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INNLEDNING
Innovasjon Norge har i 2018 gjennomført en landsdekkende 
Turistundersøkelse for sjette gang, men denne gang med et nytt design. 
Formålet med undersøkelsen er å avdekke turismens betydning for 
norsk økonomi, samt gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å forbedre 
det norske reiselivsproduktet. 

Turistundersøkelsen gjennomføres som personlige intervju i hele landet. 
Inntil videre er dette den sikreste måten å samle inn kunnskap om denne 
målgruppen for å kunne gi et helhetlig bilde av turistene. Teledata og 
andre nye datakilder kan gi spennende men fragmenterte resultater, og 
det er dermed kun gjennom intervju med turistene det pr. d.d. kan 
oppnås kunnskap om turistenes opplevelser, atferd (f.eks. aktiviteter og 
forbruk), hvem de er osv. Til sammen gir dette et solid bilde av turismen 
i Norge. 

Fra og med 2018 gjennomføres Turistundersøkelsen med et nytt under-
søkelsesdesign. Undersøkelsen dekker nå en vesentlig bredere 
populasjon, ettersom det nå gjennomføres intervju på flere og andre 
typer intervjusteder enn tidligere. I dag blir intervjuene også 
gjennomført ved turistattraksjoner, skianlegg, havner, lufthavner m.m.. 
Praksisen frem til 2016 var at intervjuene utelukkende ble gjennomført 
ved kommersielle overnattingssteder og Hurtigruten. Endringen i årets 
undersøkelsesdesign innebærer at reisende som utelukkende ikke har 
kommersiell overnatting også inngår i populasjonen. Dette er f.eks. 
reisende som kun har overnatting i egen hytte, hos familie og bekjente, 
eller via Airbnb. Denne turistgruppen har tidligere ikke blitt fanget opp 
av Turistundersøkelsen. 

Videre gjennomføres datainnsamlingen nå på iPad og deltakerne 
rekrutteres samtidig til en oppfølgende, mer utdypende web-
undersøkelse. Dette har vist seg å gi et enda sterkere datagrunnlag. 

Denne rapporten har fokus på turistene i Norge i vintersesongen fra 
februar til mai 2018, med et spesifikt fokus på skiturister. Den består av 
intervju med i alt 2 882 norske og utenlandske turister, hvorav 1 554 
faller under målgruppen «skiturister». Av disse er 463 norske skiturister 
og 1 091 er utenlandske skiturister. Datagrunnlaget er samlet inn av 
Epinion og vektet opp mot kommersielle overnattinger i hele perioden. 

De endringer som er gjort i undersøkelsedesignet betyr dog at det kan 
være vanskelig å sammenligne alle resultatene med tidligere års 
Turistundersøkelser, hvor det altså kun ble gjennomført intervju ved 
kommersielle overnattingssteder. Til gjengjeld gir resultatene i 2018 et 
bredere og mer helhetlig bilde av turistene i Norge. Sammenligning med 
tidligere års Turistundersøkelser er derfor kun gjort med de turistene 
som har overnattet på hotell, vandrerhjem, kommersielt leide hytter 
eller om bord på Hurtigruten i 2018 (se seksjon «Utvikling i skiturismen», 
side 31-38 for hvordan dette er gjort). 

Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

God leselyst!

3
NB: Respondenter som har svart at de er transittreisende eller sesongarbeidere inngår ikke i analysen. Av forretningsmessige årsaker angis overnattingene på Hurtigruten og cruise ikke separat, 
men inngår i det samlede overnattingstallet. Av samme årsak  angis totalt antall overnattinger uten overnattinger som er registrert på Hurtigruten. Hurtigruteturistene inngår likevel i alle de 
øvrige beregninger.
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OPPSUMMERING AV FUNN

OMTRENT 2/3 REISER MED FAMILIE, 
MEN DET ER STORE FORSKJELLER 
MELLOM DE UTENLANDSKE 
MARKEDENE
Det er store andeler av både de norske og 
utenlandske intervjuede skiturister som reiser 
med familie, hhv. 62% og 61%. Dette er enten i 
form av barnefamilier eller med andre voksne 
familiemedlemmer. Blant de utenlandske 
markeder er det særlig mange barnefamilier fra 
Sverige (62%) og Danmark (59%). De øvrige 
utenlandske markeder reiser i større grad med 
andre voksne, enten som par eller venner. Dette 
innebærer at de utenlandske skituristene har et 
større gjennomsnittlig antall personer i reisefølget 
med 2,9 personer fremfor 2,4 personer blant de 
norske. 

HOTELL OG HYTTER VANLIGSTE 
OVERNATTINGSFORM
På bakgrunn av sammensetningen av reisefølgene 
og reisevei ser vi at de utenlandske (6,8) i 
gjennomsnitt har et betydelig flere antall 
overnattinger enn de norske (4,9).

Hotell, pensjonat og vandrerhjem, og lånt eller 
leid hytte er de vanligste overnattingsformer på 
tvers av både norske og utenlandske skiturister. 
Det er også en relativt stor andel som velger å 
overnatte hos familie, venner og bekjente.

SVENSKE OG DANSKE SKITURISTER 
SKILLER SEG FRA DE RESTERENDE 
UTENLANDSKE SKITURISTENE
Omtrent 64% av de intervjuede svenske og 
danske skiturister oppgir å være på ferie i Norge 
minst én gang i året. De har et lavere 
gjennomsnittlig døgnforbruk enn utenlandske 
turister fra andre land og oppgir i større grad å 
være på ren skiferie uten noe særlig med 
aktiviteter utenfor skiløypen. I motsetning ser vi 
at skiturister fra andre land utenfor Skandinavia 
i større grad oppgir at de også kommer til Norge 
for å oppleve andre aktiviteter og opplevelser.

DET ER STORE FORSKJELLER I 
DØGNFORBRUKET PER NASJONALITET
Ser vi på det totale gjennomsnittlige 
døgnforbruket mellom norske og utenlandske 
skiturister ser vi mindre forskjeller. 

Det er dog store forskjeller mellom de 
utenlandske skituristene. Sverige skiller seg ut 
som det landet med et betydelig lavere 
døgnforbruk, mens skituristene fra Tyskland, 
Nederland og Belgia har det høyeste 
døgnforbruket. Utenom Frankrike, Spania, Italia 
og Portugal oppgir samtlige utenlandske 
skiturister å bruke mest på forbrukspostene 
overnatting og øvrig forbruk.

FORBRUKET BLANT NORSKE 
SKITURISTER SER UT TIL Å ØKE MENS 
FORBRUKET BLANT UTENLANDSKE SER 
UT TIL Å FALLE
Sammenlignet med forbruket i 2016 ser vi at det 
gjennomsnittlige døgnforbruket blant norske 
skiturister øker, mens det faller for utenlandske 
skiturister. Dette kommer særlig av 
forbrukspostene transport og pakke. Utviklingen 
i forbruket ser ut til å henge sammen med at det 
inngår noen andre typer skiturister i 2018 
sammenlignet med Turistundersøkelsen i 2016.

© Håvard Myklebust/visitnorway.com



HVEM ER EGENTLIG 
SKITURISTENE?
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SKITURISTENE DEFINERES SLIK

Skituristene er definert som turister som har 
oppgitt at skiaktiviteter har en betydning for 
deres ferie i Norge. 

Mer spesifikt er det turister som har oppgitt 
svaralternativene «Litt viktig» eller «Svært 
viktig» på én eller flere av følgende spørsmål:

1. Hvor viktig er «Alpint/Snøbrett» for 
ferien din i Norge?

2. Hvor viktig er «Langrenn» for ferien 
din i Norge?

3. Hvor viktig er «Delta på skikurs» for 
ferien din i Norge?

Dette innebærer at alle turister som har 
oppgitt svaralternativene «Ikke viktig» eller 
«Vet ikke» på de ovenstående spørsmålene 
fraskrives målgruppen «skiturister». 

De tre aktivitetenes bidrag til den samlede 
skiturismen fremgår av figuren til høyre. 

Overordnet ser vi stor overlapp mellom de 
ulike skiaktivitetene og 30% oppgir at alle tre 
aktivitetene er «Litt viktig» eller «Svært viktig» 
for deres ferie i Norge.

30%

39% 7%

9%

2%11%
2%

Prosentene angir andelen 
av skiturister som har 
oppgitt at aktiviteten er 
”Litt viktig” eller ”Svært 
viktig” for deres ferie i 
Norge.

41%
DELTA PÅ SKIKURS

Delta på skikurs utgjør den 
minste andelen av skituristene 
(41%) og er den aktiviteten 
med størst overlapp med de 
andre skiaktivitetene. Det er 
2% som oppgir at de kun har 
deltatt på skikurs.

82%
LANGRENN

Langrenn utgjør den nest største andelen 
av skituristene (82%) og er tilnærmet lik 
andelen for alpint & snøbrett. I likhet med 
de andre skiaktivitetene overlapper også 
langrenn mye med de andre, men det er 
også den som overlapper minst, hvor 11% 
oppgir kun langrenn. 

85%
ALPINT & SNØBRETT

Alpint & snøbrett er de aktivitetene som utgjør den største 
andelen av skiturister (85%), men tett fulgt av langrenn. 
Figuren viser at det er stor overlapp mellom alpint & 
snøbrett, og langrenn, hvor 68% oppgir begge deler. 
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FLEST SVENSKE OG DANSKE SKITURISTER 
Figuren til høyre viser hvordan skituristene fordeler seg på 
de ulike nasjonaliteter som er med i Turistundersøkelsen, 
etter tall har blitt vektet ihht. SSB sin 
overnattingsstatistikk. Det er denne fordeling skirapporten 
bygger på.

De norske skituristene utgjør den største andelen med 69% 
av den samlede målgruppen. De utenlandske skituristene 
utgjør de resterende 31%. Ved videre nedbrytning på 
forskjellige markeder ser vi at av disse er det Sverige og 
Danmark som utgjør de største utenlandske markedene 
med hhv. 28% og 24% av de utenlandske skituristene. 
Frankrike, Spania, Italia og Portugal, samt Storbritannina 
utgjør de minste andelene på hhv. 5% og 6%. 

