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INNLEDNING
Denne rapporten har som formål å gi et nærmere innblikk i skiturismen i Norge
i vintersesongen 2019.
Innovasjon Norge har for syvende år på rad gjennomført en landsdekkende
turistundersøkelse, hvor skidestinasjoner er en viktig del av Norge som reisemål
på vinteren. Formålet med denne analysen er å avdekke skiturismens betydning
for norsk økonomi, samt et ønske om å komme med innsikt som kan bidra til å
gjøre Norge enda mer attraktiv som skidestinasjon.
Denne rapporten har dermed fokus på skituristene i Norge i vintersesongen 2019
i perioden januar til april. Den består totalt av 1 020 intervju med skiturister i
Norge. Av disse er 615 norske skiturister og 405 utenlandske skiturister (se
detaljert oversikt over datagrunnlaget i metodeavsnittet i siste seksjon).
Rapporten er utarbeidet av Epinion på oppdrag fra Innovasjon Norge og er
oppdelt i syv ulike tema, hvor hvert tema innledes med en kortfattet beskrivelse
av innhold. For hvert tema tar vi for oss et utsnitt av de ulike skituristene i Norge,
alt etter hva tema omhandler. Les mer om fremgangsmåten benyttet for
rapportering i siste avsnitt – «datagrunnlag, metode og begrepsdefinisjoner».
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1.

Tema 1: Overblikk over skiturismen. Innledningsvis gir vi en forklaring på hvordan en
skiturist er definert, samt at vi ser nærmere på forbruk, volum og valg av
overnattingsform.

2.

Tema 2: Nasjonale forskjeller i skiturismen. I dette tema ser vi bl.a. på hvor skituristene
kommer fra, hvilke(n) regioner de besøker, samt hvilken transportform de bruker til
Norge.

3.

Tema 3: Et nærmere innblikk i de forskjellige typer av skiturister. Her ser vi nærmere
på de forskjellige typene av skiturister i Norge, og hvordan disse adskiller seg fra
hverandre.

4.

Tema 4: Hvilke andre aktiviteter foretar skituristene seg? Videre ser på hvilken
betydningen andre aktiviteter har for skituristene, herunder både naturaktiviteter,
kulturelle aktiviteter og noen mer generelle aktiviteter.

5.

Tema 5: Hvor tilfreds er skituristene i Norge? Vi ser nærmere på tilfredshet og
anbefalingsvillighet for skituristene i Norge, samt ser på dette i lys av overturisme.

6.

Tema 6: Skituristenes interesse for kulturtilbud. I denne seksjonen ser vi nærmere på
sammenhengen mellom skiturismen og kulturturismen, med et dypdykk i utenlandske
langrennsturister.

7.

Tema 7: Ytterligere innsikter i skimarkedene. Avslutningsvis ser vi mer overordnet på
hvor skituristene egentlig kommer fra og hvilke land de foretrekker å dra på skiferie til.
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OPPSUMMERING AV FUNN
TEMA 1: OVERBLIKK OVER SKITURISMEN
Norske skiturister stod for flest antall
overnattinger
Nordmenn stod for det absolutt største
volumet av skiturister i Norge i vintersesongen
2019, hvorav den aller største andelen av disse
valgte å benytte seg av ikke-kommersielle
overnattingsformer.

TEMA 2: NASJONALE FORSKJELLER I
SKITURISMEN
Danmark og Sverige utgjør de største
utenlandske markedene
Ser vi nærmere på nasjonalitetsfordelingen
blant skituristene framkommer det at våre
naboland Danmark og Sverige utgjør det
største markedet blant utenlandske skiturister.
Omtrent 40% av skituristene oppgir å ha
overnattet på Østlandet
Østlandet er den regionen hvor den største
andelen av skituristene oppgir å ha sine
overnattinger. Dette gjelder både for norske
og utenlandske skiturister, hvor omtrent 40%
oppgir å ha overnattet på Østlandet.

Tyske skiturister har et høyt døgnforbruk
Det finnes ingen store forskjeller når man
sammenligner døgnforbruket mellom norske
og utenlandske skiturister. Derimot skiller tyske
skiturister seg ut med et høyt døgnforbruk
dersom vi utelukkende ser på de utenlandske
markedene.

TEMA 3: ET NÆRMERE INNBLIKK I DE
FORSKJELLIGE TYPER AV SKITURISTER
De aller fleste skituristene står på alpint
og/eller snøbrett
Den aller største andelen blant både norske og
utenlandske skiturister velger å stå på alpin
og/eller snøbrett. Det er derimot også en
relativt stor andel blant de utenlandske som
utelukkende velger å gå på langrenn.
Langrennsturister står for flere overnattinger,
mens alpinturister står for et høyere
døgnforbruk
For både de norske og utenlandske skituristene
står langrennsturister for flest antall
overnattinger i Norge, mens alpinturister står
for et større reisefølge og et høyere
døgnforbruk.

TEMA 4: HVILKE ANDRE AKTIVITETER
FORETAR SKITURISTENE SEG?
Naturaktiviteter er viktig for samtlige
skiturister
Samtlige skiturister vurderer naturaktiviteter
som viktig for deres ferie i Norge. Ser man på
de kulturelle aktivitetene er det særlig
langrennsturister som oppgir disse som viktig.

TEMA 5: HVOR TILFREDS ER SKITURISTENE
I NORGE?
Den samlede tilfredsheten er høyere blant
utenlandske skiturister enn norske skiturister
Utenlandske skiturister er generelt sett mer
tilfreds enn norske skiturister, hvor de
utenlandske scorer høyere på alle målte
tilfredshetsparameter.
Skiturister opplever større grad av
overturisme på Østlandet.
Østlandet og Vestlandet er de regionene i
Norge hvor flest skiturister opplever
overturisme. Når vi ser dette i sammenheng
med anbefalingsvillighet ser vi at de to har en
sterk sammenheng. Dette er noe som det vil
være sentralt å se nærmere på for å kunne
øke anbefalingsvilligheten av Norge som
skidestinasjon.

Overturisme gjør seg derimot noe mindre
gjeldende blant langrennsturister enn de
øvrige skitypene.

TEMA 6: SKITURISTENES INTERESSE FOR
KULTURTILBUD
Det er et stort potensial for å kombinere
langrennsturisme med kulturturisme for
utenlandske skiturister
Vi ser en særlig stor interesse for kultur blant
utenlandske langrennsturister. I tillegg til en
stor interesse for ulike kulturtilbud ser vi at de
har et overraskende høyt døgnforbruk. Denne
målgruppen er derfor noe det er verdt å se
nærmere på for Norge som kulturdestinasjon.

TEMA 7: YTTERLIGERE INNSIKTER I
SKIMARKEDENE
Norge - en populær skidestinasjon for danske
og svenske skiturister
Utviklingen i aktuelle destinasjoner og
fordelingen mellom dem har vært noenlunde
stabil over tid for danske skiturister, hvorav
den største andelen velger å dra til Norge og
Østerrike. Den største andelen av de svenske
skituristene velger å holde seg i Sverige når de
skal på ski. Likevel ser vi her en positiv utvikling
i andelen svensker som velger Norge som
destinasjon for deres skiferie.
4

TEMA 1: OVERBLIKK OVER
SKITURISMEN
Det finnes ulike typer av skiturister i Norge. Noen velger kun å gå på langrenn eller stå på
alpint/snøbrett, mens andre velger å kombinere de to. I dette tema ønsker vi å gi et
overblikk over skiturismen i Norge, hvor vi blant annet ser på dette i lys av forbruk, volum
og valg av overnattingsform.
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HVORDAN DEFINERES EN SKITURIST?
TRE TYPER AV SKITURISTER

En skiturist er definert som en feriereisende som
oppfyller ett eller begge av følgende kriterier:
Harstått
ståttpå
på alpin/snøbrett
alpin/snøbrett og/eller
2:2:Har
og/eller
gått
på
langrenn,
samt
at aktiviteten
denne
aktiviteten
gået på langrenn og
oppgis som veldig viktig for ferien
var veldig viktig for ferien

1: Formålet med ferien er skiferie
Spørsmålet er formulert slik:
Hva er formålet med denne turen til
Norge? Hvis turen har flere formål,
vennligst velg de viktigste.
•

Besøke venner og familie

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv ferie (annet enn ski)
By ferie
Naturbasert ferie
Dra på cruise / Hurtigruten
Kulturell ferie
Avslapping
Rundtur
Annet

•

I rapporten skilles det mellom tre typer
av skiturister:

ALPINTURISTER
Har vurdert det å stå på
alpint/snøbrett som veldig
viktig for ferien.

