står imidlertid fast, uansett 
arrangementstype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Skirennet, sykkelrittet og terrengløpet. Disse løpene kan på mange måter sammenliknes 
med Vasalopps-arrangementene i Sverige, der ett tradisjonsrikt skirenn er videreutviklet 
med nye aktiviteter. I Sverige har en imidlertid utvidet skirennet med andre renn/aktiviteter 
i samme uka, slik at det tar form av en ski-festival (Bohlin 1994) mens de tre Birkebeiner-
arrangementene foregår på ulike tider av året. Bare det mest tradisjonsrike –
Birkebeinerrennet – har aktiviteter fordelt over to dager.  
 
 



 136



 137

Litteratur  
 
Akselsen, R 1986: Reiselivsnæringen og den lokale økonomi. En metodisk 
gjennomgang av reiselivsnæringens effekter i den lokale økonomi.  
Hol kommune 1982, Samferdselsdepartementet/BBR Consult as, Oslo 
 
Andersson, T. D og  Solberg, H.A 1999: Leisure events and regional 
economic impact. World Leisure and Recreation, vol.41 no.1, 21-28 
 
Arnestad, G 1990: Fleire spørsmål enn svar: Kulturøkonomi.  
Plan og Arbeid nr 2/90, Universitetsforlaget:Oslo. 
 
Birkelund, H 1996: Arrangementsøkonomi i OL-regionen: lokaløkonomiske 
ringvirkninger av utvalgte arrangementer. ØF-rapport nr 11/1996. 
Østlandsforskning, Lillehammer 
 
Bjørkås, S 1998: Det muliges kunst. Arbeidsvilkår blant utøvende 
frilanskunstnere. Norsk kulturråd, Rapport nr 12 
 
Bjørkås, S 2001a: Kunst, kvalitet og politikk. Nordisk kulturpolitisk 
tidsskrift 1/2001 
 
Bjørkås, S 2001b: Navigering av båt med kunstner og blind skipper. Essay 
om kunstfestivalene i glokalkulturen. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2001 
 
Bohlin, M 1988: Turistekonomiska nyckeltal. En studie av Siljansområdet. 
Rapporter och meddelanden nr 11/88, Högskolan i Falun/Borlänge 
 
Bohlin, M 1994: Mega-Evenemangs omland: En diskussion kring 
erfarenheter från studier av bl.a. Vasaloppen och Skid-VM 1993. Paper 
presentert på Nordisk forskersymposium i Oslo 19.-21.10.1994, Institutet 
för Turism & reseforskning, Högskolan i Borlänge 
 
Bohlin, M 2000: Travelling to events. I: Mossberg, L (ed.): Evaluation of 
Events: Scandinavian Experiences. Cognizant Communication Corporation, 
New York 
 
Britton, S 1991: Tourism, capital and place: towards a critical geography of 
tourism. Environment and Planning D: Society and Space, 1991, vol. 9, 
451-478 
 
Burns, J, Hatch, J and Mules, T 1986: The Adelaide Grand Prix: The Impact 
of a Special Event. The Centre for South Australian Economic Studies, 
Adelaide  
 
Baade, R.A and Dye, R.F 1990: The impact of Stadiums and Professional 
Sports on Metropolitan Area Development. Growth and Change 1990, 1-4 



 138

 
Crompton, J.L 1995: Economic Impact Analysis of Sports Facilities and 
Events: Eleven Sources of Misapplication. Journal of Sport Management, 
vol. 9, No.1, 14-35 
 
Debord, G 1995: The Society of the Spectacle. Zone Books, New York 
 
Elstad, B 1997: Organisering og ledelse av frivillige. En studie av 
Kongsberg Jazzfestival. Arbeidsnotat nr 47/1997, Høgskolen i Lillehammer 
 
Ericsson, B 1992: Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene? 
Rapport nr. 21/92, Østlandsforskning, Lillehammer 
 
Ericsson, B 1999: Grensehandelsundersøkelser: Metoder og reliabilitet. 
Oppdragsrapport OR 31.99, Institutt for offentlig økonomi, Stiftelsen 
Østfoldforskning, Halden 
 
Ericsson, B 2001: Grensehandel mot Sverige: Bil- og bussbasert handel år 
2000. Oppdragsrapport OR 15.01, Institutt for offentlig økonomi, Stiftelsen 
Østfoldforskning, Halden 
 
Ericsson, B 2002: Lokaløkonomiske virkninger av kulturfestivaler: Et 
metodisk urent farvann. Paper til 11th symposium of Tourism and 
Hospitality, Göteborg 14-16. november 2002 
 
Ericsson, B 1985:  Attraksjonsundersøkelsen i Oppland 1985 - En 
undersøkelse blant individuelle besøkende på noen utvalgte attraksjonsan-
legg i Oppland juli-august 1985. Lillehammer (utrykt vedlegg til Reiselivs-
plan for Oppland fylke 1988-91) 
 
Eriksen, T.H 2001: Øyeblikkets tyranni: rask og langsom tid i 
informasjonssamfunnet. Oslo: Aschehoug 
 
Evensen, T. N 1999: Turismens betydning for norsk økonomi. 
Satellittregnskap for turisme 1988-1995. Rapporter 99/21, Statistisk 
Sentralbyrå, Oslo. 
 
