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Denne rapporten har som formål å gi et nærmere innblikk i turistene i Trøndelag i
sommersesongen 2018 (mai til og med august), sett i lys av turister i øvrige Norge.

1.

Tema 1: Hvem er turistene i Trøndelag? Innledningsvis gir vi et overblikk over
forbruk, volum og nasjonalitet for turistene i Trøndelag.

Trøndelag er den nordligste delen av Sør-Norge og er en region med mye historie.
Årlig besøkes regionen av mer enn en million norske og utenlandske
feriereisende. Norge som helhet har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og
flesteparten av turistene som kommer til Norge i dag er motivert nettopp av å
oppleve naturen og delta i naturbaserte aktiviteter – men hva er det egentlig som
gjør Trøndelag attraktivt? Er det noe som skiller Trøndelag fra de andre regionene i
Norge? Og hvem er egentlig turistene i Trøndelag? Dette mv. ser vi nærmere på i
denne rapporten.

2.

Tema 2: Hvilke andre regioner i Norge besøker turistene i Trøndelag? Her ser vi
nærmere på de feriereisendene sitt opphold i Trøndelag og i øvrige regioner.

3.

Tema 3: Hvilke aktiviteter foretar turistene seg i Trøndelag? I dette tema ser vi
nærmere på foretrukne aktiviteter i Trøndelag.

4.

Tema 4: Hvordan er det egentlig å være turist i Trøndelag? Avslutningsvis ser vi
nærmere på tilfredshet og anbefalingsvillighet til turistene i Trøndelag, samt ser
dette i lys av overturisme og opplevelsen av Norge som turistmål.

Rapporten er basert på intervju med 1 260 feriereisende turister i Trøndelag (se
detaljert oversikt over datagrunnlaget i metodeavsnittet i siste seksjon). Den er
utarbeidet av Epinion på oppdrag fra Innovasjon Norge og er oppdelt i fire ulike tema,
hvor hvert tema innledes med en kortfattet beskrivelse av innhold. For hvert tema tar
vi for oss et utsnitt av de feriereisende i Trøndelag, alt etter hva tema handler om. Les
mer om fremgangsmåten benyttet for rapportering i siste avsnitt – «datagrunnlag,
metode og begrepsdefinisjoner».

Dersom du ønsker å se mer av datagrunnlaget som ligger til grunn for rapporten
henvises det til metodeavsnittet i denne rapport, samt bakgrunnsrapporten for
sommersesongen 2018. Det er laget regionale rapporter for samtlige fem norske
regioner og Oslo. De sammen med bakgrunnsrapporten for sommeren er alle
tilgjengelig på Innovasjon Norge sine nettsider:
www.visitnorway.no/innsikt/turistundersokelsen/.
God leselyst!
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OPPSUMMERING AV FUNN
TEMA 1: HVEM ER TURISTENE I
TRØNDELAG?
Nordmenn står for det største volumet i
Trøndelag
86% av de feriereisende sine overnattinger i
Trøndelag ble foretatt av norske feriereisende,
som dermed også står for et større
totalforbruk enn de utenlandske
feriereisende.
Halvparten av de norske feriereisende
benytter ikke-kommersielle
overnattingsformer
Selv om de norske feriereisende har et
betydelig større totalvolum enn de
utenlandske, så overnatter omtrent
halvparten av de norske feriereisende ved
ikke-kommersielle overnattingsformer (f.eks.
hos venner, bekjente og familie). En relativt
stor del av dette volumet bidrar derfor ikke i
noen særlig grad til den lokale omsetningen i
Trøndelag.

TEMA 2: HVILKE ANDRE REGIONER I
NORGE BESØKER TURISTENE I
TRØNDELAG?
Grunnet sin geografiske plassering er
det heller ikke unaturlig at hele 95% av
de utenlandske feriereisende i
Trøndelag er på rundreise
De aller fleste feriereisende i Trøndelag
har en eller flere overnattinger i noen av
de andre regionene i Norge. Dette
gjelder særlig for de utenlandske
feriereisende, hvor bare 5% blir
værende i Trøndelag under hele ferien i
Norge.
Feriereisende på rundreise har mellom
3-6 overnattinger i Trøndelag
De feriereisende som kun overnatter i
Trøndelag i løpet av deres ferie i Norge
har mellom 5-8 overnattinger. Ser man
derimot på de feriereisende som er på
rundreise, er de generelt på lengre ferier
men hvor kun mellom 3-6 overnattinger
foretas i Trøndelag.

TEMA 3: HVILKE AKTIVITETER FORETAR
TURISTENE SEG I TRØNDELAG?

TEMA 4: HVORDAN ER DET EGENTLIG Å
VÆRE TURIST I TRØNDELAG?

Norske feriereisende i Trøndelag er like
interessert i naturaktiviteter som i resten av
Norge

De feriereisende er svært tilfreds med
gjestfriheten til lokalbefolkningen i
Trøndelag
Den samlede tilfredshet og
anbefalingsvillighet er høy blant samtlige
feriereisende i Trøndelag. De norske og
utenlandske feriereisende i Trøndelag har
også en svært høy NPS-score sammenlignet
med de øvrige regionene i Norge. Det er
særlig gjestfriheten til lokalbefolkningen
som scorer høyt blant de feriereisende i
Trøndelag, sammenlignet med resten av
Norge.

Den største andelen av de feriereisende i
Trøndelag er interessert i en kombinasjon av
både kultur- og naturaktiviteter. Dette gjelder
dog i noe mindre grad for de norske
feriereisende i Trøndelag.
Derimot er de norske feriereisende i Trøndelag
like interessert i naturaktiviteter som i de øvrige
regionene i Norge, mens det er noe færre som
er interessert i kultur. Annenhver nordmann på
besøk i Trøndelag er kulturinteressert, noe som
er færre enn for de øvrige regionene hvor
omtrent 6 av 10 er kulturinteresserte.
Museumsbesøk og kulinariske opplevelser
bidrar til et høyere døgnforbruk
De feriereisende som er interessert i kultur har
generelt et høyere forbruk enn de øvrige
feriereisende. Dette gjelder både for de
kulturinteresserte og for de som er interessert i
en kombinasjon av kultur- og naturaktiviteter.
Det prosentvis høyere døgnforbruket er særlig
forbundet med museumsbesøk
og kulinariske opplevelser.

De feriereisende i Trøndelag er litt mindre
plaget av overturisme enn resten av Norge
De feriereisende i Trøndelag er generelt litt
mindre plaget av overturisme enn i resten
av landet. 2/3 av de utenlandske
feriereisende oppgir at de ikke opplevde
overturisme i det hele tatt i Trøndelag i
sommersesongen 2018.
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TEMA 1: HVEM ER TURISTENE I
TRØNDELAG?
Innledningsvis ser vi nærmere på hvem turistene i Trøndelag egentlig er. Dette ses i lys av
deres forbruk på ulike forbruksposter, volum målt i antall overnattinger, samt hvor de
kommer fra.
Ser vi noen sammenhenger? Er det noen forskjeller mellom norske og utenlandske?

© Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com
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TOTALFORBRUK OG -VOLUM I
SOMMERSESONGEN

5,2

3,6

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIARDER KR.
I TOTALFORBRUK

NORDMENN STOD FOR FLEST ANTALL OVERNATTINGER I
TRØNDELAG I SOMMERSESONGEN 2018
Det ble i sommersesongen 2018 foretatt totalt 5,2 millioner
overnattinger i Trøndelag med et samlet totalforbruk på 3,6
milliarder kroner.
Den absolutt største delen av overnattingene ble foretatt av norske
feriereisende. De resterende overnattingene foretatt av utenlandske
feriereisende ga et samlet totalforbruk på 796 millioner kroner.

NORSKE
FERIEREISENDE

FERIEREISENDE

4,5

MILLIONER
OVERNATTINGER

UTENLANDSKE
FERIEREISENDE

2 852

MILLIONER
KRONER

0,8

MILLIONER
OVERNATTINGER

796

MILLIONER
KRONER

FERIEREISENDE

HVOR KOMMER DE FERIEREISENDE I
TRØNDELAG FRA?
OMTRENT 9/10 FERIEREISENDE I TRØNDELAG ER NORDMENN
86% av de feriereisende sine overnattinger i Trøndelag i sommeren 2018 ble
foretatt av norske feriereisende.
TYSKLAND, NEDERLAND & BELGIA UTGJØR DET STØRSTE UTENLANDSKE
MARKEDET

86%

NORSKE FERIEREISENDE
86%
FERIEREISENDE I
TRØNDELAG

14%

14%

Nasjonalitetsfordelingen til de utenlandske feriereisende viser at det er
Tyskland, Nederland & Belgia som utgjorde det største utenlandske markedet i
Trøndelag i sommeren 2018, med en andel på 41%.
FERIEREISENDE FRA ØVRIGE SKANDINAVIA UTGJØR EN LITEN MARKEDSANDEL
Sammenlignet med det øvrige Norge utgjorde de feriereisende fra våre
naboland Danmark og Sverige en relativt liten markedsandel på bare 8% av de
utenlandske feriereisende.

UTENLANDSKE FERIEREISENDE
Tyskland, Nederland & Belgia
Storbritania & Frankrike
Danmark & Sverige

Note: Fordelingen av norske og utenlandske feriereisende er foretatt på bakgrunn av forbruksmodellen
som Epinion har utviklet til Turistundersøkelsen, og som bl.a. baserer seg på SSB sin overnattingsstatistikk.
Dette fordi den er mer presis ettersom det oversamples for utenlandske feriereisende i stikkprøven til
Turistundersøkelsen. Fordelingen av de utenlandske markeder er derimot foretatt på bakgrunn av
stikkprøven (Turistundersøkelsen).

Øvrige Europa
Øvrige verden

41%
11%
8%
19%
21%
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FERIEMARKEDENES
DØGNFORBRUK

GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK FORDELT PÅ FERIEMARKEDENE

Norge

28% 29%

37%

kr. 795

6%

DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE HAR ET HØYERE DØGNFORBRUK
De utenlandske feriereisende i Trøndelag har et høyere døgnforbruk enn de
norske, hvilket særlig er grunnet forbruket på pakkereiser. De utenlandske
feriereisende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 010 kr., mens de norske i
gjennomsnitt ligger på 795 kr. per døgn.

Utlandet i alt

25%

29%

27% 18%

Danmark & Sverige

28%

41%

26% 5%

kr. 1 010

kr. 820

FERIEREISENDE FRA ØVRIGE VERDEN SKILLER SEG UT
Ser vi nærmere på figuren til høyre ser vi at det er mindre forskjeller mellom de
utenlandske feriemarkedene. Likevel ser at vi at feriereisende fra øvrige verden
skiller seg ut, med et markant høyere gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 535 kr.
Øvrige verden er tilreisende fra mer fjerne markeder som USA, Kina og Australia.
Fordelingen av døgnforbruket på de ulike forbrukspostene viser heller ingen
større forskjeller. Dette gjelder overordnet mellom de norske og utenlandske, så
vel som mellom de utenlandske markedene.

Tyskland, Nederland & Belgia

Storbritania & Frankrike

Øvrige Europa

Øvrige verden

Forbruk
Overnatting

25% 33% 25% 16%

kr. 820

25% 30% 27% 18%

kr. 890

26%

23%

27%

kr. 980

28% 18%

24%

Forbruk
Transport

29%

24%

Forbruk
Øvrig

kr. 1 535

Forbruk
Pakkereise
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FORDELINGEN AV DE
FERIEREISENDES
OVERNATTINGER

FORDELING AV DE FERIEREISENDES OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSFORM

6%

I motsetning velger de utenlandske feriereisende i
større grad å bo på hotell, med en andel på 51%.
Dette innebærer likevel at de norske feriereisende står
for et større antall overnattinger på både hotell og
andre kommersielle overnattingsformer, ettersom de
norske feriereisende sitt volum er så mye større enn de
utenlandske.

OVERNATTINGER

4,5 MILLIONER

42%

(1,9 MILLIONER)

52%

35%

Annen
kommersiell
overnatting

(0,3 MILLIONER)

Ikke-kommersiell
overnatting

(2,3 MILLIONER)
Norske feriereisende

FORDELING AV TURISTENES OVERNATTINGER
Fordelingen av de norske overnattingene er basert på
den norske Reiseundersøkelsen, mens fordelingen av
de utenlandske overnattingene er basert på
Turistundersøkelsen.

OVERNATTINGER

Selv om de norske feriereisende har et betydelig høyere
totalvolum enn de utenlandske – med hhv. 4,5 og 0,8
millioner overnattinger – så overnatter omtrent
halvparten av de norske feriereisende på en ikkekommersiell overnattingsform (f.eks. hos venner, familie
og bekjente).