Spørsmålene er formulert slik:
Har du allerede gjort, eller har du tenkt å
gjøre noen av de følgende
utendørsaktivitetene i løpet av din
nåværende ferie i Norge?

Skiferie

•
•
•

Stå på alpint/snøbrett
Gå på langrenn

(…)

LANGRENNSTURISTER
Har vurdert det å gå på
langrenn som veldig viktig for
ferien.

Hvor viktig er hver av de valgte aktivitetene
for din nåværende ferie i Norge?
•
•

Ikke viktig
Litt viktig

•

Vet ikke

•

SKITURIST

Veldig viktig

KOMBINASJONSTURISTER
Har vurdert både
alpint/snøbrett og langrenn
som veldig viktig for ferien.

TOTALFORBRUK OG –VOLUM
12,2
NORSKE SKITURISTER STOD FOR FLEST ANTALL OVERNATTINGER I
NORGE I VINTERSESONGEN 2019
Det ble i vintersesongen 2019 foretatt totalt 12,2 millioner overnattinger i
Norge, hvorav den absolutt største delen av disse var foretatt av norske
skiturister (i alt 11,7 millioner overnattinger).
Til høyre ser vi at skituristene i Norge hadde et samlet forbruk på 9,3
milliarder kroner. Av dette utgjør totalforbruket til de utenlandske
skituristene kun 800 millioner kroner. Derimot ser vi at de utenlandske
skituristene har et forbruk på 150 millioner kroner på transport for å
komme seg til Norge, noe som kommer i tillegg til deres forbruk i Norge.

10,1

MILLIONER
OVERNATTINGER

MILLIARDER KR.
FORBRUK I NORGE

NORSKE SKITURISTER

11,7

MILLIONER
OVERNATTINGER

UTENLANDSKE SKITURISTER

9,3

MILLIARDER KR.
FORBRUK I NORGE

0,6

MILLIONER
OVERNATTINGER

Note: I denne rapporten er ‘forbruk på transport til Norge’ utelatt fra ‘forbruk i
Norge’ for utenlandske skiturister. I motsetning til tidligere år er også ‘forbruk på
transport til Norge’ i denne rapporten utelatt fra totalforbruket til de utenlandske
skituristene. Denne endringen betyr at totalforbruket ikke kan sammenlignes 1:1
med tidligere års turistundersøkelser. Denne metoden vil til gjengjeld gi et mer
eksakt og presist bilde av hvor mye de utenlandske skituristene bidrar til den
norske økonomien.

0,8

MILLIARDER KR.
FORBRUK I NORGE

De 150 millioner
kronene brukt på
transport til Norge
kommer i tillegg.
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FORDELINGEN AV
SKITURISTENES
OVERNATTINGER

I motsetning overnatter de utenlandske skituristene i
betydelig større grad på hotell, med en andel på hele
62%. Likevel er antall overnattinger foretatt på hotell av
utenlandske skiturister nokså lavt (kun 300 000
overnattinger), og også lavere enn for de norske
skituristene (1,3 millioner). Dette skyldes det lave totale
volumet av utenlandske skiturister.

OVERNATTINGER

11,7 MILLIONER

30%

(3,5 MILLIONER)

60%

62%

(0,3 MILLIONER)

Hotell

27%

Annen
kommersiell
overnatting

(0,1 MILLIONER)

Ikke-kommersiell
overnatting

(7,0 MILLIONER)
Norske skiturister

FORDELING AV TURISTENES OVERNATTINGER
Fordelingen av de norske overnattingene er basert på
den norske Reiseundersøkelsen, mens fordelingen av
de utenlandske overnattingene er basert på
Turistundersøkelsen og Avinor sin
Reisevaneundersøkelse.

OVERNATTINGER

Figuren til høyre viser hvordan skituristenes
overnattinger fordeler seg på ulike typer
overnattingsformer, fremvist per hhv. norske og
utenlandske skiturister. Halvparten av samtlige skiturister
velger å benytte seg av ikke-kommersielle overnatting
(7,0 av de totalt 11,7 millioner overnattingene), hvorav
de aller fleste av disse er foretatt av norske skiturister. De
resterende norske skituristene velger hovedsakelig å
benytte annen kommersiell overnatting, slik som f.eks.
vandrerhjem, leid hytte, bekjente eller familie.

11%

(1,3 MILLIONER)

0,6 MILLIONER

OVER HALVPARTEN AV ALLE SKITURISTER VELGER IKKEKOMMERSIELL OVERNATTING

FORDELING AV SKITURISTENES OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSFORM

12%

(0,1 MILLIONER)
Utenlandske skiturister

Hotell: Hotell, pensjonat og lignende.
Annen kommersiell overnatting: Vandrerhjem, hostel,
leid hytte, campingplass, privat leie, Airbnb, Hurtigruten.
Ikke-kommersiell overnatting: Egen eller lånt hytte, venner,
bekjente og familie, telt eller bobil utenfor campingplass.
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FORDELINGEN AV
SKITURISTENES
OVERNATTINGSFORM
EN FEMTEDEL AV DE UTENLANDSKE SKITURISTENE VELGER Å
BENYTTE SEG AV AIRBNB I PRIVATE HJEM
Ved nærmere nedbrytning av skituristenes overnattingsform per
hhv. ikke-kommersiell og annen kommersiell overnattingsform
finner vi større forskjeller mellom de norske og utenlandske
skituristene.
Blant annen kommersiell overnattingsform ser vi at den desidert
største andelen av samtlige skiturister velger å overnatte på leide
hytter (hhv. 84% og 64%). Videre er det også innenfor denne
overnattingsformen verdt å bemerke seg at 21% av de utenlandske
skituristene velger å overnatte på Airbnb i private hjem, mens det
kun er 1% av de norske skituristene som gjør det samme.
Nedbrytningen av de ikke-kommersielle overnattingsformene viser
at 78% av de utenlandske skituristene velger å overnatte hos
familie, venner eller bekjente. Dette står i kontrast til de norske
skituristene, hvor det kun er en andel på 28%. En betydelig større
andel av de norske skituristene velger derimot å overnatte på egen
eller lånte hytter (70%).

FORDELING AV SKITURISTERNES KOMMERSIELLE OG IKKE-KOMMERSIELLE OVERNATTINGER

Norske skiturister / Utenlandske skiturister

Annen kommersiell overnatting
84%
64%
21%
1%
Leid hytte

9% 4%

0%

Airbnb i privat hjem Telt/campingvogn/
bobil på
campingplass eller
campinghytte

Vandrerhjem/
hostel

29%

4% 2%

1% 2%

Leid privat hjem
(unntatt Airbnb)

Hurtigruten el.
annet cruiseskip

Norske skiturister / Utenlandske skiturister

Ikke-kommersiell overnatting

78%

6%

70%

20%
1%

Familie, venner eller bekjente

Egen eller lånt hytte

3%

Telt/campingvogn/bobil utenfor
campingplass
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TEMA 2: NASJONALE FORSKJELLER I
SKITURISMEN
Her ser vi nærmere på fordelingen av skituristene per av de ulike markedene. Finnes det
forskjeller på nasjonalitet? Det belyses bl.a. hvor skituristene kommer fra, hvilken
regioner de besøker og hvilken transportform de bruker til Norge.

© Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/Visitnorway.com

HVOR KOMMER
SKITURISTENE FRA?

FORDELING AV SKITURISTERNES NASJONALITET

96%

96%
OMTRENT 9/10 ER NORDMENN
De norske skituristene utgjør den største andelen med hele 96% av den
samlede målgruppen, mens de utenlandske skituristene utgjør de
resterende 4%.
DANMARK OG SVERIGE UTGJØR DE STØRSTE UTENLANDSKE
MARKEDENE
Ved videre nedbrytning av de utenlandske skituristene på forskjellige
markeder ser vi våre naboland Danmark og Sverige utgjør de største
utenlandske markedene med andeler på hhv. 46% og 20%.

NORSKE SKITURISTER
SKITURISTER

4%

4%
UTENLANDSKE SKITURISTER
Danmark

46%

Sverige
Note: Fordelingen av norske og utenlandske skiturister er foretatt på bakgrunn av
forbruksmodellen som Epinion har utviklet til Turistundersøkelsen, og som bl.a. baserer seg på
SSB sin overnattingsstatistikk. Dette fordi den er mer presis ettersom det oversamples for
utenlandske skiturister i stikkprøven til Turistundersøkelsen. Fordelingen av de utenlandske
markeder er derimot foretatt på bakgrunn av stikkprøven (Turistundersøkelsen).

Storbritannia
Tyskland, Nederland & Belgia
Andre land i Europa
Andre utenfor Europa

20%
9%
7%
11%
6%
11

HVILKE REGIONER
BESØKER SKITURISTENE?
ØSTLANDET ER DEN REGIONEN MED FLEST SKISENTER OG
DERMED OGSÅ DEN SOM ER MEST BESØKT AV SKITURISTER
Blant skituristene som oppgir å ha foretatt deres overnattinger i
Norge, er Østlandet den absolutt mest besøkte regionen.
Østlandet står for en andel på 40% av overnattingene foretatt av
norske skiturister, og 46% av de utenlandske. Dette er kanskje
heller ikke så rart, når Østlandet er den regionen i Norge med
størst og flest antall skisentre.
Vi ser derimot noen regionale forskjeller på de øvrige regionene,
hvor Vestlandet og Sørlandet har en andel på omtrent en
femtedel av de norske skituristenes overnattinger, men kun en
tiendedel av de utenlandske. I motsetning er det en større andel
utenlandske skiturister som oppgir å ha overnattet i Nord-Norge
og Oslo & Akershus, noe som derimot kan skyldes reisen deres
til/fra Norge.

HVILKE REGIONER BESØKER SKITURISTENE I NORGE?
Norske / Utenlandske
Figuren viser fordelingen av de
norske og utenlandske skituristers
overnattinger i Norge.

TRØNDELAG
10% 2%
4%

VESTLANDET
22%

12%

NORD-NORGE
8%

46%

40%

ØSTLANDET
OSLO & AKERSHUS

Note: Denne figuren bygger alene på stikkprøven og viser fordelingen av hvor
respondentene angir å ha foretatt sine overnattinger.

SØRLANDET
21%

3%

20%

12%
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SKITURISTENES OVERNATTINGER
OG REISEFØLGE PER AV
MARKEDENE

GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER I NORGE OG REISEFØLGE PER AV
MARKEDENE
Norske skiturister / Utenlandske skiturister

DE UTENLANDSKE SKITURISTENE HAR I GJENNOMSNITT FLERE ANTALL
OVERNATTINGER ENN DE NORSKE

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
OVERNATTINGER FOR ALLE
SKITURISTER

Skituristene i Norge har i gjennomsnitt 4,2 overnattinger i Norge, hvorav de
utenlandske skituristene i gjennomsnitt har noen flere enn de norske. Blant
de utenlandske feriemarkene skiller skituristene fra Tyskland & Nederland
seg ut med sine 9,2 overnattinger i gjennomsnitt. I motsetning har
skiturister fra Sverige kun et gjennomsnitt på 4,4 overnattinger, men dette
er likevel et høyere gjennomsnitt enn for nordmenn.

Norge

Det er dog mindre forskjeller mellom de norske og utenlandske skituristene
når det kommer til størrelsen på reisefølget. De utenlandske skituristene
har i gjennomsnitt 2,3 personer i sitt reisefølget, mens de norske
skituristene ligger på et gjennomsnitt på 2,1 personer per reisefølge. Her er
det særlig skiturister fra Danmark som trekker opp gjennomsnittet for de
utenlandske reisende med sine gjennomsnittlige 2,9 personer i reisefølget.

2,1

6,5

2,3

6,1

Danmark

Andre utenfor Europa

1,8

9,2

Storbritannia

Andre land i Europa

2,3

6,4

Utlandet totalt

Sverige

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
PERSONER I REISEFØLGET
FOR ALLE SKITURISTER

3,4

Tyskland & Nederland

DET ER MINDRE FORSKJELLER MELLOM DE NORSKE OG UTENLANDSKE
SKITURISTENE NÅR DET KOMMER TIL STØRRELSEN PÅ REISEFØLGET

2,2 PERSONER

4,2 OVERNATTINGER

2,9

4,4

1,7
6,9

1,7
10,9

1,8
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TRANSPORTFORM
TIL NORGE

TRANSPORTFORM TIL NORGE FOR UTENLANDSKE SKITURISTER

Sverige

Danmark

Tyskland & Nederland

Storbritannia

Andre land i Europa

Andre land utenfor Europa

VÅRE NABOLAND BRUKER I ALL HOVEDSAK BIL SOM
TRANSPORTFORM TIL NORGE
Figuren til høyre viser en oversikt over bruk av ulike
transportformer på reisen til Norge for utenlandske
skiturister. Her ser vi at skiturister fra våre naboland
Sverige og Danmark i all hovedsak bruker bil som det
primære transportmiddelet, med en andel på hhv.
85% og 52%. Danskenes bruk av bil kan trolig også ses i
sammenheng med andelen på 49% som oppgir å
bruke ferge. I forhold til avstand er det også en relativt
stor andel blant danske skiturister som bruker fly, med
en andel på hhv. 26%.
De resterende utenlandske skituristene bruker i all
hovedsak fly som transportform til Norge.
Note: Nytt i spørreskjema fra 2019 er at det nå er mulig å velge flere
transportformer dersom man har brukt mer enn ett transportmiddel
på reisen til Norge. Tallene summeres derfor til mer enn 100%.
Spørsmålet er formulert slik: Hvilke(t) transportmiddel brukte du
hovedsakelig for å reise til Norge på denne turen?

98%
95%
92%

85%

72%

52%

49%

28%

2%

BilBil

26%
7%

11%
7% 8%

10%
1%
Fly
Fly

2% 0%

Bus
Buss

6%

14%
13%
9% 7%
5% 5%
Tog
Tog

17%
0%

0% 0% 3%
Færge
Ferge
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SKITURISTENES DØGNFORBRUK
PER AV MARKEDENE

GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK FORDELT ETTER SKIMARKEDENE

Norge

OVERORDNET FINNES DET INGEN STORE FORSKJELLER I DET
GJENNOMSNITTLIGE DØGNFORBRUKET MELLOM NORSKE OG
UTENLANDSKE SKITURISTER
Norske skiturister har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 205 kr., mens
døgnforbruket for de utenlandske skituristene ligger på 1 275 kr. Her er
det særlig øvrig forbruk og forbruk på overnatting som står for de største
andelene.

