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Nytt rekordår for 
reiselivsnæringen

Selv med sterk vekst i utenlandske besøkende, er 
majoriteten av de som ferierer her nordmenn. Tall fra SSB 
viser at 70 prosent av alle feriereiser nordmenn hadde i 
2018 var i eget land. Det er flere enn i 2017, og skyldes i stor 
grad økning av kortere ferier, ala helgeturer. 

I tillegg til nordmenn, er det nærmarkedene som 
dominerer. 93 prosent av alle kommersielle gjestedøgn 
er nordmenn og europeere. Det betyr at syv prosent av 
alle gjestedøgn kommer fra besøkende utenfor Europa. 
Man kan kanskje få inntrykk av at andelen er større, 
og det er naturlig, for det er fra land utenfor Europa at 
veksten har vært størst de siste årene. Verdens befolkning 
reiser stadig mer, verden oppleves som mindre, og 
rimelige direkteruter fører til at sammensetningen av 
de som besøker oss endres. I 2005 var 11 prosent av alle 
utenlandske gjestedøgn fra land utenfor Europa. Nå er 
denne andelen 23 prosent. Så ikke bare kommer det flere 
til Norge, men veksten fra oversjøiske markeder er større 
enn fra europeiske markeder.

Turisme skaper stolthet
Nordmenn er stolte over at utenlandske turister velger 
å komme hit, og det er enighet om at turisme gir økt 
velstand, økonomisk vekst og sysselsetting. Samtidig 
står turismens forvaltning overfor flere utfordringer. 
Reiselivsnæringen i Norge er svært sesongbasert, med 
over halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene 
mai til august. Det er også i denne perioden det har vært 
størst tilvekst de siste årene. Veksten i sommersesongen 
er heller ikke likt fordelt utover landet, men er i stor grad 
konsentrert i enkelte avgrensede området. 

Høy turistkonsentrasjon i avgrensede perioder av året, 
skaper nye utfordringer, og det er innbyggere i disse 
pressområdene som fremhever trafikale utfordringer, 
slitasje på naturen, og fire av ti mener at turistene tar seg til 
rette. Det er også enighet om at vi kunne være flinkere til å 
tjene penger på de som besøker oss.

DE SISTE ÅRENE har Norge hatt en sterk økning av utenlandske turister, 
noe som har hatt en positiv effekt på norsk økonomi. Samlet turistkonsum 
er beregnet til 176,6 milliarder kroner, og utlendingers bidrag til totalen  
på 52,6 milliarder kroner er rekordhøyt.
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Kulturaktiviteter driver forbruk og verdiskapning 
I motsetning til naturaktiviteter som i mange tilfeller er 
gratis, så øker kulturaktiviteter forbruket. Det er nettopp 
derfor at kombinasjonen mellom kultur- og naturbaserte 
aktiviteter er viktig. Norge har en sterk posisjon innen 
naturbasert turisme. Det er et fundament vi skal være stolte 
av og bygge videre på, men vi må koble på andre verdier 
i tillegg. Det å oppleve naturen er viktig for de fleste som 
ferierer her, og ønske om å oppleve kultur kommer i tillegg. 
Skal vi sikre fremtidig vekst, utvide sesongen og få økt 
verdiskapning må vi gi folk flere grunner til å velge oss. Ikke 
i stedet for naturen, men i tillegg. Vi må bli flinkere til å by 
på oss selv, få frem et bredere tilbud, et større mangfold, 
mer kultur og opplevelser, og vise at en ferie i Norge er et 
bærekraftig alternativ. De besøkende som har interesser 
utover kun natur i dag, har et større døgnforbruk og er mer 
tilfreds med norgesferien viser Turistundersøkelsen. Les 
mer om dette, og mer til i, brosjyren.

