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Innledning © CH  - VisitNorway.com

BAKGRUNN
Koronakrisen har snudd opp ned på tilværelsen for norsk reiseliv, og 
reiselivsnæringen går en krevende høst- og vintersesong i møte. Derfor er 
det viktigere enn noensinne med oppdatert kunnskap om hvilke 
muligheter som finnes, for å få turister fra de viktige nærmarkeder til å 
besøke Norge. Når situasjonen tillater det.

Det er bakgrunnen for at Innovasjon Norge har igangsatt et 
Koronabarometer som har til hensikt å gi regelmessig innblikk i reiselyst 
generelt og holdninger til å ferier i Norge i seks europeiske 
hovedmarkeder. Resultatene av den første målingen gjennomført i 
september 2020 presenteres i denne rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Epinion og Gyger i samarbeid med Innovasjon 
Norge. Ta gjerne kontakt med undertegnende ved spørsmål. 
undertegnede. 

God leselyst!

Margrethe Helgebostad
Innovasjon Norge

DATA- OG LESERVEILEDNING

Analysen er basert på intervjuer med 1 000 potensielle 
reisende* i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, 
Sverige og Danmark. Resultatene er et øyeblikksbilde av 
hvordan forventningene var i perioden 2. til  21. 
september. Situasjonen endrer seg kontinuerlig og det vil 
påvirke resultatene. 

I rapport vil vi trekke frem områder der det er 
substansielle forskjeller mellom markedene. Der 
resultatene er like på tvers av markeder vil vi vise 
samlede tall. Rapporten har spesielt fokus på de som 
svarer at de forventer å reise til utlandet i høst/vinter.

* Den undersøkte målgruppen:
Undersøkelsen bygger på intervjuer med potensielle reisende. Potensielle feriereisende er 
definert som feriereisende som har reist på ferie- eller fritidsreise de siste tre årene og som 
i tillegg oppgir at de er interessert i å reise på ferie til utlandet de kommende tre årene. 
Intervjuene er geografisk avgrenset til områdene som er listet opp på side 8. 



Hovedfunn

Oppsummering av funn

Tross korona-situasjonen 
vurderer en god del fortsatt å 

reise i høst- og vintersesongen. 

Selv om de som gjerne vil reise 
er mindre bekymret for smitte, 
avventer de fleste utviklingen 
før de bestiller. Det er viktig å 

kunne få penger tilbake for 
avlyste reiser. 

Norge er en attraktiv 
feriedestinasjon, men kun hver 

tredje potensiell turist har 
kjennskap til hva man kan 

oppleve i Norge om høsten og 
vinteren.

Korona har gjort alle 
destinasjoner mindre attraktive. 

Norge er et av de minst 
påvirkede landene. 
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Hovedfunn

Hovedpunkter per marked

© Christian Roth Christensen - VisitNorway.com

Frankrike

Sverige

Tyskland

Danmark

England

Nederland

Reiselysten blant de engelske turistene er på nivå 
med gjennomsnittet. Sør-Europa er den mest 
populære destinasjonen, men blant de 
nordeuropeiske landene er Norge på topp. 
Engelske turister er bekymret for korona, og Norges 
utfordring kan bli at de er veldig bekymret for å reise 
med fly.

Tross korona-epidemien ser franskmenn i stor grad 
Norge som en av de mer attraktive destinasjonene, 
og nesten hver femte turist vurderer eller 
planlegger å reise til Norge i høst/vinter. Norges 
attraktivitet har økt i Frankrike under pandemien. 
Franske turister er særlig bekymret for å strande i 
et fremmed land eller havne i karantene hvis de 
reiser til utlandet. 

Andelen av befolkningen som forventer å reise i 
fremtiden er stort sett uendret før og under korona-
utbruddet i Sverige. I høst/vinter er det derimot ikke 
mange svenske turister som forventer å reise til 
utlandet, og dem som vurderer å reise vil  til et 
varmere klima i Sør-Europa. Myndighetenes 
anbefalinger er avgjørende for om svenskene vil 
reise eller ei. 

Norge er en av de mest attraktive destinasjonene i 
høst/vinter for turister fra Nederland. Nesten hver 
femte potensiell turist vurderer å besøke Norge. Det 
er særlig nordlyset og naturopplevelser som skaper 
interesse. Turistene fra Nederland er generelt ikke 
bekymret for å bli smittet på en feriereise, men det 
er viktig for dem å kunne reise i egen bil og kunne 
kjøpe en samlet pakke hvis de skal reise.

Tyske turister har fortsatt reiselyst, men deres 
favorittdestinasjoner om høsten/vinteren er 
nabolandene, Østerrike, Nederland og Sør-Europa. 
Knapt hver tiende potensielle turist vurderer Norge i 
høst/vinter. Tyske turister er generelt mindre 
bekymret for korona-smitte på en feriereise. Deres 
største bekymring er å reise med buss, tog og fly. 

Danskenes reiselyst i høst/vinter er generelt lav, og de 
som vil reise vurderer primært Tyskland. De danske 
turistene vil avvente utviklingen av korona-pandemien 
før de bestiller en reise i høst/vinter. Andelen som 
vurderer å reise på skiferie til utlandet ser ut til å være 
uendret. Hver fjerde danske ser på Norge som en 
mindre attraktiv destinasjon under korona-pandemien.



TEMA 1: 
Forventninger til å reise i høst- og 
vintersesongen

Hvor mange forventer å reise på utenlandsferie i høst/vinter? Hvilke destinasjoner 
er mest ettertraktet? 

© Foap  - VisitNorway.com
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Det er mange barrierer på veien til en ferie i Norge i høst og vinter

Mye 
usikkerhet:

De aller fleste 
avventer  

utviklingen i 
smitte-

situasjonen 

62 % 
interessert i 
å reise til 

utlandet de 
neste 3 
årene20 % vurderer 

å reise til 
utlandet i 
høst og 
vinter

3 % vurderer 
eller 

planlegger å 
reise til 

Norge i høst 
eller vinter

Mange har et ønske om å reise til utlandet – en 
del allerede i høst og vinter

Mellom 56 % og 65 % av den voksne befolkningen 
har reist på ferie til utlandet de siste tre årene og er 
interessert i å reise til utlandet igjen de kommende 
tre årene. Mellom 16 % og 23 % vurderer å reise til 
utlandet allerede i høst og vinter. 

