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Betydelig økt reiselyst på tvers av 

markedene. Hele 90 prosent av 

de som vil reise til utlandet de 

neste 3 årene vil reise allerede de 

kommende 12 månedene. 

Danskene og nederlenderne er 

mest klare for å reise utenlands 

allerede vinteren 2022, mens 

tyskerne i større grad avventer til 

sommeren.

Reisebehovet har økt, det 

samme har opplevelsesbehovet. 

Selv om avslapning fremdeles er 

viktigst, er det et stort mindretall 

som er opptatt av å oppleve mye 

når de (endelig) får muligheten til 

å reise til utlandet igjen. Særlig 

de som forventer å reise til 

Norge, de neste 12 månedene, 

ønsker å få med seg et mangfold 

av inntrykk og opplevelser.

Fra Koronabarometeret, desember 2021



Kulturturisme er et komplekst begrep bl.a. fordi det i litteraturen er uenigheter om hva 

man skal forstå ved ordet ‘kultur’, og hvilke typer av turisme man derfor kan kalle 

kulturturisme. Er kultur f.eks. kun museer, historiske monumenter o.lign. (tangible

heritage), og er man derfor kun kulturturist hvis man deltar i disse aktiviteter? Eller bør 

man forstå kultur bredere så det også inkluderer vaner, lokale skikker, tradisjoner, mat 

osv. (intangible heritage)?

En av de mest utbredte definisjor er UNWTO’s som tar utgangspunkt i en bred 

kulturforståelse, og definerer kulturturisme som følgende: ”A type of tourism activity in 

which the visitor’s essential motivation is to learn, discover, experience and consume 

the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism destination. These 

attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual and 

emotional features of a society that encompasses arts and architecture, historical and 

cultural heritage, culinary heritage, literature, music, creative industries and the living 

cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and traditions”. I tillegg til at denne

definisjonen tar utgangspunkt i en bred kulturforståelse, fremgår det også at det først

er snakk om kulturturisme når kultur er den primære motivasjonen for å reise til en

destinasjon.
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Kulturturisme er et komplekst begrep

Smal kulturforståelse: 

Fokus på 

institusjonskultur/ kunst 

som f.eks. museer og 

scenekunst (tangible 

heritage)

Bred kulturforståelse

Her forstås kultur brett som 

all interaksjon med lokal 

kultur og levemåte 

(intangible heritage) 



At kulturturisme er et så komplekst begrep får også betydning når man skal karakterisere 

målgruppen(ene) for kulturturismen. 

I litteraturen er det forskjellige syn på hvorvidt man først kan betegnes som en kulturturist når kultur er 

den primære motivasjonen for valget av en destinasjon. Undersøkelser har vist at kun 5 til 10 prosent 

av alle turister identifiserer seg som kulturturister selv om ca. 40 prosent av alle turister faktisk 

benytter seg av kulturelle tilbud når de er ute å reise (Greg Richards 2018). 

I litteraturen blir begge typer av turister ofte omfavnet, da det skilles mellom general cultural tourists

som benytter seg av diverse kulturelle tilbud som en del av deres generelle ferieopplevelser, og 

specific cultural tourists (bl.a. Richards 2018) som bevisst reiser til en destinasjon for å oppleve kultur 

(det er denne sistnevnte gruppen som bl.a. UNWTO’s definisjon tar utgangspunkt i). På den måten 

kan man argumentere for at gruppen av kulturturister er mangfoldig, da den ikke nødvendigvis 

utelukkende består av personer som selv identifiserer seg som kulturturister (bl.a. Richards 2018, Pop 

2016, Flutur & Nedelea 2018, Niemczyk 2012, McKercher & du Cros 2003).

I litteraturen er det bred enighet om at man ikke kan behandle kulturturister som en homogen gruppe 

med de samme preferanser, erfaringer og motiver. Det finnes altså utallige kategoriseringer av 

målgruppen for kulturturister, og en persons plassering i en gitt målgruppe kan variere avhengig av 

konteksten. Det er derfor ikke alltid fruktbart å benytte seg av en ”one size fits all”-løsning, hvis man 

ønsker å tiltrekke kulturturister.
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Hvem er kulturturistene?

