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BAKGRUNN

Koronakrisen har snudd opp ned på rammebetingelsene for norsk reiseliv. 

Full stopp i turismen fra utlandet har hatt store konsekvenser, og mye 

tyder på at trafikken fra utlandet i sommer vil ligne mye på situasjonen i 

2020. Dersom situasjonen stabiliserer seg, er det økende reiselyst i alle 

våre europeiske nærmarkeder. Det er stadig flere som svarer at de 

ønsker å reise på ferie til utlandet de neste 6 månedene. 

Innovasjon Norge har siden våren 2020 gjennomført et Koronabarometer 

som tar temperaturen og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer 

både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, 

England og Frankrike.

De viktigste resultatene av sommerens barometer i utenlandsmarkedene 

er samlet i denne rapporten. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion 

i samarbeid med Innovasjon Norge. 

DATA OG LESERVEILEDNING

Analysen er basert på intervjuer med 6 000 potensielle 

reisende*. 1 000 i  hvert av markedene Tyskland, 

Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. 

Datainnsamling har foregått i perioden fra 29. juni til  11. 

juli. 

I første del av rapporten presenteres resultatene på tvers 

av markedene. Her vises utviklingen over tid fra høsten 

2020 til juli 2021. I andre halvdel av rapporten finner du 

detaljert resultat for hvert marked.

* Målgruppen for undersøkelsen:

Undersøkelsen bygger på intervjuer med potensielle reisende. De er definert som reisende 

som har reist på ferie- eller fritidsreise til utlandet de siste tre årene, og som er interessert i 

å reise på ferie til utlandet i løpet av de neste tre årene. Intervjuene er geografisk 

begrenset i til noen geografiske områder i enkelte land (se side 7). 



Hovedfunn

Oppsummering av funn

Betydelig økt reiselyst på tvers 

av markedene. Flere vurderer å 

reise til  utlandet de neste 6 

månedene. Reiselysten er 

høyest i Nederland, der 41 

prosent ønsker å reise de neste 

6 månedene. Samtidig skyver 

mange reiseplanene frem i tid. 

Andelen som vil reise i juli er 

betydelig lavere nå, enn ved 

målingen i april og andelen som 

vil reise i september og oktober 

er høyere. 

Et flertall blant de aktive 

reisende i alle markeder ønsker 

å reise til Norge på ferie i løpet 

av de neste 5 årene. Det er en 

økning i alle markeder fra 

målingen i april. Det er også en 

markant økning i andelen som 

vil kjøpe pakkereise når de skal 

på norgesferie. Stor usikkerhet 

knyttet til reiser kan kanskje 

forklare hvorfor flere foretrekker 

å benytte en reisearangør.

Norge er absolutt mest 

populært i aldergruppen 18 til 

30 år. Denne aldersgruppen 

utgjør en høyere andel nå enn i 

april, og resultatene er de 

samme på tvers av markeder. 

Norge er populært blant de 

unge. Det betyr at flere 

drømmer om å besøke Norge 

for første gang i nær fremtid.  

Barrierene for å reise til utlandet 

er fremdeles høye. Norge har 

vært blant de mest restriktive 

landene på innreise. Det kan 

være en forklaring på hvorfor 

denne målingen viser at en 

mindre andel vil til Norge de 

neste 6 månedene. Det positive 

er at det er en flere som sier de 

vil besøke oss i løpet av de neste 

5 årene. 
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Hovedfunn

Hovedfunn per marked

© Christian Roth Christensen - VisitNorway.com

Frankrike

Sverige

Tyskland

Danmark

England

Nederland

Reiselysten er lavere i England, enn for de fleste 

andre markeder. Engelskmenn opplever situasjonen 

som usikker og uforutsigbar, og det er færre som 

vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene.  

Interessen for Norge har økt på lang sikt, men gått 

ned for reiser på kort sikt. En større andel av 

engelskmenn, som ønsker å reise til Norge, svarer 

at de vil benytte en reisearrangør. 

Reiselysten i Frankrike har økt betydelig fra forrige 

måling. Nesten 1 av 3 vurderer å reise til utlandet 

de neste 6 månedene. Spania og Italia topper listen 

over reisemål, samtidig er det flere som vurderer å 

reise til Norge.  Andelen som svarer at de vil kjøpe 

pakkereise på en eventuell norgesreise har økt fra 

43 til 52 prosent. 

Attraktiviteten til Norge som reisemål har stupt i 

Sverige under pandemien. Hele 31 prosent svarer 

at Norge har blitt et mindre attraktivt reisemål,  enn 

før pandemien. I september svarte 38 prosent det 

samme. Reiselysten i Sverige er på full fart opp, i 

april svarte kun 22 prosent at de vurderer å reise til 

utlandet de neste 6 månedene, nå har dette økt til 

31 prosent. Samtidig er det flere av disse som 

vurderer Norge, det har økt fra 10 til 12 prosent. 

Reiselysten skyter fart i Nederland. Andelen som 

vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene 

har økt fra 29 prosent i april, til 41 prosent i denne 

målingen. Norges attraktivitet er i liten grad påvirket 

av pandemien i Nederland. I underkant av 40 

prosent svarer at de ønsker å reise til Norge på ferie 

de neste 5 årene. Flere ønsker å kjøpe pakkereise 

på en fremtidig norgesferie nå enn tidligere. 

Reiselysten er på full fart oppover i Tyskland. Italia 

topper listen over foretrukne reisemål de neste 6 

månedene, etterfulgt av Østerrike. 5 prosent av de 

som vil reise utenlands i denne perioden vurderer 

Norge. Norge er aller mest populært i aldergruppen 

under 30 år. Det er fjorder og naturopplevelser og –

aktiviteter som er mest populært blant de 

potensielle tyske turistene til Norge. 

Danskenes reiselyst har økt med 50 prosent siden 

målingen i høst. 28 prosent vurderer å reise til 

utlandet og 10 prosent av disse vurderer Norge. De 

som kunne tenke seg en norgesferie om sommeren, 

vil primært oppleve fjordene, fjellene og aktiviteter i 

naturen. Interessen for Norge er absolutt størst blant 

de under 30 år, og hele 31 prosent svarer at de 

foretrekker å kjøpe en pakkereise på en norgesferie. 



Forventninger til å reise på ferie, 

på kort og litt lengre sikt

Hvor mange forventer å reise på ferie til utlandet de neste 6 månedene? Hvilke 

destinasjoner er mest ettertraktet? Hva er barrierene for å reise? Hvor mange 

vurderer å reise til Norge? Vil de bestille pakkereise på norgesferien?

© CH  - VisitNorway.com
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Oppsummering av resultater i et kundereiseperspektiv

Det er mange hinder før en sommerferie i Norge kan realiseres

Mange 

barrierer:
Stor 

usikkerheten og 

uforutsigbarhet 

gjør at mange 

avventer

62 % er 

interessert i 

å reise til 

utlandet i 

løpet av de 

neste 3 

årene
33 % vurderer å 

reise til 

utlandet i 

løpet av de 

neste 6 

månedene

2 % vurderer 

eller planlegger 

å reise til Norge 

i løpet av de 

neste 6 

månedene

Andelen av befolkningen som er interessert i å 

reise til utlandet de neste 3 årene har falt i 

løpet av pandemien. Blant dem som ønsker å 

reise er det stadig flere som forventer å reise i 

løpet av de neste 6 månedene. 1 av 3 allerede i 

sommer og høst, det er opp fra 1 av 4 i april.

Relativt begrenset interesse for Norge de 

kommende 6 månedene, men en økende 

interesse for å reise til Norge de kommende 5 årene 

i alle markeder. Mange foretrekker å reise til 

naboland eller til Middelhavnet når de skal reise de 

neste 6 månedene .

Fortsatt betydelige barrierer og stor usikkerhet

knyttet til utenlandsreiser

Usikkerheten handler både om covid-19, men også 

om kanselleringer og stadig endringer i råd og 

retningslinjer. Det er svært få som er enig i at 

situasjonen er i ferd med å stabilisere seg og at det 

er blitt enklere å reise igjen.