Falassi, A 1987: Festival: Definition and Morphology. I Falassi, A (ed): 
Time out of Time. Essays on the Festival. University of New Mexico. Press, 
Albuquerque 
 
Featherstone, M, Lash, S & Robertson,R 1995: Global Modernities. SAGE, 
London 
 
Gennep, A. van 1909/1960: The Rites of Passage. Routledge, London 
 
Getz, D 1991: Festivals, special events, and tourism. Cognizant 
Communication, New York 
 



 139

Getz, D 1994: Event Tourism – evaluating the Impacts. I: Ritchie & 
Goldner (eds.): Travel, Tourism and Hospitality Research. Handbook for 
Managers and Researchers. Wiley, New York 
 
Getz, D 1997: Event Management and Event Tourism.  
Cognizant CC, New York 
 
Gran, A-B 1995: Mens vi venter på festivalenes festival. Spillerom 3/1995 
 
Hall, C.M 1992: Hallmark Tourist Events – Impacts, Management & 
Planning. Belhaven Press, London 
 
Hansen, C 1994: Turismens betydelse for økonomi og beskæftigelse i 
regioner og lokalsamfund. Institutt for grænseregionsforskning, Aabenraa. 
 
Jago, L.K and Shaw, R.N 1998: Special events: A conceptual and 
definitional framework. Festival Management & Event Tourism, vol. 5,  
21-32 
 
Janiskee, R.L 1994: Some macroscale growth trends in America’s 
community festival industry. Festival Management and Event Tourism 2, 
10-14 
 
Larson, M 2002: Förnyelsearbete i återkommande evenemang: en fallstudie 
av Storsjöyran. Paper til 11th symposium of Tourism and Hospitality, 
Göteborg 14-16.november 2002 
 
Lash, S and Urry, J 1994: Economies of Signs & Space. SAGE, London 
 
Laventhol and Horwarth 1994: A Survey: The impact of the 1984 Summer 
Olympic Games on  the Lodging and Restaurant Industry in Southern 
California. Los Angeles 
 
Lazer, T 1986: The 1984 Los Angeles Olympics. International Events: the 
Real Tourist Impacts. Proceedings of the Canada Chapter of Travel and 
Tourism Association Annual conference, 20-22, October, Edmonton, 
Alberta, 137-140  
 
Leiper, N 1990: Tourist attraction systems. Annals of Tourism Research, 
vol. 17/3, 367-384 
 
Lie, R 2002: Spaces of intercultural communication. Paper til 23rd 
Conference IAMRC, Barcelona 21.-26.juli 2002 
 
MacAloon, J.J 1984: Olympic Games and the Theory of Spectacle in 
Modern Societies. I. MacAloon, J.J (ed.): Rite, Drama. Festival, Spectacle. 
Rehearsals Toward a Theory of Cultural Performance. ISHI, Philadelphia 
 



 140

MacAloon, J.J. (1992) Comparative analysis of the olympic ceremonies, 
with special reference to Los Angeles. I: Ladrón de Guevara i Bardaji, M. 
(ed): Olympic Games, media and cultural exchanges. Centre d’Éstudies 
Olimpics I de l’Esport, Barcelona 
 
Mangset, P 2001: Offentlig kulturpolitikk i utakt? Nordisk kulturpolitisk 
tidsskrift nr 1/2001 
 
Mill, R. C and Morrison, A.M 1992: The Tourism System. Prentice-Hall 
Inc., New Jersey 
 
Mordal, T. L 1989: Vi spør – hvor mange og hvem svarer? Opplegg og 
gjennomføring av postale undersøkelser. Rapport nr 105, Statens institutt 
for forbruksforskning 
 
Mossberg, L.L (ed) 1999: Evaluation of Events: Scandinavian experiences. 
Cognizant Communication Corporation, New York 
 
Mossberg, L.L 2000: Event Evaluations, in Mossberg, L.L (ed.): Evaluation 
of Events: Scandinavian Experiences. Cognizant Communication Corpora-
tion, New York 
 
Mules, T and Faulkner, B 1996: An economic perspective on special events. 
Tourism Economics, vol. 2, no 2, 1996, 107-118 
 