”The importance or centrality of 

cultural motives in driving 

destination choice varies 

significantly among tourists. For 

some, it represents the central 

reason to travel. But, for many 

who participate in cultural 

tourism activities, culture is a 

secondary reason to visit a 

destination and may, in fact, 

play no role in the destination of 

choice” (McKercher & du Cros 

2003)



I litteraturen kategoriseres kulturturistene ofte etter hvor stor 

rolle kultur spiller for deres valg av destinasjon, hvor stor 

kulturell erfaring de har og hva som kjennetegner deres 

kulturelle opplevelser (bl.a. Pop 2016, Flutur & Nedelea

2018, Niemczyk 2012, McKercher & du Cros 2003).

Noen (bl.a. Pop 2016) arbeider med fire grupper av 

kulturturister (purposeful, sightseeing, casual og incidental), 

mens andre (bl.a. McKercher & du Cros 2003) tilføyer en 

femte gruppe: the serendipitous cultural tourist som ikke er 

motivert av kultur, men allikevel ender med å ha en kulturell 

opplevelse. 

Fem hovedgrupper av kulturturister

The incidental cultural 

tourist

Personer for hvem kultur 

ikke er en motivation for 

at besøge en destination, 

men som alligevel (dog 

kun overfladisk) deltager i

kulturelle aktiviteter

The purposeful 

cultural tourist

Personer med stor 

kulturell erfaring og for 

hvem kultur er den 

primære motivasjonen 

for å besøke en 

destinasjon

The sightseeing 

cultural tourist

Personer med begrænset

kulturel erfaring, men 

som alligevel har kultur 

som den primære

motivation for at besøge

en destination

The casual 

cultural tourist

Personer for hvem kultur 

kun spiller en lille rolle i

valget av destinasjon, og 

som har overfladiske

kulturelle opplevelser og 

adferd

The serendipitous 

cultural tourist

Personer for hvem kultur 

ikke er en motivation for at 

besøge en destination, 

men som dog alligevel

ender med at have en dyb, 

kulturel oplevelse på

destinationen

Kilde: bl.a. McKercher & du Cros (2003), 

Pop (2016), Niemzcyk (2012)

The incidental 

cultural tourist

Personer for hvem kultur 

ikke er en motivasjon for 

å besøke en destinasjon, 

men som allikevel (dog 

kun overfladisk) deltar i 

kulturelle aktiviteter

The sightseeing 

cultural tourist

Personer med begrenset 

kulturell erfaring, men 

som allikevel har kultur 

som den primære 

motivasjonen for å 

besøke en destinasjon

The serendipitous 

cultural tourist

Personer for hvem kultur 

ikke er en motivasjon for å 

besøke en destinasjon, 

men som allikevel ender 

med å ha en dyp, kulturell 

opplevelse på 

destinasjonen

”[…] the same person can visit 

the same museum on two 

different days and be an entirely 

DIFFERENT visitor” (Dr. John 

H. Falk)
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Personers identitet påvirker deres motivasjon for å besøke museer

Sosialt motiverende personer, 

f.eks. en far som besøker et 

museum fordi han tror at barnet 

sitt vil like besøket.
Besøkende som oppfatter en 

tett sammenheng mellom 

innholdet på 

museet/attraksjonen og deres 

egne lidenskap og interesser

Besøkende som oppfatter 

museumsopplevelsen som viktig, 

eksempelvis som en viktig del av å 

ha besøkt den pågjeldende 

destinasjonen (noe som man bare 

skal se/oppleve når man besøker 

destinasjonen).

Personer hvis motivasjon er 

drevet av nysgjerrighet bl.a. 

etter å oppnå ny viten.

Besøkende som oppfatter museer 

som et sted hvor man kan ha en 

spirituell, avslappende eller 

meditativ opplevelse (et sted hvor 

man kan få en pause fra 

hverdagen).