Sverige

100% / 65% / 31% / 4% / 37%

Tyskland

100% / 59% / 36% / 2% / 32%

Frankrike

100% / 59% / 31% / 2% / 39%

Danmark

100% / 62% / 35% / 4% / 33%

Nederland

100% / 64% / 41% / 2% / 38%

England

100% / 61% / 26% / 1% / 34%
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Reiselysten generelt og til Norge

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

• Undersøkelsen er gjennomført i målgruppen som er interessert i å 

reise til utlandet på en ferie- eller fritidsreise de neste tre årene 

(markert i grønt til høyre). Målgruppen utgjør en mindre andel av 

populasjonen nå enn før pandemien.

• I rapporten er det særlig fokus på de som har planlegger eller 

vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene (markert i blått til 

høyre).

• Noen steder zoomes det inn på målgruppen som vurderer å reise til 

Norge de neste 6 månedene (markert i lysegrønt) eller de som er 

interessert i å reise til Norge de kommende 5 årene (markert i rødt).

Områder det er gjennomført intervju:

Sverige, Danmark og Nederland: Dekket nasjonalt.

England: Bedfordshire og Hertfordshire, Berkshire, Buckinghamshire og Oxford shore, 

Essex, Inner London, Outer London, Kent, Surrey, East og West Sussex (Området rundt 

London).

Frankrike: Ile de France og  Rhone-Alpes (Områdene rundt Paris og Lyon).

Tyskland: Baden-Wüttemberg, Bayern, Berlin, Hamburg Hessen, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern

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

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

Hele populasjonen

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

(målgruppen for undersøkelsen)

Oversikt over de ulike målgruppene i undersøkelsen

De som kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge i sommerhalvåret / vinterhalvåret 

i løpet av de neste 5 årene

Hele populasjonen
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Andelen potensielle turister før og etter korona

Andelen i befolkningen 
som er interessert i å 
reise til utlandet på ferie 
i løpet av de neste 3 
årene

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

(undersøkelsens målgruppe)

50% 50%

Definisjoner av potensielle turister før og etter 

korona

Før utbruddet av korona-pandemien var tidligere 

reiseatferd den beste indikatoren på fremtidig 

reiseatferd. ‘

Pre-korona potensielle turister: Personer som har vært 

på ferie- eller fritidsreise utenlands i løpet av de siste 

tre årene. 

Post-korona potensielle turister: Personer som har 

vært på ferie- eller fritidsreise i utlandet de siste tre 

årene, og som er interessert i å reise på en ferie til 

utlandet de kommende tre årene. 

Pre-korona

(Januar – Mars 2020)

Høst

(September 2020)

Nederland 72%

64% 64%
Nederland 64%

Tyskland 69%

61%

58%

Tyskland 59%

England 72%

65%

59%

England 61%

Danmark 65%

60%

64%

Danmark 62%

Sverige 68%

66%

63%

Sverige 65%Frankrike 65%

56%

57%

Frankrike 59%

50%

Sommer

(Juli 2021)

Hele populasjonen

Vår

(April 2021)

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

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

Utvikling i andel som har planer eller vurderer å reise utenlands de neste 6 månedene

10% 10%

Høst

(September 2020)

Nederland 22%

29%

Nederland 41%

Tyskland 22%

28%

Tyskland 36%

England 20%

23%

England 26%

Danmark 18%

28%

Danmark 35%

Sverige 16%

22%

Sverige 31%

Frankrike 23% 24%

Frankrike 31%

Vår

(April 2021)

• Andelen som planlegger eller vurderer å 

reise til utlandet de neste 6 månedene 

har økt betyrdelig i alle land fra forrige 

måling i april.

• Særlig i Sverige og Nederland er det 

betydelig flere som vurderer utlandet nå 

enn ved forrige måling. Det er særlig 

reisemål som ligger nært som øker i 

interesse blant de som vurderer å reise.

Sommer

(Juli 2021)

10%

Hele populasjonen
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Reiseforventninger de neste 6 månedene

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

34%

32%

39%

41%

43%

38%

41%

39%

21%

23%

32%

31%

26%

22%

18%

28%

22%

27%

21%

30%

7%

28%

24%

32%

24%

33%

11%

16%

24%

27%

16%

16%

13%

19%

36%

25%

25%

29%

20%

24%

34%

48%

17%

9%

18%

12%

17%

9%

6%

4%

22%

12%

18%

9%

20%

9%

7%

4%

5%

3%

6%

5%

10%

5%

8%

5%

6%

3%

8%

5%

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

Vår

Sommer

Vår

Sommer

Vår

Sommer

Vår

Sommer

Vår

Sommer

Vår

Sommer

Vår

Sommer

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

månedene? Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet de neste 3 år.

Ja, i 

hjemlandet

Ja, kun i 

utlandet

Ja, i hjemlandet 

og utlandet
Nei Vet ikke

• Her er folk spurt noe mer løst om de vurderer å ta 

en ferie i utlandet de neste 6 månedene. Andelen 

som vurderer utlandet har økt betydelig. Mer enn 

halvparten svarer positivt på utlandet i alle land, 

med unntak av England der "kun" 43 prosent 

vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene. 

Det er en økning på 31 prosent fra forrige målingen 

i april.

• Nederland er i en særklasse der hele 64 prosent 

vurderer utlandet. Det er særlig nabolandene, 

Tyskland og Frankrike, som opplever økt interesse.

Denne siden ser på personer som 

er interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de neste 3 

årene

Denne siden ser på personer som 

er interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de neste 3 

årene

Gjennomsnit

England

Sverige

Frankrike

Tyskland

Danmark

Nederland

Reise til 

utlandet i alt

42%

54%

38%

43%

34%

48%

43%

53%

48%

61%

44%

57%

46%

64%



Denne siden ser på 

personer som er 

interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de 

neste 3 årene
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Reiseforventninger til neste 6 månedene

Mer enn halvparten ønsker å reise til Norge på ferie de neste 5 
årene

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

• Det er klart mest interesse for å reise til Norge på ferie i sommersesongen i alle markeder, men 

interessen for ferie i Norge i vintersesongen er også svært stor på tvers av markeder.

• Interessen for vinter er klart høyest i Frankrike og England, og lavest i Tyskland.

42%
33%

41% 43% 44% 45% 46%

28%

29%

31% 20%
28%

34%
25%

24%
29%

22%
28%

22%
17%

23%

7% 9% 7% 9% 6% 4% 6%

Gjennomsnitt Frankrike Nederland England Sverige Tyskland Danmark

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i sommersesongen
(mai til oktober)

Vil både på ferie i vinter- og
sommersesongen

Vil på ferie i vintersesongen
(november til april)



De som kunne tenke seg 

å reise på en ferie til 

Norge i sommerhalvåret 

/ vinterhalvåret i løpet 

av de neste 5 årene
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Pakkereise

Flere foretrekker å kjøpe pakkereise

34 %

24 %

16 %

40 %
35 %

44 %
43 %41 %

31 %

25 %

44 %
41 %

53 % 52 %

Gjennomsnitt Danmark Sverige England Tyskland Nederland Frankrike

Vår (April) Sommer (Juli)

Du har svart at du ønsker å dra på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene. Hvordan vil du mest sannsynlig bestille norgesferien?

«Jeg ville bestilt hoveddelen av turen fra en turoperatør som kan arrangere en pakketur som inkluderer det meste (f.eks. transport og overnatting)»

Andelen som har svart ‘Ja’ av dem som planlegger eller tenker å dra på ferie til Norge innen de neste 5 årene.

• Andelen som svarer at de ønsker å kjøpe en pakkereise på reisen til Norge har økt i alle markeder.

• Mange er opptatt av å kunne avbestille og få pengene igjen, synes det er utfordrende å planlegge og vil unngå 

kanselleringer og andre problemer underveis. Det kan være noen av grunnene til at flere vil kjøpe fra en 

reisearrangør.