39%

15%

42% 5%

kr. 1 205

18%

kr. 1 275

Utenlandske reisende

35% 11% 36%

Tyskland & Nederland

30%

Storbritannia

7%

35% 13%

37%

kr. 1 605

25%

37%

kr. 1 275

15%

TYSKLAND & NEDERLAND HAR ET HØYT DØGNFORBRUK
Ser vi utelukkende på de ulike utenlandske feriemarkedene finner vi dog
noen større forskjeller mellom dem. Tyskland & Nederland har for
eksempel et betydelig høyere døgnforbruk enn de øvrige utenlandske
markedene, med et gjennomsnitt på 1 605 kr. per døgn.
Fordelingen av døgnforbruket på de ulike forbrukspostene viser likevel
mindre forskjeller, hvor samtlige bruker mest på overnatting og øvrig
forbruk. Dette gjelder både på overordnet nivå mellom de norske og
utenlandske, men også for de utenlandske markedene seg imellom.

Sverige

Danmark

41% 12% 41% 6%

kr. 1 065

40% 7% 30% 23%

kr. 1 045

Andre Europa

24%

15%

Utenfor Europa

33%

17%

Forbruk
Overnatting

Forbruk
Transport

20%

41%
39%

11%
Forbruk
Øvrig

kr. 2 155
kr. 1 685

Forbruk
Pakkereise
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TEMA 3: ET NÆRMERE INNBLIKK I DE
FORSKJELLIGE TYPER AV SKITURISTER
Her ser vi nærmere på forskjellige typer av skiturister. Hva adskiller en langrennsturist fra
en alpinturist? I dette tema belyser vi bl.a. fordelingen av skituristene per av
feriemarkedene, samt ser på hvem skituristenes reisepartner egentlig er. Tilslutt ser vi på
døgnforbruket til de ulike typer av skiturister.
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FORDELINGEN AV SKITYPER PÅ
DE ULIKE MARKEDENE
EN RELATIVT STOR ANDEL UTENLANDSKE SKITURISTER VELGER Å GÅ PÅ
LANGRENN
Over halvparten av de norske skituristene står kun på alpint/snøbrett på
sin ferie i Norge, mens det er 15% som utelukkende velger å gå på
langrenn. De resterende velger en kombinasjon av alpint/snøbrett og
langrenn. Blant utenlandske skiturister ser vi også at den største andelen
velger å stå på alpint/snøbrett (51%), men hvor det likevel finnes en
større andel som utelukkende velger å gå på langrenn. Det er mindre
andel som kombinerer de to (18%) blant utenlandske skiturister enn det
er for de norske.
TURISTER FRA SVERIGE SKILLER SEG UT
Ser man nærmere på de utenlandske feriemarkedene er det særlig
skituristene fra Sverige som skiller seg ut. Her er det en forholdvis stor
andel som velger å stå på alpint/snøbrett på deres ferie i Norge (71%),
mens vi i motsatt ende av skalaen finner skiturister fra Tyskland &
Nederland. Her er det kun 39% som utelukkende velger å stå på
alpint/snøbrett, mens den største andelen på 44% er det som kun velger å
gå på langrenn.

FORDELINGEN AV ALPIN-, LANGRENNS- OG KOMBINASJONSSKITURISTER INNENFOR
HVERT AV DE VALGTE MARKEDENE

58%

Norge

15%

51%

Utenlandske reisende

31%
71%

Sverige

26%
18%
12%

17%

Storbritannia

52%

26%

22%

Danmark

50%

29%

21%

Tyskland & Nederland
Andre land i Europa
Andre utenfor Europa

31%

44%

39%
28%

25%
50%
67%

11%
6%

Skiturister på alpint/snøbrett
Skiturister på langrenn
Kombinasjon av alpint/snøbrett og langrenn
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SKITURISTENES REISEPARTNERE

REISEPARTNERE

Norske skiturister
MANGE SKITURISTER I NORGE ER BARNEFAMILIER
Til høyre fremvises ulike typer av reisefølge per norske og utenlandske skiturister,
samt videre fordelt etter skitype (se definisjoner på side 6). Overordnet sett er
det ingen store forskjeller mellom norske og utenlandske skiturister. Begge har
en stor andel av barnefamilier og en lav andel av de som reiser alene.
Ved videre nedbrytning ser vi dog større forskjeller blant de utenlandske
skituristene. Vi ser at utenlandske alpinturister minner mye om samtlige norske
skiturister, hvor det typisk dreier seg om barnefamilier. Blant utenlandske
langrennsturister er det derimot i stor grad personer som reiser med barn over 18
år eller alene. De utenlandske skituristene som velger å kombinere de ulike
skitypene består i stor grad av personer som reiser sammen med andre voksne,
enten ektefeller eller andre.

15%

Alle
ALLE

43%

17%

20%

5%

2
Alpin

15%

Langrenn

16%

Kombinasjon

41%

18%

37%

14%

51%

0%

20 %

22%

21%
12%

40 %

60 %

4%

18%

7%

18%

6%

80 %

100 %

Utenlandske skiturister

Parreisende: Personer som reiser sammen med ektefelle/samboer eller kjæreste
Barnefamilier: Personer som reiser sammen med minst ett barn under 18 år
Reiser med øvrige familie: Personer som reiser sammen med barn over 18 år/andre
familiemedlemmer eller slektninger
Reiser med andre: Personer som reiser med kolleger/venner/i en turgruppe eller
noen andre
Reiser alene: Personer som reiser alene

25%

Alle
ALLE

25%

20%

17%

14%

2
Alpin

25%

Langrenn

43%

21%

Kombinasjon

9%

30%
0%

20 %

11%

30%
16%
40 %

9%
20%
60 %

18%

3%

32%
25%
80 %

9%
100 %
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SKITURISTENES OVERNATTINGER
OG REISEFØLGE PER AV SKITYPENE

GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER I NORGE OG REISEFØLGE PER AV
SKITYPENE; ALPIN-, LANGRENN OG KOMBINASJONSTURISTER

2,2 PERSONER

4 OVERNATTINGER
UTENLANDSKE SKITURISTER HAR I GJENNOMSNITT FLERE
OVERNATTINGER ENN DE NORSKE – SÆRLIG LANGRENNSTURISTER
Skituristene i Norge har i gjennomsnitt 4 overnattinger i Norge, hvorav de
utenlandske skituristene har noen flere enn de norske. Både for de norske
og utenlandske skituristene er det særlig langrennsturistene som skiller
seg ut med sine hhv. 4,3 og 7,2 overnattinger i gjennomsnitt.

Norge totalt
Alpin

ALPINTURISTER TREKKER OPP DET GJENNOMSNITLIGE ANTALL
PERSONER I REISEFØLGET
Det er relativt små forskjeller mellom de norske og utenlandske
skituristene når det kommer til størrelsen på reisefølget. De utenlandske
skituristene har i gjennomsnitt 2,4 personer i sitt reisefølge, mens de
norske skituristene ligger på et gjennomsnitt med 2,2 personer per
reisefølge. Her er det derimot alpinturistene som trekker det
gjennomsnittlige reisefølget noe opp for både norske og utenlandske
skiturister, med sine hhv. 2,4 og 2,9 personer per reisefølge.

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
PERSONER I REISEFØLGET

GJENNOMSNITTLIG ANTALL
OVERNATTINGER FOR ALLE
SKITURISTER

Langrenn
Kombinasjon
Utlandet totalt
Alpin
Langrenn
Kombinasjon

2,2

3,4

2,4

2,9

2,3

4,3

1,9

4,0
6,2
5,7

2,1
2,9

7,2
6,1

1,9
1,9
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DØGNFORBRUKET TIL DE
ULIKE TYPENE AV
SKITURISTER

GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK FORDELT PER AV SKITYPENE

Alle norske
Alle norske

39%

15%

42%

Alpin

33%

9%

37%

NORSKE OG UTENLANDSKE ALPINTURISTER HAR ET BETYDELIG
HØYERE DØGNFORBRUK ENN LANGRENNSTURISTER
De norske skituristene i Norge har et gjennomsnittlig døgnforbruk
på 1 205 kr., mens de utenlandske ligger på 1 275 kr. Ved et
nærmere dypdykk i døgnforbruket ser vi dog variasjoner per av de
ulike skitypene, hvor alpinturister har et betydelig høyere
gjennomsnittlig døgnforbruk enn langrennsturister. Dette gjelder
både for de norske og utenlandske skituristene. Videre ser vi at
kombinasjonsturistene er den skitypen med høyest
gjennomsnittlig døgnforbruk, med et døgnforbruk på hhv. 1 170kr.
og 1 335 kr. i gjennomsnitt per døgn.

