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Innovasjon Norge har siden våren 2020 gjennomført Koronabarometer i
viktige markeder for å måle reiselyst generelt og til Norge spesielt.
Undersøkelsen avdekker barrierer knyttet til å reise på ferie til utlandet og
syn på Norge som ferieland. Denne rapporten sammenstiller vårens funn
fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Frankrike.
Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion for Innovasjon Norge.

Analysen er basert på intervjuer med 6 000 potensielle
reisende*. 1000 i hvert av markedene Tyskland,
Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark.
Resultatene må ses i lys av at innsamlingsperioden var
fra 31. mars til 21. april.
I første del av rapporten er det funn på tvers av
markedene og sammenlignet med resultatene fra høstens
barometer. I andre halvdel av rapporten finner du detaljert
resultat for hvert marked.

* Målgruppen for undersøkelsen:
Undersøkelsen bygger på intervjuer med potensielle reisende. De er definert som reisende
som har reist på ferie- eller fritidsreise til utlandet de siste tre årene, og som er interessert i
å reise på ferie til utlandet i løpet av de neste tre årene. Intervjuene er geografisk
begrenset i til noen geografiske områder i enkelte land (se side 7).

Hovedfunn

Oppsummering av funn

Omlag 1 av 4 ønsker å reise til
utlandet på ferie i løpet av de
neste 6 månedene. Det er
betydelig flere enn ved
målingen for 6 måneder siden.
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Det er fremdeles betydelige
barrierer for å reise utenlands.
Myndighetene reiseråd er
fremdeles mest avgjørende for
om folk vil reise eller ei.

På tvers av markeder er det
aller viktigste reisemotivet for
folk å oppleve kvalitetstid med
venner og familie.

Korona har gjort alle
destinasjoner mindre attraktive
enn før pandemien. Norge er et
av de minst påvirkede.

Hovedfunn

Hovedfunn per marked

England

Tyskland

Frankrike

Reiselysten er lavere i England enn for de fleste
andre markeder. Interessen for Norge har falt
betydelig fra september til april. Sør-Europa topper
listen over land engelskmennene gjerne vil reise til
de neste 6 månedene. 6 av 10 vil endre måten de
reiser på for å ta hensyn til natur og miljø, og 2 av 3
er enig i at å reise til Norge er et bærekraftig valg.

Reiselysten er på full fart oppover i Tyskland. Italia
topper listen over foretrukne reisemål de neste 6
månedene, men hele 6 prosent av de som vil reise
utenlands i denne perioden vurderer Norge. Norge
er mest populært i aldergruppene under 40 år. De
er opptatt av å ta bærekraftige valg og endre måten
de reiser på. Flertallet oppfatter at en reise til Norge
er et bærekraftig valg.

Reiselysten i Frankrike er stabil fra forrige måling. I
underkant av 1 av 4 vil reise til utlandet de neste 6
månedene. Spania og Italia topper listen over
reisemål de neste 6 månedene, betydelig færre
vurderer Norge de kommende 6 månedene enn
ved forrige måling. Kvalitetstid med familie og
venner og sol og bad er viktigste motiv for å reise
på ferie for franskmenn de neste 6 månedene.

Nederland

Norges attraktivitet er minst påvirket av de målte
landene i Nederland. Til tross for det er Norge ikke
på topp 10 listen over foretrukne reisemål de neste
6 månedene. Der er Spania, Tyskland og Frankrike
på topp. Matopplevelser, sol og bader viktig for
nederlenderne nå, der er ikke Norge på radaren.
Nederlenderne, sammen med danskene, er i minst
grad villig til å endre måten de reiser på for å ta
hensyn til natur og miljø.
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Danmark

Danskenes reiselyst har økt med 50 prosent siden
målingen i høst. 28 prosent vurderer å reise til
utlandet og 10 prosent av disse vurderer Norge. Til
tross for at Danmark er nært geografisk er det færre i
Danmark enn i noen av de andre landene, som
vurderer at en reise til Norge er et bærekraftig valg.
De som kunne tenke seg en Norgesferie om
sommeren, vil primært oppleve fjordene, fjellene og
aktiviteter i naturen.

Sverige

Attraktiviteten til Norge som reisemål har bedret
seg siden forrige måling, 28 prosent mener at
Norge har blitt et mindre attraktivt reisemål enn før
pandemien, ved forrige måling svarte 38 prosent
det samme. Det er kun 22 prosent av svenskene
som vurderer å reise til utlandet de neste 6
månedene, det er lavere enn i alle andre land der
målingene er gjennomført. Norge er på 9. plass
blant reisemålene svenskene vurderer.

Oppsummering av resultater i et kundereiseperspektiv

Det er mange hinder før en sommerferie i Norge kan realiseres

26 % vurderer å
reise til
utlandet i
løpet av de
neste 6
månedene
2 % vurderer
eller planlegger
å reise til Norge
i løpet av de
neste 6
månedene

61 % er
interessert i
å reise til
utlandet i
løpet av de
neste 3
årene

Mange
barrierer:
Skiftende
reiseråd,
usikkerhet og
bekymringer

Mange har et ønske om å reise til utlandet – 1 av
4 allerede i sommer og høst
Andelen som er interessert i å reise til utlandet i nær
fremtid stiger. Det er særlig Sør-Europa som lokker
de potensielle reisende.
Relativt begrenset interesse for Norge de
kommende 6 månedene
Norge var mer attraktiv for de som var interessert i å
reise da målingen ble gjennomført i september. Selv
om andelen som er interessert i å reise til Norge går
ned, er det flere som ønsker å reise. Det veier
nesten opp.
Fortsatt betydelige barrierer og stor usikkerhet
Blant de som planlegger eller vurderer å reise til
Norge i sommer svarer 1 av 2 at de avventer
reiseråd fra myndighetene og at det er avgjørende
at det er enkelt å avbestille og få pengene igjen,
dersom de skal reise.
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Reiseforventninger før sommeren
Hvor mange forventer å reise på ferie til utlandet i sommer? Hvilke destinasjoner
er mest ettertraktet? Hva er de største barrierene for å dra?
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Reiselysten generelt og til Norge

Rapporten ser på ulike målgrupper:
Følg ikonene og fargene, de brukes
gjennomgående i hele rapporten
•

Oversikt over de ulike målgruppene i undersøkelsen
Hele populasjonen
De som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene
(målgruppen for undersøkelsen)

Undersøkelsen er gjennomført i målgruppen som er interessert i å
reise til utlandet på en ferie- eller fritidsreise de neste tre årene
(markert i grønt til høyre). Målgruppen utgjør en mindre andel av
populasjonen nå enn før pandemien.

De som er ¨planlegger eller vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene

•

I rapporten er det særlig fokus på de som har planlegger eller
vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene (markert i blått til
høyre).

De som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

•

Noen steder zoomes det også inn på målgruppen som vurderer å
reise til Norge de neste 6 månedene eller de som er interessert i å
reise til Norge de kommende 5 årene (begge er markert i rødt).
Områder det er gjennomført intervju:
Sverige, Danmark og Nederland: Dekket nasjonalt.
England: Bedfordshire og Hertfordshire, Berkshire, Buckinghamshire og Oxford shore,
Essex, Inner London, Outer London, Kent, Surrey, East og West Sussex (Området rundt
London).
Frankrike: Ile de France og Rhone-Alpes (Områdene rundt Paris og Lyon).
Tyskland: Baden-Wüttemberg, Bayern, Berlin, Hamburg Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern

De som planlegger eller vurderer å reise til Norge de neste 6 månedene

Danmark

Sverige

100% / 64% / 28% / 3%

100% / 63% / 22% / 2%

Nederland

Tyskland

100% / 64% / 29% / 2%

100% / 58% / 28% / 2%

England

Frankrike

100% / 59% / 23% / 1%

100% / 57% / 24% / 1%
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Andelen av potensielle turister før og etter korona

Andelen som er
interessert i å reise til
utlandet på ferie i løpet av
de neste 3 årene
Definisjoner av potensielle turister før og etter
korona
Før utbruddet av korona-pandemien var tidligere
reiseatferd den beste indikatoren på fremtidig
reiseatferd. ‘
Pre-korona potensielle turister: Personer som har vært
på ferie eller fritidsreise utenlands i løpet av de siste
tre årene.
Post-korona potensielle turister: Personer som har
vært på ferie eller fritidsreise i utlandet de siste tre
årene, og som er interessert i å reise på en ferie til
utlandet de kommende tre årene.

Utvikling i andelen potensielle turister – de som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene
(undersøkelsens målgruppe)

Pre-korona
(Januar – Mars 2020)

Høst
(September 2020)

Vår
(April 2021)

Nederland 72%
England 72%

Tyskland 69%
Sverige 68%
66%
Frankrike 65%
Danmark 65%

65%
64%

Danmark 64%
Nederland 64%
Sverige 63%

61%
60%
England 59%
Tyskland 58%
Frankrike 57%
56%

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet i
løpet av de neste 3 årene

50%

50%

50%
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Andelen som har planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie de neste 6 månedene

Andelen som planlegger
eller vurderer å reise til
utlandet på ferie de neste
6 månedene har økt

Utvikling i andel som har planer eller vurderer å reise utenlands innenfor 6 måneder

Høst
(September 2020)

• Mange har planer eller overveier å ta
ferie i hjemlandet selv om de er
interessert i å reise til utlandet.
• Men det er også fortsatt en betydelig
andel på tvers av markedene som
forventer å reise til utlandet allerede i
sommer eller tidlig i høst.

Vår
(April 2021)
Nederland 29%
Danmark 28%
Tyskland 28%

Frankrike 24%
Frankrike 23%

England 23%

Tyskland 22%
Nederland 22%

Sverige 22%

England 20%
Danmark 18%
Sverige 16%

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet de
neste 6 månedene

10%

10%
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Reiseforventninger til neste 6 månedene

Store variasjoner i hvor stor andel
som overveier å reise til utlandet

Vurderer du på det nåværende tidspunkt, å ta en ferie med overnattinger i løp av de
neste 6 månedene?

Ja, i
hjemlandet

• 1 av 4 i vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene.
Det er en økning på 27 prosent fra forrige måling som ble
gjennomført i september. Andelen som vurderer utlandet
har økt i alle markeder med unntak av Frankrike, der er
den helt stabil.
• Andelen som vil til utlandet har økt kraftigst i Danmark –
fra 29 til 44 prosent, og minst vekst i England til tross for
at de er langt fremme i vaksineringen.

Gjennomsnitt

34%

England

Ja, kun i
utlandet

18%

39%

Sverige

43%

Frankrike

41%

Tyskland

Denne siden ser på personer som
er interessert i å reise til
utlandet i løpet av de neste 3
årene

Ja, i
hjemlandet
og utlandet

21%

Danmark

26%
0%

20 %

16%

21%
7%

32%

Nederland

24%

22%

24%

13%

24%

20%

60 %

7%

Andelen
som vil reise
til utlandet

42%

18%

5%

38%

17%

6%

34%

6% 10%

43%

22%

34%
40 %

17%

36%
25%

11%

Vet ikke

Nei

18%
20%
80 %

8%

48%

6%

44%

8%

46%

100 %

10

Destinasjoner de neste 6 månedene

Sør-Europa
ligger på
topp

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Prosenter angir andelen av de som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 6 månedene

Danske reisende
10%

• Spania er på topp i alle
landene med unntak av
Danmark, der er Spania
nummer 2.

