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Bæredygtig Energi på Roskilde Festival
MÅLGRUPPEN ER FESTIVALGÆNGERE PÅ ROSKILDE FESTIVAL, 16-28 ÅR

Dette indebærer alle som har deltaget på festivallen i de foregående år, og som har boet ude på 
CAMPINGOMRÅDET. 

Dette spørgeskema er lavet på baggrund af 1. Semesterprojekt fra tre studerende på Roskilde 
Universitet. 
Vi søger svar omkring festivalgængeres vaner ift. tilgang af strøm på Roskilde Festival, og de behov 
dette skal opfylde. 
Eksempel: Smartphones og Powerbanks

*Skal udfyldes

1. Hvor gammel er du? *
Markér alle, du er enig i.

 16

 17

 18
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 28

2. Har du prøvet de forskellige alternative ladestationer, Roskilde Festival har tilbudt henover
de sidste par år? (Eksempelvis: "Ladecykler", "Smarttables" m.m.) *
Markér kun ét felt.

 Ja det har jeg

 Nej

 Jeg vidste ikke at det fandtes

 Andet: 
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Leveret af

3. Hvis ja, hvordan var din oplevelse med disse ladestationer. Uddyb gerne i feltet "Andet".
Markér alle, du er enig i.

 Meget god

 God

 Hverken eller

 Dårlig

 Meget dårlig

 Andet: 

4. Er du typen som er nysgerrig efter nye projekter / events når du er på Roskilde Festival? *
Markér kun ét felt.

 Ja, jeg kan godt lide at deltage i masser af events

 Ja, hvis jeg støder tilfældigt på dem

 Sjældent

 Nej, det gør jeg ikke

 Ville ønske at jeg deltog i flere

5. Hvor villig er du til at lave fysisk aktivitet, for at få ladt dine mobile enheder op? *
Markér alle, du er enig i.

 Yes! Lad os komme afsted

 Kunne godt overveje det

 Slet ikke

6. På en skala fra 1-5; Hvor vigtigt er det for dig, at Roskilde Festival bevæger sig mod en
mere bæredygtig festival? (Mad, affald, energi osv.) Hvor 1 er "ikke så vigtigt" og 5 er
"meget vigtigt" *
Markér kun ét felt.
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