EXPLORERS

FACILITATORS

PROFESSIONAL/HOBBYISTS

EXPERIENCE SEEKERS

RECHARGERS

1

2
4

5

3

Ifølge John H. Falk spiller folks identitet en stor rolle for deres motivasjon for å besøke spesifikt museer. Det finnes fem grupper av museumsbesøkende og disse gruppene 

tar utgangspunkt i folks identitetsbaserte grunner til å besøke det pågjeldende museum. Det kan variere fra situasjon til situasjon, hvilke identitetsbehov personer har 

behov for å oppfylle, samt hvilken gruppe man tilhører.



Lyse farger:

Interessert i å 

besøke Norge 

innenfor 3 år

Mørke farger:

Ikke interessert i å 

besøke Norge
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Oppsummering av resultater i et bredt perspektiv

Hvor store er målgruppene i de ulike markedene?

Romantik/luksus: Vurderer, at ta på romantisk ferie eller 

luksusferie de neste 12 måneder

High-end mat turister: Vil ta på high-end restaurant på sin 

næste utalandsreise

Oppleve lokal kultur og atmosfære: Avgjerande for 

reisevalg at oppleve et bestemt steds lokale kultur og 

atmosfære

Arkitekturturister: Avgjørende for reisevalg at oppleve 

spesiell arkitektur

Byturister: Avgjørende for reisevalg at besøke 

en bestemt by

Kunstturister: Avgjørende for reisevalg at oppleve kunst (f.eks. 

en bestemt utstilling eller museum) 

42% 40%
22% 24% 20% 16%

61% 59%

35% 33%
26% 21%

England

47% 44%

20% 21% 28%
20%

71% 66%

26% 31%
38%

26%

Nederland

53% 47%

20% 19% 21% 19%

71%
63%

28% 24% 27% 23%

Sverige

51% 48%
25% 20% 27% 21%

64% 60%

33%
25%

33%
26%

Tyskland

48% 46%

26% 22%
35% 28%

65% 62%

34% 28%
43%

34%

Frankrike

44% 41%

12%
18% 18% 18%

71%
64%

17%
27% 26% 26%

Danmark
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Inklusiv ”aktive turister”

Hvordan 
overlapper 
målgruppene? Byturister

Oppleve lokal 

kultur og 

atmosfære

High-end mat 

turister

Romantisk / 

luksus turister

Arkitektur-

turister

Kunstturister

Målgruppenes overlapp

Andelen innenfor målgruppen som også er med i den andre målgruppen. F.eks. vil 31% av byturister, som vil «besøke en bestemt by», også 

«besøke eksklusive restauranter», som high-end mat turister.

Besøke en 

bestemt by

Romantisk 

ferie

Se spesiell 

arkitektur
Luksusferie Se kunst

Eksklusive 

restauranter
Aktiv ferie

Aktive turister

100%
69%

31% 20% 17% 38% 30% 25%

75% 100%
30% 21% 16% 39% 31% 25%

71% 64%
100%

26% 29% 38% 33% 26%

74% 68% 45% 64% 53% 38% 30% 26%

80% 75%
35% 23% 18%

100%
48% 27%

78% 75%
37% 22% 18%

59%
100%

27%

72% 67%
32% 22% 17% 38% 30%

100%

Oppleve lokal 

kultur og 

atmosfære

Romantik/luksus: Vurderer, at ta på romantisk ferie 

eller luksusferie de neste 12 måneder

High-end mat turister: Vil ta på high-end restaurant 

på sin neste utlandsferie

Oppleve lokal kultur og atmosfære: Avgjørende 

for reisevalg at oppleve et bestemt steds lokale 

kultur og atmosfære

Arkitekturturister: Avgjørende for reisevalg at 

oppleve spesiell arkitektur

Byturister: Avgjørende for reisevalg at besøke en 

bestemt by

Kunstturister: Avgjørende for reisevalg at 

oppleve kunst (f.eks. en bestemt utstilling eller 

museum) 

Aktive turister: Forventer å ta på aktiv ferie de neste 12 

måneder
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Målgruppene sett opp mot hverandre