23%

20%

17%

17%

30%

8%

8%

10%

7%

5%

6%

16%

5%

3%

3%

2%

3%

2%

4%

2%

3%

2%

1%

Svenske reisende
10%

35%

14%

14%

19%

16%

8%

9%

13%

20%

3%

10%

9%

6%

2%

4%

8%

3%

3%

4%

7%

2%

3%

2%

7%

5%

4%

2%

4%

8%

4%

3%

3%

3%

3%

15%

4%

10%

4%

4%

5%

4%

4%

4%

5%

3%

15%

7%

5%

3%

2%

4%

3%

4%

3%

4%

2%

Engelske reisende
28%

23%

21%

22%

9%

15%

15%

4%

2%

7%

10%

4%

Tyske reisende
6%

19%

28%

17%

17%

8%

6%

9%

17%

22%

12%

6%

8%

Nederlandske reisende
7%

28%

19%

21%

15%

24%

10%

10%

8%

7%

12%

8%

9%

6%

5%

16%

13%

11%

3%

3%

5%

8%

3%

4%

7%

4%

4%

7%

5%

4%

3%

4%

2%

Portugal

USA

Storbritannia

Danmark

Østerrike

Kroatia/Slovenia/
Montenegro

Tyrkia

Sverige

Nederland

Belgia

Sveits

Finland

Malta

Irland

Island

Estland, Latvia,
Litauen

Tsjekkia

Polen

Ungarn

16%

Tyskland

23%

Hellas

24%

Frankrike

4%

Italia

Franske reisende

Spania

Denne siden ser på
personer som er
interessert i å reise til
utlandet de neste 6
månedene

5%

Norge

• I alle land er det
minimum 2 land ved
Middelhavet på topp 3, i
4 av 6 markeder er alle
land på topp 3 rundt
Middelhavet.
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Reise under korona-pandemien

Myndighetenes reiseråd er mest avgjørende for ferievalg
• Det er fremdeles betydelige barrierer for at de som planlegger og vurderer å reise til utlandet,
faktisk skal få gjennomført reisen.

Denne siden ser på
personer som er
interessert i å reise til
utlandet de neste 6
månedene

• For mer enn 4 av 10 av de som er interessert i å reise til utlandet er det avgjørende at det er
mulig å avbestille å få pengene igjen for at de skal gjøre en bestilling.
• En stor andel frykter uforutsigbarhet, kanselleringer og lignende.
Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie de neste 6 måneder? Andelen av de som planlegger eller vurderer å reise på fere til utlandet.

Danmark

Sverige

England

Tyskland

Nederland

Frankrike

65%
61%
57%
52%
51%
47%

61%
56%
44%

46%
43%43%

55%
46%
35%

48%
46%
46%
45%45%45%45%
43%
43%
41%41%
40%
39%38%39%
38%
36%
35%
33%
32%
30%
29%
28%
28%
27% 28%29%

42%
30%

31%
28%30%

21%

Reiseråd fra
myndighetene

At det er mulig å reise
på en trygg og sikker
måte

At det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

Om grensene er
stengt eller ikke

At jeg (og mine
At det er mulig å reise
At jeg slipper å
Det er mulig å reise
nærmeste) har blitt
dit jeg vil
bekymre meg for å ta
uten frykt for
vaksinert
smitten med tilbake
kansellering og
lignende

34%
28%28%28%
22%23%
18%

Det er mulig å ta
ferien på sparket

26%
26%
24%
20%
15%

31%
28%
20%
14%
10%

17%

Husholdningens
At det er enkelt å
økonomiske situasjon reise til destinasjonen
med egen bil
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Norges attraktivitet og
betydningen av bærekraft
Hvordan har pandemien påvirket Norges attraktivitet som reisemål?
Hvilke opplevelser ønsker folk seg på en ferie i Norge? Hvilke reisemotiv driver
valg av ferier nå og i tiden som kommer?
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Pandemiens effekt på landenes attraktivitet som reisemål
Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før
korona-pandemien? Gjennomsnitt på tvers av markeder.

Pandemien har gjort alle
«utland» litt mindre attraktive,
men Norge klarer seg bra

Mindre
attraktivt

• Generelt lavere attraktivitet for alle utenlandske
ferieland.

16%

17%
25%

21%

17%
23%

19%

22%

24%

28%
36%

39%

42%

• Landene rundt Middelhavet har størst fall i attraktivitet,
men samtidig er dette de landene som flest ønsker å
besøke på en utenlandsferie de neste 6 månedene
(side 11).

Uendret

70%

• I spørsmålet spør vi kun om landene har blitt mer eller
mindre attraktive, ikke hvor attraktive de er som reismål.
Det kan forklare hvorfor Sør-Europa både topper listen
over reismål og over land som er blitt mindre attraktive

71%
64%

68%

73%
66%

72%

69%
61%

69%

55%
51%

56%

Mer attraktivt

Denne siden ser på personer som
er interessert i å reise til
utlandet i løpet av de neste 3
årene

15%

12%

11%

11%

10%

10%

10%

9%

9%

9%

7%

6%

4%
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Pandemiens effekt på landenes attraktivitet som reisemål

Et skritt på
vei mot
normalisering

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før korona-pandemien?
Gjennomsnitt på tvers av markeder.

Mindre
attraktivt

• Det er betydelig flere i alle
markeder som svarer at
landenes attraktivitet er
uendret siden før pandemien.
Det indikerer forhåpentligvis - at vi er på
vei mot en mer normal
situasjon.

16%

17%
20%

17%
22%

19%
22%

19%
24%

27%

22%

24%

27%
33%

34%

35%

38%

42%
58%
62%

Uendret

70%

71%

73%
65%

68%

69%
64%

64%

72%
65%

65%

63%

69%
60%

55%

58%

54%

51%

39%
34%

Mer
attraktivt
15%
8%

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet i løpet
av de neste 3 årene

10% 8%

12%

12%
5%

6%

9% 6%

6% 6%
Vår Høst

Vår Høst

Vår Høst

Vår Høst

Vår Høst

Vår Høst

Island

Finland

Norge

Danmark

Sveits

14%

10%
4%

5%

Vår Høst

Vår Høst

Østerrike Tyskland

8%

3%

Vår Høst

Sverige Frankrike

7%

2%

Vår Høst

Italia
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Pandemiens effekt på Norges attraktivitet som reisemål

Norge har blitt mindre attraktivt for svenskene
Denne siden ser på personer som
er interessert i å reise til
utlandet i løpet av de neste 3
årene

• I det svenske markedet mener hele 28% at Norge er blitt et mindre attraktivt
reisemål enn før pandemien. I Danmark mener kun 7% det samme.

Er Norge blitt mer eller mindre attraktiv for deg å reise til enn før korona-pandemien?

Norge er
mer attraktiv
Frankrike

21%

Tyskland

13%

Nederland

12%

England

62%

8%

Danmark

8%
0%

17%

71%

17%

67%

9%

Sverige

Norge er
mindre attraktiv

Uendret

21%

76%

14%

64%

28%

85%
20 %

40 %

7%
60 %

80 %

100 %

16

Pandemiens effekt på Norges attraktivitet som reisemål

På vei mot normalisering i Norden
• Både i Sverige og Danmark har andelen som svarer at Norge er blitt mindre
attraktivt gått betydelig ned sammenlignet med målingen fra september. Den
positive effekten er ikke til stede på samme måte i markedene utenfor Norden.

Denne siden ser på personer som
er interessert i å reise til
utlandet i løpet av de neste 3
årene

Er Norge blitt mer eller mindre attraktiv for deg å reise til under korona-pandemien?

Norge er
mer attraktiv

Frankrike

Høst
Vår

Tyskland

Høst
Vår

16%
13%

Nederland

Høst
Vår

12%
12%

England

Høst
Vår

13%
9%

Sverige

Høst
Vår

Danmark

Høst
Vår

25%
21%

5%
8%
10%
8%

Norge er
mindre attraktiv

Uendret
60%

15%
17%

62%
67%
71%

17%
17%

64%
67%

24%
21%

71%
76%
57%

16%
14%
39%

64%

28%
67%

23%
85%

7%
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Pandemiens effekt på Norges attraktivitet som reisemål

Alle land opplever et fall i
attraktivitet
• Pandemien har ført til at alle land har falt i
attraktivitet som reisemål for folk utenfor
landegrensene. De nordiske landene er mest
upåvirket.
• Det er verdt å merke seg at det spørres som
mer eller mindre attraktivt enn før og ikke om
det er attraktivt eller ikke. Det kan forklare
hvorfor Sør-Europa både har fått attraktiviteten
kraftig redusert og samtidig topper listen over
land folk ønsker å reise til de neste 6
månedene.
Denne siden ser på personer som
er interessert i å reise til
utlandet i løpet av de neste 3
årene

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før
korona-pandemien?
Grafen viser landenes netto-attraktivitet utregnet ved: %-mer attraktiv - %-mindre attraktiv

Mindre attraktiv

Danske turister

Svenske turister

Engelske turister

Tyske turister

Nederlandske turister

Franske turister

Mer attraktiv

Norge
Island
Danmark
Finland

Sverige
Sveits
Nederland
Tyskland
Hellas
Østerrike
Spania
Frankrike
Italia
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Bærekraft

Bærekraft er svært viktig for de
som kunne tenke seg Norge

•

•
De som kunne tenke seg Norge vil i
større grad endre måten de reiser på
enn de øvrige i målgruppen for
undersøkelsen. Det er mange under 35
år i Norges målgruppe. De er mer
opptatt av å ta hensyn til natur og miljø.

De som kunne tenke seg Norge
opplever også Norge i større grad som
et bærekraftig valg. Om lag 70 prosent
av de som mener Norge er et
bærekraftig valg vil endre måten de selv
reiser på av hensyn til natur og miljø.

Hvor enig eller uenig er med følgende utsagn? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig».

Personer som er interessert i å reise til
utlandet i løpet av de neste 3 årene

«Å reise til Norge
er et bærekraftig
valg for meg»

72%

49%

51%
48%

56%

40%

Frankrig

Sverige

Tyskland

Personer som kunne tenke seg å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret de neste 5 årene

«Jeg vil endre
måten jeg reiser
på for å ta mer
hensyn til miljø,
klima og natur»

77%75%

77%

60%

59%

36%

36%
32%

35%
32%

England

Holland

Danmark

Frankrig

Sverige

66%63%

Tyskland

66%
59%

England

45%48%

52%
44%

Holland

Danmark
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Feriemotiv for sommeren og de
neste 6 månedene
Hvilke forventninger har de reisende til sommerferien og reiser de neste 6
månedene? Hva er de viktigste reisemotiver på tvers av land?