Relativt stor interesse for Norge i høst og vinter
Blant de 20 % som vil reise, er interessen for Norge 
ganske stor. Norge oppfattes som et mer attraktivt 
reisemål enn mange andre land akkurat nå.. 

Stor usikkerhet for de som vurderer Norge
Selv blant de som aktivt vurderer å reise til Norge i 
høst og vinter, svarer 8 av 10 at de ser tiden an og 
avventer smitteutviklingen. Samtidig svarer 7 av 10 
at de kun vil kjøpe reiser fra aktører de stoler på, og
der de kan få pengene igjen, hvis de må avbestille 
eller reisen blir avlyst. 



Sverige

100% / 66% / 16% / 1%

Tyskland

100% / 61% / 22% / 2%

Frankrike

100% / 56% / 23% / 4%

Danmark

100% / 60% / 18% / 2%

Nederland

100% / 64% / 22% / 4%

England

100% / 65% / 20% / 3%
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Generell reiselyst og til Norge spesielt

Rapporten ser på ulike målgrupper: 
Følg ikonene og fargene deres 
igjennom rapporten
• Undersøkelsen er gjennomført i målgruppen som er interessert i å 

reise til utlandet på ferie de kommende tre årene (markert med 
fargen grønn til høyre). Andelen av befolkningen som vil reise er 
lavere enn før korona (se avsnittet Datagrunnlag og metode).

• Rapporten har spesielt fokus på de turistene som vurderer eller 
planlegger å reise til utenlandet på ferie i høst og vinter (markert med 
fargen blå til høyre)

• Noen steder fokuserer det på målgruppen som vurderer eller 
planlegger å reise til Norge i høst/vinter (markert med fargen rød) 

Geografiske områder der det er gjennomført datainnsamling/intervju

Sverige, Danmark og Nederland: 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

Turister som vurderer eller planlegger å reise til utenlandet i høst- og vintersesongen

Turister som vurderer eller planlegger å reise til Norge i høst- og vintersesongen

Hele populasjonen

Potensielle turister som kan forestille seg å reise på ferie til utenlandet de 
neste 3 årene, hvis situasjonen tillater det (undersøkelsens hovedmålgruppe)

Oversikt over målgruppene i undersøkelsen
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Reiseforventninger til høst- og vintersesongen

Det er store forskjeller mellom 
markedene i hvor stor andel av de 
som vanligvis reiser, som vurderer å 
reise til utlandet allerede i høst og 
vinter

27%

32%

29%

26%

26%

26%

22%

16%

13%

11%

24%

18%

12%

16%

17%

18%

14%

18%

19%

17%

18%

32%

28%

38%

20%

30%

37%

36%

9%

9%

8%

12%

8%

7%

8%

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

Gjennomsnitt

England

Sverige

Frankrike

Tyskland

Danmark

Nederland

Har du på nåværende tidspunkt planer om, eller vurderer du å reise på ferie med 
overnattinger i høst og vinter?

Ja, i 
hjemlandet

Ja, kun i 
utlandet

Ja, i 
hjemlandet 
og utlandet

Nei Vet ikke

• Mange vurderer eller planlegger å feriere i eget land i 
høst og vinter.

• Samtidig er det en stor gruppe, på tvers av markeder, 
som forventer eller i alle fall vurderer å reise til 
utlandet allerede til høst /vinter.

33%

31%

25%

37%

29%

34%

42%

Andelen 
som vil reise 
til utlandet*

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

* Denne andelen er høyere enn på slide 8, det er fordi vi nå ser på andelen av de som 
er interessert i å reise de neste tre årene, ikke andelen av befolkningen som helhet. 



10% 13% 12% 13% 35% 19% 12% 7% 4% 12% 3% 3% 4% 10% 9% 7% 2% 6% 3% 7% 6% 2% 3% 0%

Sverige

15% 12% 26% 22% 23% 10% 15% 11% 8% 10% 7% 9% 10% 13% 10% 7% 9% 6% 8% 6% 5% 4% 3% 3%

Storbritannia

11% 12% 20% 12% 16% 11% 6% 28% 5% 6% 12% 15% 5% 2% 5% 6% 4% 5% 2% 7% 4% 5% 2% 2%

Tyskland

17% 25% 21% 11% 19% 14% 11% 7% 18% 10% 21% 8% 5% 6% 5% 7% 4% 4% 4% 6% 2% 3% 3% 2%

Nederland

18% 9% 20% 21% 9% 19% 16% 5% 12% 13% 9% 9% 10% 13% 8% 6% 8% 7% 7% 3% 5% 3% 4% 2%

Frankrike

10

Destinasjoner i høst- og vintersesongen

De som 
planlegger å 
reise til 
utlandet har 
Norge høyt på 
listen over land 
de vurderer

Hvilke land planlegger du eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise denne høsten/vinteren? 
Prosenter er andelen av turistene som vurderer eller planlegger å reise til utlandet i høst/vinter

15% 32% 6% 10% 19% 11% 7% 7% 6% 2% 4% 3% 2% 3% 4% 16% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 3% 0%
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Denne siden ser på 
personer som er 
interessert i å reise til 
utlandet i høst og 
vinter
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Kjennetegn ved dem som vurderer eller planlegger 
å reise til utlandet i høst- og vintersesongen

De som vurderer å 
reise til utlandet i 
høst- og 
vintersesongen er 
gjennomgående 
mye mindre 
bekymret

7%

6%

5%

4%

4%

2%

42%

34%

31%

29%

36%

25%

Frankrike

Nederland

England

Danmark

Tyskland

Sverige

Norges andel av markedet i høst/vinter

Har planer eller 
overveielser om å 
reise utenlands

Har planer eller 
overveielser om å 
reise i Norge

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til 
utlandet i løpet av høsten/vinteren? 