0,8 MILLIONER

HALVPARTEN AV DE NORSKE FERIEREISENDE BENYTTER
IKKE-KOMMERSIELLE OVERNATTINGSFORMER

51%

(0,4 MILLIONER)

Hotell

(0,3 MILLIONER)

13%

(0,1 MILLIONER)

Utenlandske feriereisende

Hotell: Hotell, motell og lignende.
Annen kommersiell overnatting: Vandrerhjem, hostel,
leid hytte, campingplass, privat leie, Airbnb, Hurtigruten.
Ikke-kommersiell overnatting: Egen eller lånt hytte, venner,
bekjente og familie, telt eller bobil utenfor campingplass.
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FERIEMARKEDENES
GJENNOMSNITTLIGE ANTALL
OVERNATTINGER OG REISEFØLGE
DE NORSKE FERIEREISENDE HAR I GJENNOMSNITT NOE FLERE OVERNATTINGER I
TRØNDELAG ENN DE UTENLANDSKE

GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER I TRØNDELAG OG REISEFØLGE PÅ
TVERS AV FERIEMARKEDENE

4,3 OVERNATTINGER

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
OVERNATTINGER I TRØNDELAG

2,5 PERSONER

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
PERSONER I REISEFØLGET

De norske feriereisende har i gjennomsnitt 4,4 overnattinger i Trøndelag i
sommersesongen 2018, mens de utenlandske ligger på et gjennomsnitt på 4,2.
Fokuserer man kun på de utenlandske feriereisende, er det Tyskland, Nederland &
Belgia som drar gjennomsnittet noe opp med sine 4,9 overnattinger. I motsetning
ligger det gjennomsnittlige antallet overnattinger foretatt av feriereisende fra
Danmark & Sverige en del under gjennomsnittet.
DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE HAR I GJENNOMSNITT ET STØRRE REISEFØLGE
ENN DE NORSKE
De feriereisende i Trøndelag har i gjennomsnitt 2,5 personer i sitt reisefølge,
hvorav de utenlandske feriereisende i gjennomsnitt har noe flere enn de norske.
Blant de utenlandske feriereisende er det kun de fra øvrige verden som skiller seg
ut med sine gjennomsnittlige 3,3 personer i reisefølget. Det er nettopp dette
markedet som også fører til at de utenlandske har et litt større gjennomsnittlig
reisefølge enn de norske.

Norge

4,4

2,4

Utlandet totalt

4,2

2,6

Danmark & Sverige
Tyskland, Nederland &
Belgia

3,0

2,3
4,9

Storbritania & Frankrike

4,2

Øvrige Europa

4,1

Øvrige verden

3,6

2,3
2,4
2,6
3,3
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TEMA 2: HVILKE ANDRE REGIONER I
NORGE BESØKER TURISTENE I
TRØNDELAG?
Det finnes ulike typer feriereisende turister i Norge. Noen velger kun å reise til en
spesifikk region, mens andre er på rundreise. Det samme gjelder i Trøndelag. Noen velger
kun å besøke Trøndelag på sin ferie i Norge, mens andre er på gjennomreise hvor de også
besøker andre regioner i Norge. I dette tema ser vi nærmere på hvem disse er, hvor lenge
de oppholder seg i Trøndelag og hvilke andre regioner de besøker.

© Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
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FORDELING AV ULIKE TYPER FERIEREISENDE FOR HVERT FERIEMARKED

ANDEL AV DE FERIEREISENDE I TRØNDELAG SOM OGSÅ HAR BESØKT ANDRE
REGIONER I NORGE

Norge

51%

22%

27%

95% AV DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG ER PÅ RUNDREISE
Ser man utelukkende på de utenlandske feriereisende i Trøndelag er det hele 95% som også
velger å besøke andre regioner på sin feriereise i Norge. Dette er gjerne heller ikke så rart
med tanke på Trøndelag sin geografiske plassering. Av de som er på rundreise har kun 27%
flest overnattinger i Trøndelag, mens 68% har flest overnattinger i en annen region.
De øvrige 5% av de utenlandske feriereisende er de som blir værende i Trøndelag under
hele ferien i Norge, noe som er en betydelig mindre andel enn for de andre regionene i
Norge.
Tallene for de norske feriereisende viser dog en noe større andel på 27% som velger å bli
værende i Trøndelag i løpet av hele ferie sin. Likevel besøkte også de aller fleste norske
feriereisende i Trøndelag andre deler av Norge (73%) på ferien sin i sommersesongen 2018.

Danmark & Sverige

Tyskland, Nederland &
2%
Belgia

Storbritania & Frankrike 4%

68%

27%

Utlandet i alt 5%

52%

27%

21%

27%

71%

63%

33%

TURISTER FRA DANMARK & SVERIGE SKILLER SEG UT BLANT DE UTENLANDSKE
Ser vi videre på de utenlandske feriemarkedene er det særlig Danmark & Sverige som skiller
seg ut fra de øvrige utenlandske markedene. Her er det en forholdvis stor andel på 21% som
velger å bli værende i Trøndelag under hele ferien i Norge.

Øvrige Europa 5%

Øvrige verden 4%

23%

29%

71%

67%

Kun overnattinger i Trøndelag
Flest overnattinger i Trøndelag
Flest overnattinger i en annen region
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Figuren viser det gjennomsnittlige antallet overnattinger i Trøndelag og i de
andre norske regionene på ferien i Norge, per hhv. norske og utenlandske
feriereisende. Fokuserer man på de som kun har hatt overnattinger i Trøndelag,
er det gjennomsnittlige antall overnattinger for norske feriereisende på 5,6
mens det ligger på 8,0 for de utenlandske.
De norske feriereisende som har hatt flest overnattinger i Trøndelag har et
totalt gjennomsnittlig antall overnattinger på 12,3. Dette er noe lavere enn
tilsvarende gjennomsnittet for de utenlandske på 15,4. For de norske ser vi dog
her at selv om de også besøker andre regioner har de faktisk i gjennomsnitt flere
overnattinger i Trøndelag enn de som kun hadde overnattinger i Trøndelag (6,6
netter av de 12,3 på hele ferien i Norge).
Det er også fra denne figur tydelig at de fleste feriereisende i Trøndelag har hatt
flest overnattinger i annen region (jf. forrige slide). For de utenlandske
feriereisende som har hatt flest overnattinger i annen region er det et
gjennomsnitt på kun 3,4 netter i Trøndelag av de totalt 19,5.

Norske feriereisende

DE ALLER FLESTE FERIEREISENDE I TRØNDELAG HAR FLEST OVERNATTINGER I
ANNEN REGION

Kun overnattinger i
Trøndelag
Flest overnattinger i
Trøndelag
Flest overnattinger i
annen region

5,6

5,6

12,3

5,7

6,6

14,1

3,0

17,0

Antall overnattinger i Trøndelag
Antall overnattinger i de andre regionene

Utenlandske feriereisende

OVERNATTINGER I TRØNDELAG
OG I ØVRIGE NORGE

GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER I TRØNDELAG OG I DE ANDRE NORSKE
REGIONENE PÅ FERIEN I NORGE

Kun overnattinger i
Trøndelag

8,0

Flest overnattinger i
Trøndelag
Flest overnattinger i
annen region

5,8

3,4

8,0
9,7

15,4

16,1
Antall overnattinger i Trøndelag
Antall overnattinger i de andre regionene

19,5

HVILKE ANDRE REGIONER
BESØKER DE FERIEREISENDE
I TRØNDELAG?
MANGE NORSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG BESØKER OGSÅ
NORD-NORGE
Av de norske feriereisende som har hatt minst én overnatting
utenfor Trøndelag er Nord-Norge den mest besøkte regionen.
Andelen her tilsier at nesten 3/4 av de norske feriereisende i
Trøndelag som også besøker andre regioner, besøker Nord-Norge.
Det motsatte gjelder for Oslo, som er den regionen som færrest
norske feriereisende i Trøndelag besøker i tillegg til Trøndelag.
DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG BESØKER I STØRRE
GRAD VESTLANDET
Ser man på de utenlandske feriereisende er Vestlandet den
regionen som flest besøker i tillegg til Trøndelag, med en andel på
78%. Fordelingen av overnattinger på de resterende regionene er
forholdsvis likt blant de utenlandske feriereisende, hvor samtlige
ligger +/- 50%.

