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SØRLANDET
94 intervju

OSLO
424 intervju

ØSTLANDET
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147 intervju

VESTLANDET
434 intervju

NORD-NORGE
152 intervju

17 personer har ikke oppgitt bosted

Innledning © CH  - VisitNorway.com

BAKGRUNN

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere "koronabarometer" i 
inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise 
generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og 
bekymringer knyttet til det å reise?

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Mye tyder på at det blir 
færre utenlandske turister enn normalt i Norge i sommer, og at reiselivet blir 
svært avhengig av ferierende nordmenn.

I perioden 23.-29. mars ble det gjennomført en undersøkelse i et 
representativt utvalg av nordmenn over 18 år. I alt har 1 688 personer svart på 
spørsmål om deres forventinger til årets sommerferie og reiser de neste seks 
månedene. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og 
er utarbeidet av Epinion og Gyger i samarbeid med Innovasjon Norge.



Hovedfunn

Oppsummering av funn

Flere forventer å reise på ferie i 
sommer enn i fjor, både i Norge 
og til utlandet. Kun 1 av 5 har 

lagt alle ferieplanene, så mye er 
fremdeles åpent.

6 av 10 under 35 år vil endre 
måten de reiser på for å ta mer 
hensyn til miljø, klima og natur i 
tiden som kommer. Et flertall av 
disse vil reise mindre med fly.

4 av 10 har fått mer lyst til å 
feriere i Norge det siste året. 
Kun 7 prosent har fått mindre 
lyst til å feriere her i landet.

Smittefrykten er fremdeles høy. 
Mange er bekymret for å ta med 
seg smitte til hjemstedet sitt eller 

å få smitte fra besøkende fra 
områder med høy smitte.

© CH - VisitNorway.com
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Oppsummering av funnene

Mer enn 8 av 10 forventer å kunne reise den kommende sommersesongen. 
Usikkerheten rundt smittesituasjon og rundt hvor det vil bli mulig å reise er 
fremdeles svært stor. Det er veldig mange som ikke har lagt planer ennå, eller 
som kun har noen planer på plass.

Bærekraft er blitt viktig for mange, særlig de under 35 år
Hele 6 av 10 under 35 år svarer at de vil endre måten de reiser på for å ta mer 
hensyn til miljø, klima og natur.

• Av de som vil endre reisemåter vil alle aldersgrupper reise mindre med fly

• De eldste aldersgruppene oppgir i større grad at de vil handle mer lokalt 
og velge destinasjoner som er nærmere.

• De yngste er mer opptatt av å velge destinasjoner som tar bærekraft på 
alvor og bedrifter som gjør en ekstra innsats for miljøet. 

Interessen for byopplevelser og arrangement øker

Det er fremdeles svært mange som vil ha naturopplevelser i sommer, men 
flere enn i fjor oppgir at de vil ha byopplevelser, besøke museum og ikke 
minst delta på konserter og arrangmenter.

Mange er skeptiske til reisende fra områder med høyt 
smittetrykk
Særlig i Nord-Norge (57%) og på Sørlandet (42%) er mange 
skeptiske til å ta imot besøkende fra områder med høy smitte. I 
Oslo gjelder det kun 20 prosent. Dersom smittetrykket og 
skepsisen ikke avtar frem mot sommeren kan dette skape konflikt 
i mange lokalsamfunn.



TEMA 1: 
Forventninger til reiser i sommer

Hvor mange vil feriere i Norge? Hvor vil de reise? Hva vil de oppleve? Vil årets 
sommer ligne på fjoråret?

© CH - VisitNorway.com
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Flere forventer å reise på 
ferie i år enn i fjor, både i 
Norge (70%) og i utlandet
(27%)

Hvilke alternativ beskriver best hvordan du forventer å feriere/hvordan du ferierte i fjor/hvordan du vanligvis ferierer om sommeren?
Prosentene viser andelen av hele befolkningen (over 18 år). Prosenter unner 4% er skjult.

23%

36%

30%

5%

Sommerferier før pandemien

• Mange av de som ferierte hjemme i fjor, 
vil reise på ferie både i Norge og utlandet 
i år. 63 prosent var på norgesfeire i fjor og 
hele 70 prosent forventer å reise på 
norgesferie i år. Økningen skyldes at 
færre kun vil feriere hjemme.

• Mange har forventninger om å kunne 
reise til utlandet igjen, og selv om 
undersøkelsen ble gjennomført i en 
periode med nasjonal nedstegning, har 
nesten 1 av 3 forventninger om å reise til 
utlandet allerede i sommer.

57%

5%
7%

7%

19%

Sommerferien 2020

56%

14%

13%

7%
9%

Forventninger til årets sommer

Ingen planer / 
vet ikke

Kun feriere 
hjemme

Kun dagstur
i Norge

Feriere kun i utland
(med overnatting)

Feriere både utland og i Norge 
(med overnatting)

Feriere kun i Norge
(med overnatting)



56%

28% 26%

40%

7%

21%

Reise på ferie i
Norge (inklusiv
til egen hytte)

Rundreise i
Norge

Reise på ferie i
utlandet

Ta dagsturer
hjemmefra eller
fra egen hytte i

Norge

Ta dagsturer
hjemmefra eller
fra egen hytte til

utlandet

Kun feriere
hjemme

Det er de unge og de med høyest
inntekt vil på rundreise i Norge 
sommer

Hvilke alternativer beskriver best hvordan du forventer å feriere i sommer? Du kan 
velge alle de alternativer som passer på deg. Prosent av den norske befolkning

• Familier med hjemmeboende barn i alle aldersgrupper og de 
med de høyeste inntektene vil i større grad reise på ferie.

• Hele 64 prosent av de som bor i Trøndelag forventer å reise 
på ferie i Norge, mot kun 53 prosent på Vestlandet.

• 37 prosent av familier med barn under 12 år forventer å reise 
på rundreise i Norge. 

• 33 prosent av befolkningen i Oslo og Akershus forventer å 
reise til utlandet og det er særlig de som er på jakt etter sol og 
bad og sosiale opplevelser som vil til utlandet.

• 28 prosent i Nord-Norge forventer kun å feriere hjemme. De 
som forventer å feriere hjemme har i mindre grand bestemt 
seg for hva de skal gjøre i sommerferien.
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7 av 10 svarer at de vil besøke
en eller flere regioner på en 
reise i sommer

SØRLANDET
28%

OSLO
33%

TRØNDELAG
23%

VESTLANDET
38%

NORD-NORGE
27%

SVALBARD
6%

ØSTLANDET
40%

49% 51%

16% 84%

37% 63%

26% 74%

100%

31% 69%

44% 56%

% Bor i regionen % Bor i andre regioner

Hvor sannsynlig er det at du vil reise til eller rundt i disse regionene i sommer?
Prosentene viser andelen med planer om å reise på ferie med overnatting i Norge,
de som har svart 4 eller 5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er «Helt sikkert» og 1 er "Helt usannsynlig"

• Sammenlignet med juni 2020 faller sannsynligheten for 
å reise til alle regioner med mellom 10 og 20 prosent. 
Unntaket er Nord-Norge der interessen øker noe. 
Mange er bekymret for å reise med fly både pga frykt for 
kanselleringer og smitte. Det kan gjøre at mange venter 
med å planlegge tur til nord.

• Nord-Norge og Sørlandet tiltrekker seg størst andel 
reisende fra andre regioner. Samtidig er de som svarer 
at de vil reise til/i Oslo og Østlandet sikrere på at de vil 
feriere her.

• Oslo og Vestlandet må i størst grad basere seg 
reisende/besøkende fra egen region. Særlig for 
Oslo henger det trolig sammen med at veldig mange vil 
unngå steder med mange mennesker.
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Spania topper ønskelisten for 
nordmenn som forventer å reise 
til utlandet

Hvilke land planlegger eller vurderer du å reise til på en ferie i sommer? Du kan velge flere land.
Topp 10 ferieland mars 2021.

3% / 1%

6% / 1%

6% / 1%

5% / 1%

9% / 2%

6% / 1%

12% / 2%

13% / 2%

37% / 6%

20% / 3%

7% / 2%

7% / 2%

8% / 3%

12% / 4%

12% / 4%

12% / 4%

19% / 6%

24% / 7%

25% / 8%

27% / 8%

Kroatia

USA

Frankrike

Italia

Tyskland

Storbritannia

Hellas

Sverige

Danmark

Spania

X% av dem som forventer å feriere i utlandet / X% av hele befolkningen

Mars 2021 Juni 2020

• Det er økt interesse for å reise til utlandet før årets 
sommerferie. Forventningene om å kunne reise 
har økt til alle nordmenns feriefavoritter, med 
unntak av Danmark.

• Rett før sommerferien i fjor besluttet regjeringen 
å åpne for reiser mellom Norge og Danmark. Da 
eksploderte interessen for ferier i Danmark blant 
nordmenn. 

• De som er vaksinert eller forventer å bli vaksinert 
før sommeren har noe høyere forventninger om å 
kunne reise til utlandet i sommer.