#1 Den generelle smitteutviklingen 55% / 61%

#2 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 51% / 51%

#3 At det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 46% / 47%

#4 Reiseråd fra myndighetene 44% / 42%

#5 At det er mulig å reise dit jeg gjerne vil 39% / 28%

#6 Husholdningens økonomiske situasjon 23% / 29%

#7 At det er mulig å ta ferien spontant 21% / 16%

#8 At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil 21% / 19%

Vurderer ikke å reise til 
utlandet i høst og vinter, men 
interessert i å reise til 
utlandet de neste 3 årene

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter

Reisebekymringer under korona-epidemien Andelen av «enige» og «svært enige»

59% 57% 53%
44%

36% 35% 32%
25%

18%

/ 72% / 75% / 70%
/ 68%

/ 49% / 54% / 58%
/ 39%

/ 28%

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter, der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å havne' i

karantene, når jeg
kommer hjem,

og/eller strande i
et annet land

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
av korona på

reisen

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren
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Kjennetegn ved dem som vurderer eller planlegger å reise til utlandet i høst- og vintersesongen

Bereiste unge menn med god 
inntekt vurderer i større grad å 
reise til utlandet i høst og vinter

43%
/ 52%

57%
/ 48%33%

/ 28%

Norge er blitt
mer attraktiv 
under korona

Norge er blitt
mindre attraktiv 

under korona

16%
/ 12%

17%
/ 25%

Viktigere med 
samlet pakkereise 
under korona

Viktigere å sette 
sammen reisen selv

under korona

28%
/ 26%

21%
/ 15%

har en høyere 
inntekt enn 
gjennomsnittet

44% / 34%

22% 19% 17% 23% 18%
/ 20% / 16% / 18% / 25% / 21%

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

13%
/ 8%

Vurderer ikke å reise til 
utlandet i høst og vinter, men 
interessert i å reise til 
utlandet de neste 3 årene

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter

har vært på feriereise i
Norge de siste tre 
årene

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

48%
/ 26%

menn

kvinner

har barn



TEMA 2: 
Norges viktigste målgrupper i 
høst- og vintersesongen

Hvem er skituristene som vurderer å reise til Norge? Hvilke nordlysturister 
vurderer å reise til Norge denne sesongen? Er de som er interessert i 
naturopplevelser mer eller mindre bekymret for å reise? Alle resultatene i dette 
avsnittet er gjennomsnitt på tvers av markedene.

© Foap  - VisitNorway.com

Denne seksjonen ser kun på personer som vurderer å 
reise til utlandet i høst og vinter
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Kjennetegn ved skituristene i høst- og 
vintersesongen

De potensielle 
skiturister som vil 
til Norge

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til 
utlandet i løpet av høsten/vinteren? 

#1 Den generelle smitteutviklingen 51% / 56%

#2 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 45% / 53%

#3 At det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 44% / 46%

#4 Reiseråd fra myndighetene 42% / 45%

#5 At det er mulig å reise dit jeg gjerne vil 42% / 37%

#6 Husholdningens økonomiske situasjon 27% / 21%

#7 At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil 26% / 20%

#8 At det er mulig å ta ferien spontant 22% / 21%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
skiferie

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter  
på skiferie

Reisebekymringer under korona-pandemien Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene

57% 53% 49%
43% 39%

33% 28%
23% 21%

/ 57%
/ 60%

/ 54%
/ 44% / 35%

/ 36%
/ 33%

/ 25% / 17%

Jeg er bekymret
for å havne i

karantene når jeg
kommer hjem

og/eller strande i
et annet land

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
at korona på

reisen

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

19%

15%

10%

10%

9%

5%

21%

30%

10%

16%

17%

12%

Sverige

Frankrike

Danmark

England

Nederland

Tyskland

Norges andel av markedet for skiferie i 
høst/vinter

Vil være interessert i 
å reise på skiferie
generelt

Vil vurdere å 
reise på skiferie
til Norge
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Kjennetegn ved skituristene i høst- og vintersesongen

Kjennetegn ved dem som vurderer 
skiopplevelser i utlandet i 
høst/vinter

41%
/ 44%

59%
/ 56%40%

/ 30%

Norge er blitt
mer attraktivt 
under korona

Norge er blitt
mindre attraktivt 

under korona

19%
/ 15%

16%
/ 18%

Viktigere med samlet 
pakkereise under 
korona

Viktigere å sette 
sammen reisen 

selv under 
korona

30%
/ 26%

22%
/ 21%

har en høyre 
inntekt enn 
gjennomsnittet

52% / 41%

29% 21% 20% 21% 9%
/ 20% / 18% / 17% / 24% / 22%

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

18%
/ 11%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
skiferie

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter 
på skiferie

har vært på feriereise i
Norge de siste tre 
årene

har vært på 
feriereise mer 
enn 4 ganger de 
siste tre årene

52%
/ 48%

menn

kvinner

har barn
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Kjennetegn ved naturturistene i høst- og 
vintersesongen

De potensielle 
norgesturister 
som vil ha 
naturopplevelser

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til 
utlandet i løpet av høsten/vinteren? 

#1 Den generelle smitteutviklingen 57% / 53%

#2 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 54% / 48%

#3 Reiseråd fra myndighetene 47% / 41%

#4 At det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 46% / 44%

#5 At det er mulig å reise dit jeg gjerne vil 42% / 35%

#6 At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil 24% / 18%

#7 At det er mulig å ta ferien spontant 23% / 19%

#8 Husholdningens økonomiske situasjon 23% / 23%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
naturopplevelser

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter 
for å oppleve 
naturopplevelser

Reisebekymringer under korona-pandemien Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene

62% 57% 56%
47%

39% 37% 33%
25%

18%

/ 54% / 57% / 49%
/ 40%

/ 33% / 33% / 30%
/ 24%

/ 18%

Jeg er bekymret
for å havne i

karantene når jeg
kommer hjem

og/eller strande i
et annet land

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
at korona på

reisen

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

Norges andel av markedet for naturopplevelser 
i utlandet i høst/vinter

Ville vært interessert 
i å reise for 
naturopplevelser
generelt

Ville vært 
interessert i å 
reise til Norge for
naturopplevelser

50%

49%

47%

46%

45%

45%

50%

57%

51%

59%

50%

55%

Danmark

Nederland

Tyskland

Frankrike

Sverige

England
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Kjennetegn ved naturturistene i høst- og vintersesongen

Kjennetegn ved dem som vurderer å 
reise til utlandet for naturopplevelser i 
høst/vinter

46%
/ 40%

54%
/ 60%32%

/ 33%

Norge er blitt
mer attraktivt 
under korona

Norge er blitt
mindre attraktivt 

under korona

18%
/ 14%

17%
/ 17%

Viktigere med samlet 
pakkereise under 
korona

Viktigere å sette 
sammen reisen selv

under korona

27%
/ 29%

23%
/ 19%

har en høyere 
inntekt enn 
gjennomsnittet

43% / 45%

23% 19% 18% 23% 16%
/ 21% / 18% / 16% / 23% / 22%

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

14%
/ 11%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke for 
naturopplevelser

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter for  
naturopplevelser

har vært på feriereise i
Norge de siste tre 
årene

har vært på 
feriereise flere 
enn 4 ganger de 
seneste tre årene

49%
/ 47%

menn

kvinner

har barn
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Kjennetegn ved nordlysturistene i høst- og 
vintersesongen

De potensielle 
nordlysturister 
som vil til Norge

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til 
utlandet i løpet av høsten/vinteren? 