HVILKE ANDRE REGIONER HAR DE FERIEREISENDE I TRØNDELAG
BESØKT?
Norske / Utenlandske
Figuren viser andelen som har hatt minst én
overnatting i den pålydende region for hhv. de
norske og utenlandske feriereisende.
Figuren inkluderer kun de turister som har hatt
minst én overnatting utenfor Trøndelag.

NORD-NORGE

38% 78%

68% 58%

VESTLANDET
ØSTLANDET

OSLO
SØRLANDET

45% 47%

10% 56%

19% 42%
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TEMA 3: HVILKE AKTIVITETER FORETAR
TURISTENE SEG I TRØNDELAG?
Trøndelag er et fylke med mye historie, så hva foretar egentlig turistene seg i Trøndelag?
Vi har tidligere nevnt at det på generelt grunnlag er en sterk sammenheng mellom kulturog naturaktiviteter for de feriereisende i Norge, men gjelder det også for Trøndelag?
Videre i dette tema ser vi nærmere på hvilke aktiviteter turistene i Trøndelag foretar seg,
samt ser dette i lys av forbruk og betydningen de ulike aktivitetene har for deres
feriereise i Norge. Er det noen forskjeller i vurderingen mellom Trøndelag og i de andre
regionene i Norge? Og/eller mellom norske og utenlandske?

© Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
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INTERESSEN FOR KULTUR OG NATUR BLANT DE
FERIEREISENDE I TRØNDELAG
NORSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG ER LIKE INTERESSERT I NATURAKTIVITETER SOM I DE ANDRE REGIONENE I NORGE
I likhet med feriereisende i de andre regionene i Norge viser nedenstående figur at den største andelen av de feriereisende i
Trøndelag er interessert i en kombinasjon av både kultur- og naturaktiviteter på sin ferie. Dette gjelder dog i noe mindre grad
for de norske feriereisende i Trøndelag.
Videre kommer det tydelig frem at natur har stor betydning for de feriereisende i Trøndelag. Her ser vi faktisk at norske
feriereisende i Trøndelag er like interessert i naturaktiviteter som i de andre regionene i Norge (63%), men hvor det i Trøndelag
er færre som er interessert i kultur – og dermed blir det flere, som kun er naturinteresserte (27%). Totalt er det en andel på 50%
av de norske feriereisende i Trøndelag som er kulturinteresserte, mens andelen for de utenlandske ligger på 67%.

Kulturinteresserte
De kulturinteresserte feriereisende er definert som
feriereisende som har oppgitt at minst to av de
følgende aktiviteter er ‘svært viktige’ på ferien i
Norge:
 Kulinariske opplevelser og matopplevelser
 Besøke historiske bygninger/steder
 Oppleve moderne kunst
 Oppleve festivaler, nasjonale feiringer og
nasjonale arrangementer
 Gå på teater, ballett, konserter eller
operaforestillinger
 Besøke museer
 Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon
 Oppleve byen og livet til lokalbefolkningen

ANDELER AV DE FERIEREIESENDE SOM ER INTERESSERT I KULTUR OG NATUR
NORSKE FERIEREISENDE

100%
80%
60%
40%
20%
0%

14%

14%

36%

45%

Naturinteresserte

UTENLANDSKE FERIEREISENDE

5%

6%

62%

60%

27%

18%

23%

26%

TRØNDELAG

ANDRE REGIONER

TRØNDELAG

ANDRE REGIONER

Kulturinteresserte

De naturinteresserte feriereisende er definert som
feriereisende som har angitt at minst to av følgende
aktiviteter er ‘svært viktige’ på ferien i Norge:

Oppleve naturen

Både kultur- og
naturinteresserte



Oppleve fjellene



Oppleve fjordene

Naturinteresserte



Besøke nasjonalparker



Oppleve midnattssolen



Oppleve dyrelivet
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AKTIVITETER KNYTTET OPP
MOT FORBRUK

AVVIK FRA DET GJENNOMSNITTLIGE SAMLEDE DØGNFORBRUKET FOR DE ULIKE
INTERESSEGRUPPER BLANT UTENLANDSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG
% avvik fra gjennomsnittlig døgnforbruk
17%

Kulturinteresserte
Både kultur- og naturinteresserte

9%

Hverken natur- eller kulturelt interesserte

KULTURINTERESSEN BIDRAR TIL ET HØYERE DØGNFORBRUK
Det er kulturinteressen som bidrar til et høyere døgnforbruk blant utenlandske
feriereisende i Trøndelag. Dette gjelder både for de som i all hovedsak er
interessert i kulturaktiviteter, så vel som de som er interessert i en kombinasjon
av både kultur- og naturaktiviteter. Her ser vi at det overordnet sett er avvik
med hhv. +17% og +9% avvik fra det gjennomsnittlige døgnforbruket.
Dette står i kontrast til de utenlandske feriereisende i Trøndelag som kun er
naturinteresserte og bidrar med et betydelig lavere døgnforbruk (-29% avvik fra
gjennomsnittet).
ALLE KULTURAKTIVITETER SKILLER SEG POSITIVT UT
Figuren ned til høyre viser avviket fra det gjennomsnittlige døgnforbruket for de
utenlandske feriereisende som vurderer den gjeldende aktivitet som svært viktig
for deres ferie i Norge. Her skiller samtlige kulturaktiviteter seg positivt ut ved at
de bidrar til et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk enn det totale
gjennomsnittet på 1 045 kr. Det er særlig to kulturelle aktiviteter som bidrar til
et høyere døgnforbruk; det å besøke museer, og kulinariske opplevelser og
matopplevelser.
Naturaktivitetene bidrar generelt ikke til et høyere døgnforbruk enn
gjennomsnittet, heller det motsatte.
Note: Figuren viser det gjennomsnittlige døgnforbruket for de utenlandske feriereisende som
vurderer den gjeldende aktivitet som svært viktig for deres ferie i Norge – sammenlignet med det
totale gjennomsnittlige døgnforbruket for de utenlandske feriereisende i Trøndelag (1 045 kr). De
aktiviteter som færre enn 100 av de feriereisende i stikkprøven oppgir som svært viktige er utelatt av
figuren. Figuren vises kun for de utenlandske feriereisende, ettersom datagrunnlaget for de norske
feriereisende i Trøndelag er for lavt.

Naturinteresserte

-20%
-29%

1 045 kr.

