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Agenda

1. Oppdatert markedsstatus

2. Turoperatørmarkedet; 
signaler og framtid



Brudd i økonomisk gjenhenting i Q4 ’20 - forventet rekyl i Q2 ’21

*) Prognoser, Konjunkturinstitutet, jan 2021
Sverige - koronasituasjonen - november (innovasjonnorge.no)

BNP ’20: -2,8%*

BNP ’21: +3,2%*
→ Andre bølgen

brøt oppsvingen. 
Forventes kraftig 
gjenhenting i Q2 
’21

Arbeidsløshet 9,3% 
i jan ’21

→ Forventes langt

etterslep.

Høyeste

sparenivå siden 1996

→ Husholdenes tro 
på økonomien
fremdeles
avventende og
avtok ytterligere
under Q4 ’20

• Etterspørsel, 
produksjon og
eksporten stabil

• Arbeidsløshetstakten
avtagende

• Vaksineprogram gir 
forhåpning om 
rekyleffekt fra Q2 ’21

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/korona-artikler/sverige-koronasituasjonen-november/?fbclid=IwAR2BEhrIF1EGAnkAhzeoOT7--2WaYHTYLBY___gHeXF069dDiL2IpgV52zM


Smittesituasjon og reiserestriksjoner - status

• Sverige opplever nå en ”tredje bølge" mhp smittespredning. 
Vaksineprogram under utrulling. 
Pr 9 mar: 8,2% 1 dose, 3,9% 2 doser. Astra Z. pauses fra 16/3.

• Svensk UD fraråder ikke reiser til de fleste EU-land med 
unntak av ikke-nødvendige reiser til UK, Nord Irland og
Norge.

• Status idag: Hele Sverige er omfattet av "rød" smittesituasjon
og utløser karantenekrav ved reiser til Norge.

Kart: www.fhi.no
Områder som er omfattet av karantene (10 mar)

Grafikk: www.vg.no pr 10 mar

http://www.fhi.no
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/#innreisekarantene
http://www.vg.no/


Faksimile: di.se/nyheter 
12 mars

Holder prognosen om 
ferdigvaksinert (voksen) 
befolkning til sommeren?



• Sverige, sammen med 
Holland og Frankrike stikker 
seg ut med noe høyere 
reiselyst.

• Minst utreiselyst i UK og 
Norge.

Men reiselysten finns!

Kilde: 
https://corporate.visitsweden.com/



Svenskens reiselyst utenlands 
har økt noe siden november –
men mange er fremdeles 
avventende…

• Ca 35% opplever 
større/mye større reiselyst

• Ca 23% uforandret

• Ca 30% mindre/mye mindre 
reiselyst

Kilde: 
https://corporate.visitsweden.com/



• Forventning om et nytt 
«Svemester»-år

• Noe økt interesse for 
Norge siden 
novembermålingen

• Over 40% vurderer ikke 
eller planlegger ingen 
reise under perioden 

Topp 10 reisemål som 
svensken vurderer å besøke
under kommende halvår
(minst én overnatting)

Kilde: 
https://corporate.visitsweden.com/



Svenskens opplevde trygghet 
på ulike reisemål

• Sammenlignet med andre 
europeiske land, oppleves 
Norge og Finland som de 
tryggeste å besøke

• Ca 30% anser Norge som en 
ganske/svært trygg 
destinasjon

• Ca 39% ser Norge som  
ganske/svært utrygt.  

Kilde: 
https://corporate.visitsweden.com/



Faksimile Dagens Nyheter 
6 mars 2021



Målgrupper mottagelige for 
inspirasjon, drømmer, underholdning

Inspirerende og «empatisk» innehold –
fortsatt fokus på hjemmemarkedet

IKKE salg & booking i gule/røde 
regioner!

Markedskommunikasjon: Hvordan tenker Visitnorway idag?

Tredje bølge pågår, 
stor usikkerhet om 

vår og sommer

Konsumenter har 
tilpasset seg, man vet 

litt mer om egen 
situasjon

Mye uforutsigbarhet rundt 
(kommende) 

reiseanbefalinger

Man er generelt 
bekymret for å bli 

rammet av 
restriksjoner ved 
utenlandsferier

Kilde: Related, Denmark – Aug 2020



5 grunner til at Sverige kan komme fort tilbake

Back to nature

Økt etterspørsel
etter aktive &  
sosiale
naturopplevelser

Trygge
omgivelser

Tilgjengelighet

Økt “nærreising” 
forventes

Landbaserte
transporter blir
viktig

Nye målgrupper

Gen Y & Z med nye 
verdier, 
vurderinger og
preferanser

Skandinavisk
“High-end”

Bærekraft

Hensynet bl.a til 
klima og miljø 
kan endre 
reisemønster og 
preferanser

Sterk blant nisjer

Sterk posisjon
innenfor nisjer
som topptur, fiske, 
sykkel, vandring … 



Turoperatørmarkedet

- Hva skjer og hvilke signaler



• Tappat 80% av sin omsättning.
• Reiser i närområdet Q3 2021.
• Trädgårdsresor / Vandring / Värme / god mat.
• Få uppsägningar i och med stöd.
• Fokus på nyproduktion i SE og Norden
• Tror på ”normal” omsättning Q3 2022.

Hvordan er gruppreisebranschen nu?