13%

28%
30%

8%

18%

11

Hele 6 av 10 under 35 år vil endre
måten de reiser på for å ta mer
hensyn til miljø, klima og natur

Hvor enig/uenig er du i følgende påstand?
«Jeg vil endre måten jeg reiser på for å ta mer hensyn til miljø, klima og natur»

Vet ikke

Helt enig

Delvis enig

Hverken eller

Delvis uenig

Helt uenig

41%
vil endre måten de 

reiser på av hensyn til 
miljø, klima og natur

56%
47%

35% 35% 34% 30%

3%

Reise mindre 
med fly

Handle mer 
hos lokale 

bedrifter når 
jeg reiser

Reise mindre til 
utlandet

Velge 
destinasjoner 

som tar 
bærekraft på 

alvor

Velge bedrifter 
som gjør en 

særlig innsats 
for miljøet

Velge 
land/destinasjo

ner som er 
nærmere

Ingen av disse

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

• Det er særlig unge i Oslo og Trøndelag som vil 
endre reisevaner. Kvinner er mer interessert i 
å endre sine reisemåter enn menn. 

• De som vil ta mer miljøhensyn har også fått 
mer lyst til å reise i Norge det siste året.

• De under 35 år svarer i betydelig større grad 
at de vil velge destinasjoner og bedrifter som 
gjør en innsats for miljøet, de eldste er mer 
opptatt av å handle hos lokale bedrifter når de 
reiser. Felles for alle, som vil endre måten de 
reiser på, er at de vil reise mindre med fly.



31%
39% 42%

21%
14%

22%
17%

8%

55%
48%

59% 56%

19% 19% 23%
15%
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Like mange vil unngå å reise
med fly på grunn av 
usikkerhet og risiko for 
kanselleringer, som på grunn
av smittefare.

Mørke farger = ”helt enig”
Lyse farger = ”delvis enig”

Har ikke noen ennå /
Tar den på sparketHar noen planerHar bestemt segHele befolkningen

Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom 
det er gode avbestillingsmuligheter

Jeg tar sjansen og bestiller tidlig, selv om 
jeg ikke har mulighet til å avbestille og få 

pengene igjen

Jeg vil unngå å reise med fly pga. 
usikkerhet og risiko for kansellering, 

smittetesting etc

Jo flere penger jeg bruker på en ferie i 
Norge, jo bedre blir ferien

Hvilke alternativer beskriver best hvordan du forventer å feriere i sommer? Du kan velge alle de alternativene som passer for deg
Prosentene viser andelen som er "helt enig" og "delvis enig" i påstandene

• Mange svarer at de vil bestille tidlig, 
dersom det er 
gode avbestillingsmuligheter. Få, 
selv blant de som har bestemt seg, 
tar sjansen på å bestille uten at de 
har gode muligheter for å 
avbestille.

• Det er nesten like viktig med gode 
avbestillingsmuligheter for de som 
skal feriere i Norge, som for de som 
har forventninger om å reise til 
utlandet.
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4 av 10 har fått mer lyst 
til å reise i Norge det 
siste året

I hvilken grad har du endret syn på Norge som ferieland det siste året?
Prosenter av den norske befolkning

18%
Mye mer lyst til å 
reise på ferie i 
Norge

51%
Uendret

Vet ikke
2%

21%
Litt mer lyst til å reise 
på ferie i Norge

4%
Litt mindre lyst til å 

reise på ferie i Norge

Mye mindre lyst til å 
reise på ferie i Norge

3%

Hvem er det som har fått mer lyst til å reise på ferie i Norge det siste året?
Prosenter av dem der har svaret «mye mer» eller «litt mer» lyst til at reise på ferie i Norge

66%
/ 54%

Reiser vanligvis på ferie i 
Norge om sommeren

35%
/ 26%
har barn

53%
/ 47%
kvinner

median
alder

39 år
/ 51 år

Mer lyst til å 
reise på ferie i 
Norge
Øvrige

• Det er særlig de unge under 35 år 
og de som svarer at det er svært 
viktig for dem å oppsøke steder 
med et variert aktivitets-
og opplevelsestilbud som er 

blitt mer positive. Hele 59 prosent i 
begge disse gruppen har fått mer

lyst til å reise på ferie i Norge.

• Barnefamiliene og 
de miljøbevisste skiller seg også ut 
ved å ha fått mer lyst til å reise i 
Norge det siste året.
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Flere forventer å reise, 
men det må være trygt og 
det må være mulig

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie i sommer? Velg alle som gelder.
Prosent av gruppene. Merk at det er noen som både vil reise i Norge og til utlandet i sommer.

7%

17%

47%

17%

16%

17%

24%

21%

28%

8%

45%

38%

33%

38%

42%

7%

18%

18%

20%

21%

22%

22%

23%

24%

24%

26%

30%

41%

48%

50%Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte

Reiseråd fra myndighetene

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

At jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert

Om grensene er stengt eller ikke

Det er viktig å reise i Norge for å støtte norsk reiseliv og 
lokalsamfunn

Det er mulig å reise uten frykt for kansellering og lignende

At jeg føler meg velkommen på stedet jeg reiser til

Det er enkelt å avbestille og få pengene igjen

Husholdningens økonomiske situasjon

Godt værvarsel

Det er mulig å ta ferien på sparket

At det er mulig å reise dit jeg vil i utlandet for meg og de 
jeg skal reise sammen med

Attraktive opplevelser og ting å gjøre

At jeg kan finne noe attraktivt som ikke er utsolgt

• For de som forventer – eller kanskje 
håper – å kunne reise til utlandet er 
det aller mest avgjørende at det er 
gjennomførbart. Det er ikke sikkert 
at disse er mindre opptatt av f.eks
reiseråd fra myndighetene. Det kan 
være en av flere elementer som 
avgjør om det er mulig å reise.

• 4 av 10 som forventer å reise i 
Norge vil være sikre på at de 
unngår å ta med smitte tilbake til 
hjemstedet sitt før de bestemmer 
seg for om de skal reise på ferie i 
sommer.

Forventer å reise i utlandet i 
sommeren 2021

Forventer å reise i Norge i 
sommeren 2021
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Smittefrykten er 
fremdeles høy

7%

9%

11%

12%

5%

6%

8%

10%

9%

20%

10%

16%

15%

16%

23%

20%

21%

29%

20%

34%

32%

34%

26%

29%

27%

28%

64%

46%

45%

40%

35%

32%

31%

11%

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte er skeptisk til å ta 
imot besøkende fra områder i Norge med høy smitte

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

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

Jeg er skeptisk til at det skal komme reisende til mitt hjemsted fra 
områder i Norge med høy smitte

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

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. smittefaren

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert før sommeren, og at 
det vil være liten grunn til å bekymre seg for smitte på reise i Norge

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosent av befolkningen. Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

• I Oslo sier kun 20 prosent seg 
"helt enig" i at de er "skeptiske til 
at det skal komme reisende til 
mitt hjemsted fra områder i 
Norge med høy smitte". I Nord-
Norge og på Sørlandet er 
andelen hhv 57 og 42 prosent. 
Bekymringen er høyest i de 
regionene som kan forvente 
høyest andel tilreisende.

• Alle er enige om at mange som 
bor på steder med lite smitte er 
skeptiske til å ta imot besøkende 
fra områder med høy smitte. Her 
er det bare mindre forskjeller 
mellom regionene.



TEMA 2: 
Reisedrømmer og reisemotiv

Hva ønsker nordmenn å oppleve i sommer? Hva er viktig for valg av reisemål og 
opplevelser? Hvilke reisedrømmer bærer de på?

© Christian Roth Christensen  - VisitNorway.com
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Den perfekte 
sommerferie

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

Koser meg med 
hjemmesydler, drar 
kanskje på dagsturer

Syden med frue, barn, 
familie og venner. 
Strand og sol og god 
mat

Hytta ved sjøen, besøk av 
venner med rolige dager, lange 
kvelder og god mat/drikke. 
Dagsturer med båten.

Reiser på måfå i Norge med bil 
og telt, kjører etter været, 
stopper hvor vi har lyst og når 
vi har lyst, opplever å ta ting 
som det kommer

Møte venner og familie 
og nyte å endelig få være 
der igjen

Se mer av verden med samboer. 
Avbrekk fra hverdag og norsk natur. 
Få følelsen av frihet tilbake. Nyte 
gode måltider i andre omgivelser.

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

• Mange vil mye - både Norge 
og utlandet, sol, varme, fjell og 
by.

• Mange savner familien 
eller feriehuset i utlandet de 
ikke har fått besøkt.

• Folk lengter etter å kvitte seg 
med munnbind og 
restriksjoner.
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Interessen for naturopplevelser er 
synkende, den faller betydelig i 
Oslo og Akershus

68% 66%

51%
46%

38%
43%

33%

19% 20%
17%

14%

64% 65%

56%

49%

40% 40%
37%

16%
20%

16% 16%

61% 60%

51% 51%

41%
37%

33%

24% 21%
18% 17%

Naturopplevelser
(fotturer, sykling og

andre
gratisaktiviteter)

Spise på restauranter
og spisesteder

Strand, sol og bading Byopplevelser Besøke museer,
utstillinger, gallerier

osv

Oppsøke kjente
naturattraksjoner

Sightseeing Delta på konserter,
arrangementer

Fornøyelsesparker Leie sykler, kano,
kajakk eller
tilsvarende

Delta på betalte
aktiviteter (rafting,
guidede turer osv.)