AVVIK PER AKTIVITET SOM OPPFATTES SOM «SVÆRT VIKTIG» FOR FERIEN
Besøke museer

15%

Kulinariske opplevelser og matopplevelser

14%

Sightseeing

13%

Oppleve byen og livet til lokalbefolkningen

7%

Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon

6%

Besøke historiske bygninger/steder

1%

Gå på turer/fjellturer i over to timer

0%

Oppleve fjordene

0%

Oppleve naturen

-1%

Oppleve fjellene

-6%

Oppleve dyrelivet
Oppleve midnattssolen
Besøke nasjonalparker

-8%
-12%

Kulturaktiviteter
Naturaktiviteter
Øvrige aktiviteter

-14%

1 045 kr.

BETYDNINGEN AV
KULTURELLE AKTIVITETER
NOEN AV DE KULTURELLE AKTIVITETENE ER VIKTIG
De tre viktigste kulturelle aktivitetene for både norske og utenlandske
feriereisende er det å oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon, oppleve
byen og livet til befolkningen og besøke historiske bygninger/ steder. Det
gjelder både for Trøndelag og i de andre regionene.
Overordnet sett kan vi at de fleste kulturaktivitetene er noe viktigere for
de utenlandske feriereisende, enn for de norske. Dette gjelder særlig de
fire øverste aktivitetene.
DE NORSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG ER MINDRE INTERESSERT I Å
OPPLEVE MODERNE KUNST
Til tross for at det finnes betydelig likheter mellom de feriereisende på
de øverste aktivitetene, finnes det også noen større forskjeller mellom
de feriereisende i Trøndelag og i de andre regionene. Her ser vi at dette
særlig gjelder når det kommer til det å oppleve moderne kunst og det å
besøke museer, hvor de norske feriereisende i Trøndelag oppgir å være
mindre interessert enn de i de andre regionene.

HVOR VIKTIGE ER AKTIVITETENE FOR FERIEN DIN I NORGE? (Gjennomsnitt)
IKKE VIKTIG

LITT VIKTIG

SVÆRT VIKTIG

Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon
Oppleve byen og livet til lokalbefolkningen
Besøke historiske bygninger/steder
Besøke museer
Kulinariske opplevelser og matopplevelser
Oppleve festivaler, nasjonale feiringer og
nasjonale arrangementer
Oppleve moderne kunst
Gå på teater, ballett, konserter eller
operaforestillinger
Norske feriereisende i Trøndelag

Utenlandske feriereisende i Trøndelag

Norske feriereisende i de andre regionene

Utenlandske feriereisende i de andre regionene

BETYDNINGEN AV
UTENDØRSAKTIVITETER
UTENDØRSAKTIVITETENE VURDERES GENERELT SOM MINDRE VIKTIG
ENN DE ØVRIGE AKTIVITETSTYPER
Til høyre ser vi at både de norske og utenlandske feriereisende vurderer
utendørsaktivitetene som mindre betydningsfulle enn de kulturelle
aktivitetene (jf. forrige side). Den eneste aktiviteten som blir vurdert som
litt viktig av de feriereisende er det å gå på turer/fjellturer i over to
timer. Dette gjelder både i Trøndelag og i andre regionene.
UTENDØRSAKTVITETENE VURDERES MINDRE VIKTIG I TRØNDELAG ENN
I DE ØVRIGE REGIONENE, BÅDE BLANT NORSKE OG UTENLANDSKE
Utendørsaktivitetene vurderes generelt som mindre viktig for de
feriereisende i Trøndelag enn i de øvrige regionene i Norge, både for
norske og utenlandske feriereisende.
Det å delta i sportslige aktiviteter skiller seg særlig ut for de norske
feriereisende i Trøndelag med at det vurderes som ikke viktig i det hele
tatt, mens det i de øvrige regionene i Norge vurderes noe viktigere. Noe
tilsvarende gjelder også for det å sykle i naturen og besøke
fornøyelsesparker, som vurderes som mindre viktig for de norske
feriereisende i Trøndelag enn i øvrige regioner.

HVOR VIKTIGE ER AKTIVITETENE FOR FERIEN DIN I NORGE? (Gjennomsnitt)
IKKE VIKTIG

LITT VIKTIG

SVÆRT VIKTIG

Gå på turer/fjellturer i over to timer
Toppturer
Delta i sportslige aktiviteter (løping,
klatring, kiting, paragliding og så videre)
Sykle i naturen (for eksempel i terrenget
eller i skogen)
Sykle i byen eller på veier
Kajakk/kano, rafting
Besøke fornøyelsesparker
Saltvannsfiske
Ferskvannsfiske

Norske feriereisende i Trøndelag

Utenlandske feriereisende i Trøndelag

Norske feriereisende i de andre regionene

Utenlandske feriereisende i de andre regionene

BETYDNINGEN AV
NATURAKTIVITETER
NATURAKTIVITETENE VURDERES SOM VIKTIG
Vi ser at naturaktivitetene generelt har stor betydning for både norske
og utenlandske feriereisende, hvor omtrent alle aktivitetene vurderes
som viktig for ferien i Norge.
DEN STØRSTE FORSKJELLEN I VURDERING MELLOM TRØNDELAG OG DE
ANDRE REGIONENE FINNER VI BLANT NORSKE FERIEREISENDE
I motsetningen til de kultur- og utendørsaktivitetene er det generelt
større forskjeller i vurderingen mellom de feriereisende i Trøndelag og i
de andre regionene, og særlig blant de norske feriereisende. Dette ser vi
på de tre nederste aktivitetene; hhv. besøke nasjonalparker, oppleve
dyrelivet og oppleve midnattssolen, hvor de norske feriereisende i
Trøndelag vurderer det som vesentlig mindre viktig enn de i de andre
regionene.

HVOR VIKTIGE ER AKTIVITETENE FOR FERIEN DIN I NORGE? (Gjennomsnitt)
IKKE VIKTIG

LITT VIKTIG

SVÆRT VIKTIG

Oppleve naturen

Oppleve fjordene

Oppleve fjellene

Besøke nasjonalparker

Oppleve dyrelivet

Oppleve midnattssolen
Norske feriereisende i Trøndelag

Utenlandske feriereisende i Trøndelag

Norske feriereisende i de andre regionene

Utenlandske feriereisende i de andre regionene

BETYDNINGEN AV ANDRE
TYPER AKTIVITETER
VURDERING AV DE MER GENERELLE «AKTIVITETENE»
Avslutningsvis har vi samlet vurderingen av noen mer generelle
aktiviteter som ikke direkte kan knyttes til noen av de tre ovenstående
aktivitetstypene, men hvor noen av dem gjerne inngår litt i alle
sammen – f.eks. det å ha det gøy.
DE FERIEREISENDE I TRØNDELAG LIGNER PÅ DE I RESTEN AV LANDET
Det å ha det gøy, lade batteriene og tilbringe tid med andre vurderes
som viktig for samtlige feriereisende, både i Trøndelag og i de andre
regionene. Her ligger de norske feriereisende i Trøndelag faktisk
relativt høyt sammenlignet med de tre foregående aktivitetstypene
med de mer 'reelle' aktiviteter. Ettersom det er en stor andel av de
norske feriereisende i Trøndelag som besøker venner og familie, gir det
også god mening at feriereisen i større grad handler om å kose seg, og i
mindre grad om å foreta seg de mer turistbaserte aktivitetene.
I motsetning vurderes det å handle og særlig det å teste grensene sine
som mindre viktig for samtlige feriereisende. Det å teste grensene sine
vurderes som enda mindre viktig for de norske feriereisende i
Trøndelag enn de norske feriereisende i resten av Norge.