Onsér-Franzén, J: Kulturens giganter – en studie om fenomenen bokmässan 
och filmfestivalen i Göteborg. HumTek BH, Göteborg 
 
Pearce, J.L, 1993: Volunteers. The Organizational Behavior of Unpaid 
Workers. Routledge, London 
 
Pyo, S, Cook, R and Howell, R.L 1988: Summer Olympic tourist market - 
learning from the pas. Tourism Management, June 1988, 137-144 
 
Richards, G 1996: Social Context of Cultural Tourism, I: Richards, G (ed): 
Cultural Tourism in Europe. CAB International, Wallingford 
 
Richards, G 2001a: The Development of Cultural Tourism in Europe. I 
Richards, G: Cultural Attractions in European Tourism. CABI Publications, 
Tilburg 
 
Richards, G 2001b: The Experience Industry and the Creation of 
Attractions. I Richards, G: Cultural Attractions in European Tourism. CABI 
Publications, Tilburg 
 
Ritchie, B 1984: Assessing the impacts of hallmark events: Conceptual and 
research issues. Journal of Travel Research, 23 (1), 2-111 
 



 141

Ritzer, G 1999: Enchanting a Disenchanting World: Revolutionizing the 
Means of Consumption. Pine forge Press, Thousand Oaks 
 
Robertson, R 1995: Glocalization: Time-Space and Homogeneity-
Heterogeneity. I: Featherstone, M, Lash, S & Robertson, R (eds.) Global 
Modernities. London 
 
Ryan, C 1998: Economic impacts of small events: estimates and 
determinants – A New Zealand example. Tourism Economics, vol.4. no. 4, 
339-352  
 
Solberg, H.A, Andersson, T.D og Shibli, S 2002: An exploration of the 
direct economic impacts from business travellers at World Championships. 
Event Management, Vol. 7 nr 3, 2002, 151-164  
 
Statistisk sentralbyrå: NOS Forbruksundersøkelser 
 
St.meld. nr. 22 (1999-2000: Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, 
bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på 
kulturområdet. Kulturdepartementet 
 
Sørhaug, C 1989: Kake eller konfekt? Utkast til en teori om frivillige 
organisasjoners politiske økonomi. I: O. Brox og M. Gullestad (eds): På 
norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det 
norske. Ad Notam, Oslo 
 
Teigland, J 1999: Mega-events and impacts on tourism; the predictions and 
realities of the Lillehammer Olympics. Impact Assessment and Project 
Appraisal, December 1999, 305-317 
 
Turner, V.W 1977: Variations on a theme of Liminality.  
I: Moore, S.F and Myerhoff, B.G: Secular Ritual. Van Gorcum, 
Assen/Amsterdam 
 
Turner, V.W 1979: Process, Performance and Pilgrimage; A Study in 
Comparative Symbology. Cornell University, New Dehli 
 
Vaagland, J 1995: Kultursatsing – prosess for profitt? ØF-rapport nr 
2/1995. Østlandsforskning 
 
Vaagland, J, Fauske, H, Lidén, H, Puijk, R og Riese, H 2000: 
Kulturpolitikken og de unge. Norsk kulturrråd, Rapport nr 19 
 
Vestheim, G 1995: Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Samlaget, Oslo 
 
Waade, A.M 2002: Kulturfestivalen. Scenekunstens markedsplass. Working 
Paper no. 112-02, Centre for Cultural Research, University of Aarhus 
(nettversjon, www.hum.au.dk/ckulturf) 



 142

Walderhaug, M 2000: Festivaler – kan utkanten bli begivenhetens sentrum? 
I Aslaksen, E.K. og Lund, C (eds): Grenseløs utkant? Norsk kulturliv 
mellom sentrum og periferi. Norsk kulturråd, Rapport nr 18. 
 
Wall, G 1997: Scale effects on tourism multipliers. Annals of Tourism 
Research, vol.24, no.2, 446-450 
 
Waterman, S 1998: Carnivals for élites? The cultural politics of arts 
festivals. Progress in Human Geography 22/1 
 
Wollebæk, D, Selle, P og Lorentzen, H 2000: Frivillig innsats. 
Fagbokforlaget, Bergen  
 
Østlandsforskning 2002: Indeks 2002 Innlandet. 
www.ostforsk.no/indeks/2002  



 143

VEDLEGG 1  
 
 

Spørreskjema til seminardeltakere og publikummere ved  
Norsk Litteraturfestival (NLF) 2001 

 
 
Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene består av både seminarer/kurs og ulike typer 
arrangementer/forestillinger. Har du bare deltatt på seminarer eller bare gått på åpne 
arrangementer vil noen av spørsmål eller deler av spørsmål være uaktuelle for deg. Disse 
kan du hoppe over. 
 