Byturister

Kunstturister

Arkitekturturister

Oppleve lokal kultur og 
atmosfære

High-end mat 
turister

Romantik- og 
luksusturister

Kulturell 
ferie

Familieferie

Aktivitetsferie

En ferie hvor jeg 
oppdager og utforsker 

noe nytt En ferie hvor jeg 
kan møte nye 
mennesker

En ferie hvor jeg 
kan slappe av

En ferie som gir meg adrenalinkick

Mann 18-30 år

Mann 31-40 år

Mann 41-50 år

Mann 51-65 år

Mann 66+ år

Kvinne 18-30 år

Kvinne 31-40 år

Kvinne 41-50 år

Kvinne 51-65 år

Kvinne 65+ år

Danmark

Sverige

Storbritannien

Tyskland

Nederland

Frankrike
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Oppleve lokal kultur og 

atmosfære

5

1

2

3

4

Se nordlyset

Utforske lokal matkultur

Utendørsaktiviteter om sommeren 
(f.eks. fotturer, sykling, fiske og andre aktiviteter)

Oppleve historiske og kulturelle steder

Oppleve norske fjelde 5

1

2

3

4

Italia / Spanien

Frankrike

Hellas

Tyskland

Storbritannia

Top 5 aktiviteter i Norge for de i målgruppen der vil 

besøke Norge

Top 5 destinasjoner der overveies eller 

planlegges

Demografiske karakteristika (Målgruppe / Alle aktive rejsende)

52%
/ 49%

kvinner 30%
har høj

indkomst1

/ 29% 24% 19% 18% 22% 18%

/ 25% / 18% 17% 22% 19%

18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år 66+ år60%
11% 29%

58%
10% 32%

Vil besøke de næste 3
åren

Vil besøke de næste
12 måneder

Ikke interessert

130% af målgruppen placerer sig i de 30% med højeste indkomster

55%

37%
26% 23% 22% 19% 14%

51%

34%
25% 21% 20% 18% 14%

Oslo Bergen Trondheim Tromsø Stavanger Kristiansand Bodø

Oppleve lokal kultur og 

atmosfære er de aktive 

reisende, som mener, at 

det at opleve et bestemt 

steds lokale kultur og 

atmosfære er afgørende

for deres valg af reisemål

18% 44% 62%

Ikke
interessert i
Norge

Interessert i
Norge
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Ferietyper de neste 12 månedene

Oppleve lokal kultur og 
atmosfære

Gennemsnit

Oppleve
lokal kultur
og
atmosfære

En ferie hvor jeg kan 

slappe av

Familieferie

En ferie hvor jeg 

oppdager og utforsker 

noe nytt

Kulturferie

Aktivitetsferie

Romantisk ferie

En ferie hvor jeg kan 

møte nye mennesker

Luksusferie

En ferie som gir meg 

adrenalinkick

Hvor godt stemmer følgende ferietyper med de utenlandsreisene du forventer å dra på de neste 12 månedene?

Velg de viktigste

0% 100%

Oppleve lokal kultur og 

atmosfære er de aktive 

reisende, som mener, at 

det at opleve et bestemt 

steds lokale kultur og 

atmosfære er afgørende

for deres valg af reisemål
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Arkitekturturister

5

1

2

3

4

Se nordlyset

Oppleve historiske og kulturelle steder

Utendørsaktiviteter om sommeren 
(f.eks. fotturer, sykling, fiske og andre aktiviteter)

Utforske lokal matkultur

Oppleve arkitektur 5

1

2

3

4

Italia

Frankrike

Spania

Hellas

Tyskland

Top 5 aktiviteter i Norge for de i målgruppen der vil 

besøke Norge

Top 5 destinasjoner der overveies eller 

planlegges

Demografiske karakteristika (Målgruppe / Alle aktive rejsende)

48%
/ 49%

kvinner 30%
har høj

indkomst1

/ 29% 27% 20% 18% 20% 15%

/ 25% / 18% 17% 22% 19%

18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år 66+ år64%

13% 22%
58%

10% 32%

Vil besøke de næste 3
åren

Vil besøke de næste
12 måneder

Ikke interessert

130% af målgruppen placerer sig i de 30% med højeste indkomster

62%
42%

30% 27% 26% 25% 18%

51%
34% 25% 20% 21% 18% 14%

Oslo Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Kristiansand Bodø

Arkitekturturister er aktive 

reisende, som mener, at 

det at oppleve særlig 

arkitektur kan være 

avgjørende for deres 

reisevalg

7% 25% 32%

Ikke
interessert i
Norge

Interessert i
Norge
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Ferietyper de neste 12 månedene