Innovasjon Norge gjennomfører en  
rekke undersøkelser
Det meste av datagrunnlaget i Nøkkeltallbrosjyren 
er hentet fra undersøkelser Innovasjon Norge selv 
gjennomfører. Turistundersøkelsen gir mye kunnskap om 
norske og utenlandske turister i Norge. Et viktig mål er 

å dokumentere reiselivsnæringens betydning for norsk 
økonomi. Mens Turistundersøkelsen gjennomføres i 
Norge, måler Merkevaretrackeren merkevaren Norges 
styrker og svakheter i inn- og utland. Har målgruppen de 
assosiasjoner til Norge vi ønsker de skal ha? Undersøkelsen 
gir innsikt i motiv for å reise på ferie og hva som skal til 
for at en norgesferie bestilles. Det nyeste tilskuddet er en 
innbyggerundersøkelse her hjemme, som har til hensikt å 
måle nordmenns holdninger til turisme, på godt og vondt. 

Oppdrag fra Regjeringen
I oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet står 
det: «Innovasjon Norge skal samle og sammenstille statistikk, 
videreutvikle markedsdata og andre analyser og dokumenter 
som er relevante for reiselivsnæringen, samt aktivt formidle 
kunnskap om markeder og internasjonale trender til 
reiselivsnæringen.» I denne brosjyren vises kun et utsnitt.

Mer informasjon og hele rapporter finnes på Innovasjon 
Norges nettsider for reiseliv visitnorway.no/innsikt.

God lesning!
Margrethe Helgebostad

Foto: A
strid W

aller/Innovasjon N
orge.Margrethe Helgebostad 

Markedsinnsikt, reiseliv

innovasjonnorge.no
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Nøkkeltall

SSB, Cruise Norway og Innovasjon Norge

1 Foreløpige tall
2 Turistundersøkelsen ble utvidet i 2018, derfor finnes ikke tall for tidligere år 
3 Samlebegrep på overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Endring
siste 

periode

Sysselsetting reiselivsnæringen
Årsverk, heltidsekvivalenter,  
lønnstakere og selvstendige 153 000 153 700 156 800 159 100 162 400 166 4001 N/A 2 %

Turistkonsum i Norge, etter konsumentgruppe. Løpende priser. Tall i millioner.
Totalt konsum 136 882 145 156 151 416 158 669 169 795 176 6181 N/A 4 %
Utlendingenes konsum i Norge 36 574 38 214 40 629 45 407 50 201 52 6321 N/A 5 %
Norske husholdningers  
turistkonsum i Norge 78 008 84 158 86 939 90 101 95 339 99 0041 N/A 4 %
Norske næringers utgifter til 
forretningsreiser i Norge 22 300 22 784 23 848 23 161 24 255 24 9821 N/A 3 %

Forbruk. Tall i millioner.2

Totalt forbruk 128 800

Norske turister 109 000

Utenlandske turister 19 900

Feriegjestedøgn2

Alle feriegjestedøgn 103 781 889

Norske feriegjestedøgn 92 523 127

Utenlandske feriegjestedøgn 11 258 762

Ikke-kommersielle feriegjestedøgn2

Alle ikke-kommersielle gjestedøgn 44 599 197

Norske ikke-kommersielle gjestedøgn 43 490 846

Utenlandske ikke-kommersielle gjestedøgn 1 108 351

Kommersielle gjestedøgn3

Alle kommersielle gjestedøgn 29 914 832 29 243 016 30 306 594 31 653 839 33 114 132 33 296 767 33 812 674 2 %
Norske kommersielle gjestedøgn 21 974 364 21 551 330 22 152 158 22 825 068 23 387 248 23 348 139 23 684 456 1 %
Utenlandske kommersielle gjestedøgn 7 940 468 7 691 686 8 154 436 8 828 771 9 726 884 9 948 628 10 128 218 2 %

Hytteformidlingsgjestedøgn
Alle hytteformidlingsgjestedøgn 988 467 1 101 595 1 181 185 1 075 030 1 062 287 1 013 696 979 538 -3 %
Norske hytteformidlingsgjestedøgn 283 046 276 100 292 219 323 118 297 879 257 452 232 230 -10 %
Utenlandske hytteformidlingsgjestedøgn 705 421 825 495 888 966 751 912 764 408 756 244 747 308 -1 %