Det er interessant å se at utenlandske markeder som har 
mulighet for å stå på ski i eget land likevel velger å komme 
til Norge for å stå på ski. Dette gjelder f.eks. Sverige, 
Tyskland, Nederland og Belgia, Frankrike, Spania, Italia og 
Portugal.

Hvis du vil vite mer om hvordan skituristene i de ulike 
markedene fordeler seg kan du lese mer om dette i 
«Turistundersøkelsen 2018 – Vintersesongen: 
Bakgrunnsrapport for skituristene».

SKITURISTENES 
NASJONALITET I 
TURISTUNDERSØKELSEN

31%

69%

28%

24%

14%

5%

6%

11%

11%

SVERIGE

DANMARK

TYSKLAND, NEDERLAND OG BELGIA

FRANKRIKE, SPANIA, ITALIA OG PORTUGAL

STORBRITANNIA

ANDRE EUROPA

ANDRE VERDEN

31%
UTENLANDSKE SKITURISTER

69%
NORSKE SKITURISTER

Skituristene 
fordelt på tvers 
av nasjonalitet



SKITURISMENS 
REISEFØLGE, 
OVERNATTINGER OG 
FORBRUK
I dette avsnittet finner du skituristenes sentrale særegenheter iht. 
hvem de reiser med, hvor de overnatter og deres forbruk.

Avsnittet avdekker at utenlandske skiturister i gjennomsnitt har 
flere antall overnattinger og større reisefølge enn norske 
skiturister. Videre ser vi at de Skandinaviske landene på skiferie 
ofte er barnefamilier, i motsening til de øvrige landene som ofte 
reiser i større grupper med andre voksne. De utenlandske 
skituristene har i gjennomsnitt flere overnattinger enn de norske. I 
tillegg er overnatting på hotell, pensjonat og vandrerhjem, samt 
lånt/leid hytte de mest vanlige overnattingsformene uavhengig av 
nasjonalitet. Det gjennomsnittlige døgnforbruket skiller seg ikke 
særlig mellom norske og utenlandske skiturister på overordnet 
nivå, men det er store variasjoner mellom de ulike utenlandske 
skimarkeder.

© Svein Petter Aagård - Visitnorway.com
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OPPSUMMERING AV SEKTIONEN

REISEFØLGET VARIERER MED 
NASJONALITET
Reisefølget for de norske skituristene 
varierer, omtrent 4 av 10 er barnefamilier, 
men det er også mange som reiser i par eller 
med øvrig familie. I motsetning ser vi at de 
svenske og danske skituristene i all hovedsak 
er barnefamilier (2 av 3 oppgir å reise med 
barn under 18 år). Ser vi på de øvrige 
europeiske skituristene reiser de fleste med 
deres partner eller med andre voksne.

JO LENGRE VEKK, JO LENGRE FERIE
Skituristene fra fjerne markeder oppholder 
seg lengre på sin skiferie enn de mer lokale 
markedene. Eksempelvis har de søreuropeisk 
skituristene i gjennomsnitt 8 overnattinger 
på deres ferie, mens de norske i 
gjennomsnitt har 4,9.

© CH/visitnorway.com

OVERNATTINGSFORMEN VARIERER 
MED NASJONALITET
Når det kommer til valg av overnatting ser vi 
også forskjeller basert på nasjonalitetene. De 
norske skituristene oppgir i stor grad at de 
ofte overnatter på egen hytte eller hotell, 
mens blant de utenlandske skituristene er 
det omtrent halvparten som oppgir å 
overnatte på hotell. 

HØYERE DØGNFORBRUK BLANT DE 
UTENLANDSKE ENN DE NORSKE
De utenlandske skituristene oppgir i 
gjennomsnitt et høyere døgnforbruk enn de 
norske. Det er særlig forbrukspostene 
overnatting og øvrig forbruk de utenlandske 
oppgir å bruke penger på.

De norske skituristene bruker også en stor 
andel av deres døgnforbruk på 
forbruksposten øvrig forbruk. Omtrent 
halvparten av det gjennomsnittlige 
døgnforbruket er på denne posten. Øvrig 
forbruk inkluderer f.eks. heiskort til 
skianleggene. 

Det er særlig skituristene som overnatter på 
hotell o.l. som har et høyere døgnforbruk. 
Dette gjelder på samtlige poster (ikke bare 
overnatting).
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17% 19%
6% 10%

36% 38% 31% 22% 28%

39% 39% 62% 59%
21% 8% 19%

14%
16%

23% 22%
17% 19%

22%

15%
28%

38% 21%

13% 16% 15% 11%
10%

31%
19% 21%

26%

8% 4% 1% 1%
11% 8% 3% 5% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Norske
reisende
(n=458)

Utenlandske
reisende
(n=1083)

Sverige
(n=291)

Danmark
(n=180)

Tyskland,
Nederland og

Belgia
(n=143)

Frankrike,
Spania, Italia
og Portugal

(n=85)

Storbritannia
(n=154)

Andre Europa
(n=98)

Andre Verden
(n=132)

SKITURISTENES 
REISEPARTNERE

REISEFØLGET VARIERER MED NASJONALITET
Under fremvises type reisefølge per norske og 
utenlandske skiturister, samt per nasjonalitet. På 
overordnet nivå er det ingen større forskjeller mellom 
norske og utenlandske skiturister. Begge har en stor 
andel av barnefamilier (med barn under 18 år) og en lav 
andel som reiser alene, hhv. 39% og 8%/4%. Det er dog 
store forskjeller ved videre nedbrytning av de 

utenlandske skituristene. Vi ser at de skandinaviske 
landene minner mye om hverandre, hvor både norske, 
svenske og danske skiturister typisk er barnefamilier. 
Ser vi på de resterende landene er det typisk par-
reisende og voksne grupper som kommer fra sentral- og 
Sør-Europa for å stå på ski i Norge. Andelen som reiser 
alene er noe høyere for Tyskland, Nederland og Belgia 
(11%), enn for de resterende utenlandske skituristene. 

Parreisende

Personer som reiser sammen 
med ektefelle/samboer eller 
kjæreste. 

Barnefamilier

Personer som reiser sammen 
med minst ett barn under 18 
år.

Reiser med øvrige familie

Personer som reiser sammen 
med barn over 18 år/andre 
familiemedlemmer eller 
slektninger.

Reiser med andre 

Personer som reiser med 
kolleger/venner/i en 
turgruppe eller noen andre.

Reiser alene 

Personer som reiser alene.
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STØRRE REISEFØLGE FRA SVERIGE OG 
DANMARK
De utenlandske skituristene reiser i gjennomsnitt med 
et noe større reisefølge enn de norske skituristene. 

Ved videre nedbrytning av de utenlandske 
skituristene ser vi at det er Sverige og Danmark som 
skiller seg ut med flest gjennomsnittlig antall personer 
i reisefølget, hhv. 3,8 og 3,4. På side 8 ser vi at dette 
er grunnet at svenske og danske skiturister ofte er 
barnefamilier med barn under 18 år.

FLERE ANTALL OVERNATTINGER FRA FJERNE 
MARKEDER
Som fremvist på side 10 har de utenlandske 
skituristene i gjennomsnitt flere antall overnattinger 
enn de norske.

Når vi ser på de ulike markeder av utenlandske 
turister ser vi at antall overnattinger øker med 
distanse fra Norge. Vi ser f.eks. at svenske og danske 
skiturister har betydelig færre gjennomsnittlige antall 
overnattinger enn land som Tyskland, Nederland og 
Belgia, Frankrike, Spania og Italia og Portugal.

Tallene nedenfor viser størrelsen på reisefølget (dvs. hvor mange personer 
utgiftene deles med), samt skituristenes gjennomsnittlige antall overnattinger i 
Norge. Videre er dette fordelt per norske og utenlandske skiturister, og 
nasjonalitet. 

HVOR MANGE OG 
HVOR LANG TID?

SKITURISTENES KARAKTERISTIKA

ANTALL PERSONER I 
REISEFØLGET

OVERNATTINGER
I NORGE

2,4

2,9

3,8

3,4

2,5

2,2

2,1

NORGE

UTENLANDSKE I ALT

SVERIGE

DANMARK

TYSKLAND, NEDERLAND OG
BELGIA

FRANKRIKE, SPANIA, ITALIA
OG PORTUGAL

STORBRITANNIA

4,9

6,8

5,6

6,0

8,5

8,0

6,2
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N O R S K E

U T E N L A N D S K E

NORSKE SKITURISTER BRUKER BÅDE HYTTE OG 
HOTELL
De norske skituristene har i gjennomsnitt 4,9 
overnattinger på sin skiferie i Norge. De fleste av dem 
oppgir å overnatte på hotell, pensjonat og vandrerhjem 
(30%) eller på lånt eller leid hytte (30%). Vi ser også at 
overnatting hos familie, venner og bekjente utgjør en stor 
andel (14%). 

4,9

6,8

GJENNOMSNITTLIGE 
ANTALL 
OVERNATNINGER I 
NORGE

30%

30%

14%

10%

7%
6% 3%

48%

23%

19%

4%2%2%2%

LÅNT ELLER LEID 
HYTTE

HOTELL, PENSJONAT 
OG VANDRERHJEM

LEIDE PRIVATE HJEM 
(EG. AIRBNB, HUSBYTTE)

FAMILIE, VENNER, 
BEKJENTE

CAMPING PÅ OG 
UTENFOR CAMPINGPLASS

HURTIGRUTEN OG 
CRUISE ANNEN TYPE 

(UKJENT INNKVARTERING)

UTENLANDSKE SKITURISTER BRUKER PRIMÆRT 
HOTELL
De utenlandske skituristene har i gjennomsnitt 6,8 
overnatting på sin skiferie i Norge. Dette er et betydelig 
lengre opphold enn for de norske skituristene. Omtrent 
halvparten av de utenlandske skituristene oppgir å 
overnatte på hotell, pensjonat og vandrerhjem. Vi ser dog 
at også flere utenlandske skiturister velger å benytte lånt 
eller leid hytte (23%), eller overnatter hos familie, venner 
og bekjente (19%).  