Hvilke av følgende aktiviteter og opplevelser vil du gjøre på sommerferien i Norge?
Andelen blant dem som planlegger eller forventer å reise til en eller flere regioner i Norge sommeren.

Mars 2021Mai 2020 Juni 2020

• Interessen for byopplevelser øker
særlig utenfor Oslo og Trøndelag, i 
de nevnte regionene var 
interessen høy i fjor også.

• Interessen for å delta på 
konserter og arrangementer øker 
kraftig særlig i Trøndelag, Oslo-
området og i Nord-Norge.
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Opplevelser 
og aktiviteter 
i regionene

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosenter av dem med planer om å reise til regionen til sommer. 

• Oslo er et utbestridt valg for byopplevelser og for å 
besøke museer, konserter og spise ute.

• Sørlandet er sol og strand.

• Vestlandet og Nord-Norge deler posison som et 
naturlig valg for naturopplevelser og kjente 
naturattraksjoner.

• Svalbard er det ultimate aktivitetsreisemålet.

• Østlandet og Trøndelag scorer jevnt over høyt, men 
de de har ikke en naturlig topplassering på noen av 
opplevelsesområdene.

Oslo Østlandet 
utenom Oslo Vestlandet Sørlandet Trøndelag Nord-Norge Svalbard

Spise på 
restauranter og 

spisesteder

Naturopplev-
elser

(fotturer, sykling og 
andre gratisaktiviteter)

Byopplevelser Strand, sol og 
bading

Besøke museer, 
utstillinger, 

gallerier osv

Sightseeing Oppsøke kjente
naturattrak-

sjoner

Delta på 
konserter, 

arrangementer

Delta på betalte 
aktiviteter

(rafting, guidede turer 
osv.)

Fornøyelses-
parker

Leie sykler, 
kano, kajakk 

eller tilsvarende
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Motivene som styrer 
ferievalgene i sommer

Hvor viktig blir følgende for deg på din sommerferie(r) i år?
Størrelsen på sirkelen angir hvor mange som svarer at dette er «Veldig viktig» for årets sommerferie

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

Grupper av motiv for å reise
Personene er delt i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og "Aktivitet og Adrenalin" må man 
ha svart «veldig viktig» kun på ett av av de to motivene
som inngår, mens for "Stillhet og Frihet" og "Nostalgi og 
Kvalitetstid" må man ha svart «veldig viktig» på begge 
motivene. Størrelsen på "boblene" viser hvor mange 
som har svart at disse motivene er "veldig viktig". 
Plasseringen i forhold til hverandre viser i hvor stor grad 
motivene korrelerer med hverandre.

Kvalitetstid med 
familie og venner

Slappe av med
sol og bad

Treffe folk, ha 
det gøy og 
være sosial

Reise til steder 
som betyr mye 

for meg

Oppsøke et 
variert 

aktivitets- og 
opplevelses-

tilbud
Oppleve
historie 

og kultur

Oppleve
folkeliv 

og 
pulserende 
atmosfære

Nyte stillhet og ro

Å kjenne følelsen av 
frihet

Kjenne 
adrenalinet 
pumpe og 

utfordre meg 
selv

Unne meg
ekstra 

luksus og 
høy kvalitet
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Reisemotiv for 
årets sommerferie

21

Reisemotiv og segmenter
Prosenterne og størrelsen på sirklene viser hvor stor andel som har valgt motivet som «Veldig viktig». Motiv med høy korrelasjon 
ligger nær hverandre.

Kvalitetstid med 
familie og venner

66%

Slappe av med
sol og bad

38%

Treffe folk, ha 
det gøy og 
være sosial

33%

Reise til steder 
som betyr mye 

for meg
41%

Oppsøke et 
variert 

aktivitets- og 
opplevelses-

tilbud

15%
Oppleve
historie 

og kultur

Oppleve
folkeliv 

og 
pulserende 
atmosfære

21%

Nyte stillhet og ro
47%

Å kjenne følelsen av 
frihet
59%

Kjenne 
adrenalinet 
pumpe og 

utfordre meg 
selv

10%

Unne meg
ekstra 

luksus og 
høy kvalitet

Sosialt og 
Folkeliv

Det Lille 
Ekstra

Kultur og 
Historie

Aktiviteter og 
Adrenalin

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Sol og Bad

Stillhet og 
Frihet

Spm: Hvor viktig blir følgende for deg på din(e) sommerferie(r) i år?

• Kvalitetstid med familie og 
venner (67%) og å kjenne 
følelsen av frihet (60%) er 
motivene som flest oppfatter 
som veldig viktig før årets 
sommerferie.

• Gruppene på venstreside i 
figuren vil ha høyere 
aktivitetsnivå. Mye tyder på at 
disse lengter tilbake til ferier 
der de kan reise og oppleve 
på samme måte som før 
pandemien. Gruppene på 
venstre sider er yngre enn de 
på høyre side.

23%

18%
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Motivsegment 
sommeren 2021

40% 38%
34% 32%

23%
19% 18%

Sosialt og 
Folkeliv

Sol og Bad Stillhet og 
Frihet

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Slappe av med
sol og bad Nyte stillhet og ro

Reise til steder
som betyr mye for 

meg

Oppleve historie
og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kvalitetstid med 
familie og venner

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir hvor stor andel av befolkningen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For Sosialt og Folkeliv og 
Aktivitet og Adrenalin må man ha svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og 
Kvalitetstid må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Det er stilt strengere krav til 
"Stillhet og Frihet" og "Nostalgi 
og Kvalitetstid" enn til de øvrige 
segmentene som er satt 
sammen av to motiv. Det er for å 
kunne få et tydeligere bilde av 
hvordan disse gruppen skiller 
seg fra andre. Når gruppene blir 
for brede, nærmer resultatene 
seg resultatene for befolkningen 
som helhet. Formålet med disse 
grupperingene er å se på 
forskjeller mellom ulike former 
for ferier basert på motiv.

23%
19% 18%

32%34%
38%40%
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Den perfekte 
sommerferien

23

Eksempler på utsagn om den perfekte sommerferie fra personer i de ulike motivsegmentene
Hvordan ser den perfekte sommerferien ut for deg? Eksempler på utsagn.

Sosialt og 
Folkeliv

Det Lille 
Ekstra

Kultur og 
Histoie

Aktivitet og 
Adrenalin

Nostalgi og Kvalitetstid

Sol og Bad

Stillhet og 
Frihet

Hvordan ser den perfekte 
sommerferien ut 
når pandemien er under 
kontroll og 
reisebegrensningene er 
opphevet? De aller fleste som 
svarte på undersøkelsen har 
gitt rike beskrivelser av hva de 
vil prioritere, hva de savner og 
hvordan en perfekt ferie ser ut 
etter pandemien. Her er noen 
eksempler på typiske 
beskrivelser i de ulike 
motivsegmentene.

Mulighet for å se på 
historiske byggverk  
god mat kunst og 
kultur.

Tur i fjellet, enten 
løping, lange 
gåturer eller klatring 
med familie eller 
venner

Besøke mamma i 
Sverige

Gå tur i skogen 
plukke blåbær ha 
med nistepakke og 
bade i ferskvann

Ligge på en strand i  
syden.

Uteservering latter 
og tull. Tøys med 
venner.

Reise en til to uker 
rundt i et land jeg aldri 
har vært, men har hatt 
lyst til å besøke
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De som er motivert 
av kultur, aktivitet 
og folkeliv vil gjøre 
mer i ferien

Hvilke aktiviteter vil turistene i de ulike motivsegmenter oppleve på sommerferie i Norge i år?
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

10% 75%

Naturopplevelser (fotturer, sykling og andre 
gratisaktiviteter)

Spise på restauranter og spisesteder

Strand, sol og bading

Byopplevelser

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Sightseeing

Fornøyelsesparker

Delta på konserter, arrangementer

Delta på betalte aktiviteter (rafting, guidede turer osv.)

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

• De som er motivert 
av Aktiviteter og Adrenalin
og Kultur og Historie er 
åpne for å gjøre mer i 
ferien enn personer i de 
andre gruppene.

• Særlig de som er motivert 
av Stillhet og Frihet vil 
gjøre færre aktiviteter. De 
har høyest andel som vil 
ha naturopplevelser, men 
ellers ligger de 
gjennomgående lavt.

Sosialt og 
Folkeliv Sol og Bad Stillhet og 

Frihet
Nostalgi og 
Kvalitetstid

Kultur og 
Historie

Aktivtet og 
Adrenalin

Det Lille 
Ekstra
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Oslofolk og trøndere vil ha 
folkeliv, sørlendingene sol 
og bad i ferien i sommer

Reisemotiv etter bostedssregioner
Prosentene viser hvor stor andel som er i de ulike motivasjonssegmentene i de ulike regionen.