• Samtidig er det flere som ikke har vært i Norge tidligere, disse kjøper normalt i større grad pakkereiser.
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12% 32% 18% 12% 19% 17% 8% 12% 12% 24% 5% 10% 7% 5% 5% 4% 12% 4% 2% 3% 5% 4% 4% 2%

Svenske reisende

3% 34% 19% 24% 20% 7% 15% 17% 4% 4% 4% 7% 3% 6% 6% 4% 3% 5% 5% 4% 3% 1% 3% 2%

Engelske reisende

5% 20% 28% 16% 17% 8% 5% 8% 16% 26% 11% 8% 5% 14% 6% 10% 2% 3% 7% 3% 2% 3% 7% 3%

Tyske reisende

5% 26% 20% 25% 15% 28% 9% 9% 9% 9% 10% 7% 8% 5% 15% 7% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2%

Nederlandske reisende

5% 31% 26% 19% 8% 18% 17% 11% 6% 3% 7% 7% 4% 6% 10% 7% 4% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 3%

Franske reisende
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Destinasjoner de neste 6 månedene

Sør-Europa 
ligger på 
topp

Hvilke land planlegger du, eller vurderer du å besøke på en ferie- / fritidsreise i løpet av de neste 6 månedene?

Prosenter angir andelen av de som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 6 månedene

10% 28% 18% 13% 23% 31% 6% 8% 8% 8% 4% 6% 12% 7% 6% 4% 2% 4% 3% 4% 2% 5% 3% 1%

Danske reisende

Denne siden ser på 

personer som er 

interessert i å reise til 

utlandet de neste 6 

månedene

• Norge har økt interesse i 

alle land med unntak av 

Danmark og Frankrike 

sammenlignet med 

forrige måling. Samtidig 

er det betydelig flere som 

ønsker å reise til 

utlandet, det er 

oppløftende.

Norge Vår 2021 (April)
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Reise under korona-pandemien

Usikkerhet og uforutsigbarhet gjør det krevende å planlegge utenlandsferier

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet? Det vil være en avgjørende for reisevalgene mine..

Andelen der har svart «Helt enig».

64%

54%

48% 46%
42%

40%

7%

56%

41%
45%

38% 36% 36%

5%

56%

38%

53%

29%

45%

65%

3%

59%

42%

48%

42% 43%

37%

8%

36%

24%
27%

20%

27% 28%

7%

49%

41%

48%

38% 40%

25%

8%

Om grensene er stengt eller
ikke

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

At det er enkelt å kansellere
og få pengene tilbake

Å være vaksinert mot Covid-
19

At det er mulig å reise uten
problemer, ventetider,

kanselleringer osv.

Jeg synes det er vanskelig å
planlegge en utenlandsreise

når alt er usikkert og ting
stadig forandrer seg

Jeg tror situasjonen har
stabilisert seg og at det blir

lettere å reise igjen

EnglandDanmark Sverige Tyskland Nederland Frankrike

• Det er fremdeles betydelige barrierer for at de som ønsker å reise til utlandet, faktisk skal gjennomføre reisen.

• Svært få er enig i at situasjonen har stabilisert seg, og særlig i England opplever de at alt er usikkert og stadig 

endrer seg. 

• Flere enn tidligere frykter kanselleringer og utfordringer under selve reisen. Samtidig ser vi også at flere svarer 

at de vil bruke reisearrangør når de skal på en ferie i Norge. 

Denne siden ser på 

personer som er 

interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de 

neste 3 årene



Denne siden ser på 

personer som er 

interessert i å reise til 

utlandet de neste 6 

månedene
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Reiseforventninger til neste 6 månedene

Mange skyver utenlandsreisene fremover i tid

10%

19%

47%

41%

26%

19%

31%

44%

35%

23%

12% 13%

Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Vår (April) Sommer (Juli)

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidsreise i løpet av de neste seks månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet de neste 3 år.

• Da målingen ble gjennomført i april forventet 47 prosent at de skulle reise til utlandet i juli. Nå har 

andelen sunket til 31 prosent. Økningen er sterkest for september.

• Mange ønsker å reise, men når barrierene for å dra fremdeles er høye, skyves trolig reisene 

stadig ut i tid.



Norges attraktivitet og opplevelser 

på en reise i Norge om sommeren

Hvordan har pandemien påvirket Norges og andre lands attraktivitet som 

reisemål? Hvilke opplevelser ønsker folk seg på en ferie i Norge? 

© Samuel Taipale  - VisitNorway.com
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Et skritt på 
vei mot 
normalisering

16%16%

20%
18%17%

22%
19%

17%

22%
19%19%

24%

19%19%

27%

22%
24%

33%

23%
27%

34%

22%22%

35%
33%

38%

58%

39%
42%

62%

38%

31%

22%

46%

69%70%

65%
72%73%

68%

69%71%
64%

67%69%

65%

71%72%

65%

69%
69%

60%

63%

63%

58%

64%64%

55%

57%

54%

39%

53%
51%

34%

53%

58%

67%

43%

15%15%
8% 10%10%8%

12%12%14% 14%12%

6%
10%9%6% 9%6%6%

14%
10%

4%

14%14%

5%
10%

8%
3%

8%7%
2%

9%
11% 11% 11%

Er din vurdering at disse landene er blitt mer eller mindre attraktive for deg å reise til enn før korona-pandemien?

Gjennomsnitt på tvers av markeder. Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet de neste 3 år.

Mer

attraktivt

Mindre

attraktivt

Uendret

Denne siden ser på 

personer som er 

interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de 

neste 3 årene

Pandemiens effekt på landenes attraktivitet som reisemål

Norges attraktivitet har 

vært tilnærmet uendret 

siden september i fjor. 

Danmark, og særlig 

Sverige, har i større grad 

fått flere som svarer mer 

attraktivt samtidig som 

færre svarer mindre 

attraktivt.

Island Finland Norge Danmark Sveits Østerrike Tyskland Sverige Frankrike Italia Spania Hellas Nederl

and

Storbri

tannia
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Pandemiens effekt på Norges attraktivitet som reisemål

Mindre attraktivt i Sverige og Danmark

11%
7%

23%

31%
28%

39%

19%
14%

16%

21%
21%

24%

17%
17%
17%

16%
17%

15%

80%
85%

67%

61%
64%

57%

73%
76%

71%

66%
67%

64%

72%
71%

67%

60%
62%

60%

8%
8%

10%

8%
8%

5%

8%
9%

13%

13%
12%
12%

11%
13%

16%

23%
21%

25%

Sommer
Vår

Høst

Sommer
Vår

Høst

Sommer
Vår

Høst

Sommer
Vår

Høst

Sommer
Vår

Høst

Sommer
Vår

Høst

Er Norge blitt mer eller mindre attraktiv for deg å reise til enn før korona-pandemien? Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet de neste 3 år. 

Norge er 

mer attraktiv

Norge er 

mindre attraktivUendret

Denne siden ser på personer som 

er interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de neste 3 

årene

Både i Sverige og Danmark har andelen som svarer at Norge er blitt mindre attraktivt økt noe 

igjen i sommer. Det kan komme av at Norge har hatt svært strenge regler for innreise og vært 

blant de siste til å åpne opp. Det samme har skjedd i Tyskland der andelen som svarer at 

Norge er blitt mer attraktivt har gått jevnt ned fra september i 2020.

Frankrike

Tyskland

Nederland

England

Sverige

Danmark
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Fjorder 
fremdeles 
viktigst om 
sommeren

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser gjennomsnittlig andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på tvers av markedene

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Oppleve kulturattraksjoner

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre aktiviteter)

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Historiske steder og bygninger

Byopplevelser

Rundreise

Oppleve mat og matkultur

Oppleve livsstil og møte lokalbefolkningen

Dra på cruise

Strand, sol og badning

Delta på konserter, festivaler, arrangementer

Besøke venner og familie

Aktiviteter i Norge og andre utlandsdestinasjoner på tvers av markeder

På utenlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

• Det er en god del forskjeller 

mellom markedene på hvilke 

aktiviteter/opplevelser som 

folk vil få med seg på en ferie 

i Norge. Les mer om det fra 

neste side og utover.