SKITURISTENES 
OVERNATTINGSSTEDER

Under fremvises det hvordan skituristenes overnattinger fordeler seg på ulike typer 
overnattingssteder, fordelt per norske og utenlandske skiturister. Overordnet ser vi at de 
utenlandske skituristene i gjennomsnitt har flere antall overnattinger enn de norske. 
Overnatting på hotell, pensjonat og vandrerhjem, samt lånt eller leid hytte utgjør de største 
andelene for både norske- og utenlandske skiturister. Andelen som benytter hotell, pensjonat 
og vandrerhjem er betydelig større for de utenlandske-, enn for de norske skituristene.
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NYTT DESIGN FANGER SKITURISTER SOM OVERNATTER PÅ ANDRE 
OVERNATTINGSFORMER ENN HOTELL O.L.
Figuren til høyre viser fordelingen av det samlede antall overnattinger for 
de ulike overnattingstypene, per nasjonalitet. Det nye 
undersøkelsesdesignet i 2018 innebærer at vi også gjennomfører intervju 
med turister som utelukkende overnatter ved ikke-kommersielle 
overnattingssteder, som f.eks. i egen hytte, privat leid hytte eller hos 
venner og familie. Dette betyr at vi har en helt ny gruppe skiturister med i 
årets undersøkelse. Disse er i figuren til høyre illustrert med en lysere 
farge. 

DE NORSKE SKITURISTENE BENYTTER I STOR GRAD ANDRE 
OVERNATTINGSFORMER ENN HOTELL O.L.
Halvparten av de norske skituristenes overnattinger er i egen hytte, privat 
leid hytte eller hos venner og familie, hvorav flesteparten av disse er i egen 
hytte. Svensker og dansker foretrekker tilsynelatende å overnatte på 
hotell, vandrerhjem og ikke minst i kommersielt leid hytter. Det er kun en 
mindre andel på ca. 10% av deres overnattinger som foretas på andre 
overnattingsformer som i egen hytte, privat leid hytte eller hos venner og 
familie. En stor del av de søreuropeiske skituristene overnatter i privat leid 
hytter eller hos venner og familie.

SKITURISMENS 
OVERNATTINGSTYPER 45%

66%

69%

76%

60%

50%

68%

76%

51%

50%

22%

11%

9%

24%

48%

29%

23%

44%

5%

12%

20%

15%

15%

2%

4%

1%

5%

NORGE

UTLANDET I ALT

SVERIGE

DANMARK

TYSKLAND, NEDERLAND OG BELGIA

FRANKRIKE, SPANIA, ITALIA OG
PORTUGAL

STORBRITANNIA

ANDRE EUROPA

ANDRE VERDEN

OMFANGET AV SKITURISME SOM BENYTTER ANDRE 
OVERNATTINGSFORMER
Det som er spesielt med de skituristene som benytter seg av andre 
overnattingsformer enn hotell o.l. er at vi ikke kjenner til 
populasjonsfordelingen, ettersom SSB kun registrerer overnattinger på 
hotell o.l. Når vi estimerer et omtrentlig antall overnattinger gjøres det 
under antakelsen av at stikkprøven er representativ for den 
kommersielle turismen.

*Samlet antall overnattinger regnes ut ved å ta antall overnattinger per person ganget med 
antall personer i reisefølget. 

SAMLEDE ANTALL OVERNATTINGER*

Hotell o.l.: Hotell, hostell, gjestehus, vandrerhjem, kommersiell 
utleie av hytter, Hurtigruten og camping på campingplass

Andre overnattingsformer: Egen hytte, privat leid hytte, venner 
og familie og camping utenfor campingplass

Ukjent overnattingsform



HVORDAN UTREGNES TURISTENES DØGNFORBRUK?
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DE UTENLANDSKE SKITURISTENE HAR ET HØYERE DØGNFORBRUK 
ENN DE NORSKE

Til høyre fremvises skituristenes døgnforbruk fordelt per norske og 
utenlandske skiturister. Skituristenes døgnforbruk er deres 
gjennomsnittlige daglige forbruk fordelt over hele ferien og alle 
personene i reisefølget (se nærmere beskrivelse av utregning i grå 
boks nederste på siden).

Overordnet ligger det gjennomsnittlige forbruket på mellom 1315 kr. 
og 1450 kr., hvor de norske i gjennomsnitt har et marginalt lavere 
døgnforbruk. Vi ser at for både de norske og utenlandske skituristene 
er det forbruksposten øvrig forbruk som utgjør den største andelen, 
med hhv. 45% og 31%. Den er dog betydelig større for de norske enn 
for de utenlandske. Tilsvarende er det forbruksposten overnatting som 
utgjør den nest-største andelen med 25% for de norske og 28% for de 
utenlandske. De utenlandske skituristene oppgir en betydelig større 
andel (23%) av døgnforbruket på forbruksposten pakkereise enn de 
norske skituristene (11%). Vi ser større forskjeller når vi ser nærmere 
på de utenlandske skituristene på neste side.

NORSKE OG UTENLANDSKE 
SKITURISTERS DØGNFORBRUK

DØGNFORBRUK FOR DE NORSKE OG UTENLANDSKE SKITURISTER

25% 28%

19%
17%

45% 31%

11% 23%

NORGE UTENLANDSKE I ALT

Overnatting Transport Øvrig Pakkereise

kr. 1 450 

Alle turister som har blitt intervjuet blir spurt om deres forbruk i alt og 
på tvers av ulike forbruksposter. Forbruket blir angitt for hele reisen og 
reisefølget, og er etterfølgende omregnet til døgnforbruk per person. I 
noen tilfeller intervjues turistene midt i reisen, hvor de i så tilfelle blir 
bedt om å angi deres forventede totalforbruk. Forbruket har i etterkant 
blitt renset for ekstremverdier slik at tallene avspeiler turistenes reelle 
forbruk. 

Døgnforbruket er ikke direkte sammenlignbart med forbruket i 2016 
(se side 31 og 32). Dette fordi tallene i 2016 utelukkende er basert på 
turister som har overnattet på hotell o.l., mens døgnforbruket i 2018 
også er basert på turister som har benyttet andre 
overnattingsformer, f.eks. i egen hytte eller hos venner og familie.

kr. 1 315 
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SKITURISTENE FRA TYSKLAND, NEDERLAND, BELGIA OG 
STORBRITANNIA HAR DET HØYESTE DØGNFORBRUKET
Under fremvises de utenlandske skituristenes døgnforbruk fordelt per 
nasjonalitet. Om vi ser på det gjennomsnittlige døgnforbruket som 
helhet blant de utenlandske skituristene så skiller Sverige seg ut som den 
nasjonaliteten med lavest gjennomsnittlig døgnforbruk på 1105 kr. Det 
gjennomsnittlige døgnforbruket blant skituristene fra Danmark og 
Frankrike, Spania, Italia og Portugal er nokså likt med i underkant av 
1500 kr. Skituristene fra Tyskland, Nederland og Belgia, og Storbritannia 
har det høyeste gjennomsnittlige døgnforbruket med omtrent 1850 kr. 
Det er altså store variasjoner i det totale gjennomsnittlige døgnforbruket 
blant de utenlandske skituristene. 

DE UTENLANDSKE SKIMARKEDENES DØGNFORBRUK

DØGNFORBRUK FORDELT PÅ MARKEDER

DE UTENLANDSKE SKITURISTENE BRUKER MESTEPARTEN 
AV DØGNFORBRUKET PÅ OVERNATTING 
Ser vi nærmere på fordelingen av det gjennomsnittlige 
døgnforbruket på de ulike forbruksposter ser vi at samtlige 
nasjonaliteter oppgir å bruke minst på forbruksposten transport. 
Utenom Frankrike, Spania, Italia og Portugal oppgir også samtlige å 
bruke mest på forbrukspostene overnatting og øvrig forbruk. 
Storbritannia har et mer jevnt fordelt døgnforbruk på de ulike 
forbruksposter og er det landet som oppgir størst andel på 
forbruksposten transport. Tyskland, Nederland og Belgia oppgir at 
den største andelen av forbruket er på selve pakkereisen (40%), 
noe som også er betydelig høyere enn for de andre 
nasjonalitetene.

28%

35%

31%

22%

27%

26%

17%

11%

14%

14%

23%

23%

31%

34%

34%

25%

25%

32%

23%

21%

21%

40%

25%

20%

UTENLANDSKE I ALT

SVERIGE

DANMARK

TYSKLAND, NEDERLAND OG BELGIA

FRANKRIKE, SPANIA, ITALIA OG
PORTUGAL

STORBRITANNIA

Overnatting

Transport

Øvrig

Pakkereise
kr. 1.865 

kr. 1.470 

kr. 1.105 

kr. 1 450 

kr. 1.500 

kr. 1.850 
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FORSKJELLER I 
DØGNFORBRUKET FOR 
SKITURISTER PÅ HOTELL 
O.L., OG ANDRE 
OVERNATTINGSFORMER

DE SKITURISTENE SOM OVERNATTER PÅ HOTELL O.L. HAR ET HØYERE FORBRUK 
PÅ SAMTLIGE FORBRUKSPOSTER, SÆRLIG PÅ POSTENE OVERNATTING OG PAKKE
Under ser vi fordelingen av forbruk på de ulike forbruksposter per overnatting på hotell o.l., og andre 
overnattingsformer. Nede til venstre fremvises dette for norske skiturister, mens det nede til høyre 
fremvises for de utenlandske. 
Overordnet ser vi at de turistene som overnatter på hotell o.l. har et høyere forbruk enn de turistene 
som benytter andre overnattingsformer. Dette gjør seg gjeldende på samtlige forbruksposter (ikke kun 
overnatting), samt for både de norske og utenlandske turistene. Dette tyder på at turistene som velger 
å overnatte hotell o.l. gjerne er på en litt annen type ferie enn de øvrige turistene. 

NORSKE SKITURISTER

1 890

590
310 295

695710

40 180
0

485

0

500

1 000

1 500

2 000

Samlet Overnatting Transport Pakke Annet

Overnatting på hotell o.l. Andre overnattingsformer

Overnatting på hotell o.l.: Inkluderer de turistene som har hatt minst én 
overnatting på hotell, vandrerhjem, kommersielt leid hytte, Hurtigruten eller 
campingplass. 

Andre overnattingsformer: Inkluderer de turistene som utelukkende har 
overnattet i egen hytte, privat leid hytte, hos venner og familie eller på 
camping utenfor campingplass. 

De som har oppgitt svaralternativet ”annen overnattingstype” er ekskludert.