49%

40%

30%

40%
43%

34%
39% 40%

36%

45%

34%
37%

32%
36%

33% 31%
35% 35%34% 36%

31%
33%

25%
29%

26%
22% 20%

30%

20%
23%23%

19%
15% 15%

20%
18%19%

15%
20% 20%

15%
19%

Bosatt i Oslo Bosatt på Østlandet Bosatt på Vestlandet Bosatt på Sørlandet Bosatt i Trøndelag Bosatt i Nord-Norge inkl. Svalbard

Sosialt og 
Folkeliv Sol og Bad Stillhet og 

Frihet
Nostalgi og 
Kvalitetstid

Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille 
Ekstra



TEMA 3: 
Profil på motivsegmentene

Hva er de blir mest avgjørende for om de reiser? Hva er de bekymret for? Hvor i 
landet bor de?

© Sónia Arrepia - VisitNorway.com
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Hvem er motivert 
av sosiale 
opplevelser og 
folkeliv?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 47% / 49%

#2 Reiseråd fra myndighetene 44% / 46%

#3 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 26% / 25%

#4 Det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 22% / 24%

#5 Husholdningens økonomiske situasjon 21% / 22%

#6 Godt værvarsel 19% / 20%

#7 Attraktive opplevelser og ting å gjøre 19% / 18%

#8 At det er mulig å ta ferien spontant 18% / 19%

Turister som forventer å 
besøke minst en norsk 
region i sommer

Er motivert av sosiale 
opplevelser og folkeliv

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «helt enige»

85% 80% 76% 74%
63% 60% 59%

47%
/ 86% / 80% / 74% / 78%

/ 61% / 61% / 58%
/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

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

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge':

54%

17%

18%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

39%
39%

35%
30%

21%
23%

9%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

2,0 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner til sommer
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Hvem er motivert av sosiale 
opplevelser og folkeliv?

53%
/ 49%

33%
/ 32%

Har fått mer lyst til 
å reise på ferie i 
Norge det siste året

44%
/ 46%

11%
/ 5%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

76%
/ 75%

57%
/ 57%

har høyere 
inntekt enn 
medianen

41% / 45%
30% 18% 14% 21% 17%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Er motivert av sosiale 
opplevelser og folkeliv

Reiser vanligvis 
på ferie 
til utlandet

70%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
6 %
/ 6%

OSLO
32 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

26 %
/ 24%

TRØNDELAG
10 %
/ 10%

VESTLANDET
19 %
/ 24%

NORD-NORGE
8 %
/ 9%

Er bekymret for 
utviklingen i økonomien

64%
/ 60%

38%
/ 41%

Forventer å reise 
på feriereiser på en 
uke eller mer i Norge 
i sommer

Turister som forventer å 
besøke minst en norsk 
region i sommer
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Hvem er motivert 
av ekstra luksus 
og høy kvalitet?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 48% / 49%

#2 Reiseråd fra myndighetene 40% / 46%

#3 Jeg slipper å bekymre meg for å ta med smitte 
tilbake til hjemstedet mitt 37% / 40%

#4 Jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert 34% / 31%

#5 Om grensene er stengt eller ikke 34% / 28%

#6 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 29% / 25%

#7 Det er mulig å reise dit jeg vil i utlandet 27% / 22%

#8 Det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 24% / 24%

Turister som forventer 
å besøke minst en norsk 
region i sommer

Er motivert av å unne 
seg ekstra luksus og høy 
kvalitet i sommer

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «helt enig»

85% 82% 80% 77% 69% 65% 62%
52%

/ 80% / 61% / 86% / 58%
/ 74% / 78% / 61%

/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

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

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge'

49%

21%

18%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

35%
35%

42%
31%

23%
30%

13%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

2,1 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner til sommer
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Hvem er motivert av ekstra luksus 
og høy kvalitet?Reisemotiv

45%
/ 49%

35%
/ 32%

Har fått mer lyst til 
å reise på ferie i 
Norge det siste året

50%
/ 46%

11%
/ 5%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

73%
/ 75%

53%
/ 57%

har høyere 
inntekt enn 
medianen

42% / 45%
35% 20% 11% 19% 16%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Er motivert av å 
unne seg ekstra luksus 
og høy kvalitet i sommer

Reiser
vanligvis på 
ferie 
til utlandet

69%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
6 %
/ 6%

OSLO
27 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

22 %
/ 24%

TRØNDELAG
7 %

/ 10%

VESTLANDET
28 %
/ 24%

NORD-NORGE
9 %
/ 9%

Er bekymret for 
utviklingen i økonomien

62%
/ 60%

39%
/ 41%

Forventer å reise på 
feriereiser på en uke 
eller mer i Norge i 
sommer

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer
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Hvem er motivert 
av Kultur og 
Historie?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 49% / 49%

#2 Reiseråd fra myndighetene 42% / 46%

#3 Jeg slipper å bekymre meg for å ta med smitte 
tilbake til hjemstedet mitt 37% / 40%

#4 At jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert 31% / 31%

#5 Om grensene er stengt eller ikke 28% / 28%

#6 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 
og lignende 25% / 25%

#7 Det er viktig å støtte norsk reiseliv og 
lokalsamfunn 25% / 22%

#8 At det er mulig å reise dit jeg vil i utlandet 24% / 22%

Turister som vil besøke minst 
en norsk region i sommer

Er motivert av kultur og 
historie

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «helt enig»

84% 79% 78% 76%
67% 65% 63%

46%
/ 86% / 80% / 78% / 74%

/ 61% / 61% / 58%
/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

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

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge'

53%

15%

20%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

38%
37%
36%
35%

21%
28%

11%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

2,1 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner i sommer
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Hvem er motivert av Kultur og 
Historie?

50%
/ 49%

30%
/ 32%

Har fått mer lyst til 
å reise på ferie i 
Norge det siste året

48%
/ 46%

9%
/ 5%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

74%
/ 75%

63%
/ 57%

har høyere 
inntekt enn 
medianen

35% / 45%26% 19% 13% 19% 23%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Er motivert av Kultur og 
Historie

Reiser vanligvis 
på ferie 
til utlandet

69%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
7 %
/ 6%

OSLO
29 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

24 %
/ 24%

TRØNDELAG
8 %

/ 10%

VESTLANDET
23 %
/ 24%

NORD-NORGE
9 %
/ 9%

Er bekymret for 
utviklingen i økonomien

62%
/ 60%

35%
/ 41%

Forventer å reise 
på feriereiser på en 
uke eller mer i Norge 
i sommer

Turister som forventer å 
besøke minst en norsk 
region i sommer
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Hvem er motivert 
av aktivitet 
og adrenalin?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 42% / 49%

#2 Jeg slipper å bekymre meg for å ta med smitte 
tilbake til hjemstedet mitt 34% / 40%

#3 Reiseråd fra myndighetene 34% / 46%

#4 Om grensene er stengt eller ikke 33% / 28%

#5 Jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert 29% / 31%

#6 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 
og lignende 26% / 25%

#7 Attraktive opplevelser og ting å gjøre 25% / 18%

#8 Jeg føler meg velkommen på stedet jeg reiser til 24% / 23%

Turister som forventer å 
besøke minst en 
norsk region i sommer

Er motivert av Aktivitet 
og Adrenalin

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «helt enig»

83% 80% 73% 72% 68% 64% 60%
49%

/ 86% / 80% / 78% / 74% / 61% / 58% / 61%
/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

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

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge'

53%

19%

21%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

40%
40%
42%

36%
27%

32%
16%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

2,3 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner i sommer
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Hvem er motivert av 
adrenalin og aktivitet?

48%
/ 49%

45%
/ 32%

Har mer lyst til å 
reise på ferie i 
Norge det siste året

56%
/ 46%

12%
/ 5%

har høyere 
inntekt enn 
medianen

41% / 45%
44% 22% 12% 14% 9%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Er motivert av Aktivitet 
og Adrenalin

Reiser vanligvis 
på ferie 
til utlandet

70%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
5 %
/ 6%

OSLO
30 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

26 %
/ 24%

TRØNDELAG
9 %

/ 10%

VESTLANDET
21 %
/ 24%

NORD-NORGE
9 %
/ 9%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

72%
/ 75%

64%
/ 57%

Er bekymret for 
utviklingen i økonomien

68%
/ 60%

44%
/ 41%

Forventer å 
reise på feriereiser 
på en uke eller mer i 
Norge i sommer

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer
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Hvem er motivert 
av nostalgi og 
kvalitetstid?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 52% / 49%

#2 Reiseråd fra myndighetene 46% / 46%

#3 Jeg slipper å bekymre meg for å ta med smitte 
tilbake til hjemstedet mitt 42% / 40%

#4 Jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert 36% / 31%

#5 Om grensene er stengt eller ikke 33% / 28%

#6 At det er mulig å reise dit jeg vil i utlandet 27% / 22%

#7 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 25% / 25%

#8 Jeg føler meg velkommen på stedet jeg reiser til 22% / 23%

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer

Er motivert av Nostalgi 
og Kvalitetstid

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «helt enige»

89% 83% 82% 80%
66% 66% 64%

46%

/ 86% / 80% / 78% / 74%
/ 61% / 61% / 58%

/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

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

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge'

56%

17%

17%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

34%
40%

35%
28%

20%
26%

6%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

1,9 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner til sommer
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Hvem er motivert av nostalgi og 
kvalitetstid?

