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Denne rapporten har som formål å oppsummere reiselivsåret 2018, sett i lys av både norske og
utenlandske ferie- og forretningsreisende i Norge.

1.

Tema 1: Reiselivsåret 2018 – Innledningsvis gir vi et overblikk over totalforbruk
og totalvolum for reiselivsåret 2018.

Etter flere år med kontinuerlig vekst i reiselivet ble 2017 et litt spesielt reiselivsår. Fjord-Norge og
Nord-Norge fortsatte veksten, mens de øvrige regionene opplevde en nedgang eller stabilisering med
tallene fra 2016. Vi ser litt samme tendenser i 2018. Mange typiske sesong-regioner arbeider aktivt
for helårsturisme, mens miljøet for stadig økt fokus med flere innovative produkter som utvikles
landet rundt. Norge som helhet har fortsatt en sterk posisjon som naturdestinasjon. De fleste som
velger å komme til Norge i dag er i en eller annen grad motivert av å oppleve Norges naturlandskap
og delta i naturbaserte aktiviteter. Likevel ser vi også en tilstedeværelse av kulturturisme. Selv om
dagens kulturturisme er på langt nær av samme omfang som naturturismen, så bidrar turistene som
interesser seg for kultur med et langt høyere forbruk. Koblingen mellom natur- og kulturturisme er
derfor noe som blir spennende, og ikke minst viktig å følge med på fremover.

2.

Tema 2: Nøkkeltall etter nasjonalitet – I tema to ser vi nærmere på det
økonomiske bidraget til det enkelte feriemarkedet, både nasjonalt og
internasjonalt.

3.

Tema 3: Nøkkeltall etter region – I tema tre ser vi på regionale forskjeller i lys av
totalforbruk og -volum.

3.

Tema 4: Tilfredshet og anbefalingsvillighet – Avslutningsvis ser vi nærmere på
tilfredshet og anbefalingsvillighet, samt opplevelsen av Norge som turistmål. I
dette tema ser vi også nærmere på hvordan turistene egentlig kommer seg til
Norge.

Rapporten er basert på intervju med 11 744 feriereisende og 1 570 forretningsreisende (se mer om
datagrunnlaget som ligger til grunn 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 reisende, alt etter hva
tema handler om. Du kan også lese 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 2018.
Det er laget regionale rapporter for samtlige fem norske regioner og Oslo. Sammen
med bakgrunnsrapporten er samtlige rapporter tilgjengelig på Innovasjon Norge sine
nettsider: www.visitnorway.no/innsikt/turistundersokelsen/.
God leselyst!
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OPPSUMMERING AV FUNN
TEMA 1: REISELIVSÅRET 2018
Turistundersøkelsen dekker nå 69,9 millioner flere
overnattinger
I 2018 fikk turistundersøkelsen et nytt design. Det nye
designet har medført en utvidelse av undersøkelsen
og gir oss et bredere bilde av den norske turismen.
Undersøkelsen i 2018 fanger 69,9 millioner flere
overnattinger enn tidligere.
Nordmenn står for flest antall overnattinger i Norge
I løpet av 2018 ble det foretatt totalt 103,7 millioner
overnattinger, hvorav den absolutt største delen av
disse var av norske turister. Det er dog ikke bare
antallet overnattinger som er viktig når vi skal se på
hva det medfører til lokal økonomi. Når antallet
overnattinger ses i lys av valgt overnattingsform ser vi
at selv om de norske feriereisende har et betydelig
større totalvolum enn de utenlandske, så benytter
overnatter omtrent halvparten av disse seg av ikkekommersielle overnattingsformer (f.eks. hos venner
eller familie). En relativ stor del av det norske
volumet bidrar derfor ikke i noen særlig grad til den
lokale økonomien.

TEMA 2: NØKKELTALL ETTER
NASJONALITET
Det er variasjoner i hva som driver
totalforbruket mellom markedene
Tyskland, Sverige og USA har det
høyeste totalforbruket, men hva som
driver totalforbruket varierer mellom
de tre. Tyskland og Sverige er i stor
grad drevet av et høyt antall
overnattinger, mens USA i større grad
skyldes et høyt gjennomsnittlig
døgnforbruk per person.
De utenlandske feriereisende har
generelt et høyere døgnforbruk enn
de norske
Utenlandske feriereisende i Norge har
generelt et høyere gjennomsnittlig
døgnforbruk enn de norske. Dette
gjelder særlig feriereisende fra de mer
fjerne markedene (f. eks. Kina og
Australia), som har et høyt
døgnforbruk.

TEMA 3: NØKKELTALL ETTER REGION

TEMA 4: TILFREDSHET OG ANBEFALINGSVILLIGHET

Fordelingen av de feriereisendes
volum- og totalforbruk varierer
mellom regionene
Østlandet er den regionen med høyest
totalforbruk og flest antall
overnattinger blant nordmenn, mens
det for de utenlandske er Vestlandet
og Oslo.

Det er både høy tilfredshet og anbefalingsvillighet
blant de feriereisende
De feriereisende i Norge i 2018 er generelt tilfreds
og har en høy anbefalingsvillighet. Dette gjelder
særlig de utenlandske som scorer høyt på NetPromoter-Score (NPS).

Trøndelag scorer best blant samtlige
feriereisende
Når vi måler tilfredsnivået i Norge ser
vi at samtlige feriereisende på tvers av
alle regionene oppgir en høy
tilfredshet. Den regionen som dog
scorer aller høyest er Trøndelag, dette
gjelder både blant norske og
utenlandske feriereisende.