 
 
1a. Seminarer/kurs 
Hvilke seminarer/kurs deltok du på under Norsk litteraturfestival i år? Vi vil også gjerne vite 
om du var forhåndspåmeldt eller ikke, om du deltok på hele eller bare deler av 
seminaret/kurset, og om det var du selv eller andre (for eksempel arbeidsgiver) som betalte 
seminar-/kursavgiften din. Vi vil også gjerne vite hvor tilfreds du var med seminaret/kurset, 
på en skala 1-5 der 1=svært bra og 5=svært dårlig.  
Sett ett kryss på hvert av de fire spørsmålene for de seminarene/kursene du deltok på 
 
 
 

 
Var du 

forhånds
-

påmeldt?

Deltok du 
på hele 

seminaret/k
urset? 

Betalte 
du 

seminar-
avgiften 

selv? 

Tilfredshet med 
seminaret/kurset 

Skala 1-5 
1=svært bra 

5=svært dårlig 

 
 
 
 
Seminarer/kurs 
 (1)

JA
(2) 
NEI 

(1) 
JA 

(2) 
NEI 

(1)
JA

(2) 
NEI 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Sigrid Undset-seminaret: 
”Forfattermakt/lesermakt”.  
Tirsd. 22.-fred. 25.mai (Nansenskolen) 

           

Bjørnson-seminaret: ”Ordets makt. 
Christopher Bruun – folkeoppdrager og 
stridsmann”. Torsd. 24.-lørd. 26.mai 
(Vonheim, Follebu) 

           

Symposium: Hvorfor menn skriver best. 
Fred. 25.mai (Lhmr. bibliotek) 

           

Skrivekurs. Fred. 25.-sønd. 27.mai 
(Nansenskolen) 

           

 
 
 
1b) Hvis du deltok på bare deler av noen av seminarene, er vi interessert i å vite hvilke 
dette gjaldt og hvorfor du ikke var med på hele  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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2a) Åpne arrangementer/forestillinger 
Hvilke åpne arrangementer var du tilstede på og hvilken type billett hadde du til disse? Vi vil 
også gjerne vite hvor tilfreds du var med arrangementet, på en skala fra 1-5 der 1=svært bra 
og 5=svært dårlig. Sett to kryss for hvert arrangement du var tilstede på. 
 

Var tilstede, med slik billett Tilfredshet med 
arrangementet 

Skala 1-5 
1=svært bra 

5=svært dårlig 

 
 
 
 
Åpne arrangementer 
 

(1) 
Full  
pris 

enkelt-bill. 

(2) 
Billett- 
pakke 

(3) 
Festival- 

pass 

(4) 
Fri- 

billett/ 
Gratis-

arr. 

(5) 
Husker/ 
vet ikke 

hva 
slags bill. 

1 2 3 4 5 

Tirsdag 22.mai 

Åpningsforestilling på Maihaugen           

Onsdag 23.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” 
(Maihaugen) 

          

Litteraturkafé m/ Are Kalvø  
(Kulturhuset Banken)  

          

”Å være dau er for lettvint”  
(Urpremiere, Kh. Banken) 

          

Forfatterlunsj m/ Doblougpris-
vinnere (Parkkaféen) 

          

Scene Ung (Sigrid Undsets plass)           
”Når jorda blir tel himmel” 
(Nordre Ål kirke) 

          

Torsdag 24.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” 
(Maihaugen) 

          

Sigrid Undset-forelesning v/Janne H. 
Matlary (Kh.Banken) 

          

”Å være dau er for lettvint” 
(Kulturhuset Banken) 

          

Utstillingsåpning, Eilef Pettersen  
(Lhmr. Kunstmuseum) 

          

”Histoire du Tango” m/ Glorvigen og 
Engegård (Lhmr. Kunstmuseum) 

          

Forfatterlunsj m/debutanter 
(Parkkaféen) 

          

”Viser fra rom til rom” 
(Nansenskolen) 

          

”Synnøve Solbakken”, konsert 
(Follebu kirke) 

          

”Uten filter” m/ Paus og Behn (Tut-
Ankh-Amon) 

          

Fredag 25.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” 
(Maihaugen) 

          

Litteraturkafé m/ Ørjasæter og Dahr 
(Kh. Banken) 

          

Banknatta (Kulturhuset Banken)           
Forfatterlunsj m/Hallberg, Behn og 
Hjorth (Parkkaféen) 

          

Scene Ung (Sigrid Undsets plass)           
”Med stav og skreppe” m/Jostad 
(Vonheim) 
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Var tilstede, med slik billett Tilfredshet med 

arrangementet 
Skala 1-5 

1=svært bra 
5=svært dårlig 

 
 
 
 
Åpne arrangementer 
 

(1) 
Full  
pris 

enkelt-bill. 