Langrenn
Kombinasjon
utenlandske
AlleAlle
utenlandske
Alpin
Langrenn
Kombinasjon

Forbruk
Overnatting

37%

15%

39%
35%

21%

kr. 1 195

38% 10%
10%

11%

43%

kr. 1 205

5%

kr. 725

35%
36%

12%

38%

15%

kr. 1 170

18%

kr. 1 275

6%

kr. 1 445
kr. 860

35% 24% 36% 6%
35%

18%

Forbruk
Transport

44%

Forbruk
Øvrig

kr. 1 335

3%

Forbruk
Pakkereise
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TEMA 4: HVILKE ANDRE AKTIVITETER
FORETAR SKITURISTENE SEG?
I dette tema ser vi nærmere på hvilken betydning andre aktiviteter har for skituristene,
både når det gjelder naturaktiviteter, kulturelle aktiviteter og noen mer generelle
aktiviteter. Foretar skituristene seg mange andre aktiviteter på sin skiferie? Er det i så fall
noen forskjeller på hvilke aktiviteter de forskjellige skituristene foretar seg?
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BETYDNINGEN AV
NATURAKTIVITETER OG
ANDRE GENERELLE
AKTIVITETER
NATURAKTIVITETENE VURDERES GENERELT SOM VIKTIG FOR
SAMTLIGE SKITURISTER
Til høyre ser vi at det særlig er naturaktivitetene (f. eks. det å
oppleve fjordene og uberørt natur) som skituristene vurderer som
viktig for ferien i Norge. Dette gjelder for både de norske- og
utenlandske alpin- og langrennsturister. Derimot ser vi at de mer
generelle aktivitetene har noe større betydning for
langrennsturister, og særlig når man ser på norske
langrennsturister i kontrast til alpinturistene. Eksempelvis er
sightseeing og det å oppleve byen, atmosfæren og hverdagen
rundt seg to aktiviteter som oppgis å være viktigere på ferien i
Norge blant norske langrennsturister enn norske alpinturister.

HVOR VIKTIGE ER AKTIVITETENE FOR FERIEN DIN I NORGE? (Gjennomsnitt)

IKKE VIKTIG

LITT VIKTIG

SVÆRT VIKTIG

Oppleve fjordene/fjellene
Oppleve uberørt natur
Oppleve byen, atmosfæren og hverdagen
rundt meg
Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjoner
Kulinariske- og matopplevelser
Oppleve dyreliv (for eksempel hvalsafari,
fugletitting, etc.)
Sightseeing
Oppleve nordlys
Norske langrennsturister

Utenlandske langrennsturister

Norske alpinturister

Utenlandske alpinturister
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FORDELINGEN AV ULIKE
TYPER KULTURELLE
AKTIVITETER

FLERE LANGRENNSTURISTER KOMBINERER KULTURELLE AKTIVITETER MED SIN SKIFERIE
Nedenstående tabell viser en oversikt over andelen av skiturister som har foretatt seg kulturelle aktiviteter på
ferien i Norge. Det er generelt sett flere langrennsturister som foretar seg kulturelle aktiviteter enn det er
alpinturister, og her særlig blant de utenlandske langrennsturistene.
Eksempelvis ser vi at det å besøke historiske bygninger/ steder er særlig populært blant utenlandske (49%) og
norske (32%) langrennsturister, mens en betydelig mindre andel av de norske og utenlandske alpinturistene
oppgir det samme, hhv. 3% og 15%.

ANDEL SOM HAR ANGITT AT DE HAR FORETATT SEG FØLGENDE AKTIVITETER PÅ FERIEN
Norske alpinturister

Norske langrennsturister

49%

41%
22%

3%
Besøke historiske
bygninger/steder

12%

16% 18% 18%

3%
Besøke museer

Utenlandske langrennsturister

39%

32%
15%

Utenlandske alpinturister

13%
1%

Shopping

19%
8%

Gå på kunst- og andre
utstillinger

12%
2%

15%
4%

Gå på teater, ballett,
konserter eller
operaforestillinger

5%

10% 7%
6%

Gå på festivaler, være med
på nasjonale feiringer eller
nasjonale arrangementer

12%
7% 10% 6%
Gå på sportsbegivenheter
(som tilskuer)
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TEMA 5: HVOR TILFREDS ER
SKITURISTENE I NORGE?
Dette tema omhandler hvor tilfreds skituristene i Norge er, samt hvor villige de er til å
anbefale Norge som et reisemål til andre. Dette ses i lys av vurderingen på ulike forhold
og i hvilken grad skituristene opplever overturisme i Norge. Avslutningsvis fremvises
noen drivere for anbefalingsvilligheten for både norske og utenlandske skiturister i
Norge, samt per av regionene og skitypene.
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OVERORDNET
TILFREDSHET OG
ANBEFALINGSVILLIGHET
BLANT SKITURISTER

SAMLET TILFREDSHET ER NOE HØYERE FOR UTENLANDSKE SKITURISTER
Den samlede tilfredshet og anbefalingsvillighet er høy blant samtlige skiturister i Norge. Likevel ser vi at den
samlede tilfredsheten for de utenlandske skituristene er noe høyere enn for de norske. Ser vi på den
gjennomsnittlige anbefalingsvillighet er det større likheter. Dette gjelder både mellom de ulike typene av
skiturister, så vel som mellom norske og utenlandske.
Note: Det er verdt å merke seg at det kun er 78 norske langrennsturister i denne undersøkelsen, derfor bør man fortolke NPS-scoren med en
viss forsiktighet.

Alle norske skiturister

Norske alpinturister

Norske langrennsturister

Alle utenlandske skiturister

Utenlandske alpinturister

Utenlandske langrennsturister

10,0
9,5
9,0

8,7

9,1 9,0

9,2

8,6 8,6

9,0 9,1
8,8

9,1 9,1 9,0

8,5
8,0
7,5
7,0

NPS (NET PROMOTOR SCORE)*
Ambassadører

Kritikere

NPS

Alle norske skiturister

71%

25%

4%

67

Norske alpinturister

70%

28%

2%

67

Norske langrennsturister

67%

24%

9%

58

Alle utenlandske skiturister

73%

23% 4%

69

Utenlandske alpinturister

71%

26%

67

Utenlandske langrennsturister
Gjennomsnittlig samlet tilfredshet

Passive

Gjennomsnittlig anbefalingsvillighet

75%

4%

18% 7%

68

*Se definisjon av NPS i metodeavsnittet (side 35).
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TILFREDSHET I LYS AV
ULIKE UNDERDIMENSJONER

DE UTENLANDSKE SKITURISTENE SCORER HØYERE PÅ ALLE TILFREDSPARAMETERNE
Tabellen under viser oppnådd score på vurderingen av de ulike underdimensjonene av tilfredshet. Her fremgår
det at de utenlandske skituristene i Norge scorer høyere på samtlige tilfredshetsparameter.
DET ER SÆRLIG OVERNATTINGSTEDENE OG GJESTEFRIHETEN TIL LOKALBEFOLKNINGEN SOM SCORER HØYT
Vurdering av overnattingsstedene og gjestfriheten til lokalbefolkningen scorer særlig høyt for samtlige
skiturister. Eksempelvis er det 64% av utenlandske og 54% av de norske skituristene som oppgir at de er svært
tilfreds med overnattingsstedene.