Det er på vurderingen av overnattingsstedene,
spekteret av tilgjengelig aktiviteter og gjestfriheten
til lokalbefolkningen at de feriereisende i Norge
scorer særlig godt.
Fly er det primære transportmiddelet til Norge
Flesteparten av turistene oppgir at de bruker fly
som det primære transportmiddelet. Likevel ser vi
også at det er en betydelig større andel av de
utenlandske forretningsreisende enn de
utenlandske feriereisende som velger å ta fly til
Norge. I en tid hvor miljøet får et stadig økende
fokus er dette noe som blir spennende å følge med
på fremover. Samtidig er det noe Norge som
turistmål kan og gjerne bør imøtekomme ved å
tilrettelegge for andre mer miljøvennlige
transportmiddel.
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TEMA 1:
REISELIVSÅRET 2018
Innledningsvis presenteres noen overordnede tall for volum og forbruk for reiselivsåret
2018. Totalvolumet er målt i antall overnattinger og fremvises fordelt etter ulike typer
overnattingsformer og nasjonalitet. Videre ser vi på totalforbruket i lys av type reisende
og de ulike forbrukspostene.
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TURISTUNDERSØKELSEN DEKKER
NÅ 69,9 MILLIONER FLERE
OVERNATTINGER

Samlet antall overnattinger i Norge i 2018

23,7

Med det nye designet til Turistundersøkelsen i 2018, fanger undersøkelsen nå en
større andel av den norske turismen.
Figuren til høyre viser samlet antall overnattinger i Norge i 2018, fordelt etter tre
forskjellige typer overnattinger; 1) hotellovernattinger som rapporteres og
dermed registreres i overnattingsstatistikken, 2) øvrige typer av overnattinger
som rapporteres og registreres i overnattingsstatistikken, samt 3) overnattinger
som ikke rapporteres og derfor heller ikke er registrert i
overnattingsstatistikken.
De tidligere årene har Turistundersøkelsen utelukkende dekket overnattinger
som ble registrert i overnattingsstatistikken (både hotell og øvrige typer), men
er nå utvidet med et formål om også å dekke øvrige overnattinger som kommer
utenfor overnattingsstatistikken. Denne utvidelsen medfører dermed et innblikk
i 69,9 millioner flere overnattinger, noe som tilsvarer en økning i
overnattingsvolum på omkring 67%.

69,9 millioner
overnattinger
som frem til nå ikke har
inngått i Turistundersøkelsen,
men som i større omfang
fanges i det nye designet.

69,9

10,1
33,8 millioner
overnattinger
som hele tiden har inngått i
Turistundersøkelsen.

Hotellovernattinger (overnattingsstatistikken): Hotell, motell og lignende.
Øvrige overnattinger (overnattingsstatistikken): Campingplasser, hyttegrender, vandrerhjem.
Øvrige overnattinger (utenfor overnattingsstatistikken): Alle typer av overnattinger som ikke
innrapporteres. Dette gjelder f.eks. overnattinger i leid/lånt hytte, Airbnb, overnattinger hos
venner, familie, bekjente mv.
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ÅRETS TOTALFORBRUK OG
TOTALVOLUM

103,7

128,8

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIARDER KR.
I TOTALFORBRUK

NORDMENN STÅR FOR FLEST ANTALL OVERNATTINGER I NORGE I
REISELIVSÅRET 2018

N O RS K E
T U RI S T E R

Det ble i 2018 foretatt totalt 103,7 millioner overnattinger i Norge, hvorav
den absolutt største delen av disse var av norske turister. Figuren til høyre
viser at turistene i Norge hadde et samlet totalforbruk på 128,8 milliarder
kroner, hvorav utenlandske turister utgjorde 19,9 milliarder kroner.

92,4

Ser man nærmere på de norske turistene så står de norske feriereisende
for et betydelig større antall overnattinger (med et totalforbruk på 74,2
milliarder kroner) enn de norske forretningsreisende. Det samme
mønsteret ser vi for de utenlandske turistene, hvor de utenlandske
feriereisende står for et totalforbruk på 16,0 milliarder kroner.
TURISTUNDERSØKELSEN HAR FÅTT
EN NY MODELL FOR BEREGNING AV
VOLUME OG FORBRUK
Den nylige endringen i datainnsamlingen
har gjort det mulig å estimere et samlet
volum og totalforbruk for Norge. Tallene er
derfor ikke direkte sammenlignbare med
resultater før 2018.

MILLIONER
OVERNATTINGER

FERIEREISENDE

TOTALVOLUM

TOTALFORBRUK

78,1

MILLIONER
OVERNATTINGER

74,2

MILLIARDER
KRONER

109,0

MILLIARDER
KRONER

FORRETNINGSREISENDE

14,3

MILLIONER
OVERNATTINGER

34,7

MILLIARDER
KRONER

UTENLANDSKE
T U RI S T E R

11,3

MILLIONER
OVERNATTINGER

FERIEREISENDE

9,7

MILLIONER
OVERNATTINGER

16,0

MILLIARDER
KRONER

19,9

MILLIARDER
KRONER

FORRETNINGSREISENDE

1,6

MILLIONER
OVERNATTINGER

3,8

MILLIARDER
KRONER

OMFANGET AV DE
FERIEREISENDES OVERNATTINGER
DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE BIDRAR MER TIL DEN LOKALE
ØKONOMIEN MED VALG AV OVERNATTINGSFORM
Fordelingene av de norske og utenlandske overnattingene på ulike
overnattingstyper viser at det er vesentlige forskjeller. Over halvparten av
de norske feriereisende bor på ikke-kommersielle overnattingssteder
(f.eks. hos venner og familie). En relativ stor del av volumet til de norske
feriereisende bidrar derfor ikke i noen særlig grad til den lokale
omsetningen. Det er kun 9% av de norske feriereisendes overnattinger som
foretas på hotell. I motsetning overnatter de utenlandske feriereisende i
stor grad på hotell, med en andel på hele 53%. Antallet overnattinger på
hotell er likevel større blant de norske feriereisende enn de utenlandske,
noe som skyldes at de norske feriereisende sitt volum er så mye større enn
de utenlandske.

Fordelingen av de feriereisendes overnattinger

78,2
MILLIONER

OVERNATTINGER

9,7
MILLIONER

OVERNATTINGER

11%

(1,1 MILLIONER)

56%

(43,5 MILLIONER)

35%

(27,6 MILLIONER)

36%

(3,5 MILLIONER)

53%

(5,1 MILLIONER)

9%

(7,1 MILLIONER)

FORDELING AV TURISTENES OVERNATTINGER
Fordelingen av overnattingene er basert på den norske
Reiseundersøkelsen, Turistundersøkelsen og Avinors
Reisevaneundersøkelse.