• Gjennomgående er mat og 

matkultur mindre viktig for de 

reisende som kunne tenke 

seg å reise til Norge og 

kulturopplevelser viktigst for 

de reisende i England og 

Frankrike.

Denne siden ser på personer 

som er interessert i å reise til 

utlandet i løpet av de neste 3 

årene



Resultater for Tyskland

© Terje Borud- VisitNorway.com
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Tyskland

Tyskernes 
reiseinteresser
og reiseplaner

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

Personer som planlegger eller 

vurderer å reise på ferie til utlandet i 

løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise 

til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise 

til utlandet på en ferie- og fritidsreise 

de kommende 3 årene

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i 

de neste 5 årene?

2%

• Andelen tyskere som er interessert i å 

reise til utlandet på en ferie- og 

fritidsreise de kommende 3 årene har 

falt med i omlag 10 prosentpoeng i løpet 

av pandemien. Blant de som er 

interessert i å reise er det stadig flere 

som forventer å reise til utlandet de 

neste 6 månedene. Andelen har økt fra 

28 prosent til 36 fra april til juli.

• Interessen for å reise til Norge de neste 

5 årene har også fra 27 prosent i april til 

32 i siste måling. Den økte interessen 

for å reise til utlandet de neste 6 

månedene har ikke påvirket andelen 

som vil reise til Norge på kort sikt.
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Aktiviteter i Norge og 
andre 
utlandsdestinasjoner

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Besøke kjente naturattraksjoner

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre aktiviteter)

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Oppleve kulturattraktsjoner

Rundreise

Historiske steder og bygninger

Oppleve mat og matkultur

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Byopplevelser

Strand, sol og bad

Dra på cruise

Delta på konserter, festivaler, arrangementer

Besøke venner og familie

Tyskland

På utenlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

• De som har svart at de er 

interessert i å reise til 

Norge enten de neste 6 

månedene eller de neste 5 

årene har fått spørsmål om 

norske fjorder og fjell.

• Naturopplevelser og 

aktiviteter er definitivt den 

viktigst for flest når de 

planlegger en reise til 

Norge.

• Folk ser for seg en 

Norgesreise full av både 

natur- og kultur-

opplevelser. Mer enn 50 

prosent vil reise på en 

rundreise.
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Fremdeles stor 
usikkerhet 
knyttet til 
utenlandsreiser

1%

1%

2%

4%

10%

3%

9%

4%

2%

4%

5%

5%

7%

20%

11%

15%

14%

12%

10%

15%

28%

28%

42%

36%

39%

36%

40%

34%

56%

41%

45%

39%

40%

35%

8%

Om grensene er stengte eller ikke vil være en 

avgjørende faktor for reisevalgene min

At det er mulig å reise uten problemer, ventetider, 

kanselleringer osv. vil være en avgjørende faktor for 

reisevalgene mine

At det er enkelt å kansellere og få pengene tilbake vil 

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

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

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Å være vaksinert mot Covid-19 vil være en avgjørende 

faktor for reisevalgene min

Jeg synes det er vanskelig å planlegge en utenlandsreise 

når alt er usikkert og ting stadig forandrer seg

Jeg tror situasjonen har stabilisert seg, så mulighetene 

for å reise er mye klarere igjen

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet?

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

Helt enigDelvis enig
Hverken eller / 

Vet ikke
Delvis uenigHelt uenig

Uforutsigbarhet gjør at 

mange opplever det som 

krevende å planlegge ferier 

slik situasjonen var da 

undersøkelsen ble 

gjennomført i juli.

Tyskland

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene
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Tyskland

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Vet ikke

Jeg vil bestille reisen fra en 

reisearrangør, som kan sette 

sammen en samlet pakkereise der 

det meste er inkluderet

Jeg vil sette sammen reisen selv,

ikke kjøpe en pakkereise (f.eks

kjøpe fly- eller fergebilllett et sted og 

hotell et annet sted)

41%
54%

6%

• Rundt 80 prosent av tyskerne, som er 

interessert i å reise til Norge de neste 5 

årene, har ikke vært i Norge på en feriereise 

tidligere eller det er mer enn 10 år siden 

forrige besøk.

• Det er særlig de unge tyskerne som 

er interessert i å reise til Norge. Andelen som 

vil bestille fra reisearrangør har økt fra 35 

prosent i målingen i april, til 41 prosent i 

denne målingen.

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

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Nei
6%

7%

20% 68%
Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene
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Reiseforventninger de neste 6 månedene og interesse for en ferie i Norge de neste 5 årene

Flertallet i målgruppen ønsker å reise til Norge de neste 5 årene

14%

22%

33%
39% 40%

29%
23%

40%

47%

31%

12% 13%

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidstur i løpet av de neste seks 

månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem skal reise på ferie i løpet av de neste seks månedene.

• De som planlegger/vurderer å reise til utlandet de kommende 6 månedene er spurt om når de planlegger å reise. 

Her ser vi at mange skyver reisene ut i tid. Det er betydelig færre som svarer at de vil reise i juli enn ved forrige 

måling og flere som svarer september.

• Sommersesongen er tyskernes foretrukne tidspunkt for å besøke Norge. 51 prosent ønsker å besøke Norge om 

sommeren og 21 prosent om vinteren.

45%

34%

17%
4%

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i 

sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

Vil på ferie i sommersesongen 

(mai til oktober)

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i vintersesongen 

(november til april)

Vil både på ferie i vinter- og 

sommersesongen

Vår (April) Sommer (Juli)
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Karakteristikk av de potensielle tyske turistene

Hvem er de potensielle tyske 
reisende til Norge?

48%
/ 53%

30%
/ 27%

Norge er mer 

attraktiv enn før  

korona

Norge er mindre 

attraktiv enn før 

korona

16%
/ 5%

14%
/ 21%

har vært på 

feriereise i

Norge

32% / 16%

26% 19% 17% 21% 17%
/ 17% / 15% / 16% / 29% / 23%

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

29%
/ 29%

Vurderer å reise til utlandet, 

men ikke til Norge

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie til Norge i 

løpet av de neste 5 årene

Jeg har ikke reist på lang 

tid, så jeg føler at jeg kan 

fly med god 

samvittighet i tiden 

som kommer

har vært på 

feriereise i 

utlandet flere enn 

4 ganger de siste 

tre årene

26%
/ 23%

kvinner

har barn

Er bekymret for korona-

utviklingen

Er bekymret for 

klimakrisen

73%
/ 72%

79%
/ 74%

Er bekymret for 

utviklingen i økonomien

65%
/ 62%



Resultater for England

© CH - VisitNorway.com
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England

Engelskmenns 
reiseinteresser 
og reiseplaner

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

Personer som planlegger eller 

vurderer å reise på ferie til utlandet i 

løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise 

til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise 

til utlandet på en ferie- og fritidsreise 

de kommende 3 årene

1%

• Andelen engelskmenn som er 

interessert i å reise til utlandet på 

en ferie- og fritidsreise de 

kommende 3 årene falt med 14 

prosentpoeng. Fra en andel av 

befolkningen på 72 prosent i 

januar-mars 2020 til kun 58 

prosent i april 2021. I juni/juli økte 

den noe til 61 prosent.

• Interessen for å reise til Norge de 

neste 5 årene har økt noe siden 

målingen i april. Den viser at i 

overkant av 1 av 3 engelskmenn 

er interessert i å reise på ferie til 

Norge.