© CH - VisitNorway.com

Motiver for ferier de neste seks månedene
Hvor viktig blir følgende for deg på din(e) ferie de neste seks månedene?
Andelen angir hvor mange som svarer at dette er «Veldig viktig» på ferien(e)

Familie og
venner er viktigst
akkurat nå

De som kunne tenke seg
å reise på ferie til Norge

0%

De som er interessert i å reise
på ferie til utlandet (ikke Norge)

100%

Kvalitetstid med familie og venner

•

•

De som kunne tenke seg Norge
skiller seg ikke dramatisk fra
andre reisende som er
interessert i å reise til utlandet.
De er mindre interessert i sol og
bad og noe mer motivert av alt
annet.

Å kjenne følelsen av frihet
Nyte stilhet og ro
Reise til steder, som betyr mye for meg
Oppleve historie og kultur
Oppsøke et varieret aktivitets- og opplevelsestilbud
Slappe av med sol og bad
Treffe folk, ha det gøy og være sosial

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet i
løpet av de neste 3 årene

Unne meg ekstra luksus og høy kvalitet
Kjenne adrenalinet pumpe og utfordre meg selv
Oppleve folkeliv og en pulserende atmosfære
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Motiver for ferier de neste seks månedene

Motivene kan
grupperes i syv
kategorier
Alle som deltok i undersøkelsen fikk
spørsmålet «Hvor viktig blir følgende for
deg på din(e) ferier de neste seks
månedene?». De ulike motivene de ble
spurt om står i "boblene" til
høyre. Svarene viste at noen motiver
korrelerer høyt – har du svart at ett av
motivene er viktig for deg, er sjansen stor
for at du også har svart at det
andre motivet er viktig. Derfor gir det
mening å gruppere motivene, og bruke
disse gruppene til å dele opp de
potensielle reisende i grupper som har de
samme motivene for å reise i sommer.

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet i
løpet av de neste 3 årene

Hvor viktig blir følgende for deg på din(e) ferie de neste seks månedene?
Størrelsen på sirkelen angir hvor mange som svarer at dette er «Veldig viktig» for ferien

Oppsøke et
variert
aktivitets- og
opplevelsestilbud

Unne meg
ekstra luksus
og høy
kvalitet

Kvalitetstid med
familie og venner

Oppleve
historie
og kultur

Nyte stillhet og ro

Reise til steder
som betyr mye
for meg

Å kjenne følelsen av
frihet
Treffe folk,
ha det gøy
og være
sosial
Oppleve
folkeliv
og
pulserende
atmosfære

Kjenne
adrenalinet
pumpe og
utfordre meg
selv

Slappe av med
sol og bad
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Motiver for ferier de neste seks månedene

Motivene kan
grupperes i syv
kategorier

Hvor viktig blir følgende for deg på din(e) ferie de neste seks månedene?
Størrelsen på sirkelen angir hvor mange som svarer at dette er «Veldig viktig» for ferien

Kultur,
Historie og
Opplevelser

Kvalitetstid er viktigst i alle
markeder de neste 6 månedene, og
betydelig viktigere enn alle andre
reisemotiv.
Det er kanskje ikke så
overraskende at etter veldig lang tid
med inngripende smittevern og
begrensninger er det aller viktigste
av alt å få anledning til å være
sammen med familie og venner
igjen.

Oppsøke et
variert
aktivitets- og
opplevelsestilbud

Oppleve
historie
og kultur

Unne meg
ekstra luksus
og høy
kvalitet

Det Lille
Ekstra
Nyte stillhet og ro

Nostalgi

Folkeliv og
Adrenalin

Reise til steder
som betyr mye
for meg

Å kjenne følelsen av
frihet

Treffe folk,
ha det gøy
og være
sosial

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet i
løpet av de neste 3 årene

Kvalitetstid
Kvalitetstid med
familie og venner

Oppleve
folkeliv
og
pulserende
atmosfære

Kjenne
adrenalinet
pumpe og
utfordre meg
selv

Stillhet og
Frihet
Slappe av med
sol og bad

Sol og Bad
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Motiver for ferier de neste seks månedene

Reisemotiv
•

•

Franskmenn svarer gjennomgående høyst på nesten alle typer
motiv. Det er noen forskjeller mellom landene på rekkefølge på
motiv, men i det store og hele er bildet forholdsvis likt.

Folk kan svare svært viktig på så mange motiv de selv ønsker, det
er mange behov som skal tilfredsstilles når det endelig åpnes for
reiser igjen.

Grupper av reisemotiv på tvers av markeder
Prosentene viser hvor stor andel som er i de ulike gruppene i de ulike markedene.

Danmark

Sverige

England

Tyskland

Nederland

Frankrike

72%
63%

66%

66%
63% 62%
51%
46%
42%

42%

38%

38%

35% 36%

38%

41%
37% 38%

34%
29%

30% 28% 29%

26%

34%
28%

26%

21%

19%
13%

Kvalitetstid

Nostalgi

Stillhet

Sol og Bad

Det Lille Ekstra

20% 20%
13%

22%

20%
16%

8%

Kultur, Historie og
Opplevelser

16% 16%
8% 7% 12%

Sosialt, Folkeliv og
Aktiv
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Aktiviteter i Norge og andre utlandsdestinasjoner på tvers av markeder

Fjorder
fremdeles
viktigst om
sommeren

Aktiviteter de reisende vil oppleve på en utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene / i Norge (de neste 5 årene)?
Prosentene viser gjennomsnittlig andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på tvers av markedene

På ferie i Norge

0%
•

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Det er en god del forskjeller
mellom markedene på hvilke
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
aktiviteter/opplevelser som folk
Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre aktiviteter)
vil få med seg på en ferie i
Norge. Les mer om det fra neste
Oppleve kulturattraksjoner
side og utover.

•

Gjennomgående er sol og bad
og mat og matkultur mindre
viktig for de reisende som kunne
tenke seg å reise til Norge.

På utenlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Historiske steder og bygninger
Rundreise
Byopplevelser
Oppleve mat og matkultur

Bli kjent med kultur og levemåte

Denne siden ser på personer som er
interessert i å reise til utlandet i
løpet av de neste 3 årene

Oppleve livsstil og møte lokalbefolkningen
Strand, sol og badning
Besøke venner og familie
Delta på konserter, festivaler, arrangementer

25

Dypdykk ned i resultater
fra Tyskland
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Tyskland

Tyskernes
reiseinteresser
og reiseplaner
• Andelen tyskere som er
interessert i å reise til utlandet på
en ferie- og fritidsreise de
kommende 3 årene har falt med i
overkant av 10 prosentpoeng i
løpet av pandemien. Fra en
andel av befolkningen på 69
prosent i januar-mars 2020 til kun
58 prosent i april 2021.
• Interessen for å reise til Norge de
neste 5 årene er ikke målt på
samme måte tidligere. Den viser
at i overkant av 1 av 4 tyskere er
interessert i å reise på ferie til
Norge.

Tyskernes interesse for å reise til utlandet og Norge på kort og litt lengre sikt

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise
til utlandet på en ferie- og fritidsreise
de kommende 3 årene

Personer som planlegger eller
vurderer å reise på ferie til utlandet i
løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise
til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

2%

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i
sommerhalvåret (mai til oktober) de neste 5
årene?
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Topp 10
reisemål

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Top 10 og Norge.
Prosentfordeling blant personer som planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie i løpet av de neste 6 månedene

Høsten 2020

Vår 2021

Sør-Europa og
nabolandene topper
tyskernes ønskeliste
over reisemål de neste 6
månedene.
Mange vil også til Norge,
selv om andelen av de som
vil til Norge er lavere enn i
høst.

28%

28%

22%
20%
19%
17%

17%

17%
16%

12%

11%

15%

15%

12%

12%

12%
10%

11%
9%
6%

5%

Personer som planlegger
eller vurderer å reise på
ferie til utlandet i løpet av
de neste 6 månedene

Italia

Østerrike

Spania

Hellas

Frankrike Danmark Nederland

Kroatia/
Slovenia/
Montenegro

5%

Sveits

Storbritannia

…

Norge

28

Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land har blitt litt mindre
attraktive enn tidligere
• I alle land er reiser i eget land det som
har økt mest i attraktivitet i løpet av
pandemien.
• Alle de nordiske landene, med unntak av
Sverige, kommer godt ut av pandemien.
Island og Norge kommer godt ut i
Tyskland.
• På tross av at mange land i Sør-Europa
oppleves som mindre attraktive enn
tidligere, topper disse landene listen over
reisemål de neste 6 månedene blant de
som planlegger eller vurderer å reise til
utlandet.

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til under koronapandemien? Prosent av tyskere som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene

Mindre
attraktivt

16%

16%

17%

16%

19%

24%

27%

32%

33%

30%
41%

43%

42%

54%

52%

54%

6%

5%

4%

56%

Uendret

69%

71%

73%

71%
68%

63%

59%

60%

63%

Mer attraktivt
28%
15%

13%

11%

10%

10%

9%

9%

8%

7%
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Tyskland

Den perfekte
sommerferie for
potentielle tyske
turister

Den perfekte sommerferie
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Størrelsen på ordene indikerer hvor ofte det forekommer.

I want to have a good
time together with my
family

I would like to go to the
beach and sea, but the
destination should not
be overrun by tourists.

Holiday home by the Danish
North Sea, French North Sea or
the Mediterranean sea

• Folk ble bedt om å beskrive
den perfekte sommerferie med
opptil tre ulike
setninger/stikkord. Nesten alle
har svart ufyllende på
spørsmålet.
• Naturopplevelser, ro,
rundreiser, kultur og
avslapning er viktig for mange.
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Norway, Lofoten. Experience the open
landscape, hike with Vikings, stay
overnight in secluded places, race with
trolls, catch a fish and enjoy eating it

Backpacking in
Norwway.

I would like to travel with
someone who shares my
interests, such that we can
share a wonderfull holiday
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Tyskland

Holdninger til
bærekraft og reiser

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand?Prosenter på eller unner 3% er skjult.
Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

«Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg»

De som er interessert i å reise
til Norge er mer opptatt av å ta
hensyn til miljø, klima og natur
enn de som ikke er interessert i
å reise til Norge.

Vet ikke
«Jeg vil endre måten jeg
reiser på for å ta mer hensyn
til miljø, klima og natur»

45%
43%

63%/ 40%

29%

18%

66%/ 51%

"Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg"

vil endre måten de reiser
på for å ta mer hensyn til
miljø, klima og natur

23%

22%

5% 4%

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

De som kunne tenke seg å reise
på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

65%
58%

58%

53%

52%

46%

50%

46%

43% 46%
21%

De som vurderer å reise til
utlandet, men ikke Norge

13%
2%
Reise mindre med
Velge
Handle mer hos
Velge
Velge bedrifter
fly
destinasjoner som lokale bedrifter når land/destinasjoner som gjør en særlig
tar bærekraft på
jeg reiser
som er nærmere innsats for miljøet
alvor

Reise mindre til
utlandet

3%

Ingen av disse

31

Tyskland

Aktiviteter i Norge og
andre utlandsdestinasjoner

Hvilke aktiviteter vil turistene oppleve i Norge (de neste 5 år)/på utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene?
Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

På ferie i Norge

• De som har svart at de er
interessert i å reise til Norge
enten de neste 6 månedene
eller de neste 5 årene har fått
spørsmål om norske fjorder og
fjell.