VURDERING AV FORHOLD (ANDEL SOM ER ‘SVÆRT TILFREDS’)
Norske skiturister

54%

64%

Overnattingsstedene

51%

59%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

49%

52%

Spekteret av
tilgjengelige
aktiviteter

37%

43%

Tilgjengeligheten
av mat av
høy kvalitet

Utenlandske skiturister

51%
37%

Attraksjoner og
severdigheter

33%

44%
29%

Handlemuligheter

29%

Muligheten til å
oppleve lokal kultur
og livsstil

21%

12%

Priser i forhold
til kvalitet
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HVA DRIVER ANBEFALINGSVILLIGHETEN TIL SKITURISTENE
I NORGE?
GJESTFRIHETEN TIL LOKALBEFOLKNINGEN ER EN VIKTIG DRIVER AV
ANBEFALINGSVILLIGHETEN FOR BÅDE NORSKE OG UTENLANDSKE
SKITURISTER
De norske skituristene har en NPS på 67. Det er særlig to forhold som
driver anbefalingsvilligheten til de norske skituristene i Norge, dette
gjelder; overnattingsstedene (32%) og gjestfriheten til lokalbefolkningen
(22%).
Ser vi på de utenlandske skituristene har de en noe høyere NPS-score enn
de norske, med en score på 69. Her er det særlig spekteret av tilgjengelig
aktiviteter (23%) og gjestfriheten til lokalbefolkningen som har størst
sammenheng med anbefalingsvilligheten. Gjestfriheten til
lokalbefolkningen er altså en viktig driver av anbefalingsvilligheten for
både norske og utenlandske skiturister.

HVILKE FORHOLD DRIVER ANBEFALINGSVILLIGHETEN BLANT DE NORSKE OG
UTENLANDSKE SKITURISTENE I NORGE?
Norske skiturister
Attraksjoner og severdigheter
Muligheten til å oppleve
lokal kultur og livsstil

3%

Tilgjengeligheten av
mat av høy kvalitet

4%

Priser i forhold til kvalitet

Overnattingsstedene

32%

3%

NPS

67
9%

10%

4%

23%

22%
17%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen
Spekteret av
tilgjengelige aktiviteter
Handlemuligheter

Utenlanske skiturister
Priser i forhold til kvalitet
Attraksjoner og
severdigheter

5%

Handlemuligheter

5%

Muligheten til å oppleve
lokal kultur og livsstil

NPS

69
7%

15%

Spekteret av
tilgjengelige aktiviteter

22%

Tilgjengeligheten av
mat av høy kvalitet

18%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Overnattingsstedene
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OPPLEVD OVERTURISME PER REGION

OPPLEVD OVERTURISME BLANT SKITURISTER I NORGE FORDELT
ETTER REGION
Nei, ikke i det hele tatt

OMTRENT HALVPARTEN AV SKITURISTENE PÅ VESTLANDET OG ØSTLANDET
OPPLEVER OVERTURISME
Til høyre ser vi hvorvidt skituristene opplevde overturisme på sin skireise i Norge
fordelt per av de ulike regionene. I alle seks regioner oppgir minst halvparten av
samtlige skiturister at de ikke i det hele tatt opplevde overturisme på de stedene
de besøkte. Derimot ser vi også at halvparten av skituristene på Vestlandet og
nesten halvparten på Østlandet opplevde overturisme i større eller mindre grad.
Når spørsmålet om overturisme ses i lys av anbefalingsvillighet ser vi at de
skituristene som ikke opplevde, eller i mindre grad opplevde overturisme, oppgir
en høyere anbefalingsvillighet enn de som i stor grad synes at stedene de besøkte
føltes overfylte. Det finnes derfor her en tydelig sammenheng; blir det for mye
overturisme, så synker anbefalingsvilligheten.

Ja, i mindre grad

Ja, til en viss grad

Ja, i stor grad

Nord-Norge

74%

Trøndelag

72%

14%

14%

Oslo og Akershus

71%

15%

14%

Sørlandet

Østlandet

24%

24%

59%

56%

21%

15%

13% 11%

Gjennomsnittlig anbefalingsvillighet for ulike nivå av opplevd overturisme
10,0

9,2

9,0

Vestlandet
8,8

8,8

23%

23%

3%

8,6

8,0
7,0

50%

Note 1: Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad er du enig i dette utsagnet: «Stedene jeg besøkte,
føltes overfylte fordi det var for mange turister der»? Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet
ikke» eller «Ikke relevant» fremgår ikke i figuren.

Nei, ikke i det hele
tatt

Ja, i mindre grad

Ja, til en viss grad

Ja, i stor grad

Note 2: Regionene er inndelt etter hvor skituristene har overnattet i Norge. Hvis man har overnattet i
flere regioner inngår man i den region hvor man hadde flest overnattinger på sin skireise i Norge.
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OPPLEVD OVERTURISME
PER TYPE SKITURIST
LANGRENNSTURISTER OPPLEVER SJELDENT
OVERTURISME

OPPLEVD OVERTURISME BLANT SKITURISTER I NORGE PER SKITYPE

Nei, ikke i det hele tatt

Ja, til en viss grad

Ja, i stor grad

Norske skiturister
Alpinturister

Overordnet ser vi at norske skiturister generelt er litt mer
plaget av overturisme enn de utenlandske.
Ved videre nedbrytning av opplevd overturisme ser vi at
langrennsturister er de som i størst grad oppgir at de ikke
opplevde overturisme i det hele tatt på deres skiferie i
Norge. Dette gjelder både for norske og utenlandske
skiturister, med en andel på hhv. 88% og 63%.

Ja, i mindre grad

Langrennsturister

Kombinasjonsturister

23%

24%

48%

9% 2%

26%

63%

21%

51%

6%

14%

15%

Utenlandske skiturister
Alpinturister
Note: Spørsmålet er formulert slik: I hvilken grad er du enig i dette
utsagnet: «Stedene jeg besøkte, føltes overfylte fordi det var for mange
turister der»? Respondenter som oppgir svaralternativet «Vet ikke» eller
«Ikke relevant» fremgår ikke i figuren.

Langrennsturister

Kombinasjonsturister

17%

72%

11%1%

88%

76%

9% 2%

18%

4%2%
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TEMA 6: SKITURISTENES INTERESSE
FOR KULTURTILBUD
I dette tema ser vi nærmere på sammenhengen mellom skiturister og interessen for ulike
kulturtilbud. Dette grunnet at vi i resultatene ser en slik sammenheng, hvor skiturister i
Norge generelt har stor interesse for kultaktiviteter. Hvilke kulturtilbud som anses
interessante varierer dog litt mellom de ulike typer av skiturister, noen foretrekker å
oppleve norsk lokal kultur, mens andre velger å besøke museer.
Avslutningsvis i denne seksjonen knytter vi interessen for kultur opp mot døgnforbruk for
de utenlandske skituristene. Er det f.eks. noe forskjeller i forbruket til utenlandske
alpinturister eller langrennsturister i lys av kulturinteresse?
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OVERORDNET BETYDNING AV
KULTURAKTIVITETER

BETYDNINGEN AV KULTURAKTIVITETER FOR ULIKE TYPER SKITURISTER

Norske langrennsturister

SKITURISTER I NORGE ER GENERELT OGSÅ INTERESSERT I
KULTURAKTIVITETER, SÆRLIG DE UTENLANDSKE LANGRENNTURISTENE
På denne siden ser vi en oversikt over skituristenes interesse for
kulturtilbud på et aggregert nivå, per hhv. norske og utenlandske alpin- og
langrennsturister i vintersesongen 2019. Overordnet sett ser vi at en stor
andel av skituristene i Norge er interessert i kulturaktiviteter, uavhengig
av nasjonalitet og type skiturist.
Det påpekes særlig at omtrent 3 av 4 utenlandske langrennsturister kan
kategoriseres som kulturinteresserte. I de påfølgende sidene ønsker vi
derfor å dykke litt mer inn i nettopp denne gruppen skiturister, da disse
utgjør en særlig interessant gruppe for Norge som kulturdestinasjon.