Cruiseturisme
Antall besøkende cruisepassasjerer 588 000 620 000 574 000 511 000 658 882 749 414 852 241 14 %
Antall dagsbesøkende fra cruise 
til norske havner 2 573 335 2 996 114 2 667 362 2 494 921 2 700 000 3 045 000 3 436 376 13 %
Antall cruiseskipsanløp til norske havner 2 066 2 187 1 985 1 787 1 809 2 067 2 135 3 %

Norske ferie- og fritidsreiser 
Alle ferie- og fritidsreiser i inn- og utland 17 000 000  19 190 000 19 140 000 17 880 000 17 320 000 18 350 000 22 220 000 21 %
Ferie- og fritidsreiser i Norge 9 590 000 11 590 000 11 670 000 10 660 000 10 820 000 11 370 000 15 660 000 38 %
Ferie- og fritidsreiser til utlandet  7 410 000  7 600 000 7 480 000 7 230 000 6 530 000 6 990 000 6 550 000 -6 %
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Tallene inneholder både norske og utenlandske ferie- og 
forretningsreisende, og det er nordmenn som dominerer. 
Hele 92,4 millioner overnattinger, som tilsvarer en andel 
på 89 prosent er nordmenn på forretningsreise eller ferie 
i eget land. 11,3 millioner overnattinger er av utlendinger 
som har bostedsadresse utenfor Norge.

Det er ferieovernattinger som dominerer 
Av de utenlandske overnattingene er 9,7 millioner ferierela-

tert, og 1,6 millioner er i forbindelse med forretningsreise. 
Det er også flest overnattinger i forbindelse med ferier 
blant nordmenn. Hele 78,1 millioner overnattinger er ferie-
relaterte, og 14,3 millioner er på forretningsreiser.

Utenlandske turister brukte 19,9 milliarder kroner
Av totalforbruket på 128,8 milliarder kroner, representerer 
forbruk fra utlandet 15 prosent.

Turister i Norge hadde 103,7 millioner overnattinger, og et 
forbruk på 128,8 milliarder kroner i forbindelse med norgesreisen

Årets totalforbruk og volum

103,7
Millioner overnattinger

92,4
Millioner overnattinger

78,1
Millioner overnattinger

74,2
Milliarder kroner

109,0
Milliarder kroner

14,3
Millioner overnattinger

34,7
Milliarder kroner

11,3
Millioner overnattinger

9,7
Millioner overnattinger

16,0
Milliarder kroner

19,9
Milliarder kroner

1,6
Millioner overnattinger

3,8
Milliarder kroner

128,8
Milliarder kroner i totalforbruk

NORSKE TURISTER UTENLANDSKE TURISTER

NORSKE OG UTENLANDSKE TURISTERNORSKE OG UTENLANDSKE TURISTER

FERIEREISENDE FORRETNINGS
REISENDE

FERIEREISENDE FORRETNINGS
REISENDE

Antall
overnattinger

Totalforbruk
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Det var 103,7 millioner overnattinger i Norge i 2018. 
33,8 millioner av disse var overnattinger på kommersielle 
overnattingssteder, mens 69,9 millioner er overnattinger 
som faller utenfor overnattingsstatistikken til SSB. Det 
være seg egen eller lånt hytte, overnattinger hos venner 
og kjente, eller formidlingsplattformer slik som Airbnb og 
lignende. 

Samlet antall overnattinger i Norge i 2018

   Hotellovernattinger (som fremgår i overnattingsstatistikken til SSB).

   Øvrige overnattinger: Campingplasser, hyttegrender, vandrerhjem (som fremgår i overnattingsstatistikken til SSB).