#1 Den generelle smitteutviklingen 55% / 54%

#2 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 50% / 51%

#3 At det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 45% / 46%

#4 Reiseråd fra myndighetene 45% / 44%

#5 At det er mulig å reise dit jeg gjerne vil 42% / 37%

#6 Husholdningens økonomiske situasjon 28% / 21%

#7 At det er mulig å ta ferien spontant 27% / 20%

#8 At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil 22% / 21%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
nordlys

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter 
for å oppleve nordlys

Reisebekymringer under korona-pandemien Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene

57% 56% 51%
44%

36% 35% 32%
26% 21%

/ 57% / 60%
/ 54%

/ 43%
/ 30% / 35% / 38%

/ 24%
/ 17%

Jeg er bekymret
for å havne i

karantene når jeg
kommer' hjem

og/eller strande i
et annet land

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
at korona på

reisen

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

Norges andel av markedet for 
nordlysopplevelser i høst/vinter

Ville vært interessert 
i å oppleve nordlys
generelt

Ville være 
interessert i å 
oppleve nordlys
i Norge

45%

37%

33%

32%

18%

15%

45%

44%

33%

32%

18%

18%

England

Frankrike

Nederland

Tyskland

Danmark

Sverige
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Kjennetegn av nordlysturistene i høst- og vintersesongen

Kjennetegn ved dem som vurderer 
nordlysopplevelser i utlandet i 
høst/vinter

45%
/ 42%

55%
/ 58%40%

/ 30%

Norge er blitt
mer attraktivt 
under korona

Norge er blitt
mindre attraktivt 

under korona

25%
/ 12%

13%
/ 19%

Viktigere med samlet 
pakkereise under 
korona

Viktigere å sette 
sammen reisen selv

under korona

33%
/ 25%

25%
/ 20%

har en høyere 
inntekt enn 
gjennomsnittet

43% / 44%

31% 24% 19% 17% 9%
/ 18% / 17% / 17% / 25% / 22%

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

17%
/ 11%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke for å 
oppleve nordlys

Vurderer å reise til 
utlandet i høst og vinter 
for å oppleve nordlys

har været på feriereise 
i Norge de siste tre 
årene

har vært på 
feriereise mer 
enn 4 ganger de 
siste tre årene

43%
/ 50%

menn

kvinner

har barn
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Karakteristikk av byturistene i høst- og 
vintersesongen

De potensielle 
turister som vil ha 
byopplevelser i 
Norge

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til 
utlandet i løpet av høsten/vinteren? 

#1 Den generelle smitteutviklingen 54% / 56%

#2 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 51% / 52%

#3 At det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 47% / 44%

#4 Reiseråd fra myndighetene 45% / 44%

#5 At det er mulig å reise dit jeg gjerne vil 42% / 35%

#6 Husholdningens økonomiske situasjon 24% / 21%

#7 At det er mulig å ta ferien spontant 23% / 19%

#8 At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil 19% / 24%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
byferie

Vurderer å reise på 
byferie til utlandet i høst 
og vinter

Reisebekymringer under korona-pandemien Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene

58%
51% 49%

41%
32% 30% 24% 22% 18%

/ 57%
/ 66% / 58%

/ 47%
/ 39% / 34%

/ 49% / 28% / 18%

Jeg er bekymret
for å havne i

karantene når jeg
kommer hjem

og/eller strande i
et annet land

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
at korona på

reisen

Jeg vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

Norges andel av markedet for byferie i 
høst/vinter

Ville vært interessert 
i å oppsøke byferie
generelt

Ville overveie å 
oppsøke byferie
i Norge

41%

37%

33%

30%

23%

23%

50%

54%

46%

45%

39%

46%

England

Nederland

Tyskland

Sverige

Frankrike

Danmark
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Karakteristikk av byturistene i høst- og vintersesongen

Kjennetegn ved dem som vurderer 
byferie i utlandet i høst/vinter

46%
/ 41%

54%
/ 59%33%

/ 33%

Norge er blitt
mer attraktivt 
under korona

Norge er blitt
mindre attraktivt 

under korona

17%
/ 15%

14%
/ 21%

Viktigere med samlet 
pakkereise under 
korona

Viktigere å sette 
sammen reisen selv

under korona

28%
/ 27%

21%
/ 21%

har en høyere 
inntekt enn 
gjennomsnittet

42% / 46%

23% 21% 18% 22% 16%
/ 21% / 16% / 17% / 25% / 21%

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

13%
/ 13%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
byferie

Vurderer å reise til 
utlandet på byferie i 
høst og vinter

har været på feriereise 
i Norge de siste tre 
årene

har vært på 
feriereise mer 
enn 4 ganger de 
siste tre årene

50%
/ 47%

menn

kvinner

har barn
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Kjennetegn ved cruiseturistene i høst- og 
vintersesongen

De potensielle 
cruiseturister som 
vil til Norge

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til 
utlandet i løpet av høsten/vinteren? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 52% / 51%

#2 Den generelle smitteutviklingen 49% / 57%

#3 At det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 40%
/ 47%

#4 Reiseråd fra myndighetene 39% / 45%

#5 At det er mulig å reise dit jeg gjerne vil 36% / 39%

#6 Husholdningens økonomiske situasjon 28% / 22%

#7 At det er mulig å ta ferien spontant 21% / 21%

#8 At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil 18% / 21%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
cruise

Vurderer å reise til 
utlandet på cruise i høst 
og vinter

Reisebekymringer under korona-pandemien Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene

52% 48% 44% 40% 35% 33% 30% 27% 26%
/ 58% / 61% / 55% / 44%

/ 31% / 36% / 37% / 24% / 16%

Jeg er bekymret
for å havne i

karantene når jeg
kommer hjem

og/eller strande i
et annet land

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
at korona på

reisen

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

Norges andel av markedet for cruise i
høst/vinter

Ville vært interessert 
i å reise på cruise
generelt

Ville vært 
interessert i å 
reise på cruise
i Norge

12%

9%

8%

7%

7%

6%

16%

13%

11%

19%

9%

11%

Sverige

England

Tyskland

Frankrike

Danmark

Nederland
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Karakteristikk av cruiseturistene i høst- og vintersesongen

Kjennetegn ved dem som vurderer et 
cruise i utlandet i høst/vinter

39%
/ 44%

61%
/ 56%36%

/ 31%

Norge er blitt
mer attraktivt 
under korona

Norge er blitt
mindre attraktivt 

under korona

20%
/ 15%

18%
/ 17%

Viktigere med 
samlet pakkereise 
under korona

Viktigere å sette 
sammen reisen selv

under korona

43%
/ 25%

22%
/ 21%

har en høyere 
inntekt enn 
gjennomsnittet

38% / 45%

23% 21% 18% 22% 16%
/ 21% / 16% / 17% / 25% / 21%

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

21%
/ 11%

Vurderer å reise til utlandet i 
høst og vinter, men ikke på 
cruise

Vurderer å reise til utlandet 
på cruise i høst og vinter

har vært på feriereise i
Norge de siste tre 
årene

har vært på 
feriereise mer 
enn 4 ganger de 
siste tre årene

40%
/ 51%

menn

kvinner

har barn



TEMA 3: 
Korona-pandemiens effekt på 
reiselysten

Hvor mange avventer pga. den usikre situasjonen? Hva er barrierene for å  
bestille en reise? Hvilke steder er de reisende mest bekymret for å bli smittet?

© Foap  - VisitNorway.com

Denne seksjonen ser på personer som er interessert i å reise 
til utlandet de neste 3 årene
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Hvor mange avventer utviklingen i pandemien før de bestemmer seg?

Nesten alle er enige i at de vil se an 
utviklingen, før de beslutter å reise til 
utlandet

89%

94%

89%

89%

90%

84%

90%

72%

80%

81%

73%

73%

61%

64%

77%

93%

78%

78%

73%

72%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gjennomsnitt

England

Nederland

Frankrike

Sverige

Tyskland

Danmark

Hvor enig eller uenig er du i påstanden: «Jeg vil se an utviklingen av korona-
pandemien og vente med å ta stilling til om jeg skal reise til utlandet»
Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstanden

Planlegger å reise 
til Norge I 
høst/vinter

Planlegger ikke 
å reise til utlandet
i høst/vinter

Planlegger å 
reise til utlandet
I høst/vinter

• Selv blant de som vurderer eller planlegger å reise til 
utlandet, sier 7 av 10 at de avventer utviklingen av  
pandemien før de tar en endelig beslutning.

• Funnene understreker at utviklingen i pandemien blir 
helt avgjørende for om lysten til å reise utløser  
konkrete bookinger og faktiske reiser.
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Betydningen av å kunne avbestille og få pengene igjen 

7 av 10 som overveier å reise til Norge 
vil kun kjøpe hvis de kan få pengene 
igjen

83%

89%

86%

86%

80%

76%

80%

78%

85%

84%

80%

71%

73%

74%

70%

85%

80%

75%

66%

66%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gjennomsnit

England

Danmark

Frankrike

Tyskland

Nederland

Sverige

Hvor enig eller uenig er du i påstanden: «Jeg vil kun kjøpe reise fra aktører jeg stoler 
på, der jeg kan få pengene igjen, hvis jeg må avbestille eller reisen blir avlyst»
Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstanden

• For de som vurderer eller planlegger å reise er det 
avgjørende at de har mulighet til å avbestille reisen 
og få pengene igjen.

• I en usikker og uforutsigbar situasjon, er det naturlig 
at det store flertallet er opptatt av om de kan få 
pengene igjen hvis utviklingen i pandemien og 
reiserestriksjoner betyr at de må avbestille eller at 
reisen blir avlyst.

Planlegger å reise 
til Norge I 
høst/vinter

Planlegger ikke å 
reise til utlandet
i høst/vinter

Planlegger å 
reise til utlandet
I høst/vinter
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Organisering av reisen under korona-pandemien

De fleste vil bestille reisen på samme måte som før pandemien, men det er 
også en større andel som mener at det er blitt viktigere å bestille en 
pakkereise fra reisearrangør nå - særlig i Nederland og Frankrike

47%
58% 53% 51% 49%

40%
30%

27%
21% 22% 22% 29%

32%
35%

17% 11% 10% 21% 15%
19% 25%

9% 11% 14%
6% 7% 9% 9%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Gjennomsnitt Sverige Danmark Tyskland England Nederland Frankrike

Har den usikre situasjonen under korona-pandemien påvirket måten du vil bestille en reise på? 

Vet ikke

Det er blitt viktigere for meg å 
sette sammen reisen selv

Det er blitt viktigere å bestille 
en pakkereise fra en 
reisearrangør

Jeg vil bestille akkurat 
slik jeg gjorde tidligere

• Det er også en gruppe på 10 %-25 % som svarer at det er blitt viktigere å sette sammen reisen selv.

• Tallene er vist samlet fordi det ikke er vesentlig forskjell mellom de som vil reise til utlandet i høst/vinter og de som ikke vil. 
Unntaket er at det er flere som sier at det er blitt viktigere å sette sammen reisen selv blant de som vil reise 21 % mot 15 %. 
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Savnet under korona-krisen

Mange savner å kunne reise fritt og uten 
bekymringer for å bli smittet. 

Hvilke av følgende alternativer beskriver best hva du savner mest under korona-krisen? Gjennomsnitt på tvers av markeder

25%
20%

11% 10% 8% 8% 7%
4% 6%

0%

10%

20%

30%

Jeg savner å kunne
reise uten

bekymringer for å bli
smittet

Jeg savner følelsen
av frihet som jeg får

når jeg reiser

Jeg savner å kunne
reise til et varmere

klima

Jeg savner å kunne
besøke venner og
familie som bor i

utlandet

Jeg savner nye
inntrykk og impulser
som jeg får når jeg

reiser

Jeg savner å kunne
reise tilbake til et sted

jeg vanligvis er på
ferie

Jeg savner å kunne
reise til steder som
betyr mye for meg

Jeg savner å kunne
møte nye mennesker

Ingen av ovenstående
passer

Nyanser i markedene
Engelskmenn og franskmenn savner mer å besøke familie i 
utlandet, enn personer fra de andre landene.