HVOR VIKTIGE ER AKTIVITETENE FOR FERIEN DIN I NORGE? (Gjennomsnitt)
IKKE VIKTIG

LITT VIKTIG

SVÆRT VIKTIG

Sightseeing

Ha det gøy

Lade batteriene

Tilbringe tid med andre

Handle

Teste grensene mine
Norske feriereisende i Trøndelag

Utenlandske feriereisende i Trøndelag

Norske feriereisende i de andre regionene

Utenlandske feriereisende i de andre regionene

TEMA 4: HVORDAN ER DET EGENTLIG Å
VÆRE TURIST I TRØNDELAG?
Det siste tema omhandler hvor tilfreds de feriereisende i Trøndelag er, samt hvor villig de
er det å anbefale det som reisemål til andre. Skiller turistene i Trøndelag seg ut fra de
andre regionene i Norge? Dette ses deretter i lys av vurderingen på ulike forhold og i
hvilken grad de feriereisende opplever overturisme Trøndelag. Avslutningsvis fremvises
noen drivere for anbefalingsvilligheten blant utenlandske feriereisende i Trøndelag, samt
hvordan Norge som helhet oppleves som turistmål.
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OVERORDNET TILFREDSHET
OG ANBEFALINGSVILLIGHET
BLANT DE FERIEREISENDE I
TRØNDELAG
GJENNOMSNITTLIG
SAMLET TILFREDSHET

DE FERIEREISENDE I TRØNDELAG OPPGIR EN HØY TILFREDSHET OG ANBEFALINGSVILILIGHET
Under til venstre fremvises det at den samlede tilfredshet og anbefalingsvillighet er høy blant samtlige
feriereisende. Ser vi nærmere på den gjennomsnittlige samlede tilfredshet, finner vi at de norske feriereisende i
Trøndelag er mer tilfreds enn i de andre regionene. Det samme mønsteret finner vi for den gjennomsnittlige
anbefalingsvillighet, og her oppgir faktisk både de norske og utenlandske feriereisende i Trøndelag en høyere
anbefalingsvillighet enn i resten av landet.
I beregningen av NPS-score finner vi videre relativt store forskjeller blant de fire gruppene. Her scorer norske og
utenlandske feriereisende i Trøndelag betydelig høyere sammenlignet med det øvrige Norge.

GJENNOMSNITTLIG
ANBEFALINGSVILLIGHET

NPS (NET PROMOTOR SCORE)*
NPS

9,0

9,5
9,1

8,9

8,9

9,3
9,0

9,1

8,6

NORSKE
FERIEREISENDE

9,5

TRØNDELAG

UTENLANDSKE
FERIEREIESNDE

10,0

TRØNDELAG

14%1%

85%

ØVRIGE NORGE

4%

66

20% 2%

76

3%

70

25%

71%

8,5
8,0
7,5
7,0
Norske feriereisende i Trøndelag
Utenlandske feriereisende i Trøndelag

78%

Ambassadører
Norske feriereisende i de andre regionene
Utenlandske feriereisende i de andre regionene

25%

72%

ØVRIGE NORGE

*Se definisjon av NPS i metodeavsnittet (side 29).

Passive

85

Kritikere

DE NORSKE OG UTENLANDSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG SCORER BETYDELIG HØYERE PÅ VURDERINGEN AV GJESTFRIHETEN OG
OVERNATTINGSSTEDENE

TILFREDSHET SETT I
LYS AV ULIKE
UNDERDIMENSJONER

Tabellen under viser vurderinger av de ulike underdimensjonene av tilfredshet. Her fremgår det at Trøndelag scorer betydelig høyere på
vurderingen av gjestfriheten til lokalbefolkningen og overnattingsstedene. Hele 78% av de norske og 63% av de utenlandske i Trøndelag har
angitt at de er svært tilfreds med gjestfriheten til lokalbefolkningen. Videre oppgir også 74% av de norske og 48% av de utenlandske i
Trøndelag at de er svært tilfreds med overnattingsstedene. Det kan være at sistnevnte vurdering av de norske feriereisende kan ha en
sammenheng med at halvparten av de norske feriereisende i Trøndelag sover hos venner, familie og bekjente.
SPEKTERET AV TILGJENGELIGE AKTIVITETER OG PRISER I FORHOLD TIL KVALITET ER DE ENESTE DIMENSJONENE SOM SCORER LAVERE BLANT
DE NORSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG
Det er kun på vurderingen av spekteret av tilgjengelige aktiviteter og priser i forhold til kvalitet at de norske feriereisende gir Trøndelag en
lavere score sammenlignet med øvrige Norge.

VURDERING AV FORHOLD (ANDEL SOM ER ‘SVÆRT TILFREDS’)
Norske feriereisende i Trøndelag
78%
56%

63% 60%

Norske feriereisende i øvrige Norge

Utenlandske feriereisende i Trøndelag

Utenlandske feriereisende i øvrige Norge

74%
61%
47%

59% 57%

54%

48% 46%

43% 45% 48% 46%

49%

44% 44%

38%

43% 41%

37% 35%

49%

38%

28% 29%
9%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Attraksjoner og
severdigheter

Overnattingsstedene

Spekteret av
tilgjengelige
aktiviteter

Muligheten til å
oppleve lokal kultur
og livsstil

Tilgjengeligheten av
mat av høy kvalitet

Handlemuligheter

16% 12%

8%

Priser i forhold til
kvalitet
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OPPLEVD OVERTURISME I
TRØNDELAG
DE FERIEREISENDE I TRØNDELAG ER MINDRE PLAGET AV OVERTURISME I ENN
RESTEN AV NORGE
Vi ser at de feriereisende i Trøndelag generelt er mindre plaget av overturisme
enn i de andre regionene. Figuren viser at hele 78% av de norske feriereisende
og 64% av de utenlandske oppgir at de ikke opplevde noen grad av overturisme
i Trøndelag på sin feriereise. Det er kun 1% av de norske feriereisende i
Trøndelag som oppgir at de følte at stedene de besøkte i stor grad var overfylte
av turister.
Det skal likevel sies at opplevelsen av overturisme er en subjektiv vurdering,
hvor noen kan oppleve overturisme på steder som ikke andre gjør.