54%
/ 49%

31%
/ 32%

Har fått mer lyst til 
å reise på ferie i 
Norge det siste året

45%
/ 46%

7%
/ 5%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

81%
/ 75%

56%
/ 57%

har høyere 
inntekt enn 
medianen

42% / 45%20% 17% 15% 24% 23%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Er motivert av nostalgi 
og kvalitetstid

Reiser vanligvis 
på ferie 
til utlandet

68%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
6 %
/ 6%

OSLO
27 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

29 %
/ 24%

TRØNDELAG
7 %

/ 10%

VESTLANDET
24 %
/ 24%

NORD-NORGE
8 %
/ 9%

Er bekymret for 
utviklingen i økonomien

66%
/ 60%

41%
/ 41%

Forventer å reise 
på feriereiser på en 
uke eller mer i Norge 
i sommer

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer
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Hvem er motivert 
av stillhet og 
frihet?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 49% / 49%

#2 Reiseråd fra myndighetene 44% / 46%

#3 Jeg slipper å bekymre meg for å ta med smitte 
tilbake til hjemstedet mitt 41% / 40%

#4 Jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert 28% / 31%

#5 Om grensene er stengt eller ikke 28% / 28%

#6 Husholdningens økonomiske situasjon 26% / 22%

#7 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 25% / 25%

#8 Jeg føler meg velkommen på stedet jeg reiser til 24% / 23%

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer

Er motivert av Stillhet og 
Frihet

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «Helt enige»

86% 84% 82% 79%
68% 68% 65%

41%

/ 86% / 80% / 78% / 74%
/ 61% / 61% / 58%

/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

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

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge'

58%

13%

15%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

29%
35%
34%

27%
19%

23%
6%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

1,7 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner til sommer
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Hvem er motivert stilhet og frihet?

52%
/ 49%

31%
/ 32%

Har fått mer lyst til 
å reise på ferie i 
Norge det siste året

42%
/ 46%

8%
/ 5%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

76%
/ 75%

54%
/ 57%

Har høyere 
inntekt enn 
medianen

38% / 45%24% 19% 16% 26% 15%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Er motivert av Stillhet og 
Frihet

Reiser vanligvis 
på ferie 
til utlandet

63%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
5 %
/ 6%

OSLO
24 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

28 %
/ 24%

TRØNDELAG
9 %

/ 10%

VESTLANDET
25 %
/ 24%

NORD-NORGE
9 %
/ 9%

Er bekymret for 
utviklingen i økonomien

63%
/ 60%

42%
/ 41%

Forventer å reise 
på feriereiser på en 
uke eller mer i Norge 
i sommer

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer
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Hvem er motivert 
av sol og bad?

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på en ferie 
i sommer? 

#1 Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte 47% / 49%

#2 Reiseråd fra myndighetene 41% / 46%

#3 Jeg slipper å bekymre meg for å ta med smitte 
tilbake til hjemstedet mitt 41% / 40%

#4 Om grensene er stengt eller ikke 33% / 28%

#5 Jeg (og mine nærmeste) har blitt vaksinert 32% / 31%

#6 Det er mulig å reise dit jeg vil i utlandet 30% / 22%

#7 Det er mulig å reise uten frykt for kansellering 27% / 25%

#8 Det er enkelt å avbestille og få pengene igjen 25% / 24%

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer

Er motivert av Sol og 
Bad

Reisebekymringer under koronapandemien Andelen «enig» og «helt enige»

84% 82% 77% 75%
65% 64% 62%

44%
/ 86% / 80% / 78% / 74%

/ 61% / 61% / 58%

/ 42%

Jeg vil unngå
steder/områder med

høy smitte

Jeg tror mange som
bor på steder med

lite smitte er skeptisk
til å ta imot

besøkende fra
områder i Norge
med høy smitte

Jeg vil unngå steder
der det er mange

mennesker

Jeg er bekymret for
at andre ikke er
flinke til å holde
avstand og ta

hensyn til smittevern
når jeg reiser

Jeg er skeptisk til at
det skal komme
reisende til mitt

hjemsted fra
områder i Norge
med høy smitte

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

Jeg er bekymret for
å reise med fly pga.

smittefaren

Jeg tror at de fleste i
risikogruppene er

vaksinert før
sommeren, og at det
vil være liten grunn
til å bekymre seg for

smitte på reise i
Norge'

52%

18%

19%

Feriere kun i Norge
(med overnatting)

Feriere kun i utland
(med overnatning)

Feriere både utland
og i Norge (med…

Andel av turistene som forventer å reise til

35%
37%
35%

29%
18%
21%

8%

Oslo
Østlandet…

Vestlandet
Sørlandet
Trøndelag

Nord-Norge
Svalbard

1,8 / 2,4 
Forventer å besøke 

regioner til sommer
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Hvem er motivert av sol og bad?

51%
/ 49%

37%
/ 32%

Har fått mer lyst til 
å reise på ferie i 
Norge det siste året

42%
/ 46%

10%
/ 5%

Er bekymret for korona-
utviklingen

Er bekymret for 
klimakrisen

77%
/ 75%

55%
/ 57%

har høyere 
inntekt enn 
medianen

42% / 35%27% 19% 18% 24% 13%
/ 22% / 17% / 17% / 22% / 21%

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

Turister som vil besøke 
minst en norsk region i 
sommer

Er motivert av Sol og 
Bad

Reiser vanligvis 
på ferie 
til utlandet

74%
/ 69%

kvinner

har barn
Har fått mindre lyst 

til å reise på ferie i 
Norge det siste året

SØRLANDET
7 %
/ 6%

OSLO
26 %
/ 27%

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

27 %
/ 24%

TRØNDELAG
8 %

/ 10%

VESTLANDET
24 %
/ 24%

NORD-NORGE
9 %
/ 9%

Er bekymret for utviklingen 
i økonomien

65%
/ 60%

39%
/ 41%

Forventer å reise 
på feriereiser på en 
uke eller mer i Norge 
i sommer



TEMA 4: 
Forventninger til overnatting, 
transport og lengde på reisene

Hvordan vil bo på feriereiser i Norge i sommer? Hvilke transportmåter vil de 
velge? Hvor lenge vil de være borte? Vil de bruke mer eller mindre penger enn i 
fjor?

© Øyvind Heen - fjords.com



42

Flest vil overnatte i hytte 
og hos venner og familie

48%
43%

36%
29%

21% 18%
11% 9% 8% 8% 7% 5%

46% 43%

30% 33%

23% 23%

11% 14%
8% 8% 8% 10%

50%
43%

37% 35%
30%

20%
12%

7%
11% 10% 7%

2%

49%
43% 41%

21%

11% 12% 10%
5% 6% 6% 7% 5%

Hvilke overnattingsmuligheter forventer du å bruke i Norge i sommer?
Prosent av dem som planlegger å reise på sommerferie med overnatting i Norge. Flere svar mulig.

Egen/lånt 
hytte/feriehus/ 

leilighet

Hos venner og 
familie

Hotell med 
høy standard

Leid 
hytte/feriehus/

leilighet

Telt, 
hengekøye 
eller annet i 

naturen

Campingplass Bobil eller 
campingvogn

Vandrerhjem/
lavbudsjett

hotel

Særegne 
overnattings-

steder 
(tretopphytter, 
fyr, rorbuer, 

naust ol)

DNT-hytter Fritidsbåt Hurtigruten

56 år og oppoverAlle 18-34 år 35-55 år

• Flere forventer å overnatte i 
hytter og leiligheter i sommer, 
sammenlignet med tilsvarende 
undersøkelse før sommerferien i 
fjor.

• Flere har også fått øynene opp 
for særegne overnattingssteder.
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Det store flertallet f
orventer å reise
med bil på ferie i 
Norge i sommer

87%

25% 24% 19% 18% 16% 11% 9% 5%

79%

38% 33%
21%

31%
18%

11% 9% 6%

92%

20% 19% 20%
12% 17%

11% 9% 7%

88%

17% 21% 17%
11% 12% 9% 8% 3%

Hvilke transportformer forventer du å bruke i Norge i sommer?
Prosent av dem som planlegger å reise på sommerferie med overnatting i Norge. Flere svar mulig.

Bil Tog Fly Ferge Buss Sykkel Fritidsbåt Bobil/bil med 
campingvogn Motorsykkel

56 år og oppoverAlle 18-34 år 35-55 år

• Andelen som vil reise med fly har 
økt noe fra i fjor, da kun 19 
prosent svarte at de ville reise 
med fly på en ferie i Norge.
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Kortere reiser med 2-
3 overnattinger er 
mest populært

42%

19%

44%

35%

25%

13%

42%

23%

47%

35%

29%

13%

47%

23%

47%

39%

24%

12%

36%

12%

38%

31%

22%

14%

Dagsturer

Kortere reiser med 1 overnatting

Kortere reiser med 2-3 overnattinger

Reiser opptil en uke

Reiser 1-2 uker

Reiser på mer enn 2 uker

Hvilke typer reiser forventer du å ta i Norge i sommer?
Prosent av dem som planlegger å reise på sommerferie med overnatting i Norge.

