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Betydelig økt reiselyst på tvers av 
markedene. Hele 90 prosent av 
de som vil reise til utlandet de 

neste 3 årene vil reise allerede de 
kommende 12 månedene. 

Danskene og nederlenderne er 
mest klare for å reise utenlands 
allerede vinteren 2022, mens 

tyskerne i større grad avventer til 
sommeren.

Reisebehovet har økt, det 
samme har opplevelsesbehovet. 
Selv om avslapning fremdeles er 
viktigst, er det et stort mindretall 
som er opptatt av å oppleve mye 
når de (endelig) får muligheten til 
å reise til utlandet igjen. Særlig 

de som forventer å reise til 
Norge, de neste 12 månedene, 

ønsker å få med seg et mangfold 
av inntrykk og opplevelser.

Fra Koronabarometeret, desember 2021



Lyse farger:
Interessert i å 
besøke Norge 
innenfor 3 år

Mørke farger:
Ikke interessert i å 
besøke Norge
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Oppsummering av resultater i et bredt perspektiv

Hvor store er målgruppene i de ulike markedene?

Romantik/luksus: Vurderer, at ta på romantisk ferie eller 
luksusferie de neste 12 måneder

High-end mat turister: Vil ta på high-end restaurant på sin 
næste utalandsreise

Oppleve lokal kultur og atmosfære: Avgjerande for 
reisevalg at oppleve et bestemt steds lokale kultur og 
atmosfære

Arkitekturturister: Avgjørende for reisevalg at oppleve 
spesiell arkitektur

Byturister: Avgjørende for reisevalg at besøke 
en bestemt by

Kunstturister: Avgjørende for reisevalg at oppleve kunst (f.eks. 
en bestemt utstilling eller museum) 

42% 40%
22% 24% 20% 16%

61% 59%

35% 33% 26% 21%

England

47% 44%

20% 21% 28% 20%

71% 66%

26% 31% 38%
26%

Nederland

53% 47%
20% 19% 21% 19%

71% 63%

28% 24% 27% 23%

Sverige

51% 48%
25% 20% 27% 21%

64% 60%

33% 25% 33% 26%

Tyskland

48% 46%
26% 22% 35% 28%

65% 62%

34% 28%
43% 34%

Frankrike

44% 41%

12% 18% 18% 18%

71% 64%

17%
27% 26% 26%

Danmark
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Inklusiv ”aktive turister”

Hvordan 
overlapper 
målgruppene? Byturister

Oppleve lokal 
kultur og 

atmosfære

High-end mat 
turister

Romantisk / 
luksus turister

Arkitektur-
turister

Kunstturister

Målgruppenes overlapp
Andelen innenfor målgruppen som også er med i den andre målgruppen. F.eks. vil 31% av byturister, som vil «besøke en bestemt by», også 
«besøke eksklusive restauranter», som high-end mat turister.

Besøke en 
bestemt by

Romantisk 
ferie

Se spesiell 
arkitekturLuksusferie Se kunstEksklusive 

restauranter Aktiv ferie

Aktive turister

100% 69% 31% 20% 17% 38% 30% 25%

75% 100%
30% 21% 16% 39% 31% 25%

71% 64% 100%
26% 29% 38% 33% 26%

74% 68% 45% 64% 53% 38% 30% 26%

80% 75%
35% 23% 18%

100%
48% 27%

78% 75% 37% 22% 18%
59% 100%

27%

72% 67% 32% 22% 17% 38% 30%
100%

Oppleve lokal 
kultur og 

atmosfære

Romantik/luksus: Vurderer, at ta på romantisk ferie 
eller luksusferie de neste 12 måneder

High-end mat turister: Vil ta på high-end restaurant 
på sin neste utlandsferie

Oppleve lokal kultur og atmosfære: Avgjørende 
for reisevalg at oppleve et bestemt steds lokale 
kultur og atmosfære

Arkitekturturister: Avgjørende for reisevalg at 
oppleve spesiell arkitektur

Byturister: Avgjørende for reisevalg at besøke en 
bestemt by

Kunstturister: Avgjørende for reisevalg at 
oppleve kunst (f.eks. en bestemt utstilling eller 
museum) 

Aktive turister: Forventer å ta på aktiv ferie de neste 12 
måneder
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Målgruppene sett opp mot hverandre

Byturister

Kunstturister

Arkitekturturister

Oppleve lokal kultur og 
atmosfære

High-end mat 
turister

Romantik- og 
luksusturister

Kulturell 
ferie

Familieferie

Aktivitetsferie

En ferie hvor jeg 
oppdager og utforsker 

noe nytt En ferie hvor jeg 
kan møte nye 
mennesker

En ferie hvor jeg 
kan slappe av

En ferie som gir meg adrenalinkick

Mann 18-30 år

Mann 31-40 år

Mann 41-50 år

Mann 51-65 år

Mann 66+ år

Kvinne 18-30 år

Kvinne 31-40 år

Kvinne 41-50 år

Kvinne 51-65 år

Kvinne 65+ år

Danmark

Sverige

Storbritannien

Tyskland

Nederland

Frankrike
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Byturister

5

1

2

3

4

Se nordlyset

Utendørsaktiviteter om sommeren 
(f.eks. fotturer, sykling, fiske og andre aktiviteter)