• Naturopplevelser og aktiviteter
er definitivt den viktigst for flest
når de planlegger en reise til
Norge.

0%

På utenlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre
aktiviteter)
Besøke kjente naturattraksjoner
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
Rundreise
Oppleve kulturattraktsjoner
Historiske steder og bygninger
Bli kjent med kultur og livsstil
Oppleve mat og matkultur

• Folk ser for seg en Norgesreise
full av både natur- og kulturopplevelser. Mer enn 50
prosent vil reise på en
rundreise.

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen
Byopplevelser
Strand, sol og bad
Delta på konserter, festivaler, arrangementer
Besøke venner og familie
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Tyskland

Smittefrykten er
fremdeles høy

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av dem som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de neste 5 årene.

Helt uenig

Tyskerne som er interessert i
å reise til Norge de neste 5
årene er noe mer bekymret for
smitte enn de som vil reise til
utlandet allerede de neste 6
månedene.

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren

De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Jeg er bekymret for at andre ikke er flinke til å holde
avstand og ta hensyn til smittevern når jeg reiser

Jeg er bekymret for å reise med buss og tog pga.
smittefaren

Delvis uenig

4%

5%10%

5% 5% 12%

13% 9%

17%

9% 5% 17%

12% 12%

23%

Hverken eller /
Vet ikke

Delvis enig

19%

62%

32%

26%

45%

35%

34%

27%

Helt enig

35%

26%
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Tyskland

Barrierer for å reise på ferie til
utlandet de neste 6 månedene

•

•

Reiseråd fra myndighetene er
fremdeles det mest avgjørende
for om folk vil reise på ferie de
neste 6 månedene.

•

At det er enkelt å avbestille og få pengene
igjen er viktig for nesten halvparten av de
som vurderer å reise til utlandet de neste
6 månedene.
1 av 3 frykter at avlysninger,
kanselleringer og lignende kan ødelegge
ferieplanene.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie til utlandet de neste 6 månedene? Andelen av reisende som planlegger en utlandstur. Flere svar mulige.

De som kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene
54%

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke Norge

57%
45%

46%

45%

46%

45%
38%

40%

39%

39%
32%

33%
26%

Reiseråd fra
myndighetene

Det er mulig å reise Jeg slipper å bekymre
på en trygg og sikker meg for å ta med
måte
smitte tilbake til
hjemstedet mitt

Om grensene er
stengt eller ikke

Det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

30%

33%

At jeg (og mine
Husholdningens At det er mulig å reise
nærmeste) har blitt økonomiske situasjon
dit jeg vil
vaksinert

27%

28%

Det er mulig å ta
ferien på sparket

31%
25%

25%

28%

Det er mulig å reise
At det er enkelt å
uten frykt for
reise til destinasjonen
kansellering og
i egen bil
lignende
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Tyskland

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

• Nærmere 80 prosent av tyskerne, som er
interessert i å reise til Norge de neste 5
årene, har ikke vært i Norge på en feriereise
tidligere eller det er mer enn 10 år siden
forrige besøk.
• Det er mange unge tyskere som viser
interesse for Norge.

Jeg vil bestille reisen fra en
reisearrangør, som kan sette
sammen en samlet pakkereise der
det meste er inkluderet

58%
Jeg vil sette sammen reisen selv,
ikke kjøpe en pakkereise (f.eks
kjøpe fly- eller fergebilllett et sted og
hotell et annet sted)

35%

7%

Vet ikke

Har du vært i Norge på en ferie- eller fritidsreise tidligere?

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Ja, for 4-10 år siden

14%
De som kunne tenke
seg å reise på en ferie
til Norge i
sommerhalvåret i løpet
av de neste 5 årene

64%

Ja, for mer enn 10 år siden

9%
Nei

14%
Vet ikke
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Karakteristikk av de potentielle tyske turistene

Hvem er de potensielle tyske
reisende til Norge?

De som kunne tenke
seg å reise på en ferie til Norge
i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke til Norge

Norge er mer
attraktiv enn før 20%
/ 7%
korona

48% kvinner
/ 52%

23%
15%
/ 19%

Norge er mindre
attraktiv enn før
korona

19%

17%

/ 30%

har vært på
feriereise i
Norge

18%
/ 24%
66+ år

43% / 42%
33% har barn

har en høyere
inntekt enn
medianen

/ 29%

33%
36% / 16%

23%

/ 17%
/ 15%
/ 16%
/ 28%
18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år

Jeg har ikke reist på lang
tid, så jeg føler at jeg kan
fly med god
samvittighet i tiden
som kommer

31%
/ 13%

har vært på
feriereise i
utlandet flere enn
4 ganger de siste
tre årene

Er bekymret for koronautviklingen

80%
/ 82%

78%
/ 69%

Er bekymret for
klimakrisen

Er bekymret for
utviklingen i økonomien

68%
/ 74%
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Dypdykk ned i resultater
fra England
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England

Engelskmenns
reiseinteresser
og reiseplaner
• Andelen av engelskmenn som er
interessert i å reise til utlandet på
en ferie- og fritidsreise de
kommende 3 årene har falt med
14 prosentpoeng i løpet av
pandemien, fra en andel av
befolkningen på 72 prosent i
januar-mars 2020 til kun 58
prosent i april 2021.
• Interessen for å reise til Norge de
neste 5 årene er ikke målt på
samme måte tidligere. Den viser
at i overkant av 1 av 4
engelskmenn er interessert i å
reise på ferie til Norge.

Engelskmennenes interesse for å reise til utlandet og Norge på kort og litt lengre sikt

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise
til utlandet på en ferie- og fritidsreise
de kommende 3 årene

Personer som planlegger eller
vurderer å reise på ferie til utlandet i
løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise
til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

1%

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i
sommerhalvåret (mai til oktober) de neste 5
årene?
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Topp 10
reisemål

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Top 10 og Norge.
Prosentfordeling blant personer som planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie i løpet av de neste 6 månedene

Høsten 2020

Vår 2021

Sør-Europa og nabolandene
topper engelskmennenes
ønskeliste over reisemål de
neste 6 månedene. USA er
også på topp 5 for
engelskmenn den kommende
tiden.

28%
26%
23%

23%

22%

22%

21%

Norge var betydelig mer
populært som reisemål før
forrige vintersesong, enn ved
inngangen til årets
sommersesong.

15%

15%

15%

15%

13%
12%

11%
10% 10%
9%

8%

9%

7%
6%
5%

Personer som planlegger
eller vurderer å reise på
ferie til utlandet i løpet av
de neste 6 månedene

Spania

Italia

Hellas

Frankrike

USA

Portugal

Tyrkia

Tyskland

Irland

Kroatia/
Slovenia/
Montenegro

…

Norge
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land har blitt litt mindre
attraktive enn tidligere

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før
korona-pandemien? Prosent av engelskmenn som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3
årene

13%

• Mange opplever at landene rundt
Middelhavet er blitt mindre attraktive å reise
til enn før pandemien, dette gjelder særlig de
landene som har vært hardt rammet.
• Norge, sammen med Island og Sverige,
kommer relativt upåvirket ut av pandemien.
• På tross av at Italia og Spania oppleves som
mindre attraktive ferieland enn tidligere,
topper disse landene listen over reisemål de
neste 6 månedene. Det er også interessant å
merke seg at Hellas, som kommer relativt
godt ut av pandemien målt i attraktivitet,
også gjør et hopp på listen over reisemål
sammenlignet med høsten 2020 (se forrige
side).

Mindre
attraktivt

14%

14%

15%

18%

22%

27%

20%

23%

36%

41%

48%

Uendret

53%

73%
76%

78%

78%

77%

72%

63%

77%

73%
60%

52%
47%
43%

Mer attraktivt
14%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%
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England

Den perfekte
sommerferie for
potentielle
engelske turister
• Folk ble bedt om å beskrive
den perfekte sommerferie med
opptil tre ulike
setninger/stikkord. Nesten alle
har svart ufyllende på
spørsmålet.

Den perfekte sommerferie
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Størrelsen på ordene indikerer hvor ofte det forekommer.

All inclusive luxury
location combined with
some culture and a beach
with surfing available

To a cabin in the woods
walks in nature peace
and reading books with
friends

Want to enjoy a tranquil
peaceful and relaxing
environment with family
members

• Familie, avslapning, god mat
og sol, strand og varme er
viktig for mange av de som
også vil til Norge i fremtiden.
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Always try to explore the area
when we go on holiday and
even better if there s a chance
to meet interesting people

With my girlfriend we
travel to see dramatic
coastlines beautiful
scenery and delicious food

Some aspect of
adventure or physical
activity and exploring the
local area

41

England

Holdninger til
bærekraft og reiser

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? Prosenter på eller unner 3% er skjult.
Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

«Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg»

De som er interessert i å reise til
Norge er mer opptatt av å ta
hensyn til miljø, klima og natur
enn de som ikke er interessert i
å reise til Norge.

Vet ikke
«Jeg vil endre måten jeg
reiser på for å ta mer hensyn
til miljø, klima og natur»

45%

43%

59%/ 38%

31%

66%/ 59%

"Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg"

14%

vil endre måten de reiser
på for å ta mer hensyn til
miljø, klima og natur

23%

23%

3% 7%

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

De som kunne tenke seg å reise
på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

67%

61%

59%

54%

57%
50%

47%

40%

43%
32%

37%
27%

De som vurderer å reise til
utlandet, men ikke til Norge
2%
Velge bedrifter
Velge
Reise mindre med Handle mer hos
Velge
som gjør en særlig destinasjoner som
fly
lokale bedrifter når land/destinasjoner
innsats for miljøet tar bærekraft på
jeg reiser
som er nærmere
alvor

Reise mindre til
utlandet

5%

Ingen av disse
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England

Aktiviteter i Norge
og andre utlandsdestinasjoner

Hvilke aktiviteter vil turistene oppleve i Norge (de neste 5 år)/på utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene?
Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

På ferie i Norge

0%

• De som har svart at de er
interessert i å reise til Norge
enten de neste 6 månedene
eller de neste 5 årene har fått
spørsmål om norske fjorder og
fjell, de øvrige har fått kyst og
fjell generelt.
• Natur, kultur, historie og
matopplevelser er alle viktige
elementer i en Norgesferie for
engelskmenn. Der tyske
reisende er mye mer ensidig
fokusert på natur er
engelskmenn mer opptatt av
natur og kultur, og natur og
byopplevelser.

På utenlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Oppleve kulturattraksjoner
Historiske steder og bygninger
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
Oppleve mat og matkultur
Byopplevelser
Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre
aktiviteter)
Bli kjent med kultur og livsstil
Besøke kjente naturattraksjoner

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen
Rundreise
Delta på konserter, festivaler, arrangementer
Strand, sol og bad
Besøke venner og familie
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England

Smittefrykten er
fremdeles høy

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av dem som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de neste 5 årene.

Helt uenig

Engelskmenn som er
interessert i å reise til Norge
de neste 5 årene, er noe mer
bekymret for smitte enn de
som vil reise til utlandet de
neste 6 månedene.

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

3% 4%8%

Jeg er bekymret for at andre ikke er flinke til å holde
avstand og ta hensyn til smittevern når jeg reiser

4% 5% 16%

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

3%8% 18%

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Delvis uenig

Jeg er bekymret for å reise med buss og tog pga.
smittefaren

6% 15%

5% 14%

19%

22%

Hverken eller /
Vet ikke

Delvis enig

28%

57%

44%

Helt enig

32%

40%

32%

31%

29%

33%

25%
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England

Barrierer for å reise på ferie til
utlandet de neste 6 månedene

•

•

At det er trygt og sikkert, og at det er
mulig å avbestille er mest avgjørende
for om britene velger å reise til utlandet
de neste 6 månedene.

•

Engelskmenn er også mer opptatt av at
det må være mulig å reise uten frykt for
kanselleringer.
29 prosent av de som kunne tenke seg
Norge planlegger å reise til utlandet
allerede de neste 6 månedene.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie til utlandet de neste 6 månedene? Andelen av reisende som planlegger en utlandstur. Flere svar mulige.

De som kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene
64%

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke Norge

61%
52%

55%
48%

51%

46%
39%

44%

43%

37%

45%

42%
35%

31%

36%
29%
20%

21%

23%
16%
10%

Det er mulig å reise
på en trygg og sikker
måte

Det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

Reiseråd fra
myndighetene

Jeg slipper å bekymre
At jeg (og mine
meg for å ta med
nærmeste) har blitt
smitte tilbake til
vaksinert
hjemstedet mitt

Det er mulig å reise
uten frykt for
kansellering og
lignende

Om grensene er
stengt eller ikke

At det er mulig å reise Husholdningens
dit jeg vil
økonomiske situasjon

Det er mulig å ta
ferien på sparket

At det er enkelt å
reise til destinasjonen
i egen bil
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England

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

• 1 av 5 har vært i Norge på en ferie- og
fritidsreise i løpet av de siste 10 årene.

Jeg vil bestille reisen fra en
reisearrangør, som kan sette
sammen en samlet pakkereise der
det meste er inkludert

54%

40%

• 48 prosent av engelskmenn kunne tenke seg
å reise til Norge de neste 5 årene. Interessen
er høyest i aldersgruppen 18-35 år.

6%

Jeg vil sette sammen reisen selv,
ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.
kjøpe fly- eller fergebillett et sted og
hotell et annet sted)
Vet ikke

Har du vært i Norge på en ferie- eller fritidsreise tidligere?

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Ja, for 4-10 år siden
De som kunne tenke
seg å reise på en ferie
til Norge i
sommerhalvåret i løpet
av de neste 5 årene

11%

68%

Ja, for mer enn 10 år siden

11%
Nei

10%
Vet ikke
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Karakteristikk av de potentielle engelske turister

Hvem er de potensielle engelske
reisende til Norge?

De som kunne tenke
seg å reise på en ferie til Norge
i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke til Norge

Norge er mer
attraktiv enn før 15%
/ 5%
korona

53% kvinner
/ 49%

29%
14%
/ 15%

Norge er mindre
attraktiv enn før
korona

21%

15%

/ 41%

har vært på
feriereise i
Norge

15%
/ 22%
66+ år

40% / 38%
35% har barn

har en høyere
inntekt enn
medianen

/ 34%

49%
32% / 16%

20%

/ 19%
/ 19%
/ 18%
/ 23%
18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år

Jeg har ikke reist på lang
tid, så jeg føler at jeg kan
fly med god
samvittighet i tiden
som kommer

32%
/ 13%

har vært på
feriereise i
utlandet flere enn
4 ganger de siste
tre årene

Er bekymret for koronautviklingen

79%
/ 78%

77%
/ 75%

Er bekymret for
klimakrisen

Er bekymret for
utviklingen i økonomien

78%
/ 75%
47

Dypdykk ned i resultater
fra Danmark

© CH - VisitNorway.com

Danmark

Danskenes
reiseinteresser
og reiseplaner
• Andelen dansker som er
interessert i å reise til utlandet
på en ferie- og fritidsreise de
kommende 3 årene falt med 5
prosentpoeng frem til høsten
2020. Nå viser målingene i
Danmark tegn til normalisering
og andelen er tilbake omtrent på
samme nivå som før korona.
• Andelen som vil reise til utlandet
allerede de kommende 6
månedene er høyest i
Nederland, Tyskland og
Danmark.

Danskenes interesse for å reise til utlandet og Norge på kort og litt lengre sikt

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise
til utlandet på en ferie- og fritidsreise
de kommende 3 årene

Personer som planlegger eller
vurderer å reise på ferie til utlandet i
løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise
til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

3%

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i
sommerhalvåret (mai til oktober) de neste 5
årene?
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Topp 10
reisemål

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Top 10 og Norge.
Prosentfordeling blant personer som planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie i løpet av de neste 6 månedene

Høsten 2020

Vår 2021

Tysland og Sør-Europa
topper danskenes
ønskeliste over reisemål de
kommende 6 månedene.

32%
30%

Mange vil til Norge, selv om
andelen som vil hit er
lavere enn ved inngangen
til vinter- og skisesongen.

23%
20%
19%

17%

17%

16%

16%
15%

10%

11%
10%

10%
8%
6%

7%

8%

6%

Personer som planlegger
eller vurderer å reise på
ferie til utlandet i løpet av
de neste 6 månedene

3%

Tyskland

Spania

Italia

Hellas

Frankrike

Sverige

Norge

Storbritannia

Portugal

USA
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land har blitt litt mindre
attraktive enn tidligere

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før
korona-pandemien? Prosent av dansker som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3
årene

5%

6%

7%

8%

13%

• Danmark som ferieland er blitt mye mer
attraktivt for dansker enn før pandemien.
• For de fleste land er vurderingen av attraktivitet
i ferd med å normalisere seg, med unntak av
de særlig hardt rammede landene i Sør-Europa
og Sverige. Disse landene oppleves som
mindre attraktive å reise til nå enn før
pandemien.

• På tross av at mange land i Sør-Europa
oppleves som mindre attraktive enn tidligere,
topper disse landene listen over reisemål de
neste 6 månedene blant de som planlegger
eller vurderer å reise til utlandet.

Mindre
attraktivt

12%

14%
22%

24%

27%

9%
15%

24%

68%
81%

Uendret

85%

87%

81%

80%

84%

72%

71%

68%

88%
82%

72%

Mer attraktivt
28%
13%

8%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%
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Danmark

Den perfekte
sommerferie for
potentielle danske
turister
• Folk ble bedt om å beskrive
den perfekte sommerferie med
opptil tre ulike
setninger/stikkord. Nesten alle
har svart ufyllende på
spørsmålet.

Den perfekte sommerferie
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Størrelsen på ordene indikerer hvor ofte det forekommer.

Stemningsfulle
naturopplevelser, ville
dyr, høyfjell og det
store hav

Solferie strandferie på
hotell med
svømmebasseng og all
inclusive nær stranden for
hele familien

Solen og naturen som omgir
meg - både storby og land

• Å være sammen og dele
opplevelser med familie og
venner er viktig for mange når
det åpnes opp igjen.
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Feriehuset i Danmark hvis vi i
rolig tempo nyter et nytt sted i
landet og spiller en runde golf

Se og opplev naturen på
Island med nærmeste
familie

Gjerne lenger unna med plass
til kulturopplevelser naturen
opplever god mat og et trygt
miljø for en familie med små
barn
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Danmark

Holdninger til
bærekraft og reiser

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? Prosenter på eller unner 3% er skjult.
Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

«Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg»

De som er interessert i å reise til
Norge er mer opptatt av å ta
hensyn til miljø, klima og natur
enn de som ikke er interessert i
å reise til Norge.

Vet ikke
«Jeg vil endre måten jeg
reiser på for å ta mer hensyn
til miljø, klima og natur»

30%

52%/ 35%

32%
21%

44%/ 34%

"Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg"

35%

33%

vil endre måten de reiser
på for å ta mer hensyn til
miljø, klima og natur

11%

10%

9%

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

De som kunne tenke seg å reise
på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

61%
53%
44% 45%

47%
39%

39%

32%

38%

33%
22%

De som vurderer å reise til
utlandet, men ikke Norge

16%
7%

Reise mindre med
Velge
Handle mer hos
Velge
Velge bedrifter
fly
land/destinasjoner lokale bedrifter når destinasjoner som som gjør en særlig
som er nærmere
jeg reiser
tar bærekraft på innsats for miljøet
alvor

Reise mindre til
utlandet

6%

Ingen av disse
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Danmark

Aktiviteter i
Norge og andre
utlandsdestinasjoner

Hvilke aktiviteter vil turistene oppleve i Norge (de neste 5 år)/på utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene?
Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

På ferie i Norge

0%
•

•

•

De som har svart at de er
interessert i å reise til Norge
enten de neste 6 månedene
eller de neste 5 årene har fått
spørsmål om norske fjorder og
fjell, de øvrige har fått kyst og
fjell generelt.

Fjorder, fjell og aktiviteter i
naturen er definitivt viktigst for
det store flertallet av dansker
som vurderer å reise til Norge
om sommeren.

På utlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre
aktiviteter)

Historiske steder og bygninger
Besøke kjente naturattraksjoner
Oppleve kulturattraksjoner
Byopplevelser
Rundreise
Oppleve mat og matkultur

Besøke venner og familie

De som er opptatt av mat og
matkultur ser ut til å vurdere
andre reisemål enn Norge.

Bli kjent med kultur og livsstil
Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen
Strand, sol og bad
Delta på konserter, festivaler, arrangementer
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Danmark

Smittefrykten er
fremdeles høy

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av dem som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de neste 5 årene.

Helt uenig

Danskene som er interessert i
å reise til Norge de neste 5
årene er noe mer bekymret for
smitte enn de som vil reise til
utlandet allerede de neste 6
månedene.

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

5% 2%8%

6% 6% 15%

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Jeg er bekymret for at andre ikke er flinke til å holde
avstand og ta hensyn til smittevern når jeg reiser

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Delvis uenig

Jeg er bekymret for å reise med buss og tog pga.
smittefaren

7% 10%

15%

16%

12% 15%

26%

22%

27%

Hverken eller /
Vet ikke

Delvis enig

22%

64%

39%

34%

Helt enig

35%

24%

27%

20%

29%

17%
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Danmark

Barrierer for å reise på ferie til
utlandet de neste 6 månedene

•

•

Reiseråd fra myndighetene er fremdeles
det absolutt mest avgjørende for om
danskene vil reise på ferie til utlandet de
neste 6 månedene. Dette er viktigere i
Danmark enn i noen av de øvrige
landene som er kartlagt.