Pakke: én pakke er i 2018 definert ved å ha minst to av de følgende tjenester 
inkludert; transport, overnatting, to eller flere måltid per dag, 
aktiviteter/utflukt. Dette innebærer at også ikke-kommersielle turister kan ha 
et forbruk på pakke.

DEFINISJONER

UTENLANDSKE SKITURISTER

1 530

470
270 330 460

780

140 210 65
365

0

500

1 000

1 500

2 000

Samlet Overnatting Transport Pakke Annet

Overnatting på hotell o.l. Andre overnattingsformer
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Tallene oppgir det gjennomsnittlige totalforbruket i ferien for hele reisefølget. 

Dette gir en indikasjon på hvor mye en reisegruppe fra de forskjellige markedene 
bruker i løpet av sin ferie. 

Størrelsen på sirkelen illustrerer markedets andel av skiturismen. Jo større sirkel, 
desto større andel av skiturismen. 

REISEGRUPPENES TOTALFORBRUK I NORGE

NORDMENN - STØRSTE MARKED, MEN MINST 
FORBRUK

I figuren til venstre ser vi at nordmenn utgjør det 
største markedet (størst sirkel). Nordmenn har dog 
færrest antall overnattinger totalt for reisefølget, 
samt det nest laveste døgnforbruket totalt (kun 
Sverige ligger lavere).

TYSKLAND, NEDERLAND OG BELGIA HAR STØRST 
FORBRUK FOR REISEGRUPPEN

Vi ser at reisegruppene fra Tyskland, Nederland og 
Belgia har en betydelig høyere omsetning pr. 
reisegruppe enn de øvrige landene. Blant de 
utenlandske skituristene er Sverige det landet med 
lavest omsetning pr. reisegruppe, selv om de har et 
høyt samlet antall overnattinger for reisegruppen. 
Dette skyldes deres lave døgnforbruk.

SKITURISTENES 
ØKONOMISKE BIDRAG

EN NY FORBRUKSMODELL ER PÅ VEI

Den nylige endringen i datainnsamlingen åpner opp 
for å estimere et mer presist døgnforbruk og 
totalforbruk per marked. Forbrukstallene er derfor 
foreløpige tall og ikke sammenlignbare med 
tidligere rapporter. Se side 30 om utviklingen for 
mer informasjon. 

kr. 15.805 

kr. 28.785 

kr. 23.845 

kr. 29.630 
kr. 39.145 

kr. 26.345 

kr. 24.305 
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TYPER AV SKITURISTER OG 
AKTIVITETER DE FORETAR 
SEG

I dette avsnittet finner du en segmentering (oppdeling) av 
skituristene iht. deres særegenheter. Vi tar en nærmere 
dypdykk i kjennetegnene av de ulike skituristene og 
fremviser hvilke aktiviteter de foretar seg på sin ferie. 

Avsnittet avdekker at de norske skituristene ligner på 
hverandre og skiller seg ut på flere av de målte elementene 
fra de utenlandske skituristene. De svenske og danske 
skiturister ligner til dels på de norske og til dels på skiturister 
fra andre land utenfor Skandinavia. Det er de norske 
skituristene og skiturister fra land utenfor Skandinavia som er 
de mest aktive utenfor skiløypen.

© Trond Stegarud/visitrjukan.com
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OPPSUMMERING AV SEKTIONEN

NORDMENN HAR ET HØYT ØVRIG 
FORBRUK
Nordmenn på alpinferie har et relativt lavt 
gjennomsnittlig døgnforbruk. Dette er blant 
annet fordi de ofte overnatter i egen hytte (54% 
har minst én overnatting i egen hytte). 
Nordmenn har dog et høyt forbruk på øvrige 
forbruksposter (som f.eks. inkluderer heiskort til 
skianleggene). Dette gjenspeiles også ved at de 
oppgir at de foretar seg mange andre aktiviteter 
på sin ferie, blant annet det å gå lengre turer og 
toppturer.

ØVRIGE NORSKE SKITURISTER ER PÅ EN 
NOE KORTERE FERIE ENN 
ALPINTURISTENE
De øvrige norske skiturister oppgir å være på en 
noe kortere ferie enn alpinturistene. Videre 
oppgir flesteparten enten at de overnatter på 
hotell eller hos venner og familie. Deres totale 
gjennomsnittlige døgnforbruk ligner derfor 
likevel på de norske alpinturistene. 

© Fredrik Schenholm/visitnorway.com

SVENSKE OG DANSKE BARNEFAMILIER 
PÅ SKIFERIE
De svenske og danske skituristene består i all 
hovedsak av barnefamilier og ser ut til å være 
en helt karakteristisk gruppe. De oppgir i stor 
grad at de ofte kommer tilbake til Norge på 
skiferie (70% oppgir å være i Norge minst én 
gang i året). Videre ser vi at 60% overnatter på 
leide hytter og det er nok trolig derfor vi også 
ser at deres gjennomsnittlige døgnforbruk ligner 
på de norske turistene. 

STØRRE REISEGRUPPER BLANT ØVRIGE 
SVENSKE OG DANSKE TURISTER
De øvrige svenske og danske turister reiser ofte 
i større grupper bestående av andre voksne (de 
har i gjennomsnitt 3,8 personer i sitt reisefølge). 
Det er også en stor andel av disse som velger å 
overnatte på leide hytter. Vi ser at flesteparten 
(83%) av dem oppgir å stå på alpint. Dette 
segmentet har i gjennomsnitt det laveste 
døgnforbruket (dette gjelder særlig 
forbruksposten øvrig forbruk).

EUROPEISKE TURISTER FRA LAND 
UTENFOR SKANDINAVIA KOMMER IKKE 
BARE FOR Å STÅ PÅ SKI
Når vi sammenligner de skandinaviske landene 
med de andre nasjonalitetene ser vi at de 
europeiske turistene ofte har et lengre opphold 
i Norge på sin ferie, med et gjennomsnitt på 7,5 
netter. En stor andel av disse oppgir at de 
overnatter på hotell og hele 29% har bestilt 
reisen som en pakkereise. 

Vi ser også at de europeiske turistene i stor grad 
oppgir at de gjør mange forskjellige aktiviteter 
(ikke bare det å stå på ski) på sin ferie. De oppgir 
f.eks. at det er viktig for dem å få oppleve den 
norske naturen, samt at mange velger å dra på 
sightseeing og oppsøke kulturelle opplevelser. 
Disse turistene har det høyeste gjennomsnittlige 
døgnforbruket, dette gjelder særlig på 
forbrukspostene overnatting og pakkereise. 
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SKISEGMENTENE

SVENSKE OG DANSKE 
BARNEFAMILIER PÅ 

SKIFERIE

ØVRIGE SVENSKE OG 
DANSKE SKITURISTER

N O R D M E N N

ALPINT & SNØBRETT 
ER SVÆRT VIKTIG

ØVRIG 
SKITURISME

NORDMENN PÅ 
ANNEN TYPE SKIFERIE

«KLASSISKE» 
SKITURISTER FRA 

SVERIGE OG DANMARK

ALTERNATIVE 
SKITURISTER FRA 

ØVRIGE MARKEDER

U T E N L A N D S K E

SKITURISTER FRA
• STORBRITANNIA
• TYSKLAND
• NEDERLAND
• BELGIA

• FRANKRIKE
• SPANIEN
• PORTUGAL
• ITALIA

S K I T U R I S T E N E

Nordmenn på 
alpinferie utgjør det 

desidert største 
segmentet blant 

skituristene med 51%. 

Svenske og danske 
skiturister er det 

største utenlandske 
segmentet med til 
sammen 16% av 

skituristene. 10% av 
skituristene er 

svenske og danske 
barnefamilier som 
utgjør segmentet.

De resterende 6% av 
svenske og danske 
skiturister er øvrige 
skiturister. Dette er 
skiturister som ikke 

reiser med barn 
under 18 år.

51% 19% 10% 6% 8%
ANDEL AV SKITURISMEN ANDEL AV SKITURISMEN ANDEL AV SKITURISMEN ANDEL AV SKITURISMEN ANDEL AV SKITURISMEN

SEGMENTERING AV 
SKITURISMEN
I dette avsnittet har vi delt opp 
skituristene i ulike segmenter. 
Til høyre fremvises et kart over 
hvordan disse segmentene er 
bygget opp og på neste side 
kan du lese mer om hvordan 
dette er blitt gjort. 

NORDMENN PÅ 
ALPINFERIE

De nordmenn som ikke 
står på alpint & 

snøbrett utgjør 19% av 
skituristene og er 
dermed det nest 

største segmentet.

Det siste segment er en 
samlet gruppe for de 

resterende utenlandske 
skituristene (eksl. Sverige og 

Danmark) og utgjør til 
sammen 8% av skituristene.



HVORFOR SEGMENTERE SKITURISTENE?

Segmenteringen av skituristene er gjort på bakgrunn av likhetstrekk i besvarelsene samlet 
inn fra de ulike nasjonalitetene. Formålet med en slik segmentering er for å kunne dykke 
nærmere inn i de ulike segmentene for å se på hva som kjennetegner dem og hvordan 
man evt. kan tilpasse seg dem. Dersom man kan forstå hva som kjennetegner de ulike 
segmentene kan denne informasjonen brukes til utvikle målrettede tiltak mot de ulike 
segmentene. F.eks. dersom man ser at svenske og danske skiturister i stor grad reiser med 
barn under 18 år, kan markedsføring, pakkereiser, kampanjer osv. bruke denne 
kunnskapen. 
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SLIK SEGMENTERES SKITURISTENE

Overordnet fordeler skituristene seg på norske og utenlandske skiturister. Disse to 
overordnede gruppene er videre brutt ned på ulike segment.

De norske skituristene utgjør til sammen 70% av skituristene. Disse er videre delt opp i to 
segment – nordmenn på alpinferie (hvor alpint & snøbrett blir oppgitt som «Svært viktig») 
og nordmenn på annen type skiferie eksl. alpint & snøbrett. Nordmenn på alpinferie utgjør 
det største segmentet med 51% av alle skituristene. De øvrige norske skiturister utgjør 
19%.