56 år og oppoverAlle 18-34 år 35-55 år

• Kun et mindretall forventer å være på 
reise i over en uke. De yngste og 
eldste vil være borte lengst.

• Det er kun små endringer fra i fjor på 
hvor lenge folk, som planlegger å reise i 
Norge, vil være borte på reisen.



Det er særlig unge og 
personer med lave 
intekter som ikke har
noen sommerferieplaner 
ennå

Hvilke av disse alternativer beskriver best hvor langt du er kommet med planleggingen av sommerferien? 
Prosent av befolkningen

18%
Har bestemt meg for reisemål og 
hva jeg skal oppleve

35%
Har ikke lagt noen 

planer ennå

Vet ikke
2%

10%
Har bestemt meg for reisemål 
eller hva jeg skal oppleve

23%
Har noen få planer, 
men mye er åpent

12%
Jeg vil ta det på 

sparket

• De eldste og de vaksinerte har i 
større grad bestemt seg for 
ferieplaner allerede.

• De som har bestemt seg skal i 
større grad besøke Østlandet og 
Sørlandet.

• Barnefamiliene har noen planer, 
men mye er fremdeles åpent.

Median 
alder

Vil overnatte 
hos venner 
og familie

Ferierte kun
hjemme i fjor 
sommer

Har bestemt seg for 
reisemål og opplevelser

Har noen planer 
om opplevelser/reisemål

Har ikke noen planer / 
Tar det på sparket

47% 42% 35%

56 år46 år49 år

36% 18% 14%
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De unge og ubekymrede 
forventer å bruke mer penger 
på ferie i år.

Hvilke av følgende alternativer beskriver best hvor mye penger din husholdning vil 
bruke på ferier og opplevelser i Norge i sommer? Jeg vil bruke...
Prosenter av befolkningen

20%
Mindre penger 

enn i fjor sommer

Vet ikke
14%

51%
Like mye penger 
som i fjor sommer

15%
Mer penger enn 
i fjor sommer

er mellom 
18 - 30 år

26%

41%
har ikke lagt noen planer 
for sommerferien ennå

69%
er bekymret for 
korona-utviklingen

er mellom 
18 - 30 år

32%

24%
har ikke lagt noen planer 

for sommerferien ennå

55%
er bekymret for 

korona-utviklingen

• De som har fått mer lyst til å reise i 
Norge det siste året, vil også bruke 
mer penger i år enn i fjor. Det 
gjelder også for de som er vaksinert 
eller forventer å blir vasksinert før 
sommeren.

• De som vil oppleve aktivitet og 
adrenalin, folkeliv og er klar for å 
unne seg litt luksus svarer også at 
de vil bruke mer penger i år.



SØRLANDET
94/394 intervju

OSLO
424/478 intervju

ØSTLANDET
(UTENOM OSLO )

430/606 intervju

TRØNDELAG
147/303 intervju

VESTLANDET
434/513 intervju

NORD-NORGE
152/349 intervju

17 personer har ikke oppgitt bosted

SVALBARD
- /79 intervju

Regionale resultater © CH  - VisitNorway.com

Denne del ser på de som ønsker å reise i de norske regionene.
Avsnittet viser hvor mange der vil reise til regionen, hvem de er og 
hvilke opplevelser de søker.  Der skelnes mellom tilreisende til 
regionen og reisende i egen region.

Avsnittet gennomgår regionene i rekkefølgen:
• Nord-Norge
• Trøndelag
• Østlandet
• Oslo
• Vestlandet
• Sørlandet

BOSTED I REGIONEN /
VIL BESØKE REGIONEN



© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com

Nord-Norge
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Nord-Norge i sommer

27%
Vil sannsynligvis eller 

helt sikkert reise til 
eller rundt i Nord-
Norge i sommer

26%
Bosatt i Nord-
Norge

74%
Tilreisende fra 
andre regioner

10% 24% 20% 29% 17%
31% 18% 12% 18% 21%

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

56%
45%

har høyere 
inntekt enn 

medianen

49%
47%

kvinner

39%
38%

har 
barn

26%
21% 19% 16% 14%

4%

Kommer fra
Nord-Norge

Kommer fra
Oslo

Kommer fra
Vestlandet

Kommer fra
Østlandet

utenom Oslo

Kommer fra
Trøndelag

Kommer fra
Sørlandet

Tilreisende fra 
andre regioner

Bosatt i 
Nord-Norge
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Aktiviteter i 
sommerferien i 
Nord-Norge

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

0% 75%
Naturopplevelser

(fotturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Spise på restauranter og spisesteder

Byopplevelser

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Strand, sol og bading

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Sightseeing

Delta på betalte aktiviteter
(rafting, guidede turer osv.)

Fornøyelsesparker

Delta på konserter, arrangementer

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Bosatt i 
Nord-Norge

Tilreisende til 
Nord-Norge

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)
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Motivsegment 
sommeren 2021 i Nord-
Norge

34% 35% 34%

39%

22%
19% 21%

44%
40%

37% 37%

31% 31%

25%

49%

38%
36%

44%

30% 29%

23%

Sosialt og 
Folkeliv

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Stillhet og 
Frihet

Sol og Bad Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Reise til steder
som betyr mye for 

meg
Nyte stillhet og ro Slappe av med

sol og bad
Oppleve historie

og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Kvalitetstid med 
familie og venner

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir andelen av dem vil besøke regionen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og Aktivitet og Adrenalin må man ha 
svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, 
mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og Kvalitetstid 
må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Bosatt i 
Nord-Norge

Tilreisende til 
Nord-Norge

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)Lyse fargerMørke farger

I undersøkelsen har de svart på motiv for å reise 
på ferie generelt i sommer, ikke hva som er motiv 
for å reise til Nord-Norge spesielt. De som sier at 
de vil reise til Nord-Norge fra andre regioner er i 
større grad motivert av aktivitet og adrenalin og 
unne seg noe ekstra. 



Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom det 
er gode avbestillingsmuligheter

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert 
før sommeren, og at det vil være liten grunn til å 

bekymre seg for smitte på reise i Norge

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. 
smittefaren

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

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

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

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

reiser

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte 
er skeptisk til å ta imot besøkende fra områder i 

Norge med høy smitte

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Bosatt i Nord-Norge

Tilreisende til Nord-Norge

Tilreisende til andre regioner
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Smittefrykten er 
fremdeles høy i 
Nord-Norge

10%

10%

6%

12%

15%

12%

8%

11%

14%

16%

11%

28%

6%

6%

7%

8%

6%

7%

6%

8%

13%

16%

9%

11%

9%

10%

20%

16%

29%

14%

14%

17%

11%

12%

16%

16%

11%

15%

16%

14%

18%

21%

14%

18%

18%

21%

20%

22%

21%

24%

23%

30%

30%

29%

25%

24%

24%

20%

35%

35%

32%

36%

34%

34%

34%

34%

32%

31%

30%

24%

27%

26%

31%

31%

33%

21%

24%

27%

20%

58%

60%

76%

41%

43%

56%

40%

42%

46%

37%

35%

46%

29%

26%

39%

30%

28%

27%

16%

17%

5%

17%

19%

10%

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

Nærmere 90 prosent av de  
som er bosatt i Nord-Norge 
er helt eller delvis enig i at 
de tror mange er skeptiske 
til å ta imot besøkende fra 
områder med høy smitte. 

Smittefrykten er generelt 
høyere hos de som skal 
reise i egen region 
sammenlignet med de som 
er tilreisende fra andre 
regioner.  



Trøndelag
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Trøndelag i sommer

23%
Vil sannsynligvis eller 

helt sikkert reise til 
eller rundt i 

Trøndelag i 
sommer

31%
Bosatt i 
Trøndelag

69%
Tilreisende fra 
andre regioner

21% 14% 27% 23% 14%
25% 22% 13% 21% 19%

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

46%
47%

har høyere 
inntekt enn 

medianen

60%
48%

kvinner

38%
39%

har 
barn

31%
21% 18% 17%

9% 5%

Kommer fra
Trøndelag

Kommer fra
Oslo

Kommer fra
Vestlandet

Kommer fra
Østlandet

utenom Oslo

Kommer fra
Nord-Norge

Kommer fra
Sørlandet

Tilreisende fra 
andre regioner

Bosatt i 
Trøndelag
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Aktiviteter i 
sommerferien i 
Trøndelag

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

0% 85%
Naturopplevelser

(fotturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Spise på restauranter og spisesteder

Strand, sol og bading

Byopplevelser

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Delta på konserter, arrangementer

Sightseeing

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Fornøyelsesparker

Delta på betalte aktiviteter
(rafting, guidede turer osv.)