Arkitekturturist

Gennems
nit

Arkitekturt
urister

En ferie hvor jeg kan 

slappe av

Familieferie

En ferie hvor jeg 

oppdager og utforsker 

noe nytt

Kulturferie

Aktivitetsferie

Romantisk ferie

En ferie hvor jeg kan 

møte nye mennesker

Luksusferie

En ferie som gir meg 

adrenalinkick

Hvor godt stemmer følgende ferietyper med de utenlandsreisene du forventer å dra på de neste 12 månedene?

Velg de viktigste

0% 100%

Arkitekturturister er aktive 

reisende, som mener, at 

det at oppleve særlig 

arkitektur kan være 

avgjørende for deres 

reisevalg
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Kunstturister

5

1

2

3

4

Oppleve historiske og kulturelle steder

Se nordlyset

Utendørsaktiviteter om sommeren 
(f.eks. fotturer, sykling, fiske og andre aktiviteter)

Utforske lokal matkultur

Oppleve norske fjelde 5

1

2

3

4

Italia

Frankrike

Spania

Hellas

Storbritannia

Top 5 aktiviteter i Norge for de i målgruppen der vil 

besøke Norge

Top 5 destinasjoner der overveies eller 

planlegges

Demografiske karakteristika (Målgruppe / Alle aktive rejsende)

51%
/ 49%

kvinner 30%
har høj

indkomst1

/ 29% 27% 20% 15% 20% 18%

/ 25% / 18% 17% 22% 19%

18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år 66+ år65%

14% 21%
58%

10% 32%

Vil besøke de næste 3
åren

Vil besøke de næste
12 måneder

Ikke interessert

130% af målgruppen placerer sig i de 30% med højeste indkomster

63%
44%

33% 27% 27% 25% 20%

51%
34% 25% 21% 20% 18% 14%

Oslo Bergen Trondheim Tromsø Stavanger Kristiansand Bodø

Kunstturister er aktive 

reisende, som mener, at 

oppleve kunst i sig selv 

kan være avgjørende for 

deres reisevalg

5% 20% 25%

Ikke
interessert i
Norge

Interessert i
Norge
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Ferietyper de neste 12 månedene

Kunstturist

Gennems
nit

Kunstturis
ter

En ferie hvor jeg kan 

slappe av

Familieferie

En ferie hvor jeg 

oppdager og utforsker 

noe nytt

Kulturferie

Aktivitetsferie

Romantisk ferie

En ferie hvor jeg kan 

møte nye mennesker

Luksusferie

En ferie som gir meg 

adrenalinkick

Hvor godt stemmer følgende ferietyper med de utenlandsreisene du forventer å dra på de neste 12 månedene?

Velg de viktigste

0% 100%

Kunstturister er aktive 

reisende, som mener, at 

oppleve kunst i sig selv 

kan være avgjørende for 

deres reisevalg



Vil besøke Norge de neste 12 månedene Vil besøke Norge de neste 3 årene Vil besøke andre land
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Svært mange vil 
oppleve kultur og 
historie i Norge

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge?

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

0% 100%

Oppleve historiske steder og kulturarv

Oppleve arkitektur

Oppleve samisk kultur og levesett

Oppleve kunst

Besøke det nye Munch-museet

Oppleve julefeiringen

Gå på konserter, festivaler eller 

kulturarrangementer

Aktiviteter i Norge og andre utlandsdestinasjoner

• De fleste vil oppleve både 

natur og ulike typer 

kulturopplevelser på en reise 

i Norge.

• I underkant av 30 prosent av 

dem som vurderer Norge, vil 

oppsøke det nye Munch-

museet på en norgesreise.

• Undersøkelsen viser at 

interessen for 

kulturopplevelser er stor på 

tvers av land, men særlig 

høy i England og Frankrike.

Denne siden ser på personer 

som er interessert i å reise 

til utlandet i løpet av de 

neste 3 årene
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De kulturinteresserte vil i større 

grad til Norge

Hvilke av følgende kan i seg selv være avgjørende for hvor i utlandet du velger 

å feriere?