De utenlandske skituristene utgjør samlet de resterende 30% av skituristene, og er delt 
opp i to overordnede segment; et overordnet segment som samler de svenske og danske 
skiturister i én gruppe og de resterende utenlandske markedene i en annen. De svenske og 
danske skituristene er videre delt opp i to undersegment; svenske og danske barnefamilier 
på skiferie (10%), og øvrige svenske og danske skiturister (6%). Utenlandske skiturister fra 
øvrige land er samlet i ett segment som utgjør 8% av skituristene.

SKI-
SEGMENTENE



21

Norske alpinturister utgjør 51% av skituristene og er det største markedssegmentet blant skituristene. 
De har i gjennomsnitt flere overnattinger enn de øvrige norske skiturister, men likevel færre 
overnattinger enn de utenlandske skituristene. De norske alpinturistene har i gjennomsnitt 2,2 barn i 
reisefølget, hvilket er tilnærmet likt som for de øvrige norske skiturister. Tilsvarende har de norske 
alpinturister i gjennomsnitt 2,2 barn i reisefølget, noe som igjen tilsvarer de øvrige norske skiturister. 
57% av alpinturistene overnatter på Østlandet, hvorav 24% er utenfor Oslo. De fleste av dem oppgir å 
ha minst én overnatting på hytte (54%), hvor 30% oppgir å overnatte på egen hytte mens 24% leier en 
hytte. Andelene som oppgir å ha minst én overnatting på hotell (uavhengig av standard) er 26%, noe 
som er omtrent like stor som andelen som oppgir å overnatte hos venner og familie (14%). Det er 9% 
som oppgir å ha bestilt alpinferien som en pakkereise.

De norske alpinturistene liker også å være aktive utenfor skibakken, blant annet i form av å gå lengre 
turer på over 2 timer (62%), teste grensene sine (41%) og dra på toppturer (52%). 63% oppgir at de 
liker å gå på langrenn i tillegg til å stå på alpint. Videre oppgir 49% at kulinariske opplevelser var svært 
viktig for deres skiferie, tilsvarende oppgir 47% at det å oppleve byen og livet til lokalbefolkningen var 
svært viktig. På sistnevnte punkt skiller de norske skiturister seg fra de utenlandske skiturister, hvor 
kun 13% oppgir at det å oppleve byen og livet til lokalbefolkningen var svært viktige.

Når vi ser på forbruket ser vi at døgnforbruket for norske alpinturister er tilsvarende som for de øvrige 
norske skiturister (ca. 1300 kr.). Vi ser dog at fordelingen på de ulike forbrukspostene skiller seg fra 
hverandre. De norske alpinturistene et gjennomsnittlig høyere døgnforbruk på overnatting (+75 kr.) og 
et betydelig høyere øvrig døgnforbruk (+185 kr). Deler av sistnevnte kan trolig tilskrives heiskort til 
alpinanlegget.

NORDMENN PÅ ALPINFERIE

FA
KT

A

Kilde: 
Innovasjon Norges Merkevare-tracker, Positionsanalysen 2017

N O R D M E N N

0 % NORGES MERKEVARE I SEGMENTET

Gjennomsnittlig andel som er «Helt enig» i at 
aktivitetstypen passer for Norge. 

0
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HER OPPGIS SEGMENTETS NAVN OG ANDELEN SEGMENTET UTGJØR 
AV DEN SAMLEDE SKITURISMEN

TEKSTBESKRIVELSE 
AV SEGMENTET

NAVIGATIONS 
RUTE 

KARAKTERISTIKA FOR DE 
REISENDE I SEGMENTET

SAMLET DØGNFORBRUK OG 
FORDELING PÅ DE ULIKE 

FORBRUKSPOSTER

NORGE SOM MERKEVARE I SEGMENTET
BLANT AKTIVE REISENDE SOM DRAR PÅ SKIFERIE OG 

TIDLIGERE HAR BESØKT NORGE

HVORDAN BEREGNES MERKEVAREN 
NORGE?
Merkevaren er beregnet ut ifra Innovasjon Norge sin 
merkevare-tracker. Dette er en 
spørreskjemaundersøkelse som gjennomføres helt 
separat fra Turistundersøkelsen. Merkevare-trackeren 
har omtrent 100 besvarelser i uken* med aktive 
reisende i de sentral-europeiske markeder**. 

Merkevare-trackeren måler Norge som merkevare på 
23 dimensjoner, som videre er gruppert i fem 
overordnede merkevare-dimensjoner (se 
Posisjonsanalysen 2017).

Prosentene i figuren oppgir den gjennomsnittlige 
enighet på tvers av aktivitetene i merkevare-
dimensjonene. 

*Data er fra 2017 og 2018.
**Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, 
Nederland, Frankrike.

FORKLARING: SLIK VIL DE PÅFØLGENDE PLANSJER SE UT
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Norske alpinturister utgjør 51% av skituristene og er det største markedssegmentet blant skituristene. 
De har i gjennomsnitt flere overnattinger enn de øvrige norske skituristene, men likevel færre 
overnattinger enn de utenlandske skituristene. De norske alpinturistene minner om de øvrige norske 
skiturister når det kommer til størrelsen på reisefølget og antall barn, men har mindre reisefølge enn 
de utenlandske skiturister. 

Det forholdsvis lave forbruket til norske alpinturister skylles trolig at en større andel oppgir å ha minst 
én overnatting på hytte (54%), hvor 30% oppgir å overnatte på egen hytte. De norske alpinturistene 
har et høyere øvrig døgnforbruk (+185 kr) enn de øvrige segment, noe som trolig kan tilskrives heiskort 
til alpinanlegget. 

De norske alpinturistene er aktive også utenfor skibakken, blant annet i form av å gå lengre turer på 
over 2 timer (62%), teste grensene sine (41%) og dra på toppturer (52%). 63% oppgir at de liker å gå på 
langrenn i tillegg til å stå på alpint. Videre oppgir 49% at kulinariske opplevelser var svært viktig for 
deres skiferie, tilsvarende oppgir 47% at det å oppleve byen og livet til lokalbefolkningen var svært 
viktig. På sistnevnte punkt skiller de norske skituristene seg fra utenlandske skiturister, hvor kun 13% 
oppgir at det å oppleve byen og livet til lokalbefolkningen var svært viktig. Norske alpinturister er de 
som oppgir at de er mest tilfreds med handlemulighetene, mat av høy kvalitet, spekteret av 
tilgjengelige aktiviteter og overnattingsstedene. 

Posisjonsanalysen i merkevare-trackeren til høyre viser at hele 74% synes Norge har en storslått natur, 
dette er høyere enn for de utenlandske segment. Videre ser vi at 47% forbinder Norge med gode 
muligheter for utendørsaktiviteter, mens kun en femtedel synes Norge er lett å reise rundt i, har 
spennende kulturopplevelser og er en god skidestinasjon. 

NORDMENN PÅ ALPINFERIE
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A

Kilde: 
Innovasjon Norges Merkevare-tracker, Positionsanalysen 2017
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De øvrige norske skituristene utgjør 19% av skituristene og er det nest største markedssegmentet. 
Dette segmentet har i gjennomsnitt færrest antall overnattinger på sin skiferie med kun 4,6 
overnattinger. I motsetning til alpinturistene er hotell den mest vanlige overnattingsformen for de 
øvrige nordmennene, hvor 36% oppgir at de har minst én overnatting på hotell. Det er hele 30% som 
oppgir å overnatte hos venner og familie (30%), noe som er betydelig høyere enn de øvrige segment.

Selv om de øvrige norske skiturister i større grad velger å bo på hotell, er det også en stor andel som 
overnatter hos venner og familie. Det gjennomsnittlige forbruket er derfor tilsvarende som for de 
norske alpinturistene. Dette gjenspeiles også i andelene som oppgir at de overnatter i egen hytte eller 
hos venner og familie. 

Øvrige norske skiturister ønsker i stor grad å slappe av, hvor 69% oppgir å ville lade batteriene. De liker 
å være på ski men har ikke nødvendigvis ski som hovedformål for reisen, men ønsker å gjøre litt 
forskjellige aktiviteter i ferien. 48% oppgir å gå lengre turer på over 2 timer og 24% oppgir å dra på 
toppturer. Blant de målte segmentene er de øvrige norske skiturister de som oppgir at de er mest 
tilfreds med pris i forhold til kvalitet. Videre er dette segment de som oppgir å være minst tilfreds med 
attraksjoner og severdigheter, gjestfriheten til lokalbefolkningen, spekteret av tilgjengelige aktiviteter, 
og muligheten til å oppleve lokal kultur og livsstil. 

Posisjonsanalysen i merkevare-trackeren til høyre viser store likheter med de norske alpinturistene, 
hvor hele 76% synes Norge har en storslått natur og omtrent halvparten synes forbinder Norge med 
gode muligheter for utendørsaktiviteter. Kun 16% forbinder Norge med å være en god skidestinasjon, 
så Norges merkevare som skidestinasjon kan til fordel styrkes på det lokale markedet. 

ØVRIGE NORSKE SKITURISTER
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Kilde: 
Innovasjon Norges Brand Tracker, Positionsanalysen 2017
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De svenske og danske barnefamiliene på skiferie i Norge utgjør 10% av skituristene. Omtrent 70% av 
svenske og danske barnefamilier oppgir å være på skiferie i Norge minst én gang i året. 

De har i gjennomsnitt flere overnattinger enn de norske skituristene, men likevel færre overnattinger 
enn de øvrige utenlandske skituristene. Flesteparten oppgir å ha minst én overnatting på leide hytter 
(60%). Det relativt lave forbruket på tross av størrelsen på reisefølget kan nok tilskrives at de velger å 
overnatte på hytter. Det er 21% som oppgir å ha bestilt skiferien som en pakkereise. 

Nesten alle svenske og danske barnefamiliene oppgir å ville stå på alpint (85%). Dette segment er 
dessuten de som oppgir færrest antall aktiviteter (7,7 av 35 mulige) som svært viktige (se side 25), noe 
som kan tyde på at de kommer målrettet til Norge for å stå på alpint og oppleve naturen (80%) og 
fjellene (67%). De virker ikke å være særlig interessert i kulturelle aktiviteter, men ønsker i all 
hovedsak å tilbringe tid sammen med andre og ha det gøy. 