Utenlandske langrennsturister

Svært kulturinteresserte

10%

34%

26%

23%
0%

28%

40%

26%

Utenlandske alpinturister

26%
19%

53%

Norske alpinturister

20%

30%

40%

50%
50%

Litt kulturinteresserte

60%

70%

80%

90% 100%

Ikke kulturinteresserte

Følgende spørsmål er brukt til å vurdere hvorvidt skituristene er kulturinteressert:









Note: I denne seksjonen er både de som
utelukkende står på langrenn og de som
kombinerer langrenn og alpin inkludert i
‘langrennsturister’

46%

28%

Kulinariske opplevelser og matopplevelser
Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjoner
Oppleve byen, atmosfæren og hverdagen rundt meg
Besøke historiske bygninger/steder
Gå på kunst- og andre utstillinger
Gå på festivaler, være med på nasjonale feiringer eller nasjonale arrangementer
Besøke museer
Gå på teater, ballett, konserter eller operaforestillinger

Svært kulturinteresserte: Har svart at minst to av aktivitetene er ‘veldig viktig’ for ferien
Litt kulturinteresserte: Har svart at minst to av aktivitetene er ‘litt viktig’ for ferien
Ikke kulturinteresserte: Har svart at mindre enn to av aktivitetene er ‘litt viktig’ eller
‘veldig viktig’ for ferien
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DE UTENLANDSKE
LANGRENNSTURISTENES
FORHOLD TIL KULTURTILBUD
UTENLANDSKE LANGRENNSTURISTER ER SÆRLIG INTERESSERT I Å
OPPLEVE LOKAL KULTUR OG BESØKE MUSEER
Ettersom utenlandske langrennsturister er den gruppen skiturister som
skiller seg ut i forhold til betydning av kulturtilbud, har vi her valgt å se
nærmere på hvilke spesifikke kulturopplevelser og -aktiviteter det er de
vurderer som viktig.
Til høyre fremgår det at det er opplevelser som det å oppleve lokal kultur,
livsstil og tradisjoner, samt det å oppleve byen, atmosfæren og hverdagen
rundt meg som har en særlig stor betydning for de utenlandske
langrennsturistene i Norge. Vi ser at omtrent 3 av 4 utenlandske
langrennsturister oppgir disse to kulturopplevelsene som viktig for deres
ferie.
Videre ser vi på betydningen av kulturaktiviteter. Her ser vi at omtrent
halvparten av de utenlandske langrennsturistene vurderer det å besøke
historiske bygninger/steder, samt det å besøke museer som veldig viktig
for ferien.
Utenlandske langrennsturister har altså en stor interesse for norsk kultur!

BETYDNING AV TRE KULTURRELATERTE OPPLEVELSER FOR DE UTENLANDSKE
LANGRENNSTURISTER

Oppleve lokal kultur, livsstil og
tradisjoner
Oppleve byen, atmosfæren og
hverdagen rundt meg

20%

26%

54%

Kulinariske- og matopplevelser

22%

29%

49%

40%

34%

26%

Veldig viktig

Litt viktig

Ikke viktig

BETYDNING AV FEM KULTURRELATERTE AKTIVITETER FOR DE UTENLANDSKE
LANGRENNSTURISTER
Besøke historiske
bygninger/steder
Besøke museer
Gå på kunst- og andre
utstillinger
Gå på teater, ballett, konserter
eller operaforestillinger

22%

19%
9%

9% 1%

52%

2%

25%

21%

58%

1%
81%

8% 5%

87%

Gå på festivaler, være med på
nasjonale feiringer eller 3% 7%1%
nasjonale arrangementer

89%

Veldig viktig

Litt viktig

Ikke viktig

Har ikke foretatt aktiviteten
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DØGNFORBRUKET TIL DE
UTENLANDSKE SKITURISTENE
BASERT PÅ KULTURINTERESSE

DØGNFORBRUKET TIL UTENLANDSKE SKITURISTER ETTER KULTURINTERESSE

kr 1 865

DE UTENLANDSKE LANGRENNSTURISTENE SOM ER INTERESSERT I
KULTUR HAR ET OVERRASKENDE HØYT DØGNFORBRUK
Som redegjort for tidligere i rapporten vet vi at alpinturister har et
vesentlig høyere døgnforbruk enn langrennsturister (jf. side 20). Ser man
derimot på de kulturinteresserte langrennsturistene, har de et høyere
døgnforbruk enn de ikke-kulturinteresserte alpinturistene (1140 kr. i
døgnet mot 1 040 kr.). Det å være langrennsturist betyr dermed ikke
nødvendigvis et lavt døgnforbruk når det ses i kombinasjon med kultur.
Her ligger det et stort potensial for norsk kulturturisme.

kr 1 140

kr 1 040
kr 775

Kulturinteresserte

Ikke
kulturinteresserte

Utenlandske
langrennsturister

Kulturinteresserte

Ikke
kulturinteresserte

Utenlandske
alpinturister
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TEMA 7: YTTERLIGERE INNSIKTER I
SKIMARKEDENE
I dette siste temaet ønsker vi å gi en mer overordnet innsikt i hvor skituristene velger å
dra på ferie. Vi ønsker derfor å zoome litt ut til skiturister generelt og se litt nærmere på
hvor skituristene kommer fra og hvilke land de velger å dra på skiferie til.

© CH / Innovasjon Norge

NORGES POSISJON PÅ
SKIMARKEDET

EN STOR ANDEL DANSKE SKITURISTER VELGER NORGE SOM DERES SKIDESTINASJON
Nedenstående figur viser fordelingen av skidestinasjoner per av de fire utvalgte markedene; Danmark, Sverige,
Tyskland og England. Eksempelvis ser vi her at i vintersesongen 2019 foregikk 27% av danskenes skiferier i Norge
og 32% i Østerrike. Blant tyskernes skiferier foregikk 39% i Østerrike og 19% i Tyskland. Kun 8% av tyskernes
skiferier foregikk i Norge. Vi ser også at hele 65% av svenskenes skiferier foregikk i deres eget land, mens kun
11% dro til Norge.
På de to påfølgende sidene ser vi nærmere på utviklingen i destinasjoner for hhv. danskenes og svenskenes
skiferier. Vi ser kun på de to markedene i denne omgang, dette fordi det er de markedene hvor vi har data lengst
tilbake i tid.

DESTINASJONSFORDELING FOR SKIFERIENE PÅ FIRE UTVALGTE MARKEDER
Destinasjon for skiferien:

Norge

Sverige

Østerrike

Sveits

Frankrike

Italia

Tyskland

Andre land

65%

27%

39%

32%

18%

11%
2%

5%

11%
2% 3%

Danskenes skiferier

7% 5% 4% 4%

1% 1%

Svenskenes skiferier

8% 6%

14%

19%
3% 6%

Tyskenes skiferier

3%

22%23%
16%
11%10%
10%

3% 5%

Engelskmenns skiferier

Note: Figuren viser fordeling av hvor respondentenes skiferier ble foretatt i forrige vintersesong. Denne figuren er basert på markedsanalysen. Spørsmålet er formulert slik: «I hvilket land var du på skiferie?». Dersom en
respondent har vært på mer enn én skiferie i den forrige vintersesong, inngår alle feriene i den samlede fordelingen.
(n=3 186)
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UTVIKLING I NORGES
ANDEL AV DEN DANSKE
SKITURISMEN
DEN DANSKE SKITURISMEN I NORGE OG ØSTERRIKE HAR
VÆRT STABIL OVER TID
Figuren til høyre viser en oversikt over utviklingen av
destinasjoner for danske skiferier over tid. Her ser vi at
den største andelen av danske skiferier ble enten foretatt i
Østerrike eller i Norge, jf. forrige side.