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge 

de neste 5 årene?
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Aktiviteter i Norge 
og på andre utlands-
ferier

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Oppleve kulturattraksjoner

Historiske steder og bygninger

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Byopplevelser

Oppleve mat og matkultur

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre 

aktiviteter)

Besøke kjente naturattraksjoner

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Dra på cruise

Strand, sol og bad

Rundreise

Delta på konserter, festivaler, arrangementer

Besøke venner og familie

England

På utenlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

• De som har svart at de er 

interessert i å reise til Norge 

enten de neste 6 månedene 

eller de neste 5 årene har fått 

spørsmål om norske fjorder og 

fjell, de øvrige har fått kyst og 

fjell generelt.

• Natur, kultur, historie og 

matopplevelser er alle viktige 

elementer i en Norgesferie for 

engelskmenn. Der tyske 

reisende er mye mer ensidig 

fokusert på natur er 

engelskmenn mer opptatt av å 

kombinere natur og kultur, og 

natur og byopplevelser.



30

Fremdeles stor 
usikkerhet
knyttet til 
utenlandsreiser

1%

1%

1%

4%

1%

6%

22%

2%

1%

2%

3%

4%

7%

42%

2%

7%

8%

8%

11%

18%

17%

32%

38%

46%

30%

46%

40%

16%

63%

53%

42%

54%

37%

29%

3%

Jeg synes det er vanskelig å planlegge en utenlandsreise 

når alt er usikkert og ting stadig forandrer seg

At det er enkelt å kansellere og få pengene tilbake vil 

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

At det er mulig å reise uten problemer, ventetider, 

kanselleringer osv. vil være en avgjørende faktor for 

reisevalgene mine

Om grensene er stengte eller ikke vil være en 

avgjørende faktor for reisevalgene min

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

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Å være vaksinert mot Covid-19 vil være en avgjørende 

faktor for reisevalgene min

Jeg tror situasjonen har stabilisert seg og at det blir 

lettere å reise igjen

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet?

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

Helt enigDelvis enig
Hverken eller / 

Vet ikke
Delvis uenigHelt uenig

Engelskmenn er i en 

særstilling ved at hele 63 

prosent sier seg helt enig i 

at det er "…vanskelig å 

planlegge en 

utenlandsreise når alt er 

usikkert og ting stadig 

forandrer seg".

England

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene



31

England

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Vet ikke

Jeg vil bestille reisen fra en 

reisearrangør, som kan sette 

sammen en samlet pakkereise der 

det meste er inkludert

Jeg vil sette sammen reisen selv,

ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.

kjøpe fly- eller fergebillett et sted og 

hotell et annet sted)

44% 49%

7%

• Kun 1 av 10 som er interessert i å reise til 

Norge, har vært i Norge på en ferie- og 

fritidsreise de siste 10 årene. 

• Interessen for Norge er høyest - og økende -

blant de under 30 år.

• Andelen som svarer at de vil bestille via en 

reisearrangør har økt fra forrige måling i 

april, fra 40 til 44 prosent.

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie 

til Norge i 

sommerhalvåret i løpet 

av de neste 5 årene

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

3%
7%

13%

76%

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Nei

Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden
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Reiseforventninger de neste 6 månedene og interesse for en ferie i Norge de neste 5 årene

Flertallet i målgruppen ønsker å reise til Norge de neste 5 årene

13%

21%

34% 35% 35%

27%25%

40%
44%

29%

15% 17%

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidstur i løpet av de neste seks 

månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem skal reise på ferie innenfor de neste seks månedene.

• De som planlegger/vurderer å reise til utlandet de kommende 6 månedene er spurt om når de planlegger å reise. Her ser vi at mange 

skyver reisene ut i tid. Det er betydelig færre som svarer at de vil reise i juli nå, enn ved forrige måling og flere som svarer september.

• Selv om flere ønsker å besøke Norge i sommersesongen er engelskmenn, sammen med franskmenn, de som i størst grad ønsker å 

besøke Norge i vintersesongen. Hele 37 prosent av de som er interssert i å reise til utlandet de neste 3 årene, svarer at de ønsker å 

reise til Norge om vinteren de neste 5 årene.

43%

20%

28%

9%

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i 

sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

Vil på ferie i sommersesongen 

(mai til oktober)

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i vintersesongen 

(november til april)

Vil både på ferie i vinter- og 

sommersesongen

Vår (April) Sommer (Juli)
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Karakteristikk av de potensielle engelske turistene

Hvem er de potensielle engelske 
reisende til Norge?

46%
/ 53%

32%
/ 39%

Norge er mer 

attraktiv enn før  

korona

Norge er mindre 

attraktiv enn før 

korona

13%
/ 2%

18%
/ 21%

har vært på 

feriereise i

Norge

24% / 16%

32% 22% 16% 17% 13%
/ 14% / 17% / 19% / 26% / 24%

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

48%
/ 44%

Jeg har ikke reist på lang 

tid, så jeg føler at jeg kan 

fly med god 

samvittighet i tiden 

som kommer

har vært på 

feriereise i 

utlandet flere enn 

4 ganger de siste 

tre årene

25%
/ 17%

kvinner

har barn

Er bekymret for korona-

utviklingen

Er bekymret for 

klimakrisen

75%
/ 74%

80%
/ 76%

Er bekymret for 

utviklingen i økonomien

76%
/ 75%

Vurderer å reise til utlandet, 

men ikke til Norge

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie til Norge i 

løpet av de neste 5 årene
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Danmark

Danskenes 
reiseinteresser 
og reiseplaner

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

Personer som planlegger eller 

vurderer å reise på ferie til utlandet i 

løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise 

til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise 

til utlandet på en ferie- og fritidsreise 

de kommende 3 årene

3%

• Andelen dansker som er 

interessert i å reise til utlandet 

på en ferie- og fritidsreise de 

kommende 3 årene falt med kun

5 prosentpoeng frem til høsten 

2020. Nå viser målingene i 

Danmark tegn til normalisering 

og andelen nærmer seg samme 

nivå som før korona.

• Andelen av befolkningen som vil 

reise til utlandet allerede de

neste 6 månedene har økt fra 28 

til 35 prosent siden målingen i 

april. Det er også flere som 

ønsker å reise til Norge de neste 

5 årene i Danmark.

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i 

de neste 5 årene?
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Aktiviteter i 
Norge og andre 
utlandske 
reisemål

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre 

aktiviteter)

Besøke kjente naturattraksjoner

Historiske steder og bygninger

Oppleve kulturattraksjoner

Rundreise

Byopplevelser

Dra på cruise

Besøke venner og familie

Oppleve mat og matkultur

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Strand, sol og bad

Delta på konserter, festivaler, arrangementer

Danmark

På utlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

• De som har svart at de er 

interessert i å reise til Norge 

enten de neste 6 månedene 

eller de neste 5 årene har fått 

spørsmål om norske fjorder og 

fjell, de øvrige har fått kyst og 

fjell generelt.

• Fjorder, fjell og aktiviteter i 

naturen er definitivt viktigst for 

det store flertallet av dansker 

som vurderer å reise til Norge 

om sommeren. 

• De som er opptatt av mat og 

matkultur og byopplevelser ser 

ut til å vurdere andre reisemål 

enn Norge. 

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene
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Åpne grenser er 
viktigst for 
danskene

2%

5%

3%

5%

3%

6%

10%

6%

3%

5%

5%

8%

6%

23%

11%

12%

16%

15%

15%

15%

23%

27%

18%

35%

29%

34%

27%

36%

54%

63%

40%

46%

40%

46%

7%

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

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Om grensene er stengte eller ikke vil være en 

avgjørende faktor for reisevalgene min

At det er mulig å reise uten problemer, ventetider, 

kanselleringer osv. vil være en avgjørende faktor for 

reisevalgene mine

At det er enkelt å kansellere og få pengene tilbake vil 

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Jeg synes det er vanskelig å planlegge en utenlandsreise 

når alt er usikkert og ting stadig forandrer seg

Å være vaksinert mot Covid-19 vil være en avgjørende 

faktor for reisevalgene min

Jeg tror situasjonen har stabilisert seg og at det blir 

lettere å reise igjen

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet?