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Bosatt i 
Trøndelag

Tilreisende til 
Trøndelag

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)
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Motivsegment 
sommeren 2021 i 
Trøndelag

46%

30%

39%

34%

21%
19%

16%

42%

36%
33%

37%

28%
31%

24%

49%

38%
36%

44%

31% 29%

24%

Sosialt og 
Folkeliv

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Stillhet og 
Frihet

Sol og Bad Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Reise til steder
som betyr mye for 

meg
Nyte stillhet og ro Slappe av med

sol og bad
Oppleve historie

og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Kvalitetstid med 
familie og venner

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir andelen av dem vil besøke regionen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og Aktivitet og Adrenalin må man ha 
svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, 
mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og Kvalitetstid 
må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Bosatt i 
Trøndelag

Tilreisende til 
Trøndelag

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)Lyse fargerMørke farger

I undersøkelsen har de svart på motiv for å reise 
på ferie generelt i sommer, ikke hva som er motiv 
for å reise til Trøndelag spesielt.



Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom det 
er gode avbestillingsmuligheter

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert 
før sommeren, og at det vil være liten grunn til å 

bekymre seg for smitte på reise i Norge

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

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

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. 
smittefaren

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

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

reiser

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte 
er skeptisk til å ta imot besøkende fra områder i 

Norge med høy smitte

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Bosatt i Trøndelag

Tilreisende til Trøndelag

Tilreisende til andre regioner
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Smittefrykten er 
fremdeles høy i 
Trøndelag

23%

16%

15%

7%

10%

9%

8%

5%

11%

8%

10%

13%

5%

15%

13%

14%

22%

19%

20%

17%

14%

13%

11%

12%

10%

7%

7%

6%

6%

7%

8%

5%

5%

26%

30%

30%

29%

23%

24%

12%

20%

17%

9%

22%

20%

10%

21%

18%

8%

14%

15%

8%

15%

16%

6%

13%

10%

20%

24%

24%

32%

32%

31%

28%

31%

31%

39%

26%

27%

42%

34%

34%

39%

39%

35%

32%

37%

35%

13%

26%

23%

15%

16%

17%

10%

16%

17%

35%

30%

28%

33%

30%

30%

42%

36%

37%

45%

39%

41%

57%

39%

42%

80%

57%

59%

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

Nærmere 90 prosent av de  
som er bosatt i Trøndelag 
er helt eller delvis enig i at 
de tror mange er skeptiske 
til å ta imot besøkende fra 
områder med høy smitte. 

Smittefrykten er generelt 
høyere hos de som skal 
reise i egen region 
sammenlignet med de som 
er tilreisende fra andre 
regioner.  
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Østlandet
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Østlandet i sommer

40%
Vil sannsynligvis eller 

helt sikkert reise til 
eller rundt på 
Østlandet i 

sommer

37%
Bosatt på
Østlandet

63%
Tilreisende fra 
andre regioner

15% 12% 19% 32% 23%
25% 21% 13% 16% 26%

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

57%
45%

har høyere 
inntekt enn 

medianen

52%
47%

kvinner

32%
30%

har 
barn

37% 39%

14%
4% 4% 2%

Kommer fra
Østlandet

utenom Oslo

Kommer fra
Oslo

Kommer fra
Vestlandet

Kommer fra
Sørlandet

Kommer fra
Trøndelag

Kommer fra
Nord-Norge

Tilreisende fra 
andre regioner

Bosatt på 
Østlandet
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Aktiviteter i 
sommerferien på 
Østlandet

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

0% 75%
Naturopplevelser

(fotturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Spise på restauranter og spisesteder

Byopplevelser

Strand, sol og bading

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Sightseeing

Delta på konserter, arrangementer

Fornøyelsesparker

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Delta på betalte aktiviteter
(rafting, guidede turer osv.)

Bosatt på 
Østlandet

Tilreisende til 
Østlandet

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)
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Motivsegment 
sommeren 2021 på 
Østlandet

40% 40%
35%

39%

19% 17%
13%

49%

37%
35%

43%

29%
26%

21%

48%

38%
36%

43%

30% 30%

24%

Sosialt og 
Folkeliv

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Stillhet og 
Frihet

Sol og Bad Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Reise til steder
som betyr mye for 

meg
Nyte stillhet og ro Slappe av med

sol og bad
Oppleve historie

og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Kvalitetstid med 
familie og venner

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir andelen av dem vil besøke regionen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og Aktivitet og Adrenalin må man ha 
svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, 
mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og Kvalitetstid 
må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Bosatt på 
Østlandet

Tilreisende til 
Østlandet

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)Lyse fargerMørke farger

I undersøkelsen har de svart på motiv for å reise 
på ferie generelt i sommer, ikke hva som er motiv 
for å reise til Østlandet spesielt. 



Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom det 
er gode avbestillingsmuligheter

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert 
før sommeren, og at det vil være liten grunn til å 

bekymre seg for smitte på reise i Norge

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

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

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. 
smittefaren

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

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

reiser

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte 
er skeptisk til å ta imot besøkende fra områder i 

Norge med høy smitte

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Bosatt på Østlandet

Tilreisende til Østlandet

Tilreisende til andre regioner
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Smittefrykten er 
fremdeles høy på 
Østlandet

25%

16%

15%

9%

9%

9%

12%

12%

12%

8%

12%

10%

5%

10%

12%

14%

21%

20%

20%

9%

9%

11%

12%

13%

14%

7%

6%

7%

8%

7%

5%

6%

5%

37%

33%

29%

29%

25%

24%

18%

20%

21%

16%

16%

18%

13%

17%

18%

12%

11%

16%

11%

18%

16%

11%

8%

12%

19%

24%

24%

32%

31%

31%

31%

28%

27%

32%

32%

31%

39%

34%

34%

36%

37%

35%

43%

34%

36%

23%

24%

24%

9%

15%

18%

9%

15%

17%

29%

31%

29%

32%

28%

28%

38%

39%

36%

46%

41%

40%

43%

41%

42%

61%

59%

58%

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

Over 85 prosent av de som 
er bosatt på Østlandet 
utenom Oslo og Akershus 
er helt eller delvis enig i at 
de tror mange er skeptiske 
til å ta imot besøkende fra 
områder med høy smitte. 

Smittefrykten er generelt 
høyere hos de som skal 
reise i egen region 
sammenlignet med de som 
er tilreisende fra andre 
regioner.  
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Oslo
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Oslo i sommer

33%
Vil sannsynligvis eller 

helt sikkert reise til 
være i Oslo i 

sommer

49%
bosatt i 
Oslo

51%
er tilreisende

fra andre 
regioner 31% 18% 14% 15% 22%

27% 17% 17% 21% 19%
18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 66+ år

46%
49%

har høyere 
inntekt enn 

medianen

50%
53%

kvinner

29%
35%

har 
barn

49%

25%
12%

5% 5% 4%

Kommer fra
Oslo

Kommer fra
Østlandet

utenom Oslo

Kommer fra
Vestlandet

Kommer fra
Trøndelag

Kommer fra
Nord-Norge

Kommer fra
Sørlandet

Tilreisende fra 
andre regioner

Bosatt i
Oslo
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Aktiviteter i 
sommerferien i 
Oslo

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

0% 75%

Spise på restauranter og spisesteder

Byopplevelser

Strand, sol og bading

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Naturopplevelser
(fotturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Delta på konserter, arrangementer

Sightseeing

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Fornøyelsesparker

Delta på betalte aktiviteter
(rafting, guidede turer osv.)

Bosatt i 
Oslo

Tilreisende til 
Oslo

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)
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Motivsegment 
sommeren 2021 i Oslo

56%

35% 35%

42%

27% 25%
21%

50%

41%

32%

49%

32%

27%

22%

48%

38% 36%

41%

30% 30%

24%

Sosialt og 
Folkeliv

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Stillhet og 
Frihet

Sol og Bad Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Reise til steder
som betyr mye for 

meg
Nyte stillhet og ro Slappe av med

sol og bad
Oppleve historie

og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Kvalitetstid med 
familie og venner

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir andelen av dem vil besøke regionen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og Aktivitet og Adrenalin må man ha 
svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, 
mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og Kvalitetstid 
må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Bosatt i 
Oslo

Tilreisende til 
Oslo

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)Lyse fargerMørke farger

I undersøkelsen har de svart på motiv for å reise 
på ferie generelt i sommer, ikke hva som er motiv 
for å reise til Oslo spesielt. De som sier at de vil 
reise til Oslo fra andre regioner er i større grad 
motivert av sol og bad og de som bor i Oslo er 
motivert av sosialt og folkeliv. 



Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom det 
er gode avbestillingsmuligheter

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert 
før sommeren, og at det vil være liten grunn til å 

bekymre seg for smitte på reise i Norge

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

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

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. 
smittefaren

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

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

reiser

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte 
er skeptisk til å ta imot besøkende fra områder i 

Norge med høy smitte

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Bosatt i Oslo

Tilreisende til Oslo

Tilreisende til andre regioner
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Smittefrykten er 
fremdeles høy i 
Oslo

16%

17%

15%

12%

7%

9%

12%

14%

12%

13%

11%

10%

5%

5%

14%

16%

13%

18%

22%

19%

11%

13%

10%

10%

17%

13%

10%

6%

8%

8%

7%

5%

6%

6%

5%

6%

30%

30%

30%

21%

23%

24%

21%

19%
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30%
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30%

34%

32%

34%
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34%

36%

38%

37%

35%
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23%
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16%
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17%
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18%
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30%

27%
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27%

26%

29%

40%

36%

37%

43%

39%

41%

33%

45%

41%

55%

57%

59%

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

Smittefrykten er høy i Oslo 
også, men noe lavere både 
for tilreisende og bosatte 
enn i andre regioner. 
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Vestlandet i sommer

38%
Vil sannsynligvis eller 

helt sikkert reise til 
eller rundt på 

Vestlandet i 
sommer

44%
Bosatt på
Vestlandet

56%
Tilreisende fra 
andre regioner

22% 18% 16% 27% 18%
26% 17% 15% 19% 23%

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

46%
49%

har høyere 
inntekt enn 

medianen

46%
47%

kvinner

30%
31%

har 
barn

44%

22% 18%
7% 5% 4%

Kommer fra
Vestlandet

Kommer fra
Oslo

Kommer fra
Østlandet

utenom Oslo

Kommer fra
Trøndelag

Kommer fra
Sørlandet

Kommer fra
Nord-Norge

Tilreisende fra 
andre regioner

Bosatt på 
Vestlandet
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Aktiviteter i 
sommerferien på 
Vestlandet

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

0% 75%
Naturopplevelser

(fotturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Spise på restauranter og spisesteder

Strand, sol og bading

Byopplevelser

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Sightseeing

Fornøyelsesparker

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Delta på konserter, arrangementer

Delta på betalte aktiviteter
(rafting, guidede turer osv.)

Bosatt på 
Vestlandet

Tilreisende til 
Vestlandet

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)
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Motivsegment 
sommeren 2021 på 
Vestlandet

31%
35% 36%

38%

22%

17%
21%

52%

36% 37%

45%

28%
31%

26%

47%

38%
36%

42%

30% 29%

23%

Sosialt og 
Folkeliv

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Stillhet og 
Frihet

Sol og Bad Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Reise til steder
som betyr mye for 

meg
Nyte stillhet og ro Slappe av med

sol og bad
Oppleve historie

og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Kvalitetstid med 
familie og venner

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir andelen av dem vil besøke regionen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og Aktivitet og Adrenalin må man ha 
svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, 
mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og Kvalitetstid 
må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Bosatt på 
Vestlandet

Tilreisende til 
Vestlandet

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)Lyse fargerMørke farger

I undersøkelsen har de svart på motiv for å reise 
på ferie generelt i sommer, ikke hva som er motiv 
for å reise til Vestlandet spesielt. De som sier at de 
vil reise til Vestlandet er mer motivert av sosialt og 
folkeliv. 



Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom det 
er gode avbestillingsmuligheter

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert 
før sommeren, og at det vil være liten grunn til å 

bekymre seg for smitte på reise i Norge

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

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

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. 
smittefaren

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

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

reiser

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte 
er skeptisk til å ta imot besøkende fra områder i 

Norge med høy smitte

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Bosatt på Vestlandet

Tilreisende til Vestlandet

Tilreisende til andre regioner
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Smittefrykten er 
fremdeles høy på 
Vestlandet
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20%
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19%

10%

11%
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10%
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14%
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5%

6%
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32%

28%

30%

28%

26%

23%

23%

20%

20%

17%

21%

17%

15%

16%

19%

15%

15%

15%

14%

20%

15%

7%

10%

11%

22%

22%

25%

26%

29%

32%

25%

29%

26%

31%

29%

31%

39%

34%

34%

34%

31%

36%

30%

34%

36%

22%

21%

24%

12%

20%

17%

16%

15%

17%

29%

30%

30%

32%

30%

28%

33%

40%

36%

44%

45%

39%

50%

41%

42%

64%

63%

58%

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

Smittefrykten er generelt 
høyere hos de som skal 
reise i egen region 
sammenlignet med de som 
er tilreisende fra andre 
regioner.  
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Sørlandet
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Sørlandet i sommer

28%
Vil sannsynligvis eller 

helt sikkert reise til 
eller rundt på 
Sørlandet i 

sommer

16%
Bosatt på
Sørlandet

84%
Tilreisende fra 
andre regioner

26% 2% 21% 20% 31%
29% 22% 15% 18% 16%

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

33%
55%

har høyere 
inntekt enn 

medianen

56%
47%

kvinner

19%
40%

har 
barn

16%

28%
23% 23%

5% 5%

Kommer fra
Sørlandet

Kommer fra
Oslo

Kommer fra
Østlandet

utenom Oslo

Kommer fra
Vestlandet

Kommer fra
Nord-Norge

Kommer fra
Trøndelag

Tilreisende fra 
andre regioner

Bosatt på 
Sørlandet

Merk, Det er kun gjennomført 55 intervju med personer 
bosatt på Sørlandet som vil reise i egen region.
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Aktiviteter i 
sommerferien på 
Sørlandet

Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å gjøre i regionen? Du kan velge flere alternativer.
Prosentene viser andelen som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på ferie i Norge i sommer.

0% 75%

Strand, sol og bading

Spise på restauranter og spisesteder

Byopplevelser

Naturopplevelser
(fotturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Sightseeing

Delta på konserter, arrangementer

Fornøyelsesparker

Delta på betalte aktiviteter
(rafting, guidede turer osv.)

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Bosatt på 
Sørlandet

Tilreisende til 
Sørlandet

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)

Merk, det er kun gjennomført 55 intervju med personer 
bosatt på Sørlandet som vil reise i egen region.
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Motivsegment 
sommeren 2021 på 
Sørlandet

42%

35%

28%

48%

35%

20%
22%

51%

38%
40%

46%

33%
30%

23%

47%

38%
35%

42%

30% 29%

24%

Sosialt og 
Folkeliv

Nostalgi og 
Kvalitetstid

Stillhet og 
Frihet

Sol og Bad Kultur og 
Historie

Aktivitet og 
Adrenalin

Det Lille
Ekstra

Oppleve folkeliv
og pulserende 

atmosfære

Reise til steder
som betyr mye for 

meg
Nyte stillhet og ro Slappe av med

sol og bad
Oppleve historie

og kultur

Oppsøke et variert 
aktivitets- og 

opplevelsestilbud

Unne meg ekstra 
luksus og høy

kvalitet

Treffe folk, ha det 
gøy og være sosial

Kvalitetstid med 
familie og venner

Å kjenne følelsen 
av frihet

Kjenne adrenalinet 
pumpe og utfordre 

meg selv

Nordmenns motiv for å reise på ferie sommeren 2021
Prosenten angir andelen av dem vil besøke regionen som er i de ulike segmentene*. Personer kan være i flere segment.

* Slik defineres segmentene
Personene er delt inn i grupper basert på om de har svart 
at motivet er «veldig viktig» for årets sommerferie. For
Sosialt og Folkeliv og Aktivitet og Adrenalin må man ha 
svart «veldig viktig» kun på ett av motivene som inngår, 
mens at for Stillhet og Frihet og Nostalgi og Kvalitetstid 
må man ha svart «veldig viktig» på på begge motivene.

Bosatt på 
Sørlandet

Tilreisende til 
Sørlandet

Tilreisende til 
andre regioner
(gjennomsnit på tvers av regioner)Lyse fargerMørke farger

Merk, det er kun gjennomført 55 intervju med personer 
bosatt på Sørlandet som vil reise i egen region.

I undersøkelsen har de svart på motiv for å reise 
på ferie generelt i sommer, ikke hva som er motiv 
for å reise til Sørlandet spesielt. De som sier at de 
vil reise til Sørlandet fra andre regioner er i større 
grad motivert av det sosiale og folkeliv, både 
sørlendinger og tilreisende vil ha sol og bad. 



Jeg vil bestille tidlig, for å sikre meg, dersom det 
er gode avbestillingsmuligheter

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror at de fleste i risikogruppene er vaksinert 
før sommeren, og at det vil være liten grunn til å 

bekymre seg for smitte på reise i Norge

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

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

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg er bekymret for å reise med fly pga. 
smittefaren

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

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

reiser

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg tror mange som bor på steder med lite smitte 
er skeptisk til å ta imot besøkende fra områder i 

Norge med høy smitte

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder der det er mange mennesker

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner

Jeg vil unngå steder/områder med høy smitte

Bosatt på Sørlandet

Tilreisende til Sørlandet

Tilreisende til andre regioner
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Smittefrykten er 
fremdeles høy på 
Sørlandet
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37%
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Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i Norge i sommer?
Prosentsatser på 4% eller mindre er skjult.

Helt enigDelvis enigHverken eller / 
Vet ikkeDelvis uenigHelt uenig

Merk, det er kun gjennomført 55 intervju med personer 
bosatt på Sørlandet som vil reise i egen region.

Nærmere 80 prosent av de 
som er bosatt på Sørlandet 
er helt enig i at de unngå 
steder/områder med høy 
smitte. 

Smittefrykten er generelt 
høyere hos de som skal 
reise i egen region 
sammenlignet med de som 
er tilreisende fra andre 
regioner.  
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