Danskene og svenskene savner ikke i noe særlig grad friheten 
med å reise.

Svenskene savner særlig å kunne reise til et varmere klima.

Danskene savner å kunne reise uten å være bekymret for 
smittefaren.
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Drivere og barrierer for å reise utenlands

Det er særlig den generelle smitteutviklingen og 
at det er mulig å reise på en trygg og sikker måte, 
som blir avgjørende for om man faktisk reiser til 
utlandet. At det er enkelt å avbestille og få 
pengene igjen, er også svært viktig for mange.

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie til utlandet i løpet av høsten/vinteren? Gjennomsnitt på tvers av markeder.

Nyanser i markedene
Engelskmenn legger mindre vekt på myndighetenes 
anbefalinger og mer vekt på at det er mulig å reise på en trygg 
og sikker måte, og at det er enkelt å avbestille og få pengene 
igjen.

Svenskene legger markant mindre vekt på den generelle 
smitteutviklingen.

I Nederland og Tyskland legges det stor vekt på at det er lett å 
reise til destinasjonen med egen bil. 

61%
51%

47%
42%

29% 28%
19% 16%

7%
2%

55% 51%
46% 44%

23%

39%

21% 21%
3% 0%

59%
51%

43% 45%

32%

44%

26% 29%

1% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Den generelle
smitteutviklingen

(COVID-19)

Det er mulig å reise
på en trygg og

sikker måte

At det er enkelt å
avbestille og få
pengene igjen

Reiseråd fra
myndighetene

Husholdningens
økonomiske

situasjon

At det er mulig å
reise dit jeg gjerne

vil

At det er lett å reise
til destinasjonen i

egen bil

At det er mulig å ta
ferien spontant

Ingen av disse
alternativer er
avgjørende

Vet ikke

Planlegger å reise 
til Norge i
høst/vinter

Planlegger ikke 
å reise til utlandet
i høst/vinter

Planlegger å
reise til utlandet i
høst/vinter
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Reise under korona-pandemien

De som vil reise er generelt mindre 
bekymret for å bli smittet

24%

21%

20%

19%

12%

12%

11%

11%

8%

5%

25%

17%

22%

22%

11%

11%

12%

13%

8%

6%

38%

36%

35%

35%

29%

24%

28%

21%

15%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Jeg er bekymret for å havn'e i karantene når jeg
kommer hjem og/eller strande i et annet land

Jeg er bekymret for å reise med fly pga.
smittefaren

Jeg vil unngå attraksjoner og severdigheter der
det er mange mennesker

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

Jeg vil ikke reise på ferie før jeg er helt sikker på
at jeg ikke blir smittet at korona på reisen

Jeg er bekymret for å reise med ferge pga.
smittefaren

Jeg er bekymret for å bli smittet ifm. en feriereise

Jeg vil unngå større byer

Jeg er bekymret for å overnatte på hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret for å leje hytte/feriehus pga.
smittefaren

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand om å reise under korona-pandemien?
Gjennomsnittlig andel av «helt enig» på tvers av markeder 

Planlegger å reise 
til Norge i 
høst/vinter

Planlegger ikke å
reise til utlandet i 
høst/vinter

Planlegger å
reise til utlandet i 
høst/vinter

• Blant dem som vil reise, er den største bekymringen 
at de kan havne i karantene eller strande i et annet 
land. En del er også bekymret for å reise med fly, 
buss og tog, og mange vil unngå attraksjoner og 
severdigheter der det er mange mennesker. 

• De som er svært bekymret har allerede bestemt seg 
for å bli hjemme og vil ikke reise til utlandet i det hele 
tatt, slik situasjon er nå.
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Reise under korona-pandemien

Det er tydelige forskjeller mellom markedene på hva man er mest bekymret 
for under koronapandemien

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand om å reise under korona-pandemien? Andelen av reisende som planlegger en reise til utlandet og som er «helt enig» i påstanden.
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Jeg er bekymret for å
havne i karantene når

jeg kommer hjem
og/eller strande i et

annet land

Jeg er bekymret for å
reise med buss og tog

pga. smittefaren

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der det er
mange mennesker

Jeg er bekymret for å
reise med fly pga.

smittefaren

Jeg vil unngå større
byer

Jeg er bekymret for å
bli' smittet ifm. en

feriereise

Jeg er bekymret for å
reise med ferge pga.

smittefaren

Jeg vil ikke reise på
ferie før jeg er helt

sikker på at jeg ikke blit
smittet av korona på

reisen

Jeg er bekymret for å
overnatte på hotell pga.

smittefaren

Jeg er bekymret for å
leie hytte/feriehus pga.

smittefaren

EnglandDanmark Sverige Tyskland Nederland Frankrike

• Bekymringen for karantene er størst i Frankrike og England, og lavest i Nederland. 

• Bekymringen for å reise med tog, buss og fly er fortsatt høy i Tyskland.

• I Danmark er de mest bekymret for smittefaren på attraksjoner og severdigheter med mange mennesker.



TEMA 4: 
Den potensielle Norgesferien i 
høst- og vintersesongen

Hvordan er Norges attraktivitet som ferieland? Hvor godt kjenner de reisende til 
aktivitetsmulighetene i Norge i høst og vinter? Hvilke ferieopplevelser vil de 
oppsøke i Norge?

© CH  - VisitNorway.com

Denne seksjonen ser på personer som er interessert i  å reise 
til utlandet de neste 3 årene
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Norges attraktivitet

De fleste reisende ser på 
Norge som et attraktivt 
reisemål

7%

7%

5%

2%

2%

3%

4%

9%

8%

6%

3%

4%

5%

6%

37%

33%

32%

29%

20%

17%

28%

28%

36%

42%

46%

37%

46%

39%

19%

16%

15%

21%

37%

29%

23%

Danmark

Sverige

Nederland

England

Tyskland

Frankrike

Gjennomsnitt

Hvor enig eller uenig er du i at det er attraktivt å feriere i Norge?

Helt uenig Helt enig
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2%

3%

4%

1%

2%

Andelen som 
vurderer eller 

planlegger å reise til 
Norge i høst/vinter

• Norge oppfattes som et attraktivt reisemål,  
og mer enn seks av ti turister svarer at det 
er attraktivt å feriere i Norge på tvers av 
markedene. 