Norske feriereisende

Utenlandske feriereisende

Hotell: Hotell, motell og lignende.
Annen kommersiell overnatting: Vandrerhjem, hostel, leid hytte, campingplass, privat
leie, Airbnb, Hurtigruten.
Annen ikke-kommersiell overnatting: Egen eller lånt hytte, venner, bekjente og familie,
telt eller bobil utenfor campingplass.
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FORDELINGEN AV FORBRUK
DET ER VESENTLIGE FORSKJELLER I TURISTENES FORBRUK BASERT PÅ
BÅDE NASJONALITET OG REISETYPE
Totalforbruket består av en sum av følgende forbruksposter; overnatting,
transport, pakke (kun feriereisende), kursavgift (kun forretningsreisende)
og øvrig forbruk. Øvrig forbruk dekker alt annet enn reisekostnader, som
f.eks. middager, inngangsbilletter til attraksjoner osv.
Forbrukspostene overnatting og transport utgjør en større andel blant
forretningsreisende enn for de feriereisende. Videre viser figuren at
forbruket på transport er en del høyere blant de norske
forretningsreisende (38%) enn de utenlandske, mens de utenlandske
forretningsreisende har et betydelig større forbruk på overnatting (38%).
I motsetning utgjør øvrig forbruk mer for samtlige feriereisende enn for de
forretningsreisende, noe som er naturlig. Dette gjelder særlig blant de
norske feriereisende med en andel på 42% av forbruket, mens de
utenlandske feriereisende har et betydelig større forbruk på pakkereiser
(26%).

Totalforbruket fordelt etter ulike forbruksposter
NORSKE
FERIEREISENDE

74,2

NORSKE
FORRETNINGSREISENDE

34,7

MILLIARDER
KRONER

MILLIARDER
KRONER

7%

6%
26%

UTENLANDSKE
FERIEREISENDE

16,0

MILLIARDER
KRONER

UTENLANDSKE
FORRETNINGSREISENDE

3,8

MILLIARDER
KRONER

5%
26%

90%

26%

42%

80%
70%

29%
38%
24%

27%

100%

60%

30%

40%

21%

29%

24%

50%

30%

38%

20%
10%
0%

FORBRUK
OVERNATTING

FORBRUK
TRANSPORT

FORBRUK
ØVRIG

FORBRUK
PAKKEREISE

FORBRUK
KURSAVGIFT

Note: I 2018 dekker ‘Forbruk transport’ det samlede forbruket på transport til og i Norge. I 2019
dekker det kun transport i Norge. I denne analyse er Kvartal 2, Kvartal 3 og Kvartal 4 fra 2018, mens
Kvartal 1 er fra 2019.

TEMA 2:
NØKKETALL ETTER NASJONALITET
I dette tema brytes totalvolumet og –forbruket ytterligere ned ved at vi ser på de ulike
feriemarkedene, er det noen markeder som bidrar mer enn andre til lokal omsetning?
Avslutningsvis ser vi nærmere på gjennomsnittlig døgnforbruk, overnattinger og
reisefølge per av de ulike feriemarkedene.

© NTB scanpix
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DE UTENLANDSKE
FERIEMARKEDENES
TOTALVOLUM OG -FORBRUK

Totalvolum og -forbruk på tvers av utenlandske feriemarkeder

9,7 MILLIONER

16,0 MILLIARDER

OVERNATTINGER

TOTALFORBRUK

DET ER STORE VARIASJONER I TOTALVOLUM OG –FORBRUK MELLOM DE
UTENLANDSKE FERIEMARKENE
De utenlandske feriereisende i Norge foretok totalt 9,7 millioner overnattinger
rundt omkring i landet i løpet av 2018, med et samlet totalforbruk på 16,0
milliarder kroner.
Det er særlig feriereisende fra Tyskland, Sverige og USA som er med på å øke antall
overnattinger for utenlandske turister, med et antall på hhv. 1.7, 1.0 og 0.9
millioner overnattinger. I motsetning har feriereisende fra Belgia, Polen og Canada
betydelig færre overnattinger enn de øvrige feriemarkedene.
I likhet med antall overnattinger står Tyskland, Sverige og USA også for det største
totalforbruket.
TURISTUNDERSØKELSEN HAR FÅTT EN NY MODELL FOR BEREGNING
AV FORBRUK
Den nylige endringen i datainnsamlingen har gjort det mulig å estimere et
mer presist døgnforbruk og totalforbruk per marked. Forbrukstallene er
derfor ikke direkte sammenlignbare med resultater før 2018.

Sverige
Danmark
Tyskland
Nederland
Belgia
Sveits & Østerrike
Storbritannia
Frankrike
Polen
Italia
Spania
USA
Canada
Australia
Kina, Hong Kong & Taiwan
Andre land i Europa
Andre utenfor Europa

1,2

1,0
0,8

0,8
2,3

1,7
0,6
0,2
0,4
0,7
0,5
0,2
0,3
0,4
0,9
0,1
0,2
0,6
0,6
0,8

0,8
0,2
0,7
1,3
0,8
0,2
0,4
0,6
2,0
0,2
0,5
1,5
0,8
1,8
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DE UTENLANDSKE
FERIEMARKEDENES
ØKONOMISKE BIDRAG
DRIVEREN FOR TOTALFORBRUKET I NORGE VARIERER
MELLOM FERIEMARKEDENE
Figuren til høyre viser de enkelte markedenes
totalforbruk basert på en kombinasjon av deres
totalvolum og gjennomsnittlige døgnforbruk per
person.
Regnestykket fører til at Tyskland og USA kommer ut
med de to største sirklene (størst totalforbruk), men
hvor disse er plassert med god avstand mellom seg.
Dette skyldes at hoveddriveren for totalforbruket er
motsatt mellom de to markedene. Tyskland sitt
totalforbruk er i stor grad drevet av et lengre opphold i
Norge (totalvolum), mens det i motsetning for USA i
større grad er drevet av et høyt gjennomsnittlig
døgnforbruk per person.

Feriemarkedenes totalforbruk i Norge

Størrelsene på sirklene viser markedets totale økonomiske bidrag – med andre ord; markedets totalforbruk
TOTALVOLUM

2 000 000
1 750 000

Tyskland

1 500 000
1 250 000
1 000 000

Sverige
USA

750 000

Danmark
Storbritannia
Nederland

500 000

Kina, Hong Kong & Taiwan
Frankrike
Spania

250 000

Sveits &
Østerrike

Italia
Polen

Belgia

Australia
Canada

0
500 kr.

1 000 kr.

1 500 kr.

2 000 kr.

2 500 kr.

3 000 kr.

GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBUK PER PERSON

FERIEMARKEDENES
DØGNFORBRUK

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt etter feriemarked
Forbruk
Overnatting

Forbruk
Transport
Norge

Utlandet i alt

FJERNMARKEDER SOM USA, CANADA OG KINA HAR ET BETYDELIG HØYERE
DØGNFOBRUK
De utenlandske feriereisende i Norge har generelt et høyere døgnforbruk enn
de norske. Det gjennomsnittlige døgnforbruket til de utenlandske
feriereisende ligger på 1 490 kr., mens det for de norske feriereisende er på
1 135 kr.
Ved et nærmere blikk på de utenlandske feriemarkedene kommer det frem at
det særlig er feriereisende fra USA, Canada og Kina, Hong Kong & Taiwan som
har et høyt døgnforbruk på hhv. 2 045 kr., 2 290 kr. og 2 570 kr. I motsetning
har feriereisende fra Danmark det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket
blant de utenlandske markedene på kun 970 kr. per døgn. Det er altså store
variasjoner i det gjennomsnittlige døgnforbruket også mellom de utenlandske
feriemarkedene.
Fordelingen av døgnforbruket på de ulike forbrukspostene viser ingen større
forskjeller. Dette gjelder både overordnet mellom de norske og utenlandske,
men også mellom de utenlandske markedene.

Sverige

Forbruk
Øvrig

42 %

27 % 24 %

33 % 16 % 36 % 14 %

Tyskland

21 % 20 % 26 %

Belgia

kr. 1 195
kr. 970
kr. 1 335

34 %

kr. 1 140

24 % 20 % 30 % 26 %

kr. 1 085

28 % 21 % 25 % 26 %

Sveits & Østerrike

25 %

Storbritannia

23 %

Frankrike

kr. 1 490

26 %

27 % 22 % 35 % 19 %

Danmark

Nederland

kr. 1 135

7%

29 %

24 % 21 %

Forbruk
Pakkereise

27 %

20 %

32 %

17 %

22 % 20 % 28 %

kr. 1 845

29 %

kr. 1 720

27 %
30 %

kr. 1 415

29 %

kr. 1 450

kr. 840

Polen 21 %27 % 37 %16 %
Italia
Spania
USA

24 % 21 % 25 %

17 %

Australia

20 %

Andre land i Europa
Andre land utenfor Europa

18 %
19 %

26 %

22 %

kr. 2 290

38 %

kr. 1 845

35 %
27 %

29 %

20 %

kr. 2 570
kr. 1 155

26 % 22 % 34 % 17 %
25 %

kr. 2 045

26 %

26 %

27 %

25 %

kr. 1 505

23 %
25 %

25 %

24 %

Canada

Kina, Hong Kong & Taiwan

31 %

23 % 22 %

25 %

kr. 2 020

Note: I 2018 dekker ‘Forbruk transport’ det samlede forbruket på transport til Norge og i Norge. I 2019
dekker det kun transport i Norge. I denne analyse er Kvartal 2, Kvartal 3 og Kvartal 4 fra 2018, mens
Kvartal 1 er fra 2019.

FERIEMARKEDENES
OVERNATTINGER OG REISEFØLGE

Gjennomsnittlig antall overnattinger i Norge og reisefølge på tvers av
feriemarkedene

8,0 OVERNATTINGER
TYSKLAND OG SVEITS & ØSTERRIKE DRAR OPP DET GJENNOMSNITTLIGE ANTALL
OVERNATTINGER FOR UTENLANDSKE FERIEREISENDE
De norske feriereisende hadde i gjennomsnitt har 6,4 overnattinger i Norge i
reiselivsåret 2018, mens de utenlandske hadde et gjennomsnitt på 10,8
overnattinger.
Det er særlig feriereisende fra Tyskland og Sveits & Østerrike som fører til at det
gjennomsnittlige antall overnattinger i Norge er noe høyere blant de utenlandske
feriereisende. I motsetning har feriereisende fra Sverige og Danmark betydelig
færre antall overnattinger enn gjennomsnittet med sine hhv. 6,0 og 7,1
overnattinger.
DET ER MINDRE FORSKJELLER MELLOM DE NORSKE OG UTENLANDSKE
FERIEREISENDE I STØRRELSEN PÅ REISEFØLGET
Det er noe mindre forskjeller mellom de norske og utenlandske feriereisende i
Norge når det kommer til størrelsen på reisefølget. De utenlandske har i
gjennomsnitt 2,0 personer i sitt reisefølge, mens de norske har 1,9. Likevel ser vi at
feriereisende fra Danmark og USA skiller seg noe ut ved å ha et noe større
reisefølge enn gjennomsnittet.

1,9 PERSONER

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
OVERNATTINGER I NORGE

Norge

6,4

Utlandet totalt
Sverige
Danmark

2,1

6,0

2,5

7,1
15,7

Nederland

13,5

Belgia

12,3

Sveits & Østerrike

15,5
11,5
10,3
9,2

USA

10,8

Canada

10,9

Australia
Kina, Hong Kong & Taiwan
Andre land i Europa
Andre utenfor Europa

1,8
1,9
1,7
2,0
1,9

9,2

Italia
Spania

1,7

1,8

8,6

Frankrike
Polen

1,9
2,0

10,8

Tyskland

Storbritannia

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
PERSONER I REISEFØLGET

13,2
7,4
9,3
10,1

1,9
1,9
2,2
1,7
2,0
2,1
2,0
2,0

TEMA 3:
NØKKELTALL ETTER REGION
Det er store forskjeller mellom de ulike målte regionene, både i forhold til nasjonalitet,
antall overnattinger og forbruk. I dette tema ser vi på summen av det hele i lys av
overordnet tilfredshet, er det noen forskjeller i tilfredshet mellom regionene? Er de
norske mer tilfreds enn de utenlandske feriereisende, eller er det motsatt?

© Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com
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FERIEREISENDES OMFANG I
REGIONENE
DET ER ULIK FORDELING AV VOLUM OG FORBRUK MELLOM ULIKE REGIONENE,
MEN OGSÅ MELLOM DE NORSKE OG UTENLANDSKE FERIEREISENDE
Østlandet er den av de målte regionene hvor de norske feriereisende har høyest
forbruk og flest antall overnattinger, med et forbruk på hele 21,2 milliarder
kroner. I motsetning er Trøndelag og Oslo de regionene med lavest totalvolum
og –forbruk.
For de utenlandske feriereisende er det derimot Oslo og Vestlandet som har det
høyeste forbruket og flest antall overnattinger, med et forbruk på 4,3 milliarder
kroner. Det er ikke unaturlig at andelen for Oslo er nokså høy blant utenlandske
feriereisende, dette med tanke på at det er nærliggende å tro at flere
ankommer Norge via Oslo Lufthavn.
UTREGNING AV FORBRUKET PER REGION
Forbruket per region er beregnet ut ifra turistenes gjennomsnittlige
døgnforbruk og opphold i antall netter i den respektive region. Eksempelvis,
hvis en turist har et gjennomsnittlig forbruk på 1 000 kr. per dag og tilbringer
halvparten av ferien sin på Sørlandet, så vil dette tilsvare et forbruk på
Sørlandet á 500 kr. per dag (50% x 1 000 kr.). Beregningen forutsetter derfor
også at turistenes forbruk er likt fordelt over hele ferien.

Feriereisendes volum og totalforbruk i 2018
fordelt etter de norske regionene

TRØNDELAG

7,5 / 3,6

NORSKE / UTENLANDSKE

NORD-NORGE

16,2 / 2,4

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIARDER KR.

MILLIARDER KR.

8,3 / 1,7

VESTLANDET

15,9 / 3,8

14,2 / 2,6

ØSTLANDET*

22,7 / 2,2

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIARDER KR.

MILLIARDER KR.

10,5 / 4,3

SØRLANDET

5,5 / 0,8

21,2 / 2,4

OSLO

7,5 / 3,6

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIARDER KR.

MILLIARDER KR.

10,3 / 0,7

9,7 / 4,3

*Østlandet er ekskludert Oslo.
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TRØNDELAG

NASJONALITETENES
VOLUM I DE ULIKE
REGIONENE
OSLO OG VESTLANDET HAR STØRST VOLUM
AV UTENLANDSKE
Oslo og Vestlandet er de av de målte
regionene med størst volum, med hhv. 4,4 og
4,1 millioner utenlandske gjestedøgn. I likhet
med de andre regionene er det turister fra
Tyskland som utgjør den største andelen i
disse regionene.
I motsetning er Sørlandet den regionen med
lavest volum sammenlignet med de øvrige
regionen i Norge, med sine 0,8 millioner
utenlandske gjestedøgn.

NORD-NORGE

1,7 MILLIONER UTENLANDSKE GJESTEDØGN
Nederland 7%
USA 7%
Storbritannia 7%
Frankrike 6%
Sveits & Østerrike 6%
Sverige 5%
Danmark 3%
Spania 3%
Australia 3%
Kina, Hong Kong & Taiwan 3%
Italia 2%
Belgia 1%
Canada 0%
Andre land i Europa 8%
Andre utenfor Europa 6%

2,5 MILLIONER UTENLANDSKE GJESTEDØGN

Tyskland 33%

Tyskland 29%
USA 8%
Storbritannia 7%
Sveits & Østerrike 6%
Sverige 6%
Nederland 6%
Frankrike 5%
Danmark 5%
Australia 3%
Kina, Hong Kong & Taiwan 3%
Spania 3%
Italia 2%
Belgia 1%
Canada 1%
Andre land i Europa 10%
Andre utenfor Europa 6%

VESTLANDET

ØSTLANDET*

4,1 MILLIONER UTENLANDSKE GJESTEDØGN

2,6 MILLIONER UTENLANDSKE GJESTEDØGN

Tyskland 25%
USA 10%
Nederland 9%
Storbritannia 6%
Frankrike 5%
Sverige 5%
Danmark 4%
Sveits & Østerrike 4%
Spania 3%
Italia 3%
Kina, Hong Kong & Taiwan 3%
Australia 3%
Belgia 2%
Canada 1%
Andre land i Europa 8%
Andre utenfor Europa 11%

Tyskland 20%
Sverige 15%
Danmark 14%
Nederland 10%
USA 6%
Storbritannia 5%
Sveits & Østerrike 4%
Frankrike 3%
Belgia 3%
Spania 2%
Australia 2%
Italia 2%
Kina, Hong Kong & Taiwan 1%
Canada 1%
Andre land i Europa 8%
Andre utenfor Europa 7%

OSLO

SØRLANDET

0,8 MILLIONER UTENLANDSKE GJESTEDØGN
Nederland 11%
Danmark 8%
Sveits & Østerrike 5%
USA 4%
Frankrike 3%
Belgia 3%
Storbritannia 3%
Spania 2%
Sverige 2%
Kina, Hong Kong & Taiwan 2%
Australia 1%
Italia 1%
Canada 0%
Andre land i Europa 8%
Andre utenfor Europa 4%

4,4 MILLIONER UTENLANDSKE GJESTEDØGN

Tyskland 40%

*Østlandet ekskluderer Oslo
**Utregning av nasjonaliteter i regionen er basert på
fordelingene i turistundersøkelsen. Bemerk at det i noen
tilfeller – især på Sørlandet – er få besvarelser fra enkelte
nasjonaliteter.

Tyskland 14%
USA 11%
Storbritannia 6%
Nederland 6%
Danmark 5%
Frankrike 5%
Sverige 5%
Kina, Hong Kong & Taiwan 5%
Spania 4%
Italia 4%
Sveits & Østerrike 3%
Australia 3%
Belgia 1%
Canada 1%
Andre land i Europa 15%
Andre utenfor Europa 13%

FERIEREISENDES OMFANG I
REGIONENE

Ferieovernattinger i Norge i løpet av 2018
25,0

MILLIONER
overnattinger

19,7

MILLIONER
overnattinger

DE FLESTE FERIEREISENDE I NORGE VELGER ANDRE OVERNATTINGSFORMER ENN HOTELL
Tabellen til høyre viser fordelingen av ferieovernattingene i Norge i løpet av
2018. De mest vanlige overnattingsformene på tvers av regionene i Norge er
på andre steder enn hotell, motell og lignende. Den overnattingsformen
som har de største andelene totalt sett er faktisk ikke-kommersiell
overnatting (f.eks. i egen hytte eller hos venner, bekjente og familie), noe
som også i mindre omfang bidrar til norsk økonomi. Nord-Norge har den
største andelen (51%) av kommersiell-overnatting (f.eks. leid hytte, privat
leie og Hurtigruten), mens Vestlandet og Østlandet har de største andelene
av ikke-kommersiell overnatting (hhv. 56% og 52%). Andelen
hotellovernattinger er størst i Oslo, med en andel på 43%. Det skyldes trolig
at en stor andel av de utenlandske feriereisende, som også er de som i størst
grad velger å bo på hotell, har overnattinger i Oslo (side 16).