Blant de målte segmentene oppgir svenske og danske barnefamilier på skiferie minst tilfredshet med 
handlemuligheter, tilgjengeligheten av mat av høy kvalitet, muligheten til å oppleve lokal kultur og 
livsstil, overnattingsstedene, og priser i forhold til kvalitet. 

På tross av de svenske og danske barnefamilienes interesser i fjellene er det i merkevare-trackeren til 
høyre en lavere andel (54%) enn for de norske skituristene som forbinder Norge med storslått natur. 
En femtedel sier seg enig i at Norge er en god skidestinasjon. 

SVENSKE OG DANSKE SKITURISTER - BARNEFAMILIENE
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Kilde: 
Innovasjon Norges Brand Tracker, Positionsanalysen 2017
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De øvrige svenske og danske på skiferie i Norge utgjør 6% av skituristene. Omtrent 55% av de 
øvrige svenske og danske skituristene oppgir å være på skiferie i Norge minst én gang i året. I 
dette segmentet har vi inkludert de som reiser med venner, partnere, annen familie eller alene. 

De har i gjennomsnitt færre overnattinger enn de andre utenlandske skituristene, men har på 
tross av ingen barn et nokså stort reisefølge på 3,8. Flesteparten oppgir å ha minst én overnatting 
på leide hytter (40%), og 15% har bestilt skiferien som en pakkereise.

De svenske og danske skituristene uten barn oppgir også i stor grad å stå på alpint (83%), men det 
er også 38% som oppgir å stå på langrenn, noe som er en større andel enn for de andre 
segmentene. Hele 84% oppgir å ville oppleve naturen og 76% oppgir å ville oppleve fjellene. 
Videre er det er en noe større andel enn for barnefamiliene som vil oppleve kulturelle aktiviteter, 
hvor f.eks. 32% i dette segmentet oppgir å ville oppleve lokal kultur, mens tilsvarende andel for 
barnefamiliene er 13%. Det samme gjør seg gjeldende for kulinariske opplevelser, sightseeing og 
de resterende målte områder som kunst, teater, festiviteter o.l.

Dette segment har det laveste forbruket på tvers av alle målte segment, noe som i all hovedsak 
kommer av et betydelig lavere øvrig forbruk enn de andre segment. 

Når det kommer til tilfredshet er de verken minst eller mest tilfreds med noen av de målte 
områdene. Likevel ser vi at det i merkevare-trackeren er en stor enighet med de svenske og 
danske barnefamiliene ved vurdering av Norge. Det er kun 17% som forbinder Norge med å være 
en god skidestinasjon. 

ØVRIGE SVENSKE OG DANSKE SKITURISTER
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Innovasjon Norges Brand Tracker, Positionsanalysen 2017
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Det siste segmentet består av utenlandske skiturister fra åtte europeiske land og utgjør til sammen 8% 
av skituristene i Norge. Dette segmentet har det desidert høyeste gjennomsnittlige antall 
overnattinger på tvers av alle segment (7,5 overnattinger), men det minste gjennomsnittlige 
reisefølget, dog med mange barn.

Det forholdsvis høye forbruket i dette segment er særlig grunnet at en større andel oppgir å ha minst 
én overnatting på hotell (36%) samt at 14% reiser med Hurtigruten. Videre oppgir hele 29% oppgir å ha 
bestilt skiferien som en pakkereise.

Det tyder på at dette segmentet i større grad enn de øvrige segmentene kommer til Norge på skiferie 
for å oppleve Norge som helhet, og ikke nødvendigvis kun for å stå på ski. Dette segmentet har lavest 
andel som oppgir skiaktiviteter som «svært viktig» for deres ferie, men oppgir til gjengjeld mange 
forskjellige aktiviteter som viktig for deres skiferie i Norge, se side 25. De ønsker i stor grad å oppleve 
naturomgivelser, hvor de fleste nevner det å oppleve naturen (83%), fjellene (78%), nordlyset (73%) og 
fjordene (70%). Dette segmentet er også de som ønsker å oppleve flest kulturelle aktiviteter, hvor 63% 
oppgir lokal kultur, 58% byen og lokalbefolkningen, 55% sightseeing, 49% bygninger og steder, 47% 
kulinariske aktiviteter, samt 41% museum. 

Posisjonsanalysen i merkevare-trackeren til høyre viser at 54% av de potensielle europeiske turister 
forbinder Norge med storslått natur. Videre ser vi at 36% forbinder Norge med gode muligheter for 
utendørsaktiviteter, mens 30% forbinder Norge med spennende kulturopplevelser. Sistnevnte er en 
større andel enn for de øvrige segment. Det er kun omtrent en fjerdedel (26%) som forbinder Norge 
med å være en god skidestinasjon. Det er dermed et potensiale for å styrke Norges merkevare som 
skidestinasjon i markedet. 
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SKITURISTER FRA
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Innovasjon Norges Brand Tracker, Positionsanalysen 2017
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NORSKE SKITURISTER OG SKITURISTER FRA 
EUROPEISK LAND UTENFOR SKANDINAVIA ER DE 
MEST AKTIVE UTENFOR SKILØYPEN

Hvis vi ser nærmere på skituristenes aktiviteter og 
antall aktiviteter som oppgis, ser vi at det er store 
variasjoner mellom de ulike segmentene.

Overordnet er det de norske og alternative 
skituristene som i størst grad oppgir aktiviteter 
utenfor skiløypene som «Svært viktig». Dette gir en 
indikasjon på at norske og alternative skiturister i 
større grad ønsker å oppleve Norge som helhet på sin 
ferie i Norge, fremfor kun skiløypene. I motsetning ser 
vi at de svenske og danske barnefamiliene i større 
grad kommer til Norge primært for å stå på ski. 

Videre ser vi f.eks. at de alternative turistene fra andre 
land utenfor Skandinavia oppgir flere aktiviteter som 
«Svært viktige» enn de øvrige segmentene. Dette gjør 
seg særlige gjeldende for kulturelle aktiviteter og 
naturopplevelser. Likevel oppgir de alternative 
turistene fra andre land omtrent like mange utendørs 
aktiviteter som «Svært viktig» som de andre 
segmentene.

Svenske og danske turister er de som oppgir færrest 
aktiviteter utenfor skiløypen som «Svært viktige». 

I de påfølgende tre sider utdypes det hvordan 
segmentene vektlegger de enkelte aktiviteter innenfor 
hver av de tre aktivitetsområdene.

SKITURISTENES 
AKTIVITETER OG ANTALL

ANTALL AKTIVITETER SOM ER ‘SVÆRT VIKTIGE’ (Gjennomsnitt)

UTENDØRS
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SVENSKE OG DANSKE SKITURISTER FOKUSERER PÅ 
ALPINT/SNØBRETT
Svenske og danske skiturister oppgir generelt sett 
færre antall aktiviteter som viktige, men 
alpint/snøbrett som svært viktig. Dette gjelder 
både barnefamiliene (gul) og øvrige svenske og 
danske skiturister (blå). De svenske og danske 
barnefamiliene oppgir også i større grad enn de 
øvrige segmentene at det å delta på skikurs er 
viktig for deres ferie i Norge. 

I motsetning ser vi at for de alternative skituristene 
er selve skiturismen mindre viktig enn for de øvrige 
segmentene, mens andre aktiviteter som det å gå 
på turer/fjellturer i over to timer er mer viktig.

LANGRENN PRIMÆRT FOR NORDMENN
Når vi ser på langrenn per av de ulike segmentene 
ser vi at nordmenn oppgir langrenn som betydelig 
viktigere enn de andre segmentene. Det å gå på 
turer/fjellturer i over to timer og toppturer (på ski 
eller til fots) oppgis også som viktigere for dette 
segmentet. 

BETYDNINGEN AV 
UTENDØRS AKTIVITETER

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

Svaralternativet «Vet ikke» er ekskludert fra figuren. 
Resultat er ikke direkte sammenlignbart med 2016 
ettersom skala har blitt endret. I 2016 ble følgende 
svaralternativ benyttet; 1. Liten betydning, 2. Noe 
betydning, 3. Stor betydning, 4. Avgjørende betydning, 
Uaktuell, Vil ikke svare, og Vet ikke. 

ALPINT/SNØBRETT 
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Gå på turer/fjellturer i over to timer 

Toppturer (på ski eller til fots) 

Teste grensene mine 

Delta i sportslige aktiviteter
(løping, klatring, kiting, paragliding 

etc.) 

DELTA PÅ SKIKURS 

Kjøre hundeslede 

Kjøre snøscooter

Saltvannsfiske 
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DET Å HA DET GØY OG TILBRINGE TID MED ANDRE 
ER VIKTIG

På tvers av samtlige segment ser vi at det å ha det 
gøy og tilbringe tid sammen med andre er viktig. Vi 
ser at skituristene generelt sett foretrekker gode 
opplevelser i lokalsamfunnet fremfor 
kulturaktiviteter som kunstutstillinger og 
forestillinger.

SKITURISTENE FRA LAND UTENFOR SKANDINAVIA 
OPPGIR I STØRRE GRAD KULTURELLE AKTIVITETER 
SOM VIKTIG

De alternative skituristene fra andre land utenfor 
Skandinavia oppgir generelt sett mange av de 
kulturelle aktiviteter som viktige, f.eks. det å 
oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon, oppleve 
byen og livet til lokabefolkningen, sightseeing og 
besøke historiske bygnigner/steder. 

NORSKE SKITURISTER SKILLER SEG UT PÅ DET Å 
HANDLE OG OPPLEVE FESTIVALER

De norske skituristene oppgir flere kulturaktiviter 
som viktige. Vi ser særlig at det å handle og 
oppleve festivaler, nasjonale feiringe og 
arragement, oppgis som viktigere blant de norske 
skituristene enn de øvrige skiturister.

BETYDNINGEN AV 
KULTURELLE AKTIVITETER

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

Ha det gøy 
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Oppleve lokal kultur, livsstil og 
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Oppleve byen og livet til 
lokalbefolkningen

Kulinariske opplevelser og 
matopplevelser
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Gå på teater, ballett, konserter eller 
operaforestillinger 

Oppleve moderne kunst 
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FJELL, NATUR OG DET Å LADE BATTERIENE ER 
VIKTIG FOR SKITURISTENE

Det å oppleve fjell og natur oppgis i samtlige 
segment som de viktigste aktivitetene for ferien i 
Norge. Samtlige segment oppgir også at det å lade 
batteriene er viktig i ferien. 