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

Helt enigDelvis enig
Hverken eller / 

Vet ikke
Delvis uenigHelt uenig

Tyskland topper listen over 

reisemål danskene 

vurderer de neste 6 

månedene, tett fulgt av 

Spania. Det er fremdeles 

stor usikkerhet knyttet til 

trygghet og uforutsette 

hendelser underveis. 

Danmark

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene
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Danmark

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Vet ikke

Jeg vil bestille reisen fra en 

reisearrangør, som kan sette 

sammen en samlet pakkereise der 

det meste er inkludert

Jeg vil sette sammen reisen selv,

ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.

kjøpe fly- eller fergebillett et sted og 

hotell et annet sted)

31%

61%

8%

• Norge er mest populært blant de unge under 

30 år også i Danmark. Det store flertallet har 

vært i Norge på ferie tidligere, men nærmere 

70 prosent har enten ikke vært her eller det 

er mer enn 10 år siden forrige gang de 

besøkte Norge på en ferie- eller fritidsreise.

• Det store flertallet vil sette sammen reisen 

selv, men nærmere 1 av 3 er interessert i å 

kjøpe en pakkereise der det meste er 

inkludert. Det er en betydelig økning fra 

forrige måling da denne andel kun var på 24 

prosent.

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

11%

21%

50%

19%

De som kunne tenke seg 

å reise på en ferie til 

Norge i sommerhalvåret 

i løpet av de neste 5 

årene

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Nei

Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden
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Reiseforventninger de neste 6 månedene

Et flertall i målgruppen ønsker å reise til Norge de neste 5 årene

10%

19%

47%

41%

26%

19%

41% 39%

30%

23%

13%
10%

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidstur i løpet av de neste seks 

månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem skal reise på ferie innenfor de neste seks månedene.

• De som planlegger/vurderer å reise til utlandet de kommende 6 månedene er spurt om når de planlegger å reise. 

Her ser vi at mange skyver reisene ut i tid. Det er betydelig færre som svarer at de vil reise i juli enn ved forrige 

måling og flere som svarer september. Denne tendensen er noe mindre i Danmark enn i de øvrige markedene.

• Danmark er et avgjørende vintermarked for Norge, men det er betydelig flere som foretrekker å reise til Norge i 

sommersesongen. 48 prosent ønsker å besøke Norge om sommeren og 29 prosent om vinteren.

46%

25%

23%

6%

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i 

sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

Vil på ferie i sommersesongen 

(mai til oktober)

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i vintersesongen 

(november til april)

Vil både på ferie i vinter- og 

sommersesongen

Vår (April) Sommer (Juli)
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Karakteristikk av de potensielle danske turister

Hvem er de potensielle danske 
reisende til Norge?

Norge er mer 

attraktiv enn før  

korona

Norge er mindre 

attraktiv enn før 

korona

14%
/ 2%

10%
/ 13%

har vært på 

feriereise i

Norge

81% / 61%

28% 15% 14% 23% 20%
/ 18% / 11% / 18% / 28% / 25%

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

43%
/ 45%

Jeg har ikke reist på lang 

tid, så jeg føler at jeg kan 

fly med god 

samvittighet i tiden 

som kommer

har vært på 

feriereise i 

utlandet flere enn 

4 ganger de siste 

tre årene

27%
/ 22%

Er bekymret for korona-

utviklingen

Er bekymret for 

klimakrisen

64%
/ 64%

63%
/ 57%

Er bekymret for 

utviklingen i økonomien

45%
/ 50%

Vurderer å reise til utlandet, 

men ikke til Norge

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie til Norge i 

løpet av de neste 5 årene

48%
/ 52%

40%
/ 33%

kvinner

har barn
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Sverige

Svenskenes
reiseinteresser 
og reiseplaner

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

Personer som planlegger eller 

vurderer å reise på ferie til utlandet i 

løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise 

til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise 

til utlandet på en ferie- og fritidsreise 

de kommende 3 årene

2%

• Andelen svensker som er interessert 

i å reise til utlandet på en ferie- og 

fritidsreise de kommende 3 årene 

har falt moderat gjennom pandemien 

og utgjør nå 65 prosent av 

befolkningen.

• Andelen som vil reise til utlandet 

allerede de neste 6 månedene har 

økt betydelig siden målingen i april, 

fra 22 til 31 prosent av befolkningen.

• Den økte reiselysten merkes også 

ved at flere ønsker å reise til Norge 

de neste 5 årene og allerede de 

kommende 6 månedene. 

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i 

de neste 5 årene?
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Aktiviteter i 
Norge og andre 
utlands-
destinasjoner

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre 

aktiviteter)

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Besøke kjente naturattraksjoner

Byopplevelser

Historiske steder og bygninger

Rundreise

Oppleve kulturattrasjoner

Dra på cruise

Oppleve mat og matkultur

Besøke venner og familie

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Strand, sol og bad

Delta på konserter, festivaler, arrangementer

Sverige

På utenlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

• De som har svart at de er 

interessert i å reise til Norge 

enten de neste 6 månedene 

eller de neste 5 årene har fått 

spørsmål om norske fjorder og 

fjell, de øvrige har fått kyst og 

fjell generelt.

• Fjorder, fjell og aktiviteter i 

naturen er definitivt viktigst for 

det store flertallet av svensker 

som vurderer å reise til Norge 

om sommeren. 

• De som er opptatt av mat og 

matkultur ser ut til å vurdere 

andre reisemål enn Norge. 

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene
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Åpne grenser er 
viktigst for 
svenskene

1%

2%

1%

3%

3%

5%

8%

4%

4%

4%

3%

7%

5%

23%

15%

14%

15%

16%

12%

15%

32%

39%

27%

45%

33%

41%

37%

33%

42%

53%

35%

45%

37%

37%

4%

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

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Om grensene er stengte eller ikke vil være en 

avgjørende faktor for reisevalgene min

At det er mulig å reise uten problemer, ventetider, 

kanselleringer osv. vil være en avgjørende faktor for 

reisevalgene mine

At det er enkelt å kansellere og få pengene tilbake vil 

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Jeg synes det er vanskelig å planlegge en utenlandsreise 

når alt er usikkert og ting stadig forandrer seg

Å være vaksinert mot Covid-19 vil være en avgjørende 

faktor for reisevalgene min

Jeg tror situasjonen har stabilisert seg og at det blir 

lettere å reise igjen

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet?

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

Helt enigDelvis enig
Hverken eller / 

Vet ikke
Delvis uenigHelt uenig

Uforutsigbarhet i 

forbindelse med selve 

reisen og at det er enkelt å 

avbestille og få pengene 

igjen er også viktig for at 

svenskene skal gjøre alvor 

av ferieplanene sine.

Sverige

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene
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Sverige

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Vet ikke

Jeg vil bestille reisen fra en 

reisearrangør, som kan sette 

sammen en samlet pakkereise der 

det meste er inkludert

Jeg vil sette sammen reisen selv,

ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.

kjøpe fly- eller fergebillett et sted og 

hotell et annet sted)
25%

68%

6%

• Norge er absolutt mest populært i 

gruppen mellom 18-30 år blant dem som er 

interessert i å reise til Norge de neste 5 

årene. Hele 22 prosent har aldri besøkt 

Norge på en ferie- og fritidsreise tidligere, og 

over 50 prosent har ikke vært i Norge på mer 

enn 10 år.

• Hele 25 prosent ønsker å benytte seg av en 

reisearrangør på en reise til Norge. Det er en 

kraftig økning fra målingen i april der kun 16 

prosent svarte at de ville kjøpe en samlet 

pakkereise.

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie 

til Norge i 

sommerhalvåret i løpet 

av de neste 5 årene

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

11%

15%

51%

22%

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Nei

Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden
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Reiseforventninger de neste 6 månedene og interesse for en ferie i Norge de neste 5 årene

Flertallet i målgruppen ønsker å reise til Norge de neste 5 årene

12%

25%

54%

46%

25%

16%

40%
45%

27%

20%
16% 16%

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidstur i løpet av de neste seks 

månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem skal reise på ferie innenfor de neste seks månedene.