    Øvrige overnattinger (utenfor overnattingsstatistikken): Alle typer av overnattinger som ikke innrapporteres.  
Dette gjelder f.eks. overnattinger i leid/lånt hytte, Airbnb, overnattinger hos venner, familie, bekjente mv.

23,7 millioner

10,1 millioner

33,8 millioner overnattinger
Kommersielle overnattinger 
som er dekket av SSB

69,9 millioner 
overnattinger
Overnattinger som faller 
utenfor overnattingsstatistikken til SSB 
 

69,9 millioner

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge
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Fordelingen av de norske overnattingene er basert på den norske Reiseunder søkelsen, 
mens fordelingen av de utenlandske over nattingene er basert på Turistundersøkelsen. 
Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Fordeling av ferieturistenes overnattinger

Turistundersøkelsen viser at 53 prosent av alle utenlandske 
ferieovernattinger er på hotell, mens 36 prosent er på 
campingplass, vandrerhjem, Hurtigruten eller leid hytte/ 
rom/leilighet av privatpersoner. Til slutt kommer gruppen 
som bor hos venner og kjente, lånt hytte eller telt og bobil 
utenfor en campingplass. Denne kategorien er minst, men 
utgjør hele 1,1 millioner overnattinger.

Når det kommer til nordmenn, er imidlertid den 
siste kategorien mest vanlig. 56 prosent av alle 
ferieovernattinger er «Annen ikke-leid overnattingsform» 
som overnatting på egen eller lånt hytte, hos venner og 
familie, og telt og bobil utenfor en campingplass. Kun 
7,1 millioner, som representerer ni prosent av alle norske 
ferieovernattinger, er på et hotell.

78,2
millioner
overnattinger

9,7
millioner 
overnattinger

Litt over halvparten av alle utenlandske 
overnattinger er på hotell

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Utenlandske feriereisendeNorske feriereisende

56 %
43,5 mill.

27,6 mill. 5,1 mill.

3,5 mill.

1,1 mill.

7,1 mill.

36 %

11 %

9 %

35 % 53 %
Annen ikke-leid overnattingsform: Egen eller  
lånt hytte, venner, bekjente og familie, telt eller  
bobil utenfor campingplass.

Annen leid overnattingsform: Vandrerhjem,  
hostel, leid hytte, campingplass, privat leie,  
Airbnb, Hurtigruten. 

Hotell: Hotell, motell og lignende.
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Ferieturismens volum og totalforbruk per region

Ferieturismens omfang 
i regionene

Utregning av forbruket per region

Forbruket per region er beregnet ut ifra turistenes 
gjennomsnittlige døgnforbruk og opphold i antall 
netter i den respektive region. Eksempelvis, hvis 
en turist har et gjennomsnittlig forbruk på 
1 000 kr. per dag og tilbringer halvparten av ferien 
sin på Sørlandet, så vil dette tilsvare et forbruk på 
Sørlandet á 500 kr. per dag (50 % x 1 000 kr.). 
Beregningen tar derfor også utgangspunkt i at 
turistenes forbruk er likt fordelt over hele ferien. 

TRØNDELAG NORD-NORGE

FJORD NORGE ØSTLANDET*

SØRLANDET OSLO & AKERSHUS

7,5/3,6
Millioner  
overnattinger

16,2/2,4 
Millioner  
overnattinger

15,9/3,8 
Millioner  
overnattinger

22,7/2,2
Millioner  
overnattinger

5,5/0,8
Millioner  
overnattinger

7,5/3,6
Millioner  
overnattinger

10,5/4,3
Milliarder kroner

21,2/2,4
Milliarder kroner

10,3/0,7
Milliarder kroner

9,7/4,3
Milliarder kroner

8,3/1,7
Milliarder kroner

14,2/2,6
Milliarder kroner

* Østlandet uten Oslo & Akershus

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

   Norske feriereisende          Utenlandske feriereisende
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Ferieovernattinger i løpet av året

Den store andel av overnattinger utenfor hotell som går igjen 
i alle regioner, skyldes at nordmenn i størst grad benytter 
andre overnattingsformer. Blant de utenlandske er andelen 
42 prosent, som vist på side 10. Det er derimot Oslo og 
Akershus som har størst grad av hotellovernattinger i landet, 

selv om også andre overnattingsformer dominerer her.  
I Nord-Norge dominerer annen leid overnattingsform.  
Mens på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag og Fjord Norge 
er ikke-leid overnatting mest benyttet. 