(2) 
Billett- 
pakke 

(3) 
Festival- 

pass 

(4) 
Fri- 

billett/ 
Gratis-

arr. 

(5) 
Husker/ 
vet ikke 

hva 
slags bill. 

1 2 3 4 5 

Lørdag 26.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” 
(Maihaugen) 

          

Litteraturkafé m/ Wedell-
Wedellsborg (Kh. Banken) 

          

”Å være dau er for lettvint” 
(Kulturhuset Banken) 

          

”Eurohæ?” m/Baktruppen  
(Kh. Banken) 

          

Spesialomvisning v/KokkiN 
 (Lhmr. Kunstmuseum) 

          

”Sigrid Undset – et kvinneliv” (Lhmr. 
Kino) 

          

Forfatterlunsj v/Nesbø og Jones 
(Parkkaféen) 

          

Aulestad-dag m/Dommersnes 
(Aulestad) 

          

”Dag Solstad og maktens 
opphevelse” (Lhmr. bibliotek) 

          

”Fra Pub til pub” m/Behn og 
Ambjørnsen  

          

Søndag 27.mai 
”Østenfor sol og vestenfor måne” 
(Maihaugen) 

          

”Sigrid Undset – et kvinneliv” 
(Lillehammer kino) 

          

Littera-Tur m/bl.a. Eikemo og 
Gundersen (Mesnaelva) 

          

Omvisning på Bjerkebæk   
 

          

 
 
 
2b) Hadde du kjøpt billetter på forhånd til noen av de åpne arrangementene? Hvis ja, 
hvilke? 
………………………………………………….……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
3. Har du vært tilstede under Norsk Litteraturfestival (NLF) også tidligere år? 
Sett ett eller flere kryss pr. linje 
 

Besøkte NLF i ett eller flere av disse årene  
 
 
Tidligere deltakelse i NLF 

(1) 
 

Nei, 
dette var 

første 
gang 

(1) 
 
2000 

 

(1) 
 

1999 
 

(1) 
 

1998 
 

(1) 
1997 
eller 
tidlig- 
ere 

(1) 
Husker/
vet ikke 
hvilke(t)

år  
Som seminardeltaker       
Som publikummer på åpne arrangementer       
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4. Hvor mange seminarer/kurs og/eller enkeltarrangementer var du tilstede på (om 
noen) under Norsk Litteraturfestival i 1999 og 200? Kryss av for hvert av de to årene 
Deltok på følgende NLF 1999 NLF 2000 
Antall seminarer/kurs   
(1)   0   

(2)    1    
(3) 2 eller flere    
(4) Husker/vet ikke    
Antall åpne arrangementer    
(1) 0    
(2) 1-3    
(3) 4-6    
(4) 7-9    
(5) 10 eller flere    
(6) Husker/vet ikke    
 
 
 
5. Hvordan fikk du vite om Norsk Litteraturfestival i år (2001)? Sett ett eller flere kryss
         
Fikk informasjon om festivalen på følgende måte(r) (1) 
Norsk Litteraturfestival er en begivenhet som jeg vet om fra år til år  
Hørte om festivalen gjennom venner/kjente  
Fikk informasjon i posten  
Hørte/leste forhåndsomtaler eller annonser i lokalmedia  
Hørte/leste forhåndsomtaler eller annonser i riksmedia  
Fant informasjon på internett  
Så oppslag i Lillehammer   
Fikk informasjon på hotellet/overnattingsstedet  
Annet  
 
 
6. Var du direkte involvert i Norsk Litteraturfestival i år på annen måte enn som 
seminardeltaker eller publikummer? Sett ett eller flere kryss    
Typer involvering i litteraturfestivalen (1) 
Jeg var ikke involvert på annen måte enn som publikummer  
Jeg sitter i styret eller rådet for Norsk Litteraturfestival  
Jeg var engasjert som frivillig  
Jeg var artist i ett eller flere arrangementer under festivalen  
Jeg hadde annet (betalt) oppdrag i forbindelse med festivalen  
Annet  
 
 

7. Hvordan vurderer du årets litteraturfestival når det gjelder program, kunstnerisk 
kvalitet, arrangementsmessig gjennomføring og sosial stemning (”atmosfære”), og 
hvordan er din  totalvurdering av festivalen? Sett ett kryss pr linje 