18,6

MILLIONER
overnattinger

39%
52%

11,9

11,1

MILLIONER
overnattinger

MILLIONER
overnattinger

47%

40%

56%

6,3

MILLIONER
overnattinger

49%

16%

23%

32%

51%

39%

38%
43%

20%

15%
Østlandet

Vestlandet

10%

14%

Nord-Norge

Trøndelag

13%
Oslo

Sørlandet

Hotell: Hotell, motell og lignende.
Annen kommersiell overnatting: Vandrerhjem, hostel, leid hytte, campingplass, privat
leie, Airbnb, Hurtigruten.
Annen ikke-kommersiell overnatting: Egen eller lånt hytte, venner, bekjente og familie,
telt eller bobil utenfor campingplass.

TILFREDSHET PÅ TVERS AV
REGIONERNE
DE FERIEREISENDE ER SVÆRT TILFREDS MED NORGE SOM REISEMÅL
En stor andel av samtlige feriereisende er generelt veldig tilfreds med Norge
som reisemål, hvorav de utenlandske feriereisende i gjennomsnitt scorer litt
høyere enn de norske.
TRØNDELAG SCORER BEST BLANT DE FERIEREISENDE
Ved videre nedbrytning av tilfredshetsnivået på de forskjellige regionene i
Norge fremkommer det dog noen større forskjeller. De utenlandske
feriereisende på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet oppgir i større grad å
være tilfreds med sitt opphold enn de norske feriereisende. Dersom man ser
på den regionen med høyest målt tilfredshet er det Trøndelag, hvorav både
de norske og utenlandske feriereisende oppgir et gjennomsnitt på 9,0. Det
er altså stor enighet i at Trøndelag er et godt reisemål!

Tilfredshet fordelt etter de norske regioner

Gjennomsnitt på en skala fra 1-10, hvor 10 er positiv.

NORGE I ALT

8,6
8,9

ØSTLANDET

8,5
8,8
8,4

VESTLANDET

8,9
8,9
9,0

NORD-NORGE

8,5

SØRLANDET

9,0

TRØNDELAG

9,0
9,0

OSLO & AKERSHUS

8,8
8,9
Norske feriereisende

Utenlandske feriereisende

Note: Hver turist er inkludert i den regionen, hvor han/ hun har foretatt flest overnattinger.
Dersom en person har foretatt like mange overnattinger i to regioner, så er han/ hun inkludert i
begge regionene.

TEMA 4:
TILFREDSHET OG
ANBEFALINGSVILLIGHET
Det siste tema tar for seg tilfredshet og anbefalingsvillighet i mer detalj ved å se på ulike
underdimensjoner av vurderingen. Hva er det som gjør at noen er mer tilfreds enn andre?
Hva bør det fokuseres på for å øke overordnet tilfredshet og anbefalingsvillighet?
Avslutningsvis ser vi nærmere på hvordan de utenlandske feriereisende faktisk kommer
seg til Norge, kan vi allerede nå se tendenser til endring basert på at miljøet får et stadig
økende fokus?

© Thomas T. Kleiven / Visitnorway.com

20

TILFREDSHET OG
ANBEFALING FOR
UTENLANDSKE
FERIEREISENDE
Tilfredshet og anbefaling
På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er
positiv.
8,6 8,9

Tilfredshet alt
i alt

*Tallene er gjennomsnitt.

9,0 9,1

Anbefalingsgrad

NORSKE FERIEREISENDE ER MINDRE TILFREDS OG OPPGIR EN
LAVERE ANBEFALINGSVILLIGHET ENN DE UTENLANDSKE

… PRISER I FORHOLD TIL KVALITET SCORER DOG HØYERE BLANT
NORSKE FERIEREISENDE

Selv om både tilfredsheten og anbefalingsvillighet er høy blant
samtlige feriereisende, så ser vi at de norske feriereisende
generelt er noe mindre tilfreds og oppgir en noe lavere
anbefalingsvillighet enn de utenlandske.

I tabellen under fremvises vurderingen per av de ulike
underdimensjonene av tilfredshet. Her fremgår det at de
utenlandske feriereisende gir attraksjoner og severdigheter,
samt spekteret av tilgjengelige aktiviteter en høyere score enn de
norske. I motsetning gir de norske feriereisende priser i forhold
til kvalitet en betydelig høyere score enn de utenlandske.

Tilfredshet på underdimensjoner
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd.
4,4 4,4

4,3 4,3

Gjestfriheten til Overnattingsstedene
lokalbefolkningen

4,1

4,4

Attraksjoner og
severdigheter

4,2 4,2

Spekteret av
tilgjengelige
aktiviteter

Norske feriereisende

4,1 4,1

4,1 4,0

Muligheten til å
Tilgjengeligheten av
oppleve lokal kultur mat av høy kvalitet
og livsstil

Utenlandske feriereisende

4,0

3,8

Handlemuligheter

3,4

3,0

Priser i forhold til
kvalitet

ANBEFALINGSVILLIGHETEN
BLANT DE NORSKE
FERIEREISENDE

3 AV 4 NORSKE FERIEREISENDE OPPGIR AT DE VIL
ANBEFALE NORGE SOM REISEMÅL FOR ANDRE

DET ER TRE FORHOLD SOM PEKER SEG UT SOM
VIKTIG FOR DE NORSKE FERIEREISENDE

De norske feriereisende har en NPS på 66. Her
fremgår det at 70% av de norske feriereisende
oppgir at de vil anbefale Norge som reisemål for
andre, mens 4% betegnes som kritikere.

Det er særlig forhold vedrørende spekteret av
tilgjengelige aktiviteter, gjestfriheten til
lokalbefolkningen og overnattingsstedene som har
størst sammenheng med anbefalingsvilligheten til de
norske feriereisende i reiselivåret 2018.

På en skala fra 0 til 10, der 0 er i svært liten grad og 10 er i svært stor grad, i
hvilken grad vil du anbefale Norge som reisemål for andre?