•

Blant danskene som vurderer å reise til
utlandet allerede de neste 6 månedene er
det også avgjørende at de får mulighet til
å reise akkurat dit de selv vil. Dette er
viktigere for danskene enn for de øvrige.
Det er 35 prosent av de som kunne tenke
seg Norge, som vurderer å reise til
utlandet allerde de neste 6 månedene.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie til utlandet de neste 6 månedene? Andelen av reisende som planlegger en utlandstur. Flere svar mulige.

De som kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

64%

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke Norge

65%
44%

44%

43%

43%

40%

48%

45%
36%

30%

35%
28%

28%
22%

15%

Reiseråd fra
myndighetene

Det er mulig å reise
på en trygg og sikker
måte

At jeg (og mine
nærmeste) har blitt
vaksinert

Om grensene er
stengt eller ikke

At det er mulig å reise Jeg slipper å bekymre
dit jeg vil
meg for å ta med
smitte tilbake til
hjemstedet mitt

Det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

20%

21%

20%

20%

Husholdningens
Det er mulig å reise
At det er enkelt å
økonomiske situasjon
uten frykt for
reise til destinasjonen
kansellering og
i egen bil
lignende

18%

18%

Det er mulig å ta
ferien på sparket
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Danmark

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk
65%

• Nærmere halvparten av unge dansker
mellom 18-35 år er interessert i å reise til
Norge de neste 5 årene.

Jeg vil sette sammen reisen selv,
ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.
kjøpe fly- eller fergebillett et sted og
hotell et annet sted)

24%

• Flertallet vil sette sammen reisen selv, men 1
av 4 er interessert i å kjøpe en pakkereise
der det meste er inkludert.

Jeg vil bestille reisen fra en
reisearrangør, som kan sette
sammen en samlet pakkereise der
det meste er inkludert

11%

Vet ikke

Har du vært i Norge på en ferie- eller fritidsreise tidligere?

Ja,i løpet av de siste 3 årene

18%
Ja, for 4-10 år siden
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

34%
Ja, for mer enn 10 år siden

30%
Nei

17%
Vet ikke
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Karakteristikk av de potentielle dasnke turister

Hvem er de potensielle danske
reisende til Norge?

De som kunne tenke
seg å reise på en ferie til Norge
i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke til Norge

Norge er mer
attraktiv enn før 14%
/ 3%
korona

50% kvinner
/ 50%

25%
4%
/ 10%

Norge er mindre
attraktiv enn før
korona

14%

16%

/ 40%

har vært på
feriereise i
Norge

22%
/ 24%
66+ år

42% / 46%
51% har barn

har en høyere
inntekt enn
medianen

/ 32%

40%
82% / 62%

23%

/ 20%
/ 15%
/ 17%
/ 25%
18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år

Jeg har ikke reist på lang
tid, så jeg føler at jeg kan
fly med god
samvittighet i tiden
som kommer

33%
/ 15%

har vært på
feriereise i
utlandet flere enn
4 ganger de siste
tre årene

Er bekymret for koronautviklingen

65%
/ 68%

60%
/ 47%

Er bekymret for
klimakrisen

Er bekymret for
utviklingen i økonomien

47%
/ 51%
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fra Sverige
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Sverige

Svenskenes
reiseinteresser
og reiseplaner
• Andelen svensker som er interessert
i å reise til utlandet på en ferie- og
fritidsreise de kommende 3 årene
har falt moderat gjennom pandemien
til 63 prosent av befolkningen.
• Andelen som vil reise til utlandet
allerede de neste 6 månedene er
noe lavere i Sverige enn i de øvrige
landene målingen er gjennomført.
• Selv om Sverige og Norge har en
lang felles grense er det bare 30
prosent av befolkningen som
vurderer Norge som et aktuelt
feriemål om sommeren de neste 5
årene.

Svenskenes interesse for å reise til utlandet og Norge på kort og litt lengre sikt

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise
til utlandet på en ferie- og fritidsreise
de kommende 3 årene

Personer som planlegger eller
vurderer å reise på ferie til utlandet i
løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise
til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

2%

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i
sommerhalvåret (mai til oktober) de neste 5
årene?
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Topp 10
reisemål

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Top 10 og Norge.
Prosentfordeling blant personer som planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie i løpet av de neste 6 månedene

35% 35%

Høsten 2020

Vår 2021

Sør-Europa og
nabolandene topper
svenskenes ønskeliste
over reisemål de neste 6
månedene.
I Sverige er mindre
endringer på reisemål fra
inngangen til
vintersesongen, enn den er
i de fleste andre land.

20%

19%

19%

16%
14%
12%

13%

14%
13%
12%

13%
12%
10%

10% 10%

9%

9%

6%

Personer som planlegger
eller vurderer å reise på
ferie til utlandet i løpet av
de neste 6 månedene

Spania

Danmark

Hellas

Tyskland

Frankrike

Italia

Storbritannia

Kroatia/
Slovenia/
Montenegro

Norge

USA
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land har blitt litt mindre
attraktive enn tidligere
• I alle land har reiser i eget land blitt mer
attraktivitet i løpet av pandemien.
• En stor andel av svenskene opplever at
Norge har blitt mindre attraktivt å reise til enn
før pandemien. Hele 28 prosent svarer at
Norge har blitt mindre attraktivt enn tidligere.
Da denne målingen ble gjennomført i
september svarte hele 39 prosent av
svenskene at Norge hadde blitt en mindre
attraktivt reisemål. Så tross svake tall er
forholdet i ferd med å normalisere seg.

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive deg å reise til enn før koronapandemien? Prosent av svensker som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene

Mindre
attraktivt

18%

20%
28%

24%
30%
38%

26%
34%

30%

31%

29%
37%

44%

54%

Uendret
68%
64%

69%
64%
55%

69%
60%

66%

65%

67%
59%

50%

Mer attraktivt

29%
11%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

3%
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Sverige

Den perfekte
sommerferie for
potensielle svenske
turister

Den perfekte sommerferie
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Størrelsen på ordene indikerer hvor ofte det forekommer.

Sol og bading, samt
dagsturer og fantastiske
matopplevelser

Familie, opplev natur,
varme bad og god mat i
Italia eller Middelhavet

Flere litt kortere turer til
destinasjoner i Europa og
Sverige. Ski, klatring, golf og
matkultur

• Folk ble bedt om å beskrive
den perfekte sommerferie med
opptil tre ulike
setninger/stikkord. Nesten alle
har svart ufyllende på
spørsmålet.
• Naturopplevelser, ro,
rundreiser, kultur og
avslapning er viktig for mange.
De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

En fysisk aktiv tur med
barna mine til sjøen der vi
spiser fantastisk sjømat

Jeg vil reise på busstur til
Norge med venner
Bo i en hytte for å
komme nærmere
lokalbefolkningen og
utover turistfeltene
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Holdninger til
bærekraft og reiser

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? Prosenter på eller unner 3% er skjult.
Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

«Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg»

De som er interessert i å reise til
Norge er mer opptatt av å ta
hensyn til miljø, klima og natur
enn de som ikke er interessert i
å reise til Norge.

Vet ikke
«Jeg vil endre måten jeg
reiser på for å ta mer hensyn
til miljø, klima og natur»

52%
44%

77%/ 44%

25%

60%/ 43%

"Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg"

20%

vil endre måten de reiser
på for å ta mer hensyn til
miljø, klima og natur

26%
17%
6% 7%

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

De som kunne tenke seg å reise
på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

62%

57%
40%

36%

39% 42%

37%

35%
28%

40%

35% 32%

De som vurderer å reise til
utlandet, men ikke Norge

7%
Reise mindre med
Velge
Velge
fly
land/destinasjoner destinasjoner som
som er nærmere tar bærekraft på
alvor

Reise mindre til
utlandet

Velge bedrifter
Handle mer hos
som gjør en særlig lokale bedrifter når
innsats for miljøet
jeg reiser

4%

Ingen av disse
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Sverige

Aktiviteter i
Norge og andre
utlandsdestinasjoner

Hvilke aktiviteter vil turistene oppleve i Norge (de neste 5 år)/på utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene?
Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

På ferie i Norge

0%
•

•

•

De som har svart at de er
interessert i å reise til Norge
enten de neste 6 månedene
eller de neste 5 årene har fått
spørsmål om norske fjorder og
fjell, de øvrige har fått kyst og
fjell generelt.

Fjorder, fjell og aktiviteter i
naturen er definitivt viktigst for
det store flertallet av svensker
som vurderer å reise til Norge
om sommeren.

På utenlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre
aktiviteter)

Besøke kjente naturattraksjoner
Historiske steder og bygninger
Rundreise
Oppleve kulturattrasjoner
Byopplevelser
Besøke venner og familie

Oppleve mat og matkultur

De som er opptatt av mat og
matkultur ser ut til å vurdere
andre reisemål enn Norge.

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen
Bli kjent med kultur og livsstil
Strand, sol og bad
Delta på konserter, festivaler, arrangementer
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Sverige

Smittefrykten er
fremdeles høy

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av dem som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de neste 5 årene.

Helt uenig

Svenskene som er interessert
i å reise til Norge de neste 5
årene er noe mer bekymret for
smitte, hvordan pandemien vil
utvikle seg, men også for
klima og utviklingen i
økonomien enn de som vil
reise til utlandet allerede de
neste 6 månedene.

De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Jeg er bekymret for at andre ikke er flinke til å holde
avstand og ta hensyn til smittevern når jeg reiser

Delvis uenig

3% 2%12%

2% 5% 15%

3%
6%

20%

Hverken eller /
Vet ikke

Delvis enig

38%

45%

43%

40%

Jeg er bekymret for å reise med buss og tog pga.
smittefaren

5%10%

20%

35%

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren

6% 12%

19%

33%

Helt enig

35%

32%

30%

30%
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Barrierer for å reise på ferie til
utlandet de neste 6 månedene

•

•

For svenskene er det mest avgjørende
at det er mulig å reise på en trygg og
sikker måte.

Svenskene er noe mer opptatt av vaksine
enn de øvrige.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie til utlandet de neste 6 månedene? Andelen av reisende som planlegger en utlandstur. Flere svar mulige.

De som kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene
55%

56%

52%

47%

47%

46%

44%

46%

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke Norge

45%
39%

38%
29%

29%

30%

28%

26%

27%

29%
20%

22%
13%

Det er mulig å reise
på en trygg og sikker
måte

Reiseråd fra
myndighetene

At jeg (og mine
nærmeste) har blitt
vaksinert

Det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

Jeg slipper å bekymre
meg for å ta med
smitte tilbake til
hjemstedet mitt

Om grensene er
stengt eller ikke

Det er mulig å reise
Husholdningens At det er mulig å reise
uten frykt for
økonomiske situasjon
dit jeg vil
kansellering og
lignende

Det er mulig å ta
ferien på sparket

14%

At det er enkelt å
reise til destinasjonen
i egen bil
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Sverige

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk
79%

• Mer enn halvparten av alle svensker mellom
18-35 år er interessert i å reise til Norge de
neste 5 årene. Nesten halvparten av disse
har aldri besøkt Norge på en ferie- og
fritidsreise tidligere.
• Hele 30 prosent av de yngste er interessert i
å kjøpe en pakkereise til Norge.