Vurderinger  
 
Vurderinger av festivalen 

(1) 
Svært 

bra 

(2) 
Bra 

(3) 
Verken 

bra eller 
dårlig 

(4) 
Dårlig 

(5) 
Svært 
dårlig 

(6) 
Vet 
ikke 

Programmet i sin helhet       
Arrangementsmessig gjennomføring        
Stemning/atmosfære       
Totalvurdering       
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8. Hvor enig eller uenig er du i hvert av følgende utsagn? Sett ett kryss for hvert 
utsagn 
 

 

Utsagn 

(1) 
 

Helt 
enig 

(2) 
 

Litt 
enig 

(3) 
Verken 

enig eller 
uenig 

(4) 
 

Litt 
uenig 

(5) 
 

Helt 
uenig 

(6) 
 

Vet 
ikke 

Et konsentrert festivalprogram fører til at jeg  
oppsøker flere kulturarrangementer enn ellers 

      

Kvaliteten på enkeltarrangementene avgjør  
mitt totalinntrykk av en kulturfestival 

      

Det viktigste ved kulturfestivaler er stemningen  
som oppstår når det foregår mye i en kort periode 

      

Det var for få innslag med lokale  
krefter (artister) i Norsk Litteraturfestival i år  

      

Det var en fin blanding av ulike typer  
Arrangementer under årets litteraturfestival 

      

Hadde billettprisene vært lavere så ville jeg ha gått 
på flere arrangementer under litteraturfestivalen i år 

      

I festivalperioder bruker jeg utesteder  
som kafeer og restauranter oftere enn ellers 

      

Festivaler som Norsk Litteraturfestival bidrar til å  
synliggjøre Lillehammer i andre deler av landet 

      

Norsk Litteraturfestival styrker Lillehammers  
profil som kulturby 

      

Kulturfestivaler som Norsk Litteraturfestival  
styrker reiselivet i Lillehammer  

      

  
  
9. Omtrent hvor mye penger brukte du på ulike utgiftskategorier i festivalperioden  
22.-27.mai eller forut for denne, som kan sies å ha sammenheng med Norsk 
Litteraturfestival? Svar for deg personlig, uten ektefelle/samboer eller andre som du 
var i følge med 
 

Forbruk i kroner  
Forbruk i Lillehammer i festivalperioden (1) 

0 
(2) 

1-200 
(3) 

200-
500 

(4) 
500-
1000 

(5) 
1000-
1500 

(6) 
Over 
1500 

Deltakeravgifter til seminar/kurs under litteraturfestivalen       
Billetter til åpne arrangementer under litteraturfestivalen       
Transport (reiseutgifter/bensin)       
Restauranter/utesteder       
Overnatting        
Varehandel 1       
 
 
 
 
10. Hvor sannsynlig er det at du vil besøke Norsk Litteraturfestival også neste år?  
Sett ring rundt det tallet som passer best 
 
Svært       Svært 
sannsynlig      usannsynlig  
 1 ---------- 2 ---------- 3 ---------- 4 --------- 5 ---------- 6 ---------- 7 

 
 

                                                 
1 1) Tilreisende (dvs ikke bosatt i Lillehammer-området) bes her oppgi alt pengeforbruk i butikker i 
Lillehammer-området i festivalperioden. 



 148

11. Vi vil også gjerne vite litt om dine interesser. Sett ett kryss pr. linje 

 

Interesser 

(1) 
Svært 

interessert 

(2) 
 

Interessert 

(3) 
Litt 

interessert 

(4) 
Ikke 

interessert 

Klassisk musikk, litteratur, billedkunst     
Folkemusikk/folkedans, husflid etc.     
Populærkultur (pop/rock, diskotek etc.)     
Idrett/trening     
Friluftsliv (turer, jakt, fiske etc.)     
Politikk/samfunnsliv      
Teknikk og data       
Miljøvern     
Religion/kirkelige aktiviteter     
 

 

12a) Dersom du ser bort fra ferier, hvor ofte har du brukt ulike kulturtilbud, utenom 
ferier, i løpet av det siste året? Sett ett kryss pr linje 

Antall ganger det siste året (ferier unntatt)  
 
Bruk av kulturtilbud 

(1) 
 

0 

(2) 
 

1-2 

(3) 
 

3-10 

(4) 
 

11-20 

(5) 
Mer 

enn 20 
Kino       
Bibliotek (utenom jobben)      
Teater      
Museer (kunstmuseer 
unntatt) 

     

Kunstutstillinger       
Konserter       
Idrettsarrangementer      
Festivaler (kulturprogram 
over minst tre dager) 

     

 
 
 
12b) Hvilke festivaler (bortsett fra Norsk Litteraturfestival) har du vært tilstede på i 
løpet av det siste året – i Lillehammer og andre steder i inn- og utland?  
Skriv festivalens navn og/eller festivalstedet 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
13. Har du andre synspunkter og/eller kommentarer om Norsk Litteraturfestival eller 
om festivaler i sin alminnelighet, så kan du skrive dem her: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. Bakgrunnsopplysninger 
Kjønn 

(1) Kvinne  
(2) Mann  

 
Fødselsår:  19…..     
 