OPPLEVD OVERTURISME BLANT FERIEREISENDE I TRØNDELAG OG I DE
ANDRE REGIONENE I NORGE
NORSKE FERIEREISENDE

12% 9%0%

78%

TRØNDELAG

19%

18%

56%

ANDRE REGIONER

7%

UTENLANDSKE FERIEREISENDE

51%

ANDRE REGIONER

0%
Nei, ikke i det hele tatt

20%

Ja, i mindre grad

13% 4%

19%

64%

TRØNDELAG

28%
40%

60%

Ja, til en viss grad

17% 4%
80%

100%

Ja, i stor grad

Note: Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad er du enig i dette utsagnet: «Stedene jeg besøkte, føltes
overfylte fordi det var for mange turister der»? Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet ikke» eller
«Ikke relevant» fremgår ikke i figuren.
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HVA DRIVER ANBEFALINGSVILLIGHETEN TIL DE UTENLANDSKE
FERIEREISENDE?
DET ER SÆRLIG TO FORHOLD SOM DRIVER ANBEFALLINGSVILLIGHETEN BLANT DE
UTENLANDSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG
De utenlandske feriereisende har en NPS på 76. Det er særlige forholdene vedrørende
handlemulighetene og gjestfriheten til lokalbefolkningen som driver anbefalingsvilligheten i
Trøndelag. Selv om Trøndelag scorer relativt godt på disse forhold sammenlignet med de
øvrige regionene er det likevel viktig å gi disse områdene ekstra fokus for å øke tilfredsheten
ytterligere.

HVILKE FORHOLD DRIVER ANBEFALINGSVILLIGHETEN BLANT DE
UTENLANDSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG?

Overnattingsstedene

5%
7%
9%

Priser i forhold
til kvalitet

23%

NPS

76
13%

17%
14%

13%

Muligheten til å
oppleve lokal
kultur og livsstil

TRØNDELAG HAR HØY AMBEFALLINGSVILLIGHET UAVHENGIG AV OPPLEVD OVERTURISME
Tabellen nede til høyre viser den gjennomsnittlige anbefalingsvillighet for ulike nivå av
opplevd overturisme. Det er iøynefallende å se at de som faktisk har opplevd overturisme til
en viss grad oppgir en litt høyere anbefalingsvillighet (9,3) enn de som ikke opplevde
overturisme i det hele tatt (9,2).
Disse resultatene tyder altså på at det ikke finnes noen sammenheng mellom
anbefalingsvillighet og opplevd overturisme i Trøndelag. Det skyldes trolig at de
feriereisende i Trøndelag generelt har en veldig høy anbefalingsvillighet.

Handlemuligheter

Spekteret av tilgjengelige aktiviteter

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Attraksjoner og
severdigheter
Tilgjengeligheten av mat
av høy kvalitet

GJENNOMSNITTLIG ANBEFALINGSVILLIGHET FOR ULIKE NIVÅER AV
OPPLEVD OVERTURISME
10,0

9,2

9,1

Nei, ikke i det hele tatt

Ja, i mindre grad

9,3

9,0
Note: De som har svart ‘Ja, i stor grad’ er utelatt av figuren grundet lavt datagrunnlag.

8,0
7,0

Ja, til en viss grad

HVORDAN OPPLEVES NORGE
SOM TURISTMÅL?

DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE SIN GJENNOMSNITTLIGE VURDERING AV
FORHOLD KNYTTET TIL NORGE SOM TURISTMÅL
Nei, ikke i
det hele tatt

TRØNDELAG SKILLER SEG UT PÅ TO FORHOLD

De målte forholdene viser dog at Trøndelag skiller seg positivt ut på primært to
forhold knyttet til Norge som turistmål. Det første forhold omhandler hvorvidt det
er tilstrekkelig tilgang til søppelspann, med en score på 3,6. Det andre forhold
omhandler hvorvidt det var tilgang til offentlige toaletter, med en score på 3,5.
Begge disse to forholdene scorer bedre i Trøndelag enn i de andre regionene i
Norge.

Ja i stor
grad
3,5
3,6

Jeg var godt forberedt på norsk natur (for
eksempel når det gjelder klær, utstyr,
kunnskap om været)

3,5
3,5

Nyttige opplysninger og tips var tilgjengelig
lokalt

3,3
3,3

Det var tilstrekkelig tilgang til søppelspann
på stedene jeg besøkte

3,3

3,6

3,2
3,3

Det var nyttige skilt og veivisere til mulige
ruter der man kunne oppleve naturen

I motsetning er det informasjon om stedene/ attraksjonene på eget språk som
vurderes som dårligst, og her særlig blant de utenlandske feriereisende i Trøndelag.
Her er det et forbedringspotensial det kan jobbes målrettet mot.
Note: Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad du er enig i utsagnene nedenfor, når du tenker på
stedene du har besøkt? Figuren viser gjennomsnittet fra 1 (Nei, ikke i det hele tatt) til 4 (Ja, i stor grad).
Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet ikke» eller «Ikke relevant» fremgår ikke i figur.
Dette spørsmålet bygger på den oppfølgende web-undersøkelsen og inneholder derfor svar fra færre
respondenter, samt at det vektes med en annen vekt.
Figuren vises kun for de utenlandske feriereisende, da datagrunnlaget for de norske er for lavt.

Ja til en
viss grad

Norge er et bærekraftig turistmål

Utenlandske feriereisende i både Trøndelag og i de andre regionene anser Norge
som et bærekraftig turistmål.
Overordnet sett finnes det ingen store forskjeller mellom Trøndelag og resten av
Norge i vurderingen av hvorvidt turistmålet oppleves å være bærekraftig.

Ja, i mindre
grad

3,5

Det var tilgang til offentlige toaletter på
stedene jeg besøkte

3,2
3,0
3,0

Råd om sikkerhet i den norske naturen var
tilgjengelig på reisemålet
Informasjon om stedene/attraksjonene jeg
besøkte, var tilgjengelig på mitt eget språk

2,3
2,7

Utenlandske feriereisende i Trøndelag
Utenlandske feriereisende i de andre regionene
(n=129)
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METODE OG BEGREPSDEFINISJONER
I dette siste avsnittet beskrives datagrunnlaget benyttet for analysene gjort i rapporten,
hvilke metoder som er brukt, samt at det presenteres noen mer utdypende definisjoner
av begrep.
Det er verdt å merke seg at det i denne rapport er laget analyser basert på to ulike
datainnsamlingsmetoder; både hovedundersøkelsen som gjennomføres on-site ved bruk
av intervjuere og nettbrett, samt oppfølgingsundersøkelsen som sendes ut per e-post til
de som sier seg villig til å svare på den.
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BEGREPSDEFINISJONER
BEGREP

DEFINISJON

Turist

En turist i Norge defineres som en person som reiser i Norge utenfor sine vanlige omgivelser i mer enn én dag, men mindre enn et halvt år (eller 183 dager).
Dersom sistnevnte ikke er tilfelle anses personen som bosatt i Norge og regnes derfor ikke som en turist.