Hvilke forhold driver anbefalingsvilligheten blant de norske feriereisende i Norge?

Spekteret av tilgjengelige aktiviteter

Priser i forhold til
kvalitet

70 %

66 NPS

4%

3%
9%

Tilgjengeligheten av mat av
høy kvalitet

0

1

KRITIKERE – 4%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PASSIVE – 26% PROMOTERS – 70%

19%

Handle-muligheter

Muligheten til å
oppleve lokal
kultur og livsstil

10%

NPS

66
11%

13%

18%
17%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Overnattingsstedene
Attraksjoner og
severdigheter
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ANBEFALINGSVILLIGHETEN
BLANT DE UTENLANDSKE
FERIEREISENDE

EN STOR ANDEL AV DE UTENLANDSKE
FERIEREISENDE VIL ANBEFALE NORGE SOM ET
REISEMÅL FOR ANDRE

ANBEFALINGSVILLIGHETEN BLANT UTENLANDSKE
FERIEREISENDE
De forholdene som særlig driver
anbefalingsvilligheten til de utenlandske
feriereisende i Norge er overnattingsstedene,
spekteret av tilgjengelig aktiviteter og gjestfriheten
til lokalbefolkningen. Ved å gi disse områdene økt
fokus vil anbefalingsvillighetene kunne øke
ytterligere.

De utenlandske feriereisende har en NPS på 69, og
scorer derfor noe høyere enn de norske. Her
fremgår det at hele 73% er vil anbefale Norge som
reisemål for andre, mens kun 3% kan kategoriseres
som kritikere.

På en skala fra 0 til 10, der 0 er i svært liten grad og 10 er i svært stor grad, i
hvilken grad vil du anbefale Norge som reisemål for andre?

Hvilke forhold driver anbefalingsvilligheten blant de utenlandske feriereisende i
Norge?

Overnattingsstedene

Handle-muligheter

73 %

69 NPS

3%

Tilgjengeligheten av mat av
høy kvalitet

Priser i forhold til
kvalitet

0

1

KRITIKERE – 3%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PASSIVE – 24% PROMOTERS – 73%

Muligheten til å
oppleve lokal
kultur og livsstil

6%
6%

9%

19%

NPS

69
10%

15%

18%
16%

Spekteret av tilgjengelige aktiviteter

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen
Attraksjoner og
severdigheter
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TILFREDSHET MED NORGE
SOM FERIEDESTINASJON
FORDELT ETTER FERIEMARKED

Utenlandske feriereisende

DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE ER GENERELT MER TILFREDS ENN DE
NORSKE

USA

9,2

Canada

9,1

Australia

9,1

Italia

9,0

Danmark

9,0

Polen

9,0

I reiselivsåret 2018 er de utenlandske feriereisende i Norge generelt sett noe
mer tilfreds enn de norske. De utenlandske feriereisende har et
gjennomsnitt på 8,9 på tilfredshetsskalaen, mens de norske ligger på et
gjennomsnitt på 8,6.
HALVPARTEN AV DE UTENLANDSKE FERIEMARKEDENE HAR EN
GJENNOMSNITTLIG TILFREDSHET PÅ 9,0 ELLER OVER
Ser vi nærmere på de utenlandske feriemarkedene så ser vi at omtrent
halvparten av disse har en gjennomsnittlig tilfredshet på 9,0 eller over,
hvorav USA har et gjennomsnitt på hele 9,2. I motsatt ende av skalaen finner
vi Sverige og Nederland med et gjennomsnitt på hhv. 8,6 og 8,7.

Tilfredshet på tvers av utenlandske feriemarkeder

Gjennomsnitt på en skala fra 1-10, hvor 1 er svært misfornøyd og 10 er svært fornøyd.

Norske feriereisende

8,6
8,9

Storbritannia

9,0

Belgia

8,9

Spania

8,9

Tyskland

8,8

Sveits & Østerrike

8,8

Kina, Hong Kong & Taiwan

8,8

Frankrike

8,8

Nederland

8,7

Sverige

8,6

Andre land i Europa
Andre utenfor Europa

9,0
8,8

NET PROMOTOR SCORE (NPS)
ETTER FERIEMARKED

NPS på tvers av feriemarkeder*

Net Promoter Score er et mål for promosjon og lojalitet og angir derfor turistenes
anbefalingsvillighet av Norge som feriedestinasjon.
Norske feriereisende

66

Utenlandske feriereisende
DE UTENLANDSKE FERIEREISENDE HAR EN HØYERE NPS SCORE ENN DE
NORSKE
Figuren til høyre viser NPS på tvers av feriemarkedene i Norge. Her ser vi at
de utenlandske feriereisende har en høyere NPS-score enn de norske, med
en score på 69.
LIKEVEL ER DET OGSÅ FORSKJELLER MELLOM DE UTENLANDSKE
FERIEMARKEDENE
Det er noen større forskjeller mellom de utenlandske feriemarkedene. USA,
Australia og Italia har en høyere NPS-score enn de øvrige utenlandske
feriemarkedene, mens Nederland og Danmark har den laveste NPS-scoren
blant samtlige utenlandske feriemarkeder.

69

USA

80

Australia

77

Italia

76

Canada

74

Sveits & Østerrike

72

Belgia

71

Polen

70

Storbritannia

70

Tyskland

69

Kina, Hong Kong & Taiwan

68

Spania

67

Frankrike

66

Sverige

65

Danmark
Nederland

65
61

Andre land i Europa

76

Andre utenfor Europa

67
*Se definisjon av NPS i metodeavsnittet (side 29).

TRANSPORTMÅTE TIL NORGE

Primære transportmiddel til Norge

Hvilken transportmåte brukte du hovedsakelig for å reise til Norge på denne turen?
Utenlandske turister i alt

Utenlandske feriereisende

Utenlandske forretningsreisende
100%

FLY ER DET PRIMÆRE TRANSPORTMIDDELET TIL NORGE

60%

53%

40%

10%

8%

Bil med campingvogn / bobil

Ferge / Cruise

22%

20%

Annet

Motorsykkel

Buss

Tog

7%

0%

Bil

Det finnes ingen store forskjeller mellom bruken av transportmiddel mellom de
utenlandske feriereisende og utenlandske turister totalt. Dette skyldes trolig at det
generelt er en betydelig større andel av utenlandske feriereisende enn det er av
forretningsreisende (se oversikt side 7). I motsetning er det en betydelig større
andel blant de utenlandske forretningsreisende som velger fly som det primære
transportmiddelet til Norge, med en andel på 88%.