• Franske og tyske turister er mest enige i at 
Norge er attraktivt, mens nabolandene 
Sverige og Danmark, i mindre grad 
opplever Norge som attraktivt. 
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Norges attraktivitet per marked og reiseplaner i høst og vinter

Naturlig nok er Norge mest attraktivitet 
blant de som svarere at de vurderer 
eller planlegger å reise til Norge

60%

73% 74%
63%

51% 52%
46%

64%

78% 73% 70%
64%

49% 48%

89% 92%
98% 98%

82%
73%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Planlegger å reise 
til Norge i
høst/vinter

Planlegger ikke å
reise til utlandet i 
høst/vinter

Planlegger å reise 
til utlandet i
høst/vinter

Hvor enig eller uenig er du i at det er attraktivt å feriere i Norge? Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstanden
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Kjennskap til Norge i høst- og vintersesongen

Det er enighet om at det er mye 
spennende å oppleve i Norge, men 
langt fra alle har kjennskap til hva 
man faktisk kan gjøre og oppleve i 
høst- og vintersesongen

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om å feriere i Norge? 
Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene.
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Det er mye spennende å 
oppleve i Norge om 
høsten og vinteren 

Jeg har et god kjennskap til hva 
man kan gjøre og oppleve på en 
ferie i Norge om høsten og vinteren 

• Over halvparten mener at det er mye spennende å 
oppleve i Norge om høsten og vinteren, men kun en 
tredjedel har god kjennskap til hva man faktisk kan  
gjøre og oppleve på ferie i Norge i denne årstiden.

• Kjennskapen til hva man kan gjøre og oppleve i 
Norge i høst/vintersesongen er relativ lik på tvers av 
markeder, med unntak av Nederland og England.  

• Det er ingen klar sammenheng mellom kjennskapen 
til hva man kan gjøre og oppleve på ferie i Norge og 
det å mene at det er mye spennende å oppleve i 
Norge. 
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Kjennskap til Norge i høst- og vintersesongen

Norge er attraktivt – selv for dem 
som ikke har planer om å besøke 
Norge i høst og vinter

Hvor enig er du i følgende utsagn om å feriere i Norge?
Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene
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Jeg har et god kjennskap til hva man kan
gjøre og oppleve på en feire i Norge om

høsten og vinteren

Det er mye' spennende å oppleve i Norge
om høsten og vinteren

Planlegger å reise 
til Norge i 
høst/vinter

Planlegger å
reise til utlandet i 
høst/vinter

Har besøkt 
Norge tidligere

• De som planlegger å besøke, eller har besøkt Norge 
tidligere, har naturligvis mer kjennskap til hva man 
kan oppleve her. 

• Attraktiviteten er naturligvis størst blant dem som 
vurderer eller planlegger å besøke Norge i 
høst/vinter. Attraktiviteten er også høy blant dem som 
har besøkt Norge tidligere og som ikke har 
umiddelbare planer om å besøke Norge i høst/vinter. 
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Norges markedsandel av ulike ferieopplevelser

Det er særlig de som foretrekker 
naturopplevelser som er 
interessert i å oppleve det i Norge
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38%

31%

47%

54%

Gruppereise

Besøke venner og/eller familie

Cruise

Ferie ved kysten / badeferie

Land som ligger langt vekt

Skiferie

Familie- og barnevenlig ferie

Ferie sammen venner/veninner

Avslappende ferie på landet

Aktiv ferie (f.eks. vandring eller sykling)

Kulturopplevelser

Ferie for å oppleve nordlyset

Byferie

Naturopplevelser

Hvis du skulle reise på ferie til utlandet i høst/vinter, hvilke ferieopplevelser vil vurdere i Norge 
i høst/vinter? Gjennomsnitt på tvers av markeder.

Ville være interessert i 
ferieopplevelsen
generelt i utlandet

Ville være interessert i
ferieopplevelsen i Norge

• Norge har godt grep om turistene som er 
interessert i ferieopplevelser som 
naturopplevelser, nordlys og aktive ferie.

• Norge er også interessant blant de turistene som 
er på jakt etter by- og kulturopplevelser. Flertallet 
av disse, vurderer slike opplevelser i Norge.

• Markedet for skiferier er mindre enn for 
naturopplevelser og byferier, men blant de som 
er interessert i å reise på skiferie er Norge et 
aktuelt reisemål. To av tre skiturister vurderer å 
reise til Norge på skiferie.
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Etterspurte ferieopplevelser i markedene

De mest etterspurte ferieopplevelsene på tvers av markedene er 
naturopplevelser, byferier og å besøke venner og familie. 
Det er betydelige forskjeller mellom markedene.
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Hvis du skulle reise på ferie til utlandet i løpet av høsten/vinteren, hvor sannsynlig er det så at du vil være interessert i følgende ferieopplevelser på en slik reise? 
Andelen som svarer «sannsynlig» og «svært sannsynlig».
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Markedenes etterspurte ferieopplevelser i Norge

For Norge er naturopplevelser, byferier og nordlysopplevelser de mest 
etterspurte ferieopplevelsene denne sesongen. Det er store variasjoner mellom 
markedene. Tyske turister etterspør f.eks. i større grad aktive ferier

Hvilke av de disse ferieopplevelsene kunne du vurdert å oppsøke i Norge?
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Kjennskap fordelt på interesse for ulike ferieopplevelser generelt og i Norge

Det er lik kjennskap til hva man kan oppleve og gjøre i Norge 
uavhengig av hvilke ferieopplevelser som etterspørres. Størst 
kjennskap er det blant dem som vurderer skiferie, cruise, 
nordlysopplevelser og aktive ferier.

Jeg har et god kjennskap til hva man kan gjøre og oppleve på en ferie i Norge om høsten og vinteren?
Andelen av «enig» og «helt enig» blant dem som vil oppsøke ferieopplevelsen. Gjennomsnitt på tvers av markeder.
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TEMA 5: 
Norges attraktivitet under korona-
pandemien 

Hvordan har pandemien påvirket Norge og andre lands attraktivitet som 
feriedestinasjoner? Er de som har besøkt Norge tidligere mindre bekymret for å 
reise tilbake?