Ferieovernattinger per region

SørlandetOslo & AkershusTrøndelagNord-NorgeFjord NorgeØstlandet*

52 %

32 %

15 %

56 %

23 %

20 %

39 %

51 %

10 %

47 %

39 %

14 %

40 %

16 %

43 %

49 %

38 %

13 %

25,0
millioner
overnattinger

11,9
millioner
overnattinger

19,7
millioner
overnattinger

11,1
millioner
overnattinger

18,6
millioner
overnattinger

6,3
millioner
overnattinger

Hotellovernattinger: 
Hotell, motell og lignende.

Annen ikke leid overnattingsform: 
Egen eller lånt hytte, venner, 
bekjente og familie, telt eller bobil 
utenfor campingplass.

Annen leid overnattingsform: 
Vandrerhjem, hostel, leid hytte, 
campingplass, privat leie,  
Airbnb, Hurtigruten.

* Østlandet uten Oslo & Akershus
Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge
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Totalforbruket fordelt etter ulike forbruksposter

74,2
milliarder 
kroner

34,7
milliarder 
kroner

16,0
milliarder  
kroner

3,8
milliarder 
kroner

Ikke overraskende brukes mye av feriebudsjettet på 
overnatting og transport, og det er de som er her på ferie, 
som har størst andel «øvrig forbruk». Det er penger som 
brukes på shopping, opplevelser, mat og lignende. De 
forretningsreisende bruker størst andel på overnatting. Det 
henger sammen med at de aller fleste forretningsreisende 
bor på hotell. 

Turistundersøkelsen viser at 28 prosent av de utenlandske 
besøkende hadde kjøpt en pakkereise i 2018. Det er ikke 
bare de som kommer langveisfra, men også svensker, 
dansker og tyskere benytter seg av det. I disse tallene ligger 
transport til Norge, men det meste er penger som går 
direkte til norsk reiseliv. Det er alt fra overnatting, transport 
i Norge, servering, skikort og andre forhåndsbetalte 
aktiviteter. 

Fordelingen av forbruk

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Utenlandske 
forretningsreisende

Utenlandske 
feriereisende

Norske 
forretningsreisende

Norske 
feriereisende

7 %

42 %

24 %

27 % 29 %

38 %

26 %

6 %

26 %

29 %

21 %

24 %

38 %

30 %

26 %

5 %

Forbruk 
overnatting 

Forbruk 
transport

Forbruk 
øvrig

Forbruk 
pakkereiser

Forbruk 
kursavgifter

I 2018 dekker «Forbruk transport» det samlede forbruket på transport til Norge og i Norge.  
I 2019 dekker det kun transport i Norge. I denne analyse er Q2, Q3 og Q4 fra 2018, mens Q1 er fra 2019.
Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Turistene blir spurt om hvor mye penger de har brukt på 
transport til og fra Norge, hotell, eventuell pakkereise 
og en eventuell kursavgift for forretningsreisende. 
Kategorien «Øvrig forbruk» inkluderer forbruk i Norge 
utover overnatting, som for eksempel shopping, 
aktiviteter, opplevelser og lignende.
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Markedenes totalforbruk i Norge

Figuren viser gjennomsnittlig døgnforbruk og totale antall 
gjestedøgn i Norge. Størrelsen på sirkelen indikerer hvor 
mye hvert marked legger igjen av penger. 