80%

Fly

Flesteparten av de utenlandske turistene oppgir at de brukte fly som det primære
transportmiddelet til Norge (53%), etterfulgt av hhv. bil, bil med campingvogn/
bobil, ferge/ cruise, tog og bil.

88%

Note: Tallene er kun basert på tertial 2 og 3 i 2018, ettersom spørsmålet har blitt endret i 2019.
Svarkategorier med 3% eller mindre er skjult i grafen.

TRANSPORTMIDDEL TIL
NORGE FORDELT ETTER
NASJONALITET
NÆRLIGGENDE FERIEMARKEDER VELGER I STØRRE
GRAD ANDRE TRANSPORTMIDDEL ENN FLY
Totalt sett er det 53% av alle utenlandske feriereisende
som velger fly som det primære transportmiddelet til
Norge. Den resterende andel velger hovedsakelig å reise
med bil, buss, tog eller motorsykkel (29%).
Valgmulighetene i bruk av transportmiddel er i stor grad
knyttet til hvor turistene kommer fra. Ved et nærmere
dypdykk i de utenlandske markedene kommer det frem
at de mer fjerne markedene som Kina, Hong Kong &
Taiwan har den høyeste prosentandelen blant
utenlandske feriereisende som velger fly som det
primære transportmiddelet til Norge, noe som gjerne
også er helt naturlig. Det motsatte er gjeldende for de
mer nærliggende land som også har større
valgmuligheter. Vi ser at land som Sverige, Tyskland og
Nederland i all hovedsak velger å reise med bil, buss, tog
eller motorsykkel.

Primære transportmiddel til Norge

Hvilken transportmåte brukte du hovedsakelig for å reise til Norge på denne turen?
Alle utenlandske feriereisende

53%

29%

Kina, Hong Kong & Taiwan

86%

Canada

Australia

63%

Andre land i Europa
Andre utenfor Europa
Fly SAS, Fly Norwegian og Fly andre
Ferge / Cruise *

4%

7%
8%

10%

6%

32%
26%

40%

Polen

6%

9%

14%

51%

Belgia

Sverige

7%

70%

Sveits & Østerrike

Nederland

10%

76%

Frankrike

6%

15%

78%

Spania

Tyskland

12%

78%

Storbritannia

5%

11%

81%

USA

8%
8%

83%

Italia

Danmark

10%

16%

32%

35%

12%

15%

50%

35%

27%

33%

10%
8%

29%

32%

30%

5%

23%

10%

63%

27%

6%

40%
50%

18%

14%

42%
72%

Bil, Buss, Tog, Motorsykkel
Andre transportmidler

5%
23%

Bil med campingvogn / Bobil

* Turister som hovedsakelig er på cruiseferie inngår ikke i undersøkelsen.
Note: Tallene er kun basert på tertial 2 og 3 i 2018, ettersom spørsmålet har blitt endret i 2019. Svarkategorier med 3% og mindre er skjult i
grafen.

4%

Metode og begrepsdefinisjoner
I siste avsnitt beskrives datagrunnlaget benyttet for analysene gjort i rapporten, hvilke
metoder som er brukt, samt at det presenteres noen mer utdypende definisjoner av
begrep som brukes gjennomgående i rapporten.
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.

© Tove Kockum / Visitnorway.com
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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 per region

En feriereisende som har hatt flertallet av sine overnattinger i den respektive region.
Dersom en turist har hatt like mange overnattinger i flere ulike regioner, inngår turisten i alle de regionene dette gjelder.

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

29

DATAGRUNNLAG OG METODE
Denne rapporten presenterer tall for reiselivsåret
2018. I tabellen til høyre fremvises antall svar fra
ferie- og forretningsreisende fordelt etter norske
og utenlandske.
Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i løpet
av kalenderåret 2018. Intervjuene er samlet inn
basert på en utvalgsplan som er fastsatt 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
hotell- og 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 bakgrunnsrapporten for
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.
For en mer inngående beskrivelse av
forutsetningene, vektemodellen,
forbruksberegninger mv. henvises det til
bakgrunnsrapporten for 2018.

Antall intervju med turister, som har overnattet i Norge i
reiselivsåret 2018

NORSKE

UTENLANDSKE

SAMLET

Feriereisende

2 668

9 076

11 744

Forretningsreisende

560

1 010

1570

Totalt antall
intervju

3 228

10 086

13 314
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HVILKE GRUPPERINGER
AV TURISTER SER VI PÅ I
DE ULIKE TEMAENE?
GJENNOMGÅENDE I RAPPORTEN SER VI PÅ TURISTENE PÅ
ULIKE «NIVÅ»

ALLE TURISTER I NORGE

Når vi i denne rapporten ser på turistene for reiselivsåret
2018, 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 ser vi på alle de ferie- og forretningsreisende
turistene, som har foretatt minst én overnatting i Norge.
Dette for å kunne danne et overordnet bilde av volum og
forbruk for reiselivsåret 2018.
I tema 2 og 3 ser vi på ulike nøkkeltall for de feriereisende
turistene der volum, forbruk og reisefølge presenteres
basert på to overordnede nedbrytninger; nasjonalitet og
region. Volumet og forbruket til de som har hatt
overnattinger i flere regioner er naturligvis fordelt etter de
ulike regionene. I tema 4 tar vi for oss tilfredshet og
anbefalingsvillighet til de feriereisende turistene, sett i lys av
ulike underdimensjoner og nasjonalitet.

Vi ser på alle turistene i Tema 1, hvor
vi bl.a. beregner totalforbruk og –
volum for reiselivsåret 2018.

I Tema 2 og 3 ser vi nærmere på de
feriereisende turistene, hvor tallene
som presenteres er fordelt etter
nasjonalitet og region. I Tema 4, som
omhandler de feriereisende sin
tilfredshet og anbefalingsvillighet,
ser vi på ulike underdimensjoner i lys
av norske og utenlandske
feriereisende

FERIEREISENDE
Alle feriereisende som har
foretatt minst én
overnatting i Norge.

FORRETNINGSREISENDE
Alle forretningsreisende
som har foretatt minst én
overnatting i Norge.
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