Fast bostedskommune ……………………….. 
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Utdanning (sett ring rundt det totale antall år du har gått på skole): 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9 10    11    12 13    14    15    16    17    18    19+ 
 
Yrkesaktivitet          
(1) Ikke yrkesaktiv (omfatter også skolegang og tilfeldige jobber)  
(2) Deltidsjobb (inntil 70% stilling)  
(3) Fulltidsjobb (70% stilling eller mer)   

 
Din personlige brutto årsinntekt  

(1) 
Under kr 
50 000 

(2) 
Kr 50 000 
- 100 000 

(3) 
Kr 100 000 
 - 200 000 

(4) 
Kr 200 000 
- 400 000 

(5) 
Kr 400 000 
- 600 000 

(6) 
Over  

kr 600 000 
      
 
 
De følgende spørsmålene skal besvares bare av respondenter med fast bopel 
utenfor Lillehammer-området (dvs mer enn 25 km fra Lillehammer sentrum) 
 
15. Hvor viktig var følgende faktorer for at du besøkte til Lillehammer i tiden 22.-
27.mai? 
 
Betydning for besøket på Lillehammer 

(1) 
Svært 
viktig 

(2) 
Ganske 
viktig 

(3) 
Lite 

viktig 

(4) 
Ikke 

viktig 
Norsk Litteraturfestival      
Besøk hos familie eller venner     
Ferie/rekreasjon      
Jobb eller faglige formål     
Annet     
 

16. Hvor lang tid i forveien bestemte du deg for å besøke Lillehammer disse dagene?  

    
Beslutningen om reisen ble tatt når 

 
(1) 

Mer enn en uke før reisen  
Samme dag som jeg reiste hjemmefra  
Underveis til/fra annet reisemål  

 
 

17. Hvor bodde du under Norsk Litteraturfestival (perioden 22.-27.mai), og hvor 
mange netter? Kryss av for de alternativene som er aktuelle for deg. 
 
 
Innlosjering i festivalperioden (1) 

1-2 netter 
(2) 

3-4 netter 
(3) 

5-7 netter 
I egen bolig/hybel i Lillehammerområdet    
I egen hytte i Lillehammerområdet    
På hotell, pensjonat eller annet kommersielt 
overnattingssted i Lillehammerområdet  

   

Hjemme hos venner/slektninger i området    
I venners/slektningers hytte i Lillehammerområdet    
Bodde utenfor området og var på dagstur(er) til 
Lillehammer 

   

Annet    
 
 

 
           

Tusen takk for at du hjalp oss ved å fylle ut skjemaet! 
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VEDLEGG 2  
 

Utvalgets og materialets fordeling på festivaler og forestillinger.  
Vinterspillene, Norsk Litteraturfestival og DølaJazz 2001. 
 
 Solgte  Skjemaer  Besvarte skjemaer 
Festival/Arrangement  billetter sendt ut -i alt -derav publ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vinterspillene: 
Arrangementer i alt *: 24 
Utvalgte arrangementer:  8 
- Folkemusikksgruppen Kvarts  74 25 22 20 
- Den norske mannsoktett og  VM-trosserne  175  33 25 22 
- Entre, dans og slagverk *** - 31 24 21 
- Det er sant hvert evig ord, Larssen og Tandberg 74 31 25 20 
- Lillehammer byorkester m/Olsen og Engelberg - 30 22 18 
- Frozen Waterfalls, KRØYT 414 58 40 36 
- Paizo-kvartetten 20 7 4 3  
- Meditasjoner, Inge Ås/Olemic Thommesen 36 18 14 10 
  ------------------------------------------------------ 
  sum Vinterspillene  793 233 176 150 
 
No.Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene: 
Arrangementer i alt *: 41  (inkl. seminarer)  
Utvalgte arrangementer: 9 +3 seminarer 
- Å være dau er for lettvint  115 29 21 13 
- Histoire du Tango, Glorvigen og Engegård ** 136 29 18 11 
- Sigrid Undset-forelesning, JH.Matlary ** 156 21 16 11 
- Viser fra rom til rom, Nansenskolen** 100 47 31 21 
- Litteraturkafe, Ørjasæter og Dahr 108 48 19 12 
- Banknatta  288 59 33 24 
- Aulestad-dag **  265 59 41 31 
- Dag Solstad og maktens opphevelse 70 12 10 10 
- Littera-Tur  340 60 47 36 
- Seminarer (3 stk) **  370 105 44 33 
    --------------------------------------------------------- 
  sum Litteraturfestivalen   1948 469 280 202  
 