Hur mår gruppresebranschen och hur ser man på framtiden? – RK 
Travel Group – DEC 2019/JAN 2020 survey from RK Travel Group

https://www.rktravelgroup.se/hur-mar-gruppresebranschen-och-hur-ser-man-pa-framtiden/


Hva gjør TOs i Sverige nå? 

Briksdalsbreen / Photo: Benjamin Davies on Unsplash

• Fortsatt

• Permitteringer 80%

• Oppsigelser og konkurser - färre än befarat.

• Tar hånd om innkommende salg för sommer, høst og 
vinter 2021. Stille nå – tror på Q3-4.

• Tar hånd om kanselleringer og ombookinger 

• Ny reiseproduksjon i Sverige – Norge vil 
komme sterkt senare

• Fortsatt etterspørsel i reiser utenfor Europa hos noen 
aktører.

• Hos charteroperatører bra bestilling før sommer 21

https://unsplash.com/@bendavisual?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@bendavisual?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Endringer i bransjen i Sverige

The Twist Gallery / Photo: Nikolas Gogstad-Andersen

• We Travel Resebyrå KBA – stenger virksomheten

• Unlimited Travel Group:
• Wi Resor og Active Travel = Go Active Travel

• Apllo selger Tema Resor’s program

• Escape Travel Group (PG Braathens – Berganza)
• Prima Travel och Escape Travel blir en bedrift = Escape, med

Magnus Karlson (Escape) som Daglig leder

• WE Travel Group:
• Naturkompaniet Resor ny startup, daglig leder

Äventyrsresor’s Gösta Westin
• Favoritresor går sammen med Grand Tours.



Trolltunga / Photo: Benjamin Davies on Unsplash

Hva sier TO-er om Norge etter covid? 

• Vaccine og oppne grenser på lang sikt

• Flexible regler

• Velkommen til Norge!

• Bærekraft vil være et viktig element i alt vi gjør. 
Mange tror at nærheten (tilgjengelig og "lokale") og natur fortsatt vil være de største fordelene for Norge. 
Bredden av opplevelser/aktiviteter er også en viktig USP.

• Ønske om å vil læra och delta, ikke bare oppleve på reisen sin.





https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/

20.e maj lokalt B2B event Sverige

• Digitalt event med fokus Sust. Destinations og
kommunikasjon

Förespörsel fra markedet i Sverige

• Learning Webinar Whole sales agents

• One-to-one møter med TOs

• Digitale FAMs - Norway Insights og NTW

B2B aktiviteter med partners 2021

Photo: @simon Migaj /  VisitNorway

https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/


• Världens Resor  NY
• Travel Agency(TO) – Leisure group –

longer hikes – summer/winter – all of
Norway

• Swett NY
• TO – MICE/Leisure group –

Skiing/Hiking/biking/”hike & sail”-
summer/autumn/spring

• JB Travel NY
• MICE – all of Norway all year

NTW kjøpere

Photo: CH / VisitNorway



• RK Travel group
• Whole sales/TO – Leisure groups –

Fishing/Hiking – all off Norway all Year
• NOW Nordic Ways
• DMC (Nordics) – Mice HighEnd -

Skiing/fishing/birdwatching –
Winter/autumn –Fjord/North/Oslo

• Nordia Resor
• Bus TO – Leisure Individual/groups – Skiing

– all Norway
• BOS Incoming
• Incoming agent – Leisure Individual – longer 

hikes – all of Norway

NTW kjøpere

Photo: Samuel Taipale / VisitNorway



Mot Turoperatører:

• Glem ikke å kommunisere! "Vi er her fortsatt", "Dette gjør vi for å tilpasse våre produkter", "Slik forbereder vi for post-
corona".

• Vær lydhør og fleksibel i kontakten; Kjenn av status og behov. Hvordan kan vi samarbeide? FLEXIBLE POLICIES

• Bruk gjerne IN Stockholm som sparringpartner.

• Var tålmodig

For øvrig - besøk gjerne Visitnorways Innsiktsportal på www.business.visitnorway.com/no med bl.a

• Oversikt over kommende B2B-webinarer med øvrige markeder

• Data og analyser: (Bl.a Turistundersøkelser, Posisjoneringsanalyser…)
• Nytt koronabarometer fra våre viktigste markeder kommer i April. 

• Råd og tips i Corona-tider, bl.a:
• Bloggrapporter fra markedene
• Hvordan kommunisere i Sosiale medier akkurat nå?
• Hva planlegger Visitnorway av B2C-aktviteter fremover?

OBS! Nye B2B nettsider https://www.visitnorway.com/news-tips-and-tools-for-the-travel-industry/

Noen tips til sist...

http://www.business.visitnorway.com/no
https://www.visitnorway.com/news-tips-and-tools-for-the-travel-industry/


Stockholm / Photo: Raphael Andres on Unsplash

Teamet i Stockholm

Visit 
Norway

Export 
Norway

Robert 
Nygårdhs

Avdelingsleder/
Kontorsjef

Tina 
Nordlander

Spesialrådgiver

Cecilia 
Harvig

Seniorrådgiver

Andreas Ørjasæter 
Solhaug

Seniorrådgiver -
Kampanjer

Sandra 
Olsson

Seniorrådgiver -
Bransje

Thea 
Schøyen

Seniorrådgiver

Mer aktuell info på: 
Innsikt - www.business.visitnorway.com/no

https://unsplash.com/@raphaeldas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/stockholm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