Som figuren viser, er det store forskjeller i både forbruk og 
gjestedøgn. De tyske feriereisende har et gjennomsnittlig 
døgnforbruk på kr. 1 335. Det er ikke de som brukes mest 
penger per dag, men det er mange tyskere som ferierer 
lenge i Norge, og med totalt 1,7 millioner overnattinger, blir 
totalt forbruk på 2,3 milliarder kr.

De utenlandske feriemarkedenes økonomiske bidrag

Turistundersøkelsen har fått en ny modell 
for beregning av forbruk

Den nylige endringen i datainnsamlingen har 
gjort det mulig å estimere et mer presist 
døgnforbruk og totalforbruk per marked. 
Forbrukstallene er derfor ikke sammenlignbare 
med tidligere rapporter. 

Størrelsen på sirklene viser markedets totale økonomiske bidrag

Overnattinger

Gjennomsnittlig 
døgnforbruk 
per personKr. 500,- Kr. 1 000,- Kr. 1 500,- Kr. 2 000,- Kr. 2 500,- Kr. 3 000,-

2 000 000

1 750 000

1 500 000

1 250 000

1 000 000

750 000

500 000

250 000

0

Tyskland

USA

Storbritannia Kina,  
Hong Kong,  
Taiwan og  
Macau

Polen Belgia Australia

Sveits og 
Østerrike

Canada

Italia

Spania

Frankrike
Nederland

Danmark

Sverige
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Totalvolum og forbruk på tvers av utenlandske feriemarkeder

Grafene viser det samme som forrige side, antall 
overnattinger og totalt forbruk per marked. Tyskland 
er størst, både når det kommer til antall overnattinger 

og forbruk. Det er flere svenske, enn amerikanske 
overnattinger, men amerikanerne legger igjen mer 
penger.

De utenlandske feriemarkedenes 
totalvolum og forbruk

0 1 2

Canada

Belgia

Polen

Australia

Italia

Sveits & Østerrike

Spania

Frankrike

Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau

Nederland

Andre Europa

Storbritannia

Danmark

Andre utenfor Europa

USA

Sverige

Tyskland

0,1

0,9

0,3

0,5

0,7

0,8

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,6

0,6

0,6

1,7

0,8

1,0

1,7

0,5

0,6

1,8

2,0

0 1 2 3

1,2

1,5

0,8

0,8

0,8

0,8

2,3

1,3

0,4

0,7

0,2

0,2

0,2

9,7
millioner overnattinger

16,0
milliarder kroner

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Tall i millioner Tall i milliarder
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I 2018 dekker ‘Forbruk transport’ det samlede forbruket på transport til Norge og i Norge. I 2019 dekker det kun transport i Norge.

I denne analyse er Q2, Q3 og Q4 fra 2018, mens Q1 er fra 2019.

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på feriemarkeder

Gjennomsnittlig døgnforbruk
og hva pengene går til 

Andre utenfor Europa

Andre Europa

Kina,Hong Kong, Taiwan & Macau

Australia

Canada

USA

Spania

Italia

Polen

Frankrike

Storbritannia

Sveits & Østerrike

Belgium

Nederland

Tyskland

Danmark

Sverige

Utlandet i alt

Norge

27 % 22 % 35 % 19 %
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Gjennomsnittlig antall overnattinger i Norge
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overnattinger i Norge 
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Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

18     20 Dager

Gjennomsnittsturisten er her i åtte dager.
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TURISMEN utgjør 4,3 prosent av BNP.

De siste årene har Norge hatt en sterk økning av 
utenlandske turister, noe som har hatt en positiv effekt på 
norsk økonomi. Samlet turistkonsum er beregnet til 176,6 
milliarder kroner viser foreløpige tall fra SSB. Det er 6,6 
milliarder kroner mer enn i 2016. 

Utenlandske besøkende bidrar rekordhøyt 
Utenlandske turisters bidrag er på 52,6 milliarder, som 
representerer en andel på 30 prosent. Det er 2,4 milliarder 
mer enn året før, som er en vekst på fem prosent. 