SKITURISTENE FRA LAND UTENFOR SKANDINAVIA 
OPPGIR SAMTLIGE NATUROPPLEVELSER SOM 
VIKTIG

De alternative skituristene fra land utenfor 
Skandinavia oppgir samtlige målte områder 
utenom det å oppleve fjellene og lade batteriene 
som viktigere enn de øvrige segmentene. Vi ser at 
det å oppleve fjordene, nordlyset, dyrelivet, 
midnattssolen og det å besøke nasjonalparker 
oppgis som betydelig viktigere for dette segmentet 
enn de øvrige segmentene. 

SVENSKE OG DANSKE SKITURISTER OPPGIR 
NATUROPPLEVELSER SOM MINDRE VIKTIG

De svenske og danske skituristene oppgir generelt 
sett de øvrige naturopplevelser utenom det å 
oppleve fjell og natur som mindre viktig enn de 
andre segmentene, dette gjelder særlig svenske og 
danske barnefamilier. 

BETYDNINGEN AV 
NATUROPPLEVELSER

HVOR VIKTIGE ER AKTIVITETENE FOR FERIEN DIN I NORGE? (Gjennomsnitt)
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UTVIKLINGEN I 
SKITURISTER

I dette avsnittet finner du en sammenligning med tall fra 
2016. Vi ser nærmere på utviklingen i sentrale markeder og 
tilhørende døgnforbruk, så vel som alt i alt tilfredshet med 
ferien i Norge.

De endringer som er gjort i undersøkelsedesignet betyr at 
det kan være vanskelig å sammenligne alle resultatene med 
tidligere års Turistundersøkelser, hvor det kun ble 
gjennomført intervju ved kommersielle overnattingssteder. 
Sammenligningen med tidligere års Turistundersøkelser er 
derfor kun gjort med skituristene som har overnattet på 
hotell, vandrerhjem, campingplass, kommersielt leid hytte 
eller Hurtigruten.

© Bård Basberg/Loen Skylift
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OPPSUMMERING AV SEKTIONEN

NORSKE SKITURISTER SOM 
OVERNATTER PÅ HOTELL O.L. HAR ET 
HØYERE DØGNFORBRUK I 2018
Ved historisk sammenligning av norske 
skiturister som har overnattet på hotell o.l. i 
2018 mot 2016 og 2015, ser vi at det 
gjennomsnittlige døgnforbruket har gått økt. 
Dette gjelder særlig forbruket på transport og 
øvrig forbruk. 

Det økte forbruket skyldes nok trolig en annen 
sammensetning av respondenter, hvor det i 
2018 er færre personer i reisefølget, flere som 
reiser i grupper med andre voksne, samt flere 
alpinturister, enn de tidligere årene.

© Kristin Folsland Olsen/visitnorway.com

UTENLANDSKE SKITURISTER SOM 
OVERNATTER PÅ HOTELL O.L. HAR ET 
LAVERE DØGNFORBRUK I 2018
I motsetning til de norske skituristene så ligger 
det gjennomsnittlige døgnforbruket blant de 
utenlandske lavere i 2018 enn i 2016. 

Det er særlig forbruksposten pakkereise som 
utgjør forskjellene. I likhet med de norske 
skyldes dette trolig en annen sammensetning av 
respondenter, hvor det for de utenlandske er 
færre personer i reisefølget, færre 
pakkereisende, flere ankomster med fly, samt 
færre alpinturister i 2018, enn de tidligere år.

TILFREDSHET HOLDES STABILT, MEN 
ANBEFALLINGSVILLIGHETEN ØKER 
BLANT DE UTENLANDSKE
Den generelle tilfredsheten i 2018 er generelt 
sett svært lik som i 2016. Dette gjelder både for 
de norske og de utenlandske skituristene. 

Til gjengjeld ser vi at anbefalingsvilligheten blant 
de utenlandske skituristene tilsynelatende har 
økt betraktelig fra 2016 til 2018. 
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SENTRALE 
SKIMARKEDER I 
TURISTUNDER-
SØKELSEN

FORDELINGEN AV SKITURISTENE MELLOM NORSKE OG UTENLANDSKE I TURISTUNDERSØKELSEN 
ER LIK 2016, MEN FORDELINGEN PER NASJONALITET ER NOE ENDRET
Under ser vi hvor skituristene i Turistundersøkelsen kommer fra etter de har blitt vektet ut ifra SSB sin 
overnattingsstatistikk. Overordnet ser vi at andelene for norske og utenlandske skiturister er lik som i 2016, med hhv. 61% 
og 39% av skituristene. Ser vi nærmere på hvor de utenlandske skituristene kommer fra ser vi dog noen endringer. Vi ser at 
andelen for de fleste utenlandske skiturister er nokså lik som i 2016, men at andelen dansker er betydelig lavere enn i 
2016. Dette betyr ikke nødvendigvis at antall danske turister har falt, men at det er samlet inn flere besvarelser fra nye 
markeder som gjør at andelen blir lavere. 

UTVIKLINGEN I FORDELINGEN AV SKITURISTERS NASJONALITET

2018-tall i denne utviklingen over tid er kun for de turistene som har hatt overnattinger på hotell, vandrerhjem, campingplass, kommersielt leide hytter eller Hurtigruten. Dette for å 
kunne sammenligne med 2015 og 2016 hvor det kun ble samlet inn besvarelser ved disse typer overnattingssteder. Videre er en skiturist definert ut ifra aktivitetsspørsmålet i 
samtlige år, men svarskala på aktivitetsspørsmålet er endret. Frem til 2018 ble en skiturist definert ved å ha svart at alpint/snøbrett hadde liten, noe, stor eller avgjørende betydning 
for deres ferie. Fra og med 2018 er en skiturist definert ut ifra å ha svart at alpint/snøbrett er litt eller svært viktig for deres ferie. Alle tall er vektet iht. nasjonalitet, reiselengde og 
reisefølge.

DEFINISJONER
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UTVIKLINGEN I 
DØGNFORBRUKET PÅ 
SENTRALE MARKEDER

DET SAMLEDE DØGNFORBRUKET FOR DE NORSKE SKITURISTENE HAR ØKT SIDEN 
2016, MEN MED TILSVARENDE FALL FOR UTENLANDSKE
Under fremvises en sammenligning av skiturismens samlede døgnforbruk med 2015 og 2016, oppdelt 
etter sentrale markeder. Overordnet ser vi en økning i det samlede døgnforbruket for norske skiturister 
på 495 kr, og et fall i det samlede døgnforbruket blant utenlandske skiturister på 315 kr. Fallet i det 
samlede døgnforbruket er størst blant de søreuropeiske skituristene (550 kr.) men også høyt blant 
svenske og danske skiturister (340 kr.). På neste side ser vi nærmere på utviklingen i døgnforbruket per 
av de ulike forbruksposter.

DET SAMLEDE DØGNFORBRUKET PÅ SENTRALE MARKEDER

Tallene fra 2015 og 2016 er korrigert for inflasjon og omregnet til 2017-tall (som er de nyeste tall tilgjengelig).  
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UTVIKLINGEN I 
DØGNFORBRUKET 
PÅ DE ENKELTE 
FORBRUKSPOSTER

BÅDE NORSKE OG UTENLANDSKE SKITURISTER BRUKER MER PÅ FORBRUKSPOSTEN 
TRANSPORT, OG DE UTENLANDSKE BRUKER MINDRE PÅ PAKKE
Under ser vi hvordan endringene i det samlede døgnforbruket fra 2016 fordeler seg på ulike forbruksposter, per 
norske og utenlandske skiturister. På tross av det samlede døgnforbruket har falt siden 2016 for de utenlandske 
skituristene, er det likevel også her en økning på forbruksposten transport (+ 120 kr.). Videre ser vi at det fallet i 
det samlede døgnforbruket blant de utenlandske skituristene i all hovedsak kommer fra forbruksposten pakke (-
345 kr.). Se evt. side 8 i rapporten «Turistundersøkelsen – Oppsummering av Vintersesongen 2016: Hovedrapport 
– nøkkeltall» som forsøker å foklare den markante økningen i forbruksposten pakke mellom 2015 og 2016. 

Tallene fra 2015 og 2016 er korrigert for inflasjon og omregnet til 2017-tall (som er de nyeste tall tilgjengelig). 

Samlet Overnatting Transport Pakke Annet
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FORKLARING PÅ FORBRUKSUTVIKLINGEN HOS DE NORSKE SKITURISTENE 

På forrige side så vi at det samlede døgnforbruket for de norske skiturister har økt kraftig fra 2016 til 2018. Økning gjelder på alle forbruksposter, men er størst på 
forbrukspostene transport og øvrig. Under tar vi for oss noen mulige forklaringer til denne utviklingen. 

Minner om at forbruksutviklingen kun er beregnet for skiturister som har hatt minst én overnatting på enten hotell, vandrerhjem, campingplass, kommersielt leide 
hytter eller Hurtigruten. 

FLERE ALPINTURISTER KAN FORKLARE ØKNINGEN I ØVRIG 
FORBRUK
Det er en større andel av de som er definert som skiturister som står på 
alpint/snøbrett i 2018, enn i 2016. I 2018 var det 75% av de norske 
skituristene som oppga alpint/snøbrett som svært viktig for deres skiferie. 
Tilsvarende andel i 2016 var på 49% (se dog endring i definisjon av skiturist på 
side 30).

Dette kan tyde på at en del av det økte forbruket på forbruksposten øvrig i 
2018 sammenlignet med 2016 (fra 525 kr. til 695 kr.) kan tilskrives utgifter 
relatert til alpint/snøbrett (f.eks. heiskort og leie av utstyr).

UKJENT FORKLARING PÅ ØKTE TRANSPORTUTGIFTER
Vi ser at for de norske skituristene er det særlig forbruket på transport som 
har økt siden 2016 (+ 205 kr.). Det er noe uvisst hva dette kommer av, 
ettersom det i 2018 ikke inngår et spørsmål om transportmiddel i Norge (kun 
til Norge). Dersom vi ser på hvor intervjuene er samlet inn, så ser vi at det 
særlig er de norske som er intervjuet på en lufthavn som oppgir høyt forbruk 
på transport (i gjennomsnitt 585 kr.). Likevel oppgir også de øvrige norske 
skiturister et høyere forbruk på transport i 2018 (209 kr.) enn i 2016. Vi vil på 
bakgrunn av dette anbefale at spørsmålet om transportmiddel i Norge tas inn 
igjen i spørreskjemaet for Turistundersøkelsen i 2019. 