Prosentene viser gjennomsnittlig andel på tvers av markedene

• De som vurderer Norge er sultne på opplevelser 

og kulturinteresserte.

• De svarer i større grad at interesser for en bestemt by, 

historie, utstilling eller et skianlegg kan være avgjørende for 

valg av reisemål.

10%

17%

23%

33%

47%

57%

61%

28%

36%

43%

43%

66%

68%

73%

Oppleve bestemte skianlegg/snø

Se kunst (f.eks. en bestemt utstilling eller
museum)

Se spesiell arkitektur

Besøke bestemte restauranter eller
oppleve spesielle

matopplevelser/aktiviteter

Se spesielle historiske/kulturelle steder

Oppleve den lokale kulturen og
atmosfæren på et bestemt sted

Besøke en bestemt by

Vil besøke Norge innenfor 12 månedene Vil ikke besøke Norge

Avgjørende for valg av destinasjon



Hva vet vi om kulturturismen 

generelt og i Norge?

Det avsnitt kombinerer data fra segmenteringsstudiet, merkevaretrackeren og 

turistundersøkelsen til å tegne et bilde av kulturturismen i en norsk sammenheng.  

© CH – VisitNorway.com



- Det er generelt veldig stor interesse for å reise ut og oppleve kultur og 

storbyer. Omkring 8 av 10 potensielle turister i fokusmarkedene svarer at de er 

interesserte i nettopp det.

- Nivåene er stabile over tid for begge typer av formål selv om det er skjedd et 

lite fall blant nordmenn de seneste par årene.

19

Å oppleve kultur og byer er 

viktig motivasjon for å reise

Feriereisenes interesse i opplevelser | prosent av potensielle turister i Norge

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lokal kunst, kultur og levemåte Storbyer
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Kilde: Merkevaretrackeren



- Kultur fyller veldig mye for feriereisenes formål 

helt generelt. 77 prosent av alle reiser er 

kulturrelaterte.

- 42 prosent av alle reiser har byferie som formål.

- Det er et sterkt link mellom kultur- og byreiser. 

Stort sett alle byreiser (86 prosent) har også et 

kulturelt formål, men det motsatte er ikke 

gjeldende. Blant kulturferier er det kun ca. 

halvdelen som også er byferie. Kulturferie kan 

med andre ord saktens være annet enn i byen. 

- Samlet betyr det at 36 prosent av alle reiser i 

markedene kombinerer formålene by og kultur, 

og det er altså i seg selv et veldig stort marked.
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Er kulturreiser og byreiser 

to forskjellige typer 

reiser?

6%

7%

7%

9%

10%

10%

11%

15%

15%

16%

19%

31%

42%

42%

45%

46%

53%

57%

Feriereisens formål | andel av feriereiser  

Reiser med 

kulturelt formål

Visits to historic sites #1

Sun and beach holiday #2

Holiday to experience nature, scenery and wildlife #3

Sightseeing/round trip #4

Cultural experience (focus on art, theatre etc) #5

City break #6

Visiting friends and relatives #7

Culinary trip #8

Party & fun #9

Sports/active holiday #10

Travel to cottage/holiday home #11

Ski holiday #12

Event holiday (festivals, sports etc) #13

Countryside holiday #14

Health travel #15

Other type of winterholiday with snow #16

Cruise #17

Other type #18

Reiser med byferie 

som formål

42%

77%

36%

86% av alle 

byferier er også 

kultureiser

47% av alle 

kultureiser er 

også byreiser

Kilde: Optima / Ipsos



Når nesten alle reiser har et 

kulturelt formål, så er det 

interessant å se på 

forskjellige typer

- Hvis vi ser på hvordan folk kombinerer feriereisenes formål, 

kan vi inndele folk i seks forskjellige grupper, hvorav fire er 

relatert til kultur.

- Utfordringen er at forskjellen på segmentene ikke er stor, 

dog med noen nyanser (se navnene på segmentene).

- Felles for alle kultursegmentene er at natur fortsatt er viktig, 

hvilket er til Norges fordel og stemmer overens med 

koblingen vi så i Kulturrapporten som ligger på 

visitnorway.no/innsikt (se side 21).