 

Turismens  
betydning for Norge

SSB

4,3%
177 mrd

53 
mrd

BNP 7 100av
jobber i
reiselivs-
næringen

Utlendingers andel av det 
samlede turistkonsumet 
utgjør 30 prosentSamlet turistkonsumsom utgjør 166 400 sysselsatte

Turismens betydning for Norge

En av ti nye jobb er i reiseliv 
Reiselivsnæringen sysselsetter 166 400 personer, som er 
to prosent flere enn i 2016. Flest jobber er innen transport 
og servering. Behov for ny arbeidskraft vokser i samme 
tempo som resten av økonomien, og hver tiende nye jobb 
i Norge i 2017 var i reiselivsnæringen. Det er det samme 
tallet som i 2016.

Er du interessert i verdiskapingstall for ditt  
fylke eller kommune, finnes disse tallene på   
www.visitnorway.no/innsikt
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*Volumveksten er når man justerer for prisendringer

Satellittregnskapet for turisme, SSB

Samlet turistkonsum øker med fire prosent, fra 
170 milliarder kroner til nesten 177 milliarder kroner. 
Justert for prisendring i perioden, er veksten på to 
prosent.

Turismens betydning for Norge øker i takt 
med resten av norsk økonomi 
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Norske næringers utgifter 
til forretningsreiser i Norge

Utlendingenes 
konsum i Norge

Norske husholdningers 
turistkonsum i Norge

Totalt konsum

Kroner

176 618 000 000

99 004 000 000

2 %

Andel 
56 %

Andel 
100 %

52 632 000 000

Andel 
30 % 24 982 000 000

Andel 
14 %

2 % 3 % 2 %

Pilene viser endringer fra 2016 målt i volum*

Hvert år publiserer SSB 
Satellittregnskapet for 
turisme, som har til formål å si 
noe om turismens økonomiske 
effekt på norsk økonomi.



20 Kilde 

Fra 2007, som er året før finanskrisen, har det samlede 
turistforbruket økt med 33 prosent. Utlendingers 
forbruk har økt med 40 prosent. Det er et høyt tall tatt 
i betraktning at det er langt færre utenlandske turister i 
Norge enn nordmenn. I tillegg er også norske næringers 
utgifter til forretningsreiser i Norge inkludert i tallene. Av 
økningen på 30,9 milliarder, er bidrag fra utlendinger på 
14,7 milliarder, som representerer 48 prosent av veksten.

Satellittregnskapet for turisme, SSB
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God utvikling fra 2007

Legg merke til veksten i 
utenlands konsum fra 2013. 
Ikke bare øker det, men 
veksten er større enn fra 
hjemmemarkedet.

Utenlandske turister bidro med halvparten av veksten fra 2007 til 2017
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Gjestedøgn for juli brukes for å isolere ferietrafikken fra den ikke påvirkbare yrkestrafikken.
SSB og Norges Bank

Den norske kronen har de siste årene ligget relativt lavt 
mot både euro, pund, amerikanske dollar, dansk og svensk 
krone. Reiseliv er en eksportnæring, som nyter godt av 
lav kronekurs. Et mål for Norges konkurranseevne er 
konkurransekursindeksen. Øker den, betyr det en svekket 
krone, noe som gjør Norge mer konkurransedyktig, og 
vice versa. Jo lavere kronekurs, jo sterkere blir Norges 
konkurranseevne. Det betyr igjen at utenlandske turister får 
mer for pengene i Norge. Her er det en klar sammenheng. 
En svekkelse av kronekursen fører til flere utenlandske 
gjestedøgn. 

Svekket kronekurs gir turister mer for pengene

Utviklingen i kokurransekursindeksen og utenlandske gjestedøgn følger hverandre.
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   Konsum av reiselivsprodukter          Turistkonsum utenom reiselivsprodukter

Reiselivsnæringen blir definert som overnatting, transport, 
servering, reisebyrå- og reisearrangørtjenester, samt 
kultur- og underholdningstjenester. 65 prosent av alt 
konsum blir brukt på disse næringene, mens 35 prosent 

går til andre næringer. Ser vi kun på utenlandske turister, 
bruker de en større andel penger, enn norske turister, på 
varer og tjenester som er utenfor reiselivsnæringen når de 
ferierer her. 