ET MINDRE ANTALL PERSONER I REISEFØLGET FØRER TIL 
HØYERE DØGNFORBRUK PER PERSON
Det gjennomsnittlige antall personer i reisefølget (som de deler 
forbruket med) har falt siden 2015. I 2015 hadde de norske skiturister i 
snitt 4,5 personer i reisefølget, mens det i 2016 var 3,6 personer og i 
2018 kun er 2,4 personer. Et færre antall personer i reisefølget, fører 
ofte til et høyere døgnforbruk per person ettersom faste utgifter som 
f.eks. bensin og overnatting deles på færre antall personer. 

FLERE GRUPPEREISENDE FØRER LIKEVEL OGSÅ TIL ET HØYERE 
DØGNFORBRUK PER PERSON
Det er en betydelig større andel av respondentene i 2018 som reiste i en 
gruppe enn i 2016 (40% i 2018 mot 22% i 2016). I forhold til 
ovenstående skulle man tro at flere gruppereisende fører til et lavere 
døgnforbruk per person, ettersom forbruket deles på flere. Men over 
halvparten av de gruppereisende i 2018 (57%) har ikke delt utgifter med 
de andre i gruppen men i stedet betalt for dem selv. Dette fører derfor 
igjen til et høyere døgnforbruk per person.
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FORKLARING PÅ FORBRUKSUTVIKLINGEN HOS DE UTENLANDSKE 
SKITURISTENE 
På side 30 så vi at det samlede døgnforbruket for de norske skiturister har økt kraftig fra 2016 til 2018. I motsetning har det samlede døgnforbruket hos utenlandske 
skiturister falt siden 2016, men ligger dog likevel høyere enn i 2015. Under tar vi for oss noen mulige forklaringer til denne utviklingen. 

Minner om at forbruksutviklingen kun er beregnet for skiturister som har hatt minst én overnatting på enten hotell, vandrerhjem, campingplass, kommersielt leide 
hytter eller Hurtigruten. 

DET ER ET UVANLIG HØYT FORBRUK BLANT DE 
UTENLANDSKE SKITURISTENE I 2016
I 2016 var det et usedvanlig høyt forbruk blant de intervjuede utenlandske 
skituristene. Det ble også den gang bemerket og utdypes i rapporten 
«Turistundersøkelsen – Oppsummering av Vintersesongen 2016: 
Hovedrapport – nøkkeltall». Her forsøker man å forklare den betydelige 
økningen i forbruksposten på pakke fra 2015 til 2016. I korte trekk baseres 
denne forklaringen på at økningen primært skyldes to spesifikke forhold; en 
ny definisjon av «skiturist» og at stikkprøven blant de utenlandske turister 
var veldig forskjellig i 2015 og 2016. Dette innebærer at forbruket i 2016 
trolig kan betraktes som et avvik fra normalen og at årets resultat er mer 
sammenlignbart med 2015 enn 2016. 

ET MINDRE ANTALL PERSONER I REISEFØLGET FØRER TIL 
HØYERE DØGNFORBRUK PER PERSON SAMMENLIGNET MED 
2015
I likhet med de norske skituristene har også de utenlandske skiturister 
oppgitt færre antall personer i reisefølget; 2,9 i 2018 mot 5,3 i 2015. På 
tilsvarende måte som for de norske skiturister kan trolig dette være en del 
av forklaringen på det økte gjennomsnittlige døgnforbruket fra 2015 til 
2018. Det var også blant de utenlandske skiturister flere gruppereisende og 
soloreisende i 2018 enn de tidligere år.

ET LAVERE PAKKEFORBRUK SKYLDES FÆRRE PAKKEREISENDE
Det er betydelig færre pakkereisende blant de intervjuede utenlandske 
skiturister i 2018 sammenlignet med tidligere år. I 2018 var det kun 21%, 
mens det i 2015 var 44% og 45% i 2016. Ettersom det gjennomsnittlig 
forbruket på pakkereise beregnes ved å dele på antall pakkereisende
forklarer dette hvorfor skituristenes gjennomsnittlige forbruk på pakkereise 
er lavere i 2018 enn tidligere.

FLERE REISER TIL NORGE MED FLY
I 2018 ankom 36% av de intervjuede utenlandske skiturister Norge med fly, 
sammenlignet med 22% i 2015. En del av økningen på forbruksposten 
transport skyldes trolig denne endring. 

DET ER FÆRRE ALPINTURISTER BLANT DE UTENLANDSKE ENN 
DE NORSKE SKITURISTENE 
En andel på 68% av de intervjuede utenlandske skiturister i 2018 oppgir at 
det er «svært viktig» å stå på alpint/snøbrett. Dette er tilsvarende andel 
som oppga at alpint/snøbrett var av stor eller avgjørende betydning i 2016. 
Denne andel er dog lavere enn hos de norske skiturister, noe som kan være 
med å forklare hvorfor de utenlandske skituristenes øvrig forbruk er lavere 
enn de norske i 2018.
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TILFREDSHET OG 
ANBEFALINGS-
VILLIGHET

DE UTENLANDSKE SKITURISTERS ANBEFALINGSVILLIGHET ØKER
Alt i alt tilfredshet og anbefalingsvilligheten er nokså lik mellom de norske og utenlandske skituristene. Ser vi på 
endringen fra 2016 ser vi dog en betydelig positiv økning for de utenlandske skituristene fra 8,3 i 2016 til 8,9 i 
2018.

Ser vi nærmere på de ulike forholdene ser vi at norske og utenlandske skiturister ligner hverandre på de fleste 
målte parametere. Nordmennene oppgir i noen grad høyere tilfredshetsnivå på enkelte forhold. Men både 
utenlandske og norske skiturister er særlig tilfreds med den lokale gjestfriheten og overnattingsforholdene. Vi ser 
at det største skillet er på vurderingen av priser i forhold til kvalitet, hvor de utenlandske skituristene er mindre 
tilfreds enn de norske.

Priser i forhold til 
kvalitet 

Handle-
muligheter 

Tilgjengeligheten 
av mat av høy 

kvalitet 

Muligheten til å 
oppleve lokal 

kultur og livsstil 

Spekteret av 
tilgjengelige 
aktiviteter 

Attraksjoner og 
severdigheter 

Overnattings-
stedene 

Gjestfriheten til 
local-

befolkningen 

Resultat er ikke direkte sammenlignbart med 2016 ettersom 
skala har blitt endret. I 2016 ble skalaen en 5-punkts skala 
fra 1-5, mens fra 2018 er skalaen fra 0-10.

For å kunne sammenligne årets resultat med 2016 er den samlede tilfredsheten og 
anbefalingsvilligheten kun beregnet på bakgrunn av de turistene som i 2018 har hatt minst én 
overnatting på enten hotell, vandrerhjem, campingplass, kommersielt leide hytter eller Hurtigruten. 
Dersom de øvrige turister tas med er gjennomsnittene for alle fire 0,1 høyere eller lavere (i ulik retning).

VURDERING AV FORHOLD (1-5)
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Denne rapporten ser nærmere på skituristene i vintersesongen 2018. I 
tabellen til høyre vises fordelingen av svar per region og norske vs. 
utenlandske. 

Intervjuene i vintersesongen 2018 er samlet inn av Epinion, mens 
datagrunnlaget fra 2015 og 2016 er samlet inn av Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). Skituristene i 2018 er intervjuet ved både kommersielle og ikke-
kommersielle overnattingssteder. I 2015 og 2016 ble turistene 
utelukkende intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder 
(hotell, campingplasser, hyttegrender). I 2015 og 2016 ble 
datainnsamlingen også gjennomført ombord på Hurtigruten. 
Respondenter som har svart at de er transitt-reisende eller 
sesongarbeidere inngår ikke i analysen.

De turistene som har oppgitt å overnatte på hotell, vandrerhjem, 
campingplass, kommersielt leide hytter eller Hurtigruten, er vektet med 
en vekt som er beregnet på bakgrunn av data fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). Vekten fungerer slik at den enkelte respondent blir vektet til å 
representere en andel av populasjonen. De vektede respondentene 
representerer derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte 
respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall 
overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 21 overnattinger. På 
den måten veier gjester med mange overnattinger tyngre enn gjester 
med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke 
gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Vektingen brukes i de analyser 
der vi ser på kommersielle overnattinger for seg selv. 

De turistene som har oppgitt å benytte andre overnattingsformer enn 
hotell o.l. er ikke vektet av den grunn at vi ikke kjenner til 
populasjonsfordelingen, ettersom SSB kun registrerer overnattinger på 
hotell o.l.. Når vi estimerer et omtrentlig antall overnattinger gjøres det 
under antakelsen av at stikkprøven er representativ for den 
kommersielle turismen.

DATAGRUNNLAG OG METODE TABELL 1 - ANTALL INTERVJU I VINTERSESONGEN 2018 MED 
SKITURISTER I DE ULIKE REGIONENE

INTERVJUREGION NORSKE UTENLANDSKE SAMLET

Nord-Norge 143 16 159

Trøndelag 75 58 133

Vestlandet 141 56 197

Sørlandet 2 3 5

Østlandet 579 325 904

Oslo 151 5 156

Antall intervju i alt 1091 463 1554



BEGREP DEFINISJON

Skiturist Fra 2018 defineres en skiturist som en person på feriereise som oppgir minst én av følgende aktiviteter 
som litt eller svært viktig; ‘Alpint/snøbrett’, ‘Langrenn’ eller ‘Delta på skikurs’. 

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

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

Regioner i Norge

 Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland
 Sørlandet: Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder
 Trøndelag: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
 Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
 Østlandet: Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold
 Oslo: Oslo og Akershus

Reise til en gitt region En reise der minst én overnattning foretas i en gitt region (det kan derfor overnattes i flere regioner på én 
reise).

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

Barn Personer i alderen 0-17 år.

n Antall respondenter i den aktuelle analysen.

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