• De som planlegger/vurderer å reise til utlandet de kommende 6 månedene er spurt om når de planlegger å reise. Her ser 

vi at mange skyver reisene ut i tid. Det er betydelig færre som svarer at de vil reise i juli enn ved forrige måling. Selv om

reiselysten har økt og flere ønsker å dra, ser det ut som om barrierene fremdeles holder mange igjen.

• Svenskene foretrekker å besøke Norge om sommeren. 50 prosent ønsker å besøke Norge om sommeren og 28 prosent om 

vinteren.

44%

28%

22%

6%

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i 

sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

Vil på ferie i sommersesongen 

(mai til oktober)

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i vintersesongen 

(november til april)

Vil både på ferie i vinter- og 

sommersesongen

Vår (April) Sommer (Juli)
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Karakteristikk av de potensielle svenske turistene

Hvem er de potensielle svenske 
reisende til Norge?

Norge er mer 

attraktiv enn før  

korona

Norge er mindre 

attraktiv enn før 

korona

12%
/ 3%

27%
/ 35%

har vært på 

feriereise i

Norge

78% / 62%

28% 17% 16% 19% 19%
/ 16% / 17% / 15% / 27% / 26%

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

42%
/ 42%

Jeg har ikke reist på lang 

tid, så jeg føler at jeg kan 

fly med god 

samvittighet i tiden 

som kommer

har vært på 

feriereise i 

utlandet flere enn 

4 ganger de siste 

tre årene

22%
/ 22%

Er bekymret for korona-

utviklingen

Er bekymret for 

klimakrisen

65%
/ 65%

65%
/ 59%

Er bekymret for 

utviklingen i økonomien

51%
/ 44%

Vurderer å reise til utlandet, 

men ikke til Norge

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie til Norge i 

løpet av de neste 5 årene

45%
/ 52%

37%
/ 29%

kvinner

har barn
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Frankrike

Franskmenns
reiseinteresser og 
reiseplaner

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

Personer som planlegger eller 

vurderer å reise på ferie til utlandet i 

løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise 

til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise 

til utlandet på en ferie- og fritidsreise 

de kommende 3 årene

1%

• Andelen franskmenn som er 

interessert i å reise til utlandet på en 

ferie- og fritidsreise de kommende 3 

årene har falt fra 65 prosent av 

befolkningen før pandemien til 

59 prosent i juni/juli i år. Dette har 

holdt seg relativt stabilt fra målingen i 

april.

• Andelen av befolkningen som er

interessert i å reise til utlandet de 

kommende 6 månedene har økt 

betydelig fra forrige måling, fra 24 

prosent til 31 prosent.

• Hele 39 av franskmenn har et ønske 

om å reise til Norge i løpet av de 

kommende 5 årene. Det er betyr at 2 

av 3 som er interessert i å reise tl 

utlandet, er interessert i å reise til 

Norge.

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i 

de neste 5 årene?
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Aktiviteter i 
Norge og andre 
utlandsske 
destinasjoner

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Opleve kulturattraksjoner

Besøke kjente naturattraksjoner

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Historiske steder og bygninger

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre 

aktiviteter)

Oppleve mat og matkultur

Rundreise

Strand, sol og bad

Byopplevelser

Dra på cruise

Deltage på konserter, festivaler, arrangementer

Besøke venner og familie

Frankrike

På utenlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

De som har svart at de er 

interessert i å reise til Norge 

enten de neste 6 månedene 

eller de neste 5 årene har fått 

spørsmål om norske fjorder og 

fjell, de øvrige har fått 

spørsmål om kyst og fjell 

generelt.

Natur- og kulturopplevelser er 

omtrent like viktig for 

franskmenn som vil utforske 

Norge. Franskmenn og 

engelskmenn er mer opptatt 

av kultur enn de reisende i 

øvrige nærmarkeder på en 

Norgesferie.

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene
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Fremdeles stor 
usikkerhet 
knyttet til 
utelandsreiser

2%

2%

1%

2%

7%

8%

11%

3%

4%

4%

4%

7%

18%

27%

9%

9%

11%

9%

10%

9%

16%

37%

37%

42%

43%

35%

39%

36%

48%

48%

42%

41%

41%

25%

10%

At det er enkelt å kansellere og få pengene tilbake vil 

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Om grensene er stengte eller ikke vil være en 

avgjørende faktor for reisevalgene min

At det er mulig å reise uten problemer, ventetider, 

kanselleringer osv. vil være en avgjørende faktor for 

reisevalgene mine

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

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

Å være vaksinert mot Covid-19 vil være en avgjørende 

faktor for reisevalgene min

Jeg synes det er vanskelig å planlegge en utenlandsreise 

når alt er usikkert og ting stadig forandrer seg

Jeg tror situasjonen har stabilisert seg og at det blir 

lettere å reise igjen

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet?

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

Helt enigDelvis enig
Hverken eller / 

Vet ikke
Delvis uenigHelt uenig

Uforutsigbarhet gjør at 

mange forventer at det må 

være lett å kansellere og 

være forholdsvis trygg på 

at det er mulig å reise 

problemfritt.

Frankrike

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene
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Frankrike

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Vet ikke

Jeg vil bestille reisen fra en 

reisearrangør, som kan sette 

sammen en samlet pakkereise der 

det meste er inkludert

Jeg vil sette sammen reisen selv,

ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.

kjøpe fly- eller fergebillett et sted og 

hotell et annet sted)

52%

43%

5%

• 66 prosent av de aktive reisende i Frankrike 

kunne tenke seg å reise på en ferie til Norge 

de neste 5 årene. Det store flertallet av disse 

har aldri vært i Norge tidligere.

• Mer enn halvparten vil bestille en samlet 

pakkereise til Norge. Interessen for 

pakkereise har økt mye siden forrige måling, 

da svarte 43 prosent at de ville bestille en 

pakkereise. 

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie 

til Norge i 

sommerhalvåret i løpet 

av de neste 5 årene

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

3%
6%

13%

79%

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Nei

Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden
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Reiseforventninger de neste 6 månedene og interesse for en ferie i Norge de neste 5 årene

Flertallet i målgruppen ønsker å reise til Norge de neste 5 årene

11%
18%

42%

50%

23%

11%

31%

58%

27%

14%
8% 11%

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidstur i løpet av de neste seks 

månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem skal reise på ferie innenfor de neste seks månedene.

• De som planlegger/vurderer å reise til utlandet de kommende 6 månedene er spurt om når de planlegger å reise. Her ser vi at mange 

skyver reisene ut i tid. Det er betydelig færre som svarer at de vil reise i juli enn ved forrige måling, og flere som svarer august, september 

og oktober.

• Selv om flere ønsker å besøke Norge i sommersesongen er franskmenn, sammen med engelskmenn, de som i størst grad ønsker å besøke 

Norge i vintersesongen. Hele 38 prosent av de som er interessert i å reise til utlandet de neste 3 årene, svarer at de ønsker å reise til Norge 

om vinteren i løpet av de neste 5 årene.

33%

29%

29%

9%

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i 

sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

Vil på ferie i sommersesongen 

(mai til oktober)

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i vintersesongen 

(november til april)

Vil både på ferie i vinter- og 

sommersesongen

Vår (April) Sommer (Juli)



54

Karakteristikk av de potensielle franske turistene

Hvem er de potensielle franske 
reisende til Norge?