- Se størrelsene på de enkelte segmentene på den følgende 

siden.
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Kombinasjonene av kulturelle formål | prosenter angir segmentets størrelse

6%

29%

17%
23%

12% 13%

Dem der vil det 

hele

Dem der vil på 

sol og badeferie

Kultur, men ikke 

finkultur

Vil gerne kultur, 

men ikke byferie
Vil alt kulturelt

Vil alt kulturelt, 

men mad ikke 

den store 

betydning

Sun and beach holiday ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ski holiday ✔

Other type of winterholiday with snow ✔

Holiday to experience nature, scenery and wildlife ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cultural experience (focus on art, theatre etc) ✔ ✔ ✔ ✔

Visits to historic sites ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sightseeing/round trip ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sports/active holiday ✔

Visiting friends and relatives ✔

Health travel ✔

Culinary trip ✔ ✔

City break ✔ ✔ ✔ ✔

Travel to cottage/holiday home ✔

Event holiday (festivals, sports etc) ✔

Party & fun ✔

Countryside holiday ✔

Cruise

Med kultur som 

reel motivasjon 

65%

Kilde: Optima / Ipsos



- Men ser man på nivåene så er gjestfri lokalbefolkning, spennende 

kultur og historie de to dimensjonene med størst utvikling.
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Hva er det som skal til for at 

flere skal tenke på Norge som et 

reisemål for kulturopplevelser

Utvikling i målgruppens syn på Norge som et reisemål for byliv og kultur | 

Gjennomsnittlig andel av potensielle utenlandske turister som er «helt enig» i de ulike utsagnene.
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Det er spennende
byopplevelser

Det er spennende kultur og
historie

Det er gode matopplevelser
og lokale spesialiteter

Har gjestfri lokalbefolkning

Kilde: Merkevaretrackeren



Kun Kulturelt aktive

Både Kulturelt aktiv og Aktiv utendørs

• Kombinasjonen med natur er veldig viktig for de 

som også er interessert i kultur.

• En stor andel av de feriereisende turistene velger 

å kombinere flere ulike typer aktiviteter på sin 

ferie i Norge. Dette gjør seg særlig gjeldende 

blant de utenlandske feriereisende hvor f.eks. 42 

prosent svarer at både kultur, natur og 

utendørsaktiviteter er svært viktig på reisen. Det 

er en større andel av de norske feriereisende 

som utelukkende er opptatt av kulturelle 

opplevelser, enn det er blant de utenlandske. 

• Resultatene på denne og de neste to sidene er 

hentet fra den dybdegående analysen av 

kulturismen i Norge fra 2018 som kan hentes på 

Innovasjon Norge sin nettside her.

DET ER FÅ SOM KOMMER 

TIL NORGE KUN FOR Å 

OPPLEVE KULTUR

Kombinasjonene av aktiviteter
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3%

10%

19%

10%

2%

3%

42%

34%

Utenlandske

Norske

Både Kulturelt aktiv og Naturturist

Både Kulturelt aktiv, Naturturist og 

Aktiv utendørs

.. at minst to av de følgende aktiviteter er 

‘svært viktige’ på ferien i Norge:

▪ Oppleve naturen

▪ Oppleve nordlyset

▪ Oppleve fjellene

▪ Oppleve fjordene

▪ Besøke nasjonalparker

▪ Oppleve midnattssolen

▪ Oppleve dyrelivet

Aktive utendørsturister

..at minst én av følgende aktiviteter er ‘svært 

viktige’ på ferien i Norge:

▪ Delta i sportslige aktiviteter (løping, 

klatring, kiting, paragliding og så videre)

▪ Gå på turer/fjellturer i over to timer

▪ Sykle i naturen (for eksempel i terrenget 

eller i skogen)

▪ Sykle i byen eller på veier

▪ Saltvannsfiske

▪ Toppturer

▪ Ferskvannsfiske

▪ Kajakk/kano, rafting

NaturturisterDe kulturelt aktive turister

.. at minst to av de følgende aktiviteter er ‘svært 

viktige’ på ferien i Norge:

▪ Kulinariske opplevelser og matopplevelser

▪ Besøke historiske bygninger/steder

▪ Oppleve moderne kunst

▪ Oppleve festivaler, nasjonale feiringer og 

nasjonale arrangementer

▪ Gå på teater, ballett, konserter eller 

operaforestillinger

▪ Besøke museer

▪ Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon

▪ Oppleve byen og livet til lokalbefolkningen

De ulike typer feriereisende er definert ut ifra de som har oppgitt … 

57% Kulturelt

aktive turister

66% Kulturelt 

aktive turister

Kilde: Turistundersøkelsen

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Ny_Turistunders_kelsen_2018_Om_bruk_av_kulturtilbud_0c98d800-ebde-45d2-877d-6b2c57ff72e6.pdf
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Gruppering av utenlandske turister i Norge ut fra ulike kulturrelaterte aktiviteter 

og opplevelser

IKKE-BRUKERNE KULTURARV OG HISTORIE KUNST OG SCENE HVERDAGSLIVET OMNI-BRUKERNE

”Ikke-brukerne” er de turistene 

som generelt vurderer alle de 

kulturelle aktivitetene som 

”ikke viktig”. Kultur regnes 

dermed ikke som noen særlig 

motivasjon for deres ferie i 

Norge. De opplever kun 

kulturelle aktiviteter i svært 

begrenset omfang, hvor det er 

de andre typer aktivitetene 

som er viktig for denne 

gruppens feriereise til Norge. 

”Kulturarv og historie” er den 

klassiske kulturelt interesserte 

turisten som søker etter å 

fordype seg i historien og 

kulturen til stedet de besøker. 

Dette i form av å besøke 

historiske bygninger og 

steder, museer og dra på 

sightseeing.

«Kunst og scene» er de 

turistene som søker mer 

høykulturelle kulturtilbud. 

F.eks. teater, opera og 

konserter, moderne kunst og 

museer. Dette ofte i 

kombinasjon med kulinariske 

matopplevelser og shopping. 

”Hverdagslivet” er de kulturelt 

interesserte turistene som 

oppsøker interaksjoner med 

lokalbefolkningen og den 

lokale kulturen for å få en 

forståelse av lokalkoloritten. 

Dette innebærer det å 

oppleve byen og livet hos 

lokalbefolkningen, nasjonale 

feiringer og festivaler, lokal 

historie og livsstil, og ikke 

minst matopplevelser.

”Omni-brukere” er de 

turistene som vurderer alle 

kulturelle aktiviteter som viktig 

for deres ferie i Norge. Dette 

er turister som søker en 

allsidig kulturopplevelse ved å 

besøke historiske steder og 

museer, oppleve 

lokalsamfunnets kultur,  

kulinariske opplevelser mv.

29% 16% 4% 26% 24%

KULTURELLE AKTIVITETER

ER IKKE VIKTIG

ALLE KULTURELLE 

AKTIVITETER ER VIKTIG

NOEN KULTURELLE 

AKTIVITETER

ER VIKTIG 



- Vi kan se at langt de fleste turistene som ikke er kultur/by turister er enten skiturister eller 

oppgir som formål å besøker venner og familie.

- Bemerk også at det er en tendens til at rundtur og ferie på landet kombineres med by/kultur i 

større grad for både norske og utenlandske turister.
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Hvilke andre formål har 

kulturturistene i norge?

50%

28%

18% 18%
13%

5%
1%

5%

51%

15%

27%
25%

31%

3%

12%

4%

39% 37%

19%
14%

9%

32%

2%

7%

36%

22% 23%
27%

14%
11% 12%

9%

Avslapning Besøke
venner og

familie

Aktiv ferie
(annet enn

ski)

Rundtur Ferie på
landet

Skiferie Dra på
cruise /

Hurtigruten

Annet Avslapning Besøke
venner og

familie

Aktiv ferie
(annet enn

ski)

Rundtur Ferie på
landet

Skiferie Dra på
cruise /

Hurtigruten

Annet

Kultur/Byferie Ikke kultur/byferie

Formål med feriereisen | andel feriereisende

UtenlandskeNorske

Kilde: Turistundersøkelsen
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