Oppleve historiske og kulturelle steder

Utforske lokal matkultur

Oppleve norske fjelde 5

1

2

3

4

Italia

Spania

Frankrike

Tyskland

Hellas

Top 5 aktiviteter i Norge for de i målgruppen der vil 
besøke Norge

Top 5 destinasjoner der overveies eller 
planlegges

Demografiske karakteristika (Målgruppe / Alle aktive rejsende)

47%
/ 49%

kvinner 31%
har høj
indkomst1
/ 29% 26% 18% 18% 22% 17%

/ 25% / 18% 17% 22% 19%

18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år 66+ år

131% af målgruppen placerer sig i de 30% med højeste indkomster

55%
35% 26% 22% 21% 18% 13%

51%
34% 25% 21% 20% 18% 14%

Oslo Bergen Trondheim Tromsø Stavanger Kristiansand Bodø

60%
11% 29%

58%
10% 32%

Vil besøke de næste 3
åren

Vil besøke de næste
12 måneder

Ikke interessert

Byturister er aktive 
reisende, som mener, at 
oppleve en bestemt by i 
sig selv kan være 
avgjørende for deres 
reisevalg

20% 47% 67%

Ikke
interessert i
Norge

Interessert i
Norge
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Ferietyper de neste 12 månedene

Byturist

Gennems
nit

Byturister

En ferie hvor jeg kan 
slappe av

Familieferie

En ferie hvor jeg 
oppdager og utforsker 

noe nytt

Kulturferie

Aktivitetsferie

Romantisk ferie

En ferie hvor jeg kan 
møte nye mennesker

Luksusferie

En ferie som gir meg 
adrenalinkick

Hvor godt stemmer følgende ferietyper med de utenlandsreisene du forventer å dra på de neste 12 månedene?
Velg de viktigste

0% 100%

Byturister er aktive 
reisende, som mener, at 
oppleve en bestemt by i 
sig selv kan være 
avgjørende for deres 
reisevalg



Vil besøke Norge de neste 12 månedene Vil besøke Norge de neste 3 årene Vil besøke andre land
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Fjordene og 
nordlyset 
viktigste fenger 
flest

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge?
Prosentene viser gjennomsnittlig andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på tvers av markedene

0% 100%

Se nordlyset

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Byopplevelser

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Rundreise

Oppleve norsk hytteliv i fjellet

Dra på cruise

Oppleve en snørik vinter

Besøke venner og familie

Aktiviteter i Norge og andre land de neste 12 månedene

• Det er nordlys, fjorder, 
historiske steder og 
kulturarv, sammen med 
utendørsaktiviteter om 
sommeren som fenger flest 
av dem som vurderer å reise 
til Norge de kommende 12 
månedene.

• Felles for et flertall av de 
reisende er at de vil oppleve 
mye på en norgesferie.

Denne siden ser på personer 
som er interessert i å reise 
til utlandet i løpet av de 
neste 3 årene
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De kultur- og byinteresserte vil i 
større grad til Norge

Hvilke av følgende kan i seg selv være avgjørende for hvor i utlandet du velger 
å feriere?
Prosentene viser gjennomsnittlig andel på tvers av markedene

• De som vurderer Norge er sultne på opplevelser 
og kulturinteresserte.

• De svarer i større grad at interesser for en bestemt by, 
historie, utstilling eller et skianlegg kan være avgjørende for 
valg av reisemål.

• De som velger reisemål ut fra spesielle interesser er også 
mer interessert i å få med seg et mangfold av opplevelser når 
de er på reise i Norge og utlandet for øvrig.

• Det innebærer at det er viktig å ivareta behovene til de mange 
som vil ha varierte opplevelser på en begivenhetsrik 
(rund)reise i Norge. I tillegg er det viktig at de som har 
spesielle interesser får tilgang til å fordype seg i dette på 
reisen, uavhengig av om det er på jakt etter å oppleve 
særegen arkitektur, historie eller kunst.

10%

17%

23%

33%

47%

57%

61%

28%

36%

43%

43%

66%

68%

73%

Oppleve bestemte skianlegg/snø

Se kunst (f.eks. en bestemt utstilling eller
museum)

Se spesiell arkitektur

Besøke bestemte restauranter eller
oppleve spesielle

matopplevelser/aktiviteter

Se spesielle historiske/kulturelle steder

Oppleve den lokale kulturen og
atmosfæren på et bestemt sted

Besøke en bestemt by

Vil besøke Norge innenfor 12 månedene Vil ikke besøke Norge

Avgjørende for valg av destinasjon



- Men ser man på nivåene så er gjestfri lokalbefolkning, spennende 
kultur og historie de to dimensjonene med størst utvikling.
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Hva som skal til for at flere 
velger Norge?

Utvikling i målgruppens syn på Norge som et reisemål for byliv og kultur | 
Gjennomsnittlig andel av potensielle utenlandske turister som er «helt enig» i de ulike utsagnene.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Det er spennende
byopplevelser

Det er spennende kultur og
historie

Det er gode matopplevelser
og lokale spesialiteter

Har gjestfri lokalbefolkning

Kilde: Merkevaretrackeren
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