Norge er mer 

attraktiv enn før  

korona

Norge er mindre 

attraktiv enn før 

korona

30%
/ 9%

16%
/ 16%

har vært på 

feriereise i

Norge

21% / 10%

26% 20% 19% 18% 16%
/ 19% / 22% / 19% / 18% / 23%

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

59%
/ 49%

Jeg har ikke reist på lang 

tid, så jeg føler at jeg kan 

fly med god 

samvittighet i tiden 

som kommer

har vært på 

feriereise i 

utlandet flere enn 

4 ganger de siste 

tre årene

15%
/ 12%

Er bekymret for korona-

utviklingen

Er bekymret for 

klimakrisen

77%
/ 77%

83%
/ 77%

Er bekymret for 

utviklingen i økonomien

77%
/ 79%

Vurderer å reise til utlandet, 

men ikke til Norge

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie til Norge i 

løpet av de neste 5 årene

48%
/ 52%

57%
/ 46%

kvinner

har barn



Resultater for Nederland
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Nederland

Nederlenderes 
reiseinteresser 
og reiseplaner

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

Personer som planlegger eller 

vurderer å reise på ferie til utlandet i 

løpet av de neste 6 månedene

Personer som planlegger eller vurderer å reise 

til Norge på ferie i løpet av de neste 6 måneder

Hele populasjonen

Personer som er interessert i å reise 

til utlandet på en ferie- og fritidsreise 

de kommende 3 årene

2%

• Andelen nederlendere som er 

interessert i å reise til utlandet 

på en ferie- og fritidsreise de 

kommende 3 årene, har falt med 

8 prosentpoeng fra nivåene før 

korona og vært stabilt siden 

målingen i september 2020.

• Andelen som vil reise til utlandet 

allerede de kommende 6 

månedene har doblet seg fra 

høsten 2020 til nå.

• Interessen for å reise til Norge 

de neste 5 årene er også svært 

høy i Nederland og har økt fra 

forrige måling i april.

Kunne du tenke deg å reise på ferie til Norge i 

de neste 5 årene?
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Aktiviteter i 
Norge og andre 
utlands-
destinasjoner

0% 100%

Oppleve norske fjorder / Oppleve kysten

Rundreise

Byopplevelser

Oppleve kulturattraksjoner

Historiske steder og bygninger

Oppleve norske fjell / Oppleve fjell

Naturaktiviteter (f.eks vandreturer, sykling og andre 

aktiviteter)

Besøke kjente naturattraksjoner

Oppleve mat og matkultur

Oppleve levemåte og møte lokalbefolkningen

Strand, sol og bad

Dra på cruise

Besøke venner og familie

Delta på konserter, festivaler, arrangementer

Nederland

På utenlandsferie (ikke Norge)På ferie i Norge

• De som har svart at de er 

interessert i å reise til Norge 

enten de neste 6 månedene 

eller de neste 5 årene har 

fått spørsmål om norske 

fjorder og fjell.

• Fjorder, byer og fjell – en 

rundreise fra attraksjon til 

attraksjon. Kanskje det er 

omtrent slik de 

nederlandske reisende ser 

for seg en ferie i Norge om 

sommeren?

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge i sommersesongen (mai til oktober)?

Prosentene viser andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene
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Mindre usikkerhet 
enn i andre 
markeder

5%

3%

2%

2%

4%

7%

5%

7%

6%

6%

4%

8%

11%

20%

17%

17%

21%

20%

16%

18%

30%

37%

47%

44%

48%

47%

42%

36%

34%

27%

26%

26%

24%

22%

9%

Om grensene er stengte eller ikke vil være en 

avgjørende faktor for reisevalgene min

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

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

At det er enkelt å kansellere og få pengene tilbake vil 

være en avgjørende faktor for reisevalgene mine

At det er mulig å reise uten problemer, ventetider, 

kanselleringer osv. vil være en avgjørende faktor for 

reisevalgene mine

Jeg synes det er vanskelig å planlegge en utenlandsreise 

når alt er usikkert og ting stadig forandrer seg

Å være vaksinert mot Covid-19 vil være en avgjørende 

faktor for reisevalgene min

Jeg tror situasjonen har stabilisert seg og at det blir 

lettere å reise igjen

Hvor godt samsvarer følgende utsagn med dine erfaringer fra å planlegge en ferietur til utlandet?

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

Helt enigDelvis enig
Hverken eller / 

Vet ikke
Delvis uenigHelt uenig

At grensene er åpne og at 

det er mulig å reise på en 

trygg måte er viktigst for 

nederlenderne. I Nederland 

er målgruppen noe mindre 

preget av uforutsigbarhet. 

Det kan være fordi mange 

planlegger å reise til 

naboland som Tyskland og 

Frankrike.

Nederland

De som kunne tenke seg

å reise på en ferie til 

Norge i løpet av de 

neste 5 årene
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Nederland

Bestillingspreferanser
og tidligere besøk

Hvordan forventer du at du ville bestille reisen til Norge?

Vet ikke

Jeg vil bestille reisen fra en 

reisearrangør, som kan sette 

sammen en samlet pakkereise der 

det meste er inkludert

Jeg vil sette sammen reisen selv,

ikke kjøpe en pakkereise (f.eks.

kjøpe fly- eller fergebillett et sted og 

hotell et annet sted)

53%

41%

6%

• 60 prosent av nederlenderne, som er 

interessert i å reise til utlandet, er interessert 

i å reise til Norge de neste 5 årene.

• Også i Nederland er det særlig de unge som 

er interessert i norgesferie. Flertallet vil 

bestille pakkereise, det er kanskje fordi 

mange aldri har vært i Norge på ferie før.

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie 

til Norge i sommer-

halvåret i løpet av de 

neste 5 årene

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

6%

11%

20%

63%

Ja,i løpet av de siste 3 årene

Nei

Ja, for 4-10 år siden

Ja, for mer enn 10 år siden
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Reiseforventninger de neste 6 månedene og interesse for en ferie i Norge de neste 5 årene

Flertallet i målgruppen ønsker å reise til Norge de neste 5 årene

12%

19%

36%

46%

33%

19%

25%

43%

37%

21%

10% 11%

Når planlegger du eller tenker du å ta en ferie-/fritidstur i løpet av de neste seks 

månedene? Du kan velge flere måneder.

Andelen av dem skal reise på ferie innenfor de neste seks månedene.

• De som planlegger/vurderer å reise til utlandet de kommende 6 månedene er spurt om når de planlegger å reise. 

Her ser vi at mange skyver reisene ut i tid. Det er betydelig færre som svarer at de vil reise i juli nå, enn ved forrige 

måling og flere som svarer september.

• Sommersesongen er nedelendernes foretrukne tidspunkt for å besøke Norge. 53 prosent ønsker å besøke Norge 

om sommeren og 29 prosent om vinteren.

41%

31%

22%

7%

Ønsker du å reise på ferie til Norge i løpet av de neste 5 årene i 

sommersesongen/vintersesongen?

Andelen av dem som er interessert i å reise til utlandet i løpet av de neste 3 årene.

Vil på ferie i sommersesongen 

(mai til oktober)

Vil ikke på ferie i Norge

Vil på ferie i vintersesongen 

(november til april)

Vil både på ferie i vinter- og 

sommersesongen

Vår (April) Sommer (Juli)
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Karakteristikk av de potensielle nederlandske turistene

Hvem er de potensielle 
nederlandske reisende til 
Norge?

Norge er mer 

attraktiv enn før  

korona

Norge er mindre 

attraktiv enn før 

korona

19%
/ 3%

17%
/ 27%

har vært på 

feriereise i

Norge

37% / 11%

30% 22% 16% 19% 13%
/ 14% / 13% / 17% / 33% / 24%

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

45%
/ 32%

Jeg har ikke reist på lang 

tid, så jeg føler at jeg kan 

fly med god 

samvittighet i tiden 

som kommer

har vært på 

feriereise i 

utlandet flere enn 

4 ganger de siste 

tre årene

21%
/ 14%

Er bekymret for korona-

utviklingen

Er bekymret for 

klimakrisen

64%
/ 64%

70%
/ 60%

Er bekymret for 

utviklingen i økonomien

54%
/ 54%

Vurderer å reise til utlandet, 

men ikke til Norge

De som kunne tenke 

seg å reise på en ferie til Norge i 

løpet av de neste 5 årene

43%
/ 56%

46%
/ 36%

kvinner

har barn
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