Jeg vil bestille reisen fra en
reisearrangør, som kan sette
sammen en samlet pakkereise der
det meste er inkludert
Jeg vil sette sammen reisen selv,
ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.
kjøpe fly- eller fergebillett et sted og
hotell et annet sted)

16%
5%

Vet ikke

Har du vært i Norge på en ferie- eller fritidsreise tidligere?

Ja,i løpet av de siste 3 årene

17%
Ja, for 4-10 år siden
De som kunne tenke
seg å reise på en ferie
til Norge i
sommerhalvåret i løpet
av de neste 5 årene

28%
Ja, for mer enn 10 år siden

32%
Nei

23%
Vet ikke
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Karakteristikk av de potentielle svenske turister

Hvem er de potensielle svenske
reisende til Norge?

De som kunne tenke
seg å reise på en ferie til Norge
i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke til Norge

Norge er mer
attraktiv enn før 15%
/ 2%
korona

47% kvinner
/ 51%

26%
22%
/ 33%

Norge er mindre
attraktiv enn før
korona

17%

16%

/ 47%

har vært på
feriereise i
Norge

20%
/ 26%
66+ år

43% / 47%
33% har barn

har en høyere
inntekt enn
medianen

/ 30%

42%
77% / 66%

20%

/ 19%
/ 16%
/ 16%
/ 24%
18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år

Jeg har ikke reist på lang
tid, så jeg føler at jeg kan
fly med god
samvittighet i tiden
som kommer

29%
/ 15%

har vært på
feriereise i
utlandet flere enn
4 ganger de siste
tre årene

Er bekymret for koronautviklingen

75%
/ 70%

67%
/ 58%

Er bekymret for
klimakrisen

Er bekymret for
utviklingen i økonomien

56%
/ 49%
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Dypdykk ned i resultater
fra Frankrike
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Frankrike

Franskmenns
reiseinteresser
og reiseplaner
•

Andelen franskmenn som er
interessert i å reise til utlandet på en
ferie- og fritidsreise de kommende 3
årene har falt fra 65 prosent av
befolkningen før pandemien til 57
prosent i april i år.

•

1 av 4 er interessert i å reise til
utlandet allerede de kommende 6
månedene.

•

Interessen for Norge var høyere i
Frankrike i forkant av høst- og
vintersesongen enn den er ved
inngangen til sommersesongen. Da
svarte 4 prosent at de vurderte Norge
de neste 6 månedene, mot kun 1
prosent i denne målingen. .

Franskmenns interesse for å reise til utlandet og Norge på kort og litt lengre sikt

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise
til utlandet på en ferie- og fritidsreise
de kommende 3 årene

Personer som planlegger eller
vurderer å reise på ferie til utlandet i
løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise
til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

1%

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i
sommerhalvåret (mai til oktober) de neste 5
årene?
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Topp 10
reisemål

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Top 10 og Norge.
Prosentfordeling blant personer som planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie i løpet av de neste 6 månedene

Høsten 2020

Vår 2021

Sør-Europa og
nabolandene topper
franskmenns ønskeliste
over reisemål de neste 6
månedene.

24%
23%

Mange vil også til Norge,
selv om andelen av de som
vil til Norge er betydelig
lavere enn ved forrige
måling i september.

21%

20%
19%
18%
16% 16%

16%
13% 13%
11%

13%

12%

8%

8%

7%

5%

4%

Personer som planlegger
eller vurderer å reise på
ferie til utlandet i løpet av
de neste 6 månedene

Spania

Italia

Portugal

Hellas

USA

Storbritannia

Tyrkia

7%

7%

Malta

4%

Belgia

Kroatia/
Slovenia/
Montenegro

…

Norge
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land har blitt litt mindre
attraktive enn tidligere
• I alle de andre landene vi gjennomførte
undersøkelsen i, er reiser i eget land blitt
mer attraktivt. Her skiller Frankrike seg ut
ved at å reise i Frankrike har blitt mindre
attraktivt enn før pandemien.
• På tross av at Spania og særlig Italia er
blitt mindre attraktive enn før pandemien,
topper disse landene listen over reisemål
de neste 6 månedene blant de som
planlegger eller vurderer å reise til
utlandet.

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før koronapandemien? Prosent av franskmenn som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene

Mindre
attraktivt

16%

17%

19%

19%

18%

19%

23%

27%
33%

22%
34%

37%
46%

Uendret

60%

62%

60%

50%

61%

63%

65%

44%

65%

43%

68%
57%

40%

Mer attraktivt
24%

23%

23%

21%

21%

20%

20%

19%

16%

14%

12%

11%

9%
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Frankrike

Den perfekte
sommerferie for
potentielle franske
turister

Den perfekte sommerferie
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Størrelsen på ordene indikerer hvor ofte det forekommer.

In nature with friends
for new experiences
Sailing, road cycling or
mountain biking or
even tennis and
running

Travel with my husband and my
daughter to a calm place the
sea and the sun and spend
pleasant moments

Folk ble bedt om å beskrive den
perfekte sommerferie med opptil
tre ulike setninger/stikkord.
Nesten alle har svart ufyllende på
spørsmålet.

De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

I will discover the local culture
and the way of life. Also, I will
take the opportunity to venture
into natural trails

Norway, the
mountains, fishing
and experiencing
mountain trolls

A seaside holiday probably
with the possibility of making
visits and discoveries on site
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Frankrike

Holdninger til
bærekraft og reiser

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? Prosenter på eller unner 3% er skjult.
Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

«Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg»

De som er interessert i å reise til
Norge er noe mer opptatt av å ta
hensyn til miljø, klima og natur
enn de som ikke er interessert i
å reise til Norge.

Vet ikke
«Jeg vil endre måten jeg
reiser på for å ta mer hensyn
til miljø, klima og natur»

49%

75%/ 52%

26%
17%

"Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg"

43%

77%/ 73%
35%

vil endre måten de reiser
på for å ta mer hensyn til
miljø, klima og natur

11%
3% 7%

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

De som kunne tenke seg å reise
på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

43% 42%

40% 38%

39%

32%

37% 38%

37% 35%
26%

De som vurderer å reise til
utlandet, men ikke Norge

17%
6%
Velge
Handle mer hos Reise mindre med Velge bedrifter
Velge
destinasjoner som lokale bedrifter når
fly
som gjør en særlig land/destinasjoner
tar bærekraft på
jeg reiser
innsats for miljøet som er nærmere
alvor

Reise mindre til
utlandet

7%

Ingen av disse
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Frankrike

Aktiviteter i
Norge og andre
utlandsdestinasjoner

Hvilke aktiviteter vil turistene oppleve i Norge (de neste 5 år)/på utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene?
Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

På ferie i Norge

0%

• De som har svart at de er
interessert i å reise til
Norge enten de neste 6
månedene eller de neste 5
årene har fått spørsmål om
norske fjorder og fjell, de
øvrige har fått spørsmål om
kyst og fjell generelt.
• Natur- og kulturopplevelser
er omtrent like viktig for
franskmenn som vil
utforske Norge.

På utenlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Opleve kulturattraksjoner
Besøke kjente naturattraksjoner
Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre
aktiviteter)
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
Bli kjent med kultur og livsstil
Historiske steder og bygninger
Oppleve mat og matkultur
Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Rundreise
Byopplevelser
Strand, sol og bad
Deltage på konserter, festivaler, arrangementer
Besøke venner og familie
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Frankrike

Smittefrykten er
fremdeles høy

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av dem som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de neste 5 årene.

Helt uenig

Franskmenn, som er
interessert i å reise til Norge
de neste 5 årene, er noe mer
bekymret for smitte enn de
som vil reise til utlandet
allerede de neste 6
månedene.

Delvis uenig

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

4%

7% 13%

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

4%

12% 13%

Jeg er bekymret for at andre ikke er flinke til å holde
avstand og ta hensyn til smittevern når jeg reiser

De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Jeg er bekymret for å reise med buss og tog pga.
smittefaren

11%

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren

13%

Hverken eller /
Vet ikke

Delvis enig

31%

44%

36%

35%

7% 13%

18%

21%

18%

29%

21%

16%

30%

19%

22%

Helt enig

36%

27%
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Frankrike

Barrierer for å reise på ferie til
utlandet de neste 6 månedene

•

•

Reiseråd fra myndighetene er fremdeles
det mest avgjørende for om folk vil reise
på ferie de neste 6 månedene.

Franskmenn er mer bekymret for
økonomien enn folk fra øvrige land. 1 av 3
svarer at husholdningens økonomiske
situasjon blir avgjørende for om de vil
reise på ferie til utlandet de neste 6
månedene.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie til utlandet de neste 6 månedene? Andelen av reisende som planlegger en utlandstur. Flere svar mulige.

De som kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene
61%

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke Norge

61%
44%

41%

42%

43%
37%

40%
33%

30%

31%

34%

29%

28%

27%

28%

26%

28%

25%

27%
19%

Reiseråd fra
myndighetene

Det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

Det er mulig å reise
på en trygg og sikker
måte

Om grensene er
stengt eller ikke

Det er mulig å reise
Husholdningens Jeg slipper å bekymre
At jeg (og mine
uten frykt for
økonomiske situasjon meg for å ta med
nærmeste) har blitt
kansellering og
smitte tilbake til
vaksinert
lignende
hjemstedet mitt

Det er mulig å ta
ferien på sparket

17%

At det er mulig å reise At det er enkelt å
dit jeg vil
reise til destinasjonen
i egen bil
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Frankrike

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

• 56 prosent av franskmenn kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge om sommeren de
neste 5 årene.

Jeg vil bestille reisen fra en
reisearrangør, som kan sette
sammen en samlet pakkereise der
det meste er inkludert

52%

43%

• De yngste er mer interessert i å kjøpe en
samlet pakkereise enn de eldste.

6%

Jeg vil sette sammen reisen selv,
ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.
kjøpe fly- eller fergebillett et sted og
hotell et annet sted)
Vet ikke

Har du vært i Norge på en ferie- eller fritidsreise tidligere?

Ja,i løpet av de siste 3 årene

80%
De som kunne tenke
seg å reise på en ferie
til Norge i
sommerhalvåret i løpet
av de neste 5 årene

Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden

6%
6%

Nei

8%
Vet ikke
79

Karakteristikk av de potentielle franske turister

Hvem er de potensielle franske
reisende til Norge?