© Magnus Furset

Denne seksjonen ser på personer som er interessert i  å reise 
til utlandet de neste 3 årene
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Smittefaren i Norge

Det er bekymring for smitte både i 
forbindelse med å reise til og være  
på ferie i Norge, men det er store 
forskjeller mellom markedene
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27%
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Danmark
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England

Det er mulig å være 
på ferie i Norge uten
å utsette seg for 
smittefare

Det er mulig å reise 
til Norge uten å 
utsette seg for 
smittefare

Hvor enig er du i følgende påstand om å være på ferie i Norge?
Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene

• Engelskmenn og nederlenderne er mer 
bekymret for å reise til Norge – særlig pga. 
flyreisen – enn å være på ferie i Norge.

• Svenskene er mest bekymret for å utsette seg 
for smittefare på en ferie i Norge.

• Danskene er klart minst bekymret for å bli 
smittet både på reisen til og under ferien i 
Norge. 
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Smittefaren i Norge

De som vurderer å reise til Norge 
er mindre bekymret for å utsette 
seg for smittefare

Hvor enig er du i følgende utsagn om å være på ferie i Norge?
Andelen som er «enig» og «helt enig» i påstandene
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Det er mulig å reise til Norge uten å
utsette seg for smittefare

Det er mulig å være på ferie i Norge uten
å utsette seg for smittefare

Planlegger å 
reise til Norge i 
høst/vinter

Planlegger å
reise til utlandet 
i  høst/vinter

Har besøkt 
Norge tidligere 

Planlegger ikke å
reise til utlandet i 
høst/vinter

• Blant de personene som overveier eller planlegger å 
reise til Norge i høst eller vinter, er halvparten enige i 
at det er mulig å komme til Norge uten å utsette seg 
for smittefare. 

• Det er også en større andel av disse som mener det 
er mulig å være på ferie i Norge uten å utsette seg 
for smittefare. 

.
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land blir vurdert som 
mindre attraktive, men Norge 
er blant de landene som klarer 
seg best

8% 8% 5% 6% 6% 6% 4% 5% 3% 2%

65% 68%
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60%
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39%
34%
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58%
62%

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

Mer attraktivt

Mindre
attraktivt

Uendret

• Generelt lavere attraktivitet for alle ferieland 
under korona-pandemien.

• Majoriteten har ikke endret holdning.
• Norge kommer svært godt ut, i selskap med 

Island, Finland og Danmark.
• Det er særlig Frankrike og Italia som har 

opplevd et brutalt fall i attraktivitet under korona-
pandemien.
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Norges attraktivitet under korona-pandemien

Det er store variasjoner i hvordan Norges attraktivitet har blitt påvirket av 
korona-utbruddet. Franskmennene opplever i stor grad Norge som en mer 
attraktivt, mens danskene og svenskene ikke deler den vurderingen.
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Landenes attraktivitet under korona-pandemien

Alle land opplever at 
attraktiviteten faller under 
koronapandemien

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

Mer attraktiv Mindre attraktiv

Norge

Island

Danmark

Finland

Schweitz

Sverige

Tyskland

Østrig

Frankrig

Italien

• I Frankrike og Tyskland har Norges attraktivitet 
økt under koronapandemien. 

• Andre skidestinasjoner, som Østerrike, Sveits 
og Sverige har alle opplevd at attraktiviteten har 
falt til dels markant. 

• Norge, Island, Danmark og Finland er de mest 
attraktive landene under koronapandemien på 
undersøkelsestidspunktet.



Datagrunnlag og 
metode

© Thomas Rasmus Skaug - VisitNorway.com
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Andelen av aktive reisende før og etter korona

Undersøkelsen er gjennomført 
blant de som vurderer å reise

• Som ventet er det et fall i interessen for å reise på tvers av alle 
markeder under korona, med unntak av Sverige. Her er det en 
mindre nedgang i befolkningen, Her sammenlignes data fra 
undersøkelsen med med Innovasjon Norges merkevare-tracker
pre-korona. 

• I denne undersøkelsen er det tatt med et krav om at man skal 
være interessert i å reise til utlandet de kommende tre årene, 
hvis situasjonen tillater det. 

Danmark 65%

Danmark 60%

Sverige 68%
Sverige 66%

England 72%

England 65%

Tyskland 69%

Tyskland 61%

Nederland 72%

Nederland 64%

Frankrike 65%

Frankrike 56%

Pre-corona
(Januar -  Marts)

Post-corona
(September)

Andelen av aktive feriereisende i de respektive markedene før og etter korona-
epidemiens utbrud

50% 50%

Definisjoner av aktive turister
Førutbruddet av korona-pandemien utbrudd var tidligere reiseadferd den beste indikatoren på 
fremtidig reiseadferd. Etter utbruddet er det derimot nødvendig å innføre et ekstra løst 
kriterium om å være interessert i å reise utenlands i fremtiden. 

Pre-korona aktive turister: Personer som har vært på ferie eller fritidsreise utenlands de siste 
tre årene. 

Under korona aktive turister: Personer som har vært på ferie eller fritidsreise utenlands de 
siste tre årene og som er interessert i å reise på ferie de kommende tre årene, hvis situasjonen 
tillater det.

Pre-korona
(Januar – Mars)

Under korona
(September)
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Datagrunnlag og metode

Overblikk over datagrunnlaget i 
de ulike markedene
Undersøkelsen av koronapandemiens påvirkning på 
reiselyst og reiseplaner er gjennomført som en online 
spørreskjemaundersøkelse. Analysen er basert på 
intervjuer med 1 000 potensielle reisende* i hvert av 
markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, 
Nederland, Sverige og Danmark. Resultatene må sees i 
lys av at innsamlingsperioden var 2.-21. september.

Data er vektet for å være representativt på fordelingene 
for kjønn og alder. 

Mer data er tilgjengelig i Innovasjon Norges dashboard.

Antall som ikke planlegger å 
reise utenlands

Antall som planlegger å 
reise utenlands Total

England 828 347 1 175

Danmark 725 297 1 022

Nederland 696 322 1 018

Frankrike 601 421 1 022

Tyskland 677 395 1 072

Sverige 759 264 1 023

Totalt antall intervju 4 286 2 046 6 332

Intervjuene er geografisk avgrenset til fokusområdene som er listet opp nedenfor:

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, Rhone-Alpes («Områdene rundt Paris og Lyon»).

Tyskland: Baden-Wüttemberg, Bayern, Berlin, Hamburg Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

Antall intervju gjennomført i de seks europeiske landene
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