Feriereisende

En turist som har foretatt en reise hvor hovedformålet oppgis å være ferie- eller fritidsreise, eller en kombinert ferie- og forretningsreise med en overvekt av
overnattinger som kobles til ferie.

Feriereisende med flest overnattinger i
Trøndelag

En feriereisende som har hatt flertallet av sine overnattinger i Trøndelag.
Dersom en turist har hatt like mange overnattinger i Trøndelag og i en annen region, inngår turisten i begge regioner.

Regioner i Norge








Reisefølge

Med reisefølge menes personer som reiser sammen og har felles økonomi for reisen.

Øvrig forbruk

Øvrig forbruk inneholder turistenes forbruk utover forbruk til transport, overnatting og pakkereise. Det kan bl. a. være innkjøp av dagligvarer, kafé- og
kioskvarer, restaurant mm., samt kursavgifter for feriereisende.

Pakkereise

En feriereise kjøpt som en pakketur fra én leverandør, det vil si en pakke som inkluderte minst to av følgende tjenester: transport, overnatting, to eller flere
måltider per dag, aktiviteter/utflukter.

n

Antall respondenter i den aktuelle analysen.

NPS

Net Promotor Score (NPS) er et verktøy for å måle en form for lojalitet, og angir i denne sammenheng hvor stor andel av turistene som vil anbefale området
som feriedestinasjon. NPS beregnes ut ifra følgende spørsmål; ”På en skala fra 0 til 10, der 0 er i svært begrenset grad og 10 er i svært stor grad, i hvilken grad
vil du anbefale Norge som reisemål for andre?”. De som oppgir en score mellom 0 og 6 betegnes som kritikere, de som oppgir en score på 7 eller 8 betegnes
passive, og de som oppgir en score på 9 eller 10 betegnes ambassadører. NPS-verdien er definert som av andelen av turistene som er ambassadører fratrukket
andelen som er kritikere. Dvs. NPS = % ambassadører - % kritikere.

Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland
Sørlandet: Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder
Trøndelag
Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Østlandet: Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold
Oslo
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DATAGRUNNLAG OG METODE
Denne rapporten ser nærmere på turistene i Norge i sommersesongen 2018. I tabellen til høyre
fremvises fordelingen av svar fra feriereisende i Trøndelag med en fordeling mellom norske og
utenlandske.

ANTALL INTERVJU MED TURISTER, SOM HAR OVERNATTET I
TRØNDELAG I SOMMERSESONGEN 2018

Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i løpet av sommersesongen 2018 (mai til august). Intervjuene
er basert på en utvalgsplan som er satt på bakgrunn av overnattingsstatistikken som administreres av
Statistisk Sentralbyrå (SSB). Turistene er i 2018 intervjuet ved både attraksjoner, overnattingssteder,
lufthavner, havner mv. Respondenter som enten har svart at de har over et halvt års opphold i Norge,
ikke har noen overnattinger i Norge, eller er som er sesongarbeidere inngår ikke i analysen. Cruiseturister
inngår heller ikke i denne rapporten.
De overnattingene som turistene har foretatt på hotell eller campingplasser (registrerte
overnattingsformer) er vektet på overnattingsnivå med en vekt som er beregnet på bakgrunn av hotellog campingovernattinger i overnattingsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Overnattinger som
turistene har foretatt på andre typer overnattingssteder enn hotell og campingplasser (ikke-registrerte
overnattingsformer) er vektet basert på fordelingen i datagrunnlaget og den samlede fordeling av
overnattinger fra alle bedrifter. Se ytterligere forklaring i bakgrunnsrapportene for Sommersesongen
2018.
Vekten fungerer slik at den enkelte respondent blir vektet til å representere en andel av populasjonen.
De vektede respondentene representerer derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte
respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er den maksimale vekt trimmet slik at hver respondent
ikke kan få for høy vekt. På den måten vektes gjester med mange overnattinger tyngre enn gjester med
få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye.
Når vi estimerer et omtrentlig antall overnattinger gjøres det under antakelsen av at stikkprøven er
representativ for den kommersielle turismen.

NORSKE

UTENLANDSKE

SAMLET

Feriereisende

233

1 027

1 260

Herunder
feriereisende med
flest overnattinger i
Trøndelag

143

405

548

For en mer inngående beskrivelse av forutsetningene, vektemodellen, forbruksberegninger mv. henvises
det til bakgrunnsrapportene for Sommersesongen 2018.
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HVILKE GRUPPERINGER AV TURISTER
SER VI PÅ I DE ULIKE TEMAENE?
GJENNOMGÅENDE I RAPPORTEN SER VI PÅ TRØNDELAGTURISTENE PÅ
ULIKE «NIVÅ»

ALLE TURISTER I TRØNDELAG

Når vi i denne rapporten ser på turistene i Trøndelag, så gjør vi det
overordnet sett på tre forskjellige «nivå». Dette gjør vi for å kunne uttale oss
så presist som mulig om det området det enkelte tema omhandler.
I tema 1 og 2 ser vi på alle de feriereisende turistene, som har foretatt minst
én overnatting i Trøndelag. Dette for å kunne danne et bilde av feriereisende
sitt samlede volum og økonomisk betydning i Trøndelag. Volumet og
forbruket til de som har hatt overnattinger i flere regioner er naturligvis
fordelt etter de ulike regionene.
Når vi i tema 3 og 4 ser på de feriereisende sine foretrukne aktiviteter og
opplevelse av å være turist i Trøndelag, zoomer vi inn og fokuserer kun på de
feriereisende som har foretatt flesteparten av sine overnattinger på sin ferie
I Norge, i Trøndelag. Dette gjør vi for å kunne være mer sikker på at
besvarelsene på de ulike spørsmålene faktisk omhandler deres opphold i
Trøndelag, fremfor en annen region de har besøkt. Vi kan dermed i større
grad adskille de særegenheter som gjelder for Trøndelag fra de andre
regionene. I disse temaer sammenligner vi dessuten de feriereisende i
Trøndelag med feriereisende i de andre regionene.

Vi ser på alle de feriereisende
turistene i Tema 1, hvor vi
bl.a. beregner totalforbruk og
–volum, samt i Tema 2 hvor vi
ser nærmere på hvor mange
av de feriereisende på
Trøndelag som også har
besøkt andre regioner i
Norge.

I Tema 3 og 4, som omhandler
de feriereisende sine
foretrukne aktiviteter,
tilfredshet med
feriedestinasjonen etc.,
fokuserer vi utelukkende på
de feriereisende som har
foretatt flesteparten av sine
overnattinger i Trøndelag.

FERIEREISENDE

FORRETNINGSREISENDE

Alle feriereisende som har
foretatt minst én
overnatting i Trøndelag

MED FLEST
OVERNATTINGER
I TRØNDELAG

Feriereisende som har
foretatt flesteparten av
sine overnattinger i
Trøndelag

MED FLEST
OVERNATTINGER I
EN ANNEN REGION

Feriereisende som har
hatt minst én overnatting i
Trøndelag, men flere
overnattinger i en annen
region.
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