FORDELINGSUTVIKLINGEN AV DESTINASJONER FOR DE DANSKE SKIFERIENE OVER TID
40%

30%

31%
29%

31%
30%

31%

30%

27%

32%

Østerrike

27%

Norge

18%

Sverige

11%

Frankrike

24%
20%

Ser vi nærmere på disse to destinasjonene (Østerrike og
Norge) ser vi at dette også har holdt seg noenlunde stabilt
over en lengre periode (fra 2014/2015 til 2018/2019).

17%
15%
12%
10%

10%
9%
3%

0%

2%
2014/2015

12%
8%

9%

8%

8%

5%

3%

3%
2015/2016

8%
8%
8%

5%

3%

3%

2016/2017

2017/2018

Italia

2%

Sveits

2%

Tyskland

2018/2019

Note: Figuren viser andelen av skituristenes skiferier som er blitt foretatt i de ulike lande fra vintersesongen 2014/2015 til
2018/2019. Denne figuren er basert på markedsanalysen. Spørsmålet er formulert slik: «I hvilket land var du på skiferie?».
Dersom en respondent har vært på mer enn én skiferie i den forrige vintersesong, inngår alle feriene i den samlede fordelingen.
2018/2019: (n=511)
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UTVIKLING I NORGES
ANDEL AV DEN
SVENSKE SKITURISMEN
DEN DESIDERT STØRSTE ANDELEN AV SVENSKE SKIFERIER
BLE FORETATT I HJEMLANDET, MEN DETTE HAR FALT
MED 9% SIDEN 2014/2015
Ser vi nærmere på den svenske skiturismen er det tydelig
at den desidert største andelen av svenske skiferier ble
foretatt i Sverige. Derimot ser vi at svenskene har opplevd
en negativ utvikling av skiferier i hjemlandet over tid, med
et fall på 9 % siden 2014/2015.
Det motsatte er derimot gjeldende for Norge som
skidestinasjon, hvor tendensen tyder på en svak stigning
blant svenske skiturister.

FORDELINGSUTVIKLINGEN AV DESTINASJONER FOR DE SVENSKE SKIFERIENE OVER TID
75%

74%
71%

70%

70%
67%

65%

10%

10%
8%
7%

5%

0%

Vær oppmerksom på
at grafen ”hopper” i
det stiplete området.

3%
3%
3%
1%

2014/2015

9%
8%
6%
5%
3%
3%
1%

2015/2016

4%
3%
3%
1%

2016/2017

65%

Sverige

11%

Norge

10%
Østerrike

7%

7%

5%
4%
4%

5%
4%
4%

Frankrike

1%

1%

Tyskland

2017/2018

2018/2019

Sveits
Italia

Note: Figuren viser andelen av skituristenes skiferier som er blitt foretatt i Norge fra vintersesongen 2014/2015 til
2018/2019. Andelen for de tyske skituristene fremgår ikke før 2017 og andelen for de engelske skituristene er kun fra
2018, ettersom de ikke inngikk i undersøkelsen tidligere. Denne figuren er basert på markedsanalysen. Spørsmålet er
formulert slik: «I hvilket land var du på skiferie?». Dersom en respondent har vært på mer enn én skiferie i den forrige
vintersesong, inngår alle feriene i den samlede fordelingen.
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2018/2019: (n=2.128)

DATAGRUNNLAG, METODE OG
BEGREPSDEFINISJONER
I dette siste avsnittet beskrives datagrunnlaget benyttet for analysene gjort i rapporten,
hvilke metoder som er brukt, samt at det presenteres noen mer utdypende definisjoner
av begrep.
Det er verdt å merke seg at det i denne rapport er laget analyser basert på to ulike
datainnsamlingsmetoder; både hovedundersøkelsen som gjennomføres on-site ved bruk
av intervjuere og nettbrett, samt oppfølgingsundersøkelsen som sendes ut per e-post til
de som sier seg villig til å svare på den.
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BEGREPSDEFINISJONER
BEGREP

DEFINISJON

Turist

En turist i Norge defineres som en person som reiser i Norge utenfor sine vanlige omgivelser i mer enn én dag, men mindre enn et halvt år (eller 183
dager). Dersom sistnevnte ikke er tilfelle anses personen som bosatt i Norge og regnes derfor ikke som en turist.

Skiturist

En skiturist er en turist som oppfyller ett eller begge av følgende kriterier: 1) Har angitt at formålet med ferien er skiferie, 2) Har vært på
alpin/snøbrett og/eller langrenn, og vurdert denne aktiviteten som veldig viktig for ferien.

Regioner i Norge








Reisefølge

Med reisefølge menes personer som reiser sammen og har felles økonomi for reisen.

Øvrig forbruk

Øvrig forbruk inneholder turistenes forbruk utover forbruk til transport, overnatting og pakkereise. Det kan bl. a. være innkjøp av dagligvarer, kafé- og
kioskvarer, restaurant mm., samt kursavgifter for feriereisende.

Pakkereise

En feriereise kjøpt som en pakketur fra én leverandør, det vil si en pakke som inkluderte minst to av følgende tjenester: transport, overnatting, to eller
flere måltider per dag, aktiviteter/utflukter.

n

Antall respondenter i den aktuelle analysen.

NPS

Net Promotor Score (NPS) er et verktøy for å måle en form for lojalitet, og angir i denne sammenheng hvor stor andel av turistene som vil anbefale
området som feriedestinasjon. NPS beregnes ut ifra følgende spørsmål; ”På en skala fra 0 til 10, der 0 er i svært begrenset grad og 10 er i svært stor
grad, i hvilken grad vil du anbefale Norge som reisemål for andre?”. De som oppgir en score mellom 0 og 6 betegnes som kritikere, de som oppgir en
score på 7 eller 8 betegnes passive, og de som oppgir en score på 9 eller 10 betegnes ambassadører. NPS-verdien er definert som av andelen av
turistene som er ambassadører fratrukket andelen som er kritikere. Dvs. NPS = % ambassadører - % kritikere.

Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland
Sørlandet: Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder
Trøndelag
Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Østlandet: Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold og Østfold
Oslo-området: Oslo inkl. Akerhus
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DATAGRUNNLAG OG METODE
Denne rapporten ser nærmere på turistene i Norge i vintersesongen 2019. I tabellen til høyre fremvises
antall svar fra skiturister i Norge med en fordeling mellom norske og utenlandske.
Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i løpet av vinteren 2019 (januar til april). Intervjuene er basert på
en utvalgsplan som er satt på bakgrunn av overnattingsstatistikken som administreres av Statistisk
Sentralbyrå (SSB). Turistene er i 2019 intervjuet ved både attraksjoner, overnattingssteder, lufthavner,
havner mv.
De overnattingene som turistene har foretatt på hotell eller campingplasser (registrerte
overnattingsformer) er vektet på overnattingsnivå med en vekt som er beregnet på bakgrunn av hotell- og
campingovernattinger i overnattingsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Overnattinger som turistene
har foretatt på andre typer overnattingssteder enn hotell og campingplasser (ikke-registrerte
overnattingsformer) er vektet basert på fordelingen i datagrunnlaget og den samlede fordeling av
overnattinger fra alle bedrifter.

ANTALL INTERVJU MED SKITURISTER SOM HAR OVERNATTET
I NORGE I VINTERSESONGEN 2019

NORSKE

UTENLANDSKE

SAMLET

Alle skiturister

615

405

1 020

Vekten fungerer slik at den enkelte respondent blir vektet til å representere en andel av populasjonen. De
vektede respondentene representerer derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte
respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er den maksimale vekt trimmet slik at hver respondent
ikke kan få for høy vekt. På den måten vektes gjester med mange overnattinger tyngre enn gjester med få
overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye.

Alpinturister

323

195

518

Langrenn

78

97

175

Når vi estimerer et omtrentlig antall overnattinger gjøres det under antakelsen av at stikkprøven er
representativ for den kommersielle turismen.

Kombinasjon

175

73

248
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