DølaJazz: 
Arrangementer i alt: 20 
Utvalgte arrangementer 8 
- John Scofield Trio  203 48 35 27 
- Silje Nergård  465 30 21 19 
- Kirkekonsert m/Sommerro/Inderberg/Løvlie 179 36 31 27 
- Petter Wettre trio  66 15 12 9 
- Fri Flyt  102 30 24 19 
- Womens Voice  225 30 22 13 
- Urban Connection  35 30 20 9 
- Supernatta  317 60 42 32 
    ------------------------------------------------------ 
  sum DølaJazz   1592 279 209 155 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*   Enkelte av arrangementene ble oppført flere ganger, disse er regnet hver gang. 
**  Norsk Litteraturfestival har mange (18) medarrangører som står for enkeltarrangement i 

festivalen. Medarrangørenes arrangementer utgjør 42% av betalende publikum i de 
utvalgte arrangementene (ekskl. seminarer, ett av seminarene i regi av NLF) 

*** Mangler tall for Entre: dans og slagverksforestillingen, samt Lillehammer Byorkester 
med Roar Engelberg. Disse to var medarrangørers arrangement. 
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VEDLEGG 3 

 

  Vinterspillene: 
  

NLF/SU-dagene: 
  

DølaJazz:  

Arrangement kroner, ialt 
  fra eksterne 
aktører: kroner, i alt

  fra eksterne 
aktører: kroner, i alt 

  fra eksterne 
aktører: 

   kroner %  kroner %  kroner % 
Inntekter: 1 120 300 638 188 57 1 646 300 1 189 488 72 1 310 005 854 887 65
  billettsalg 371 200 89 088 24 188 800 86 848 46 375 060 176 278 47
  sponsor * 100 000 50 000 50 255 000 175 000 69 108 170 20 000 18
  tilskudd (prim. off.)  642 300 492 300 77 1 116 000 916 000 82 792 500 642 500     81
  annet/salg/renteinnt. 6 800 6 800 100 86 500 11 640 13 34 275 16 109 47

  
til lokale 
bedrifter:  

  til lokale 
 bedrifter:  

til lokale  
bedrifter: 

Utgifter: 1 029 054 364 500 35 1 633 700 752 863 46 1 116 422 517 633 46
  hotell/rest. 58 700 58 700 100 215 000 215 000 100 90 000 90 000 100
  varehandel 4 900 4 900 100 45 000 45 000 100 13 720 13 720 100
  reiser og transport 49 200 0 0 120 000 10 000 8 131 500 15 000 11
  privat tjenesteyting 294 700 36 100 12 85 000 75 000 88 100 000 100 000 100
  artisthonorar 273 054 14 500 5 290 000 0 0 358 095 0 0 
  annet 166 100 135 100 81 320 000 55 000 17 261 107 204 176 78
  Lønn/hon. (til adm.) 182 400 115 200 63 558 700 352 863 63 162 000 94 737 58
Tilskuere Antall     Antall     Antall     
 Antall solgte billetter 4 217    3 372    2 653    
 Antall fribill/gjester  4 300    3 703    3 647    
  % tilreisende, i alt  24    46    47    
   
 
deltakere/utøvere 896    **    

 
    

frivillige 130    100    200    
presse       75           
      

*  I tillegg kommer sponsing i form av naturalia og (delvis svært) rabatterte priser. 
** Inkludert i ”gjester”? 
 

Lønnsutbetalingene er beregnet med bare 28% skatt, og trukket fra 14% arbeidsgiveravgift 
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ARRANGEMENTER OG DESTINASJONSUTVIKLING 
Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler 

 
 

I rapporten presenteres resultatene fra det forskningsarbeidet som er gjort  
omkring kulturfestivaler i regi av forskningsprosjektet Arrangementer og  

destinasjonsutvikling. Tre kulturfestivaler på Lillehammer har vært studert  
som ledd i både kultur- og økonomidelen i prosjektet, nemlig DølaJazz,  

Vinterspillene og Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Kulturfestivalene 
 fyller et sentralt behov i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy kvalitet og  

avveksling fra hverdagens gjøremål. De utgjør videre en ressurs for det lokale  
kulturliv og fungerer som sosiale møtesteder og fellesskapsarenaer for deler  

av lokalbefolkningen. Festivalene bidrar imidlertid ikke med svært mye i  
lokaløkonomien, og deres potensialer for lokal næringsmessig utvikling er begrenset.  

Næringsutvikling er imidlertid heller ikke festivalenes viktigste formål, og næringseffekter  
må eventuelt komme som ”bieffekt” av deres betydning som kulturtiltak. 
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