De som kunne tenke
seg å reise på en ferie til Norge
i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke til Norge

Norge er mer
attraktiv enn før 32%
/ 8%
korona

47% kvinner
/ 54%

27%
16%
/ 18%

Norge er mindre
attraktiv enn før
korona

25%

17%

15%
/ 25%
66+ år

62% / 55%
58% har barn

har en høyere
inntekt enn
medianen

/ 49%
Jeg har ikke reist på lang
tid, så jeg føler at jeg kan
fly med god
samvittighet i tiden
som kommer

65%
/ 57%

20% / 9%
har vært på
feriereise i
Norge

16%

/ 20%
/ 15%
/ 18%
/ 22%
18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år

21%
/ 7%

har vært på
feriereise i
utlandet flere enn
4 ganger de siste
tre årene

Er bekymret for koronautviklingen

79%
/ 81%

80%
/ 76%

Er bekymret for
klimakrisen

Er bekymret for
utviklingen i økonomien

78%
/ 82%
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Dypdykk ned i resultater
fra Nederland
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Nederland

Nederlenderes
reiseinteresser
og reiseplaner
•

•

•

Andelen nederlendere som er
interessert i å reise til utlandet
på en ferie- og fritidsreise de
kommende 3 årene, har falt med
8 prosentpoeng fra nivåene før
korona.
Andelen som vil reise til utlandet
allerede de kommende 6
månedene er høyest i
Nederland og Danmark.
Interessen for å reise til Norge
de neste 5 årene er også svært
høy i Nederland.

Nederlendernes interesse for å reise til utlandet og Norge på kort og litt lengre sikt

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise
til utlandet på en ferie- og fritidsreise
de kommende 3 årene

Personer som planlegger eller
vurderer å reise på ferie til utlandet i
løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise
til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

2%

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i
sommerhalvåret (mai til oktober) de neste 5
årene?
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Topp 10
reisemål

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?
Top 10 og Norge.
Prosentfordeling blant personer som planlegger eller vurderer å reise til utlandet på ferie i løpet av de neste 6 månedene

Høsten 2020

Vår 2021

Sør-Europa og nabolandene
topper nederlenderes
ønskeliste over reisemål de
neste 6 månedene.

28%
25%

Mange vil også til Norge, selv
om andelen som vil hit er
betydelig lavere enn den var i
forkant av høst- og
vintersesongen. Valg av
reisemål er i ferd med å
normalisere seg.

24%
21%

21% 21%
19%

19%

18%
17%

15%

15%
12%

11%

11%

10%

10%
9%
6%

7%

7%
5%

Personer som planlegger
eller vurderer å reise på
ferie til utlandet i løpet av
de neste 6 månedene

Spania

Tyskland Frankrike

Italia

Hellas

Belgia

Østerrike

USA

Portugal

Tyrkia

…

Norge
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land har blitt litt mindre
attraktive enn tidligere
• I alle land er reiser i eget land det som har
økt mest i attraktivitet i løpet av pandemien.
• De nordiske land kommer generelt godt ut
attraktivitetsmessig. I Nederland kommer
Norge ut som det landet der flest svarer at
det er blitt mer attraktivt og færrest at det er
blitt mindre attraktivt. På tross av dette er
Norge ikke inne på listen over topp 10
reisemål de neste 6 månedene (se forrige
side).
• På tross av at landene i Sør-Europa
gjennomgående oppleves som mindre
attraktive enn tidligere, topper disse landene,
sammen med Tyskland, listen over reisemål
de neste 6 månedene.

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før
korona-pandemien? Prosent av nederlendere som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3
årene

Mindre
attraktivt

18%

21%

23%

21%

22%

24%

28%

23%
32%

36%

39%

42%

40%

50%

54%

8%

7%

53%

Uendret
67%

66%

68%

68%

66%

63%

60%

54%

52%

Mer attraktivt

68%

29%
12%

11%

10%

10%

10%

10%

9%

9%

9%

8%
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Nederland

Den perfekte
sommerferie for
potensielle
nederlandske
turister

Den perfekte sommerferie
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Størrelsen på ordene indikerer hvor ofte det forekommer.

Traveling through
Norway with my
family and children

Campsite with a large
number of swimming
pools and several slides
in a sunny country that is
child-friendly

For the summer holidays I think it is
important that there is a beach nearby
and places to go out also nice cities,
markets where you can go to sniff
culture

Folk ble bedt om å beskrive den
perfekte sommerferie med opptil
tre ulike setninger/stikkord.
Nesten alle har svart ufyllende på
spørsmålet.

De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

We are going camping on an
island of Denmark with wind
kites and see our friends again

Hiking in the
mountains and enjoy
the environment

Go out on the terrace in
cozy cities and taste the
local cuisine
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Nederland

Holdninger til
bærekraft og reiser

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand? Prosenter på eller unner 3% er skjult.
Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

«Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg»

De som er interessert i å reise til
Norge er mer opptatt av å ta
hensyn til miljø, klima og natur
enn de som ikke er interessert i
å reise til Norge.

40%

Vet ikke
«Jeg vil endre måten jeg
reiser på for å ta mer hensyn
til miljø, klima og natur»

35%

48%/ 32%

45%/ 33%

"Å reise til Norge er et
bærekraftig valg for meg"

8%

vil endre måten de reiser
på for å ta mer hensyn til
miljø, klima og natur

36%

9%

35%

6%

12%

På hvilken måte vurderer du å endre måten du reiser på? Prosent av «Delvis enig» og «Helt enig». Flere valg mulige.

De som kunne tenke seg å reise
på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene
De som vurderer å reise til
utlandet, men ikke Norge

63%

59%
48%

42%

37% 35%

32%

28%

26% 30%

21% 20%
4%

Reise mindre med
Velge
Velge
Handle mer hos
Velge bedrifter
fly
land/destinasjoner destinasjoner som lokale bedrifter når som gjør en særlig
som er nærmere tar bærekraft på
jeg reiser
innsats for miljøet
alvor

Reise mindre til
utlandet

6%

Ingen av disse
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Nederland

Aktiviteter i
Norge og andre
utlandsdestinasjoner

Hvilke aktiviteter vil turistene oppleve i Norge (de neste 5 år)/på utenlandsferie (ikke Norge) de neste 6 månedene?
Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

På ferie i Norge

0%

• De som har svart at de er
interessert i å reise til Norge
enten de neste 6 månedene
eller de neste 5 årene har
fått spørsmål om norske
fjorder og fjell.

På utenlandsferie (ikke Norge)

100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten
Rundreise
Byopplevelser
Oppleve norske fjell / Oppleve fjell
Oppleve kulturattraksjoner
Besøke kjente naturattraksjoner

• Fjorder, byer og fjell – en
rundreise fra attraksjon til
attraksjon. Kanskje det er
omtrent slik de
nederlandske reisende ser
for seg en ferie i Norge om
sommeren?

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre
aktiviteter)
Historiske steder og bygninger
Bli kjent med kultur og livsstil

Oppleve mat og matkultur
Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen
Strand, sol og bad
Delta på konserter, festivaler, arrangementer
Besøke venner og familie
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Nederland

Smittefrykten er
fremdeles høy

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av dem som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret i løpet av de neste 5 årene.

Helt uenig

Nederlenderne som er
interessert i å reise til Norge
de neste 5 årene er noe mer
bekymret for smitte enn de
som vil reise til utlandet de
neste 6 månedene.

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

4%

Jeg er bekymret for å reise med buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren

6% 15%

4% 8%

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Jeg er bekymret for at andre ikke er flinke til å holde
avstand og ta hensyn til smittevern når jeg reiser

De som kunne tenke seg
å reise på en ferie til
Norge i sommerhalvåret
i løpet av de neste 5
årene

Delvis uenig

6% 15%

8%

9%

17%

18%

18%

27%

24%

26%

Hverken eller /
Vet ikke

Delvis enig

35%

39%

41%

34%

30%

27%

Helt enig

28%

18%

20%

21%
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Nederland

Barrierer for å reise på ferie til
utlandet de neste 6 månedene

•

•

At det er mulig å reise på en trygg og
sikker måte er mest avgjørende for
nederlenderne.

1 av 3 opplever det som avgjørende at det
er mulig å reise til destinasjonen i egen bil.
Dette er viktigere for tyskerne og
nederlenderne, enn for reisende fra de
øvrige landene undersøkelsen ble
gjennomført i.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie til utlandet de neste 6 månedene? Andelen av reisende som planlegger en utlandstur. Flere svar mulige.

De som kunne tenke seg å
reise på en ferie til Norge i
sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene
55%

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke til Norge

52%
43%

Reiseråd fra
myndighetene

43%

40%

39%

Det er mulig å reise Jeg slipper å bekymre
på en trygg og sikker meg for å ta med
måte
smitte tilbake til
hjemstedet mitt

38%

41%

Det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

37%

38%

33%

31%

At jeg (og mine
At det er enkelt å
nærmeste) har blitt reise til destinasjonen
vaksinert
i egen bil

32%

35%

Om grensene er
stengt eller ikke

31%

28%

Det er mulig å ta
ferien på sparket

28%

28%

28%

30%

28%

24%

Det er mulig å reise At det er mulig å reise Husholdningens
uten frykt for
dit jeg vil
økonomiske situasjon
kansellering og
lignende
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Nederland

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

• Halvparten av nederlenderne, som er
interessert i å reise til utlandet, er interessert
i å reise til Norge de neste 5 årene.

Jeg vil bestille reisen fra en
reisearrangør, som kan sette
sammen en samlet pakkereise der
det meste er inkludert

44%

49%

• Også i Nederland er det særlig de unge som
viser interesse for Norge.

6%

Jeg vil sette sammen reisen selv,
ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.
kjøpe fly- eller fergebillett et sted og
hotell et annet sted)
Vet ikke

Har du vært i Norge på en ferie- eller fritidsreise tidligere?

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Ja, for 4-10 år siden
De som kunne tenke
seg å reise på en ferie
til Norge i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

17%
65%
8%

Ja, for mer enn 10 år siden
Nei

10%
Vet ikke
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Karakteristikk av de potentielle nederlandske turister

Hvem er de potensielle
nederlandske reisende til
Norge?

De som kunne tenke
seg å reise på en ferie til Norge
i sommerhalvåret i løpet av de
neste 5 årene

Vurderer å reise til utlandet,
men ikke Norge

Norge er mer
attraktiv enn før 19%
/ 5%
korona

44% kvinner
/ 53%

27%
18%
/ 23%

Norge er mindre
attraktiv enn før
korona

22%

13%

/ 33%

har vært på
feriereise i
Norge

13%
/ 26%
66+ år

40% / 37%
41% har barn

har en høyere
inntekt enn
medianen

/ 35%

40%
35% / 14%

26%

/ 17%
/ 13%
/ 17%
/ 27%
18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år

Jeg har ikke reist på lang
tid, så jeg føler at jeg kan
fly med god
samvittighet i tiden
som kommer

26%
/ 10%

har vært på
feriereise i
utlandet flere enn
4 ganger de siste
tre årene

Er bekymret for koronautviklingen

70%
/ 70%

65%
/ 54%

Er bekymret for
klimakrisen

Er bekymret for
utviklingen i økonomien

62%
/ 67%
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