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

Norske næringers utgifter 
til forretningsreiser i Norge

Utlendingenes konsum i Norge

Norske husholdningers
turistkonsum i Norge

Totalt konsum 65 % 35 %

61 % 39 %

56 %

100 %

44 %

Turisters bidrag til norsk økonomi kommer 
andre enn kun reiselivsnæringen til gode

Hva går pengene til?
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Forbruket fordeler seg forskjellig mellom 
utlendinger og nordmenn
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Grafen er sortert etter totalkonsum

En nærmere titt på hvordan konsum av reiselivsprodukter fordeler seg

   Utlendinger          Nordmenn

Det som er interessant er hvordan forbruket fordeler seg 
mellom utlendinger og nordmenn. Ser vi på hva turister 
bruker penger på av reiselivsprodukter, bruker utlendinger 
mest til overnatting, servering og fly, mens 44 prosent går til 
konsum av varer og tjenester som faller utenfor det som er 
definert som reiselivsprodukter i Norge.

31 prosent av nordmenns konsum går til reisebyrå- og 
reisearrangørtjenester, med flytransport som nummer to. 
39 prosent av forbruket går til varer og tjenester utenom 
reiselivsprodukter.



24

Johnny Trasti, Trasti & Trine
Sara Johannessen
Visitnorway.com



25

innovasjonnorge.no

Kilde 

Reiselivsnæringen sysselsatte 166 400 personer i 2017. 
Det er en økning på to prosent, som tilsvarer 3 900 flere 
sysselsatte. Transport og serveringsvirksomhet har flest 
sysselsatte med en andel på hhv 31 og 30 prosent. Deretter 
kommer overnattingsvirksomheter som sysselsetter 
16 prosent av alle i reiselivsnæringen.

Pilene viser endring fra 2016.

Flere sysselsatte 
i reiselivsnæringen
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Satellittregnskapet for turisme, SSB

Sysselsatte i reiselivsnæringen

Er du interessert i antall 
sysselsatte i ditt fylke eller 
kommune, finnes disse tallene på  
www.visitnorway.no/innsikt 
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REISELIVSÅRET 2018 ga ny rekord 
for verdensturismen.

Verdens befolkning reiser som aldri før, og tall fra 
UNWTO viser at det var 1,4 milliarder reiser på tvers 
av landegrenser, med én overnatting eller mer. Det er 
en vekst på seks prosent fra 2017. Det betyr at antall 
internasjonale ankomster nådde 1,4 milliarder to år før 
prognosene til UNWTO spådde, som i 2010 la til grunn en 
gjennomsnittlig årlig vekst på fire prosent.

Rekord til tross; 2018 er det andre året på rad hvor veksten 
til Norge er lavere enn gjennomsnittlig vekst både i 
verden, og til Europa.

Reiselivsåret 2018

Internasjonal 
turisme og  
Norges andel

Som turisme regnes alle aktiviteter personer deltar 
på utenfor sitt ordinære hjemsted – uavhengig av 
formål. Det betyr at turisme inkluderer alle reiser, 
både feriereiser og forretningsreiser.
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Ny rekord for verdensturismen
Internasjonale turistankomster med minimum én overnatting

Tall i millioner
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Det var 1,4 milliarder reiser på 
tvers av landegrenser med én 
overnatting eller mer i 2018. 

Fordeling av internasjonale turistankomster
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Europa

Med over halvparten av alle ankomster er Europa fremdeles 
den mest besøkte verdensdelen. Slik har det alltid vært, men 

andelen er fallende. I 2018 er andelen 50,8 prosent, i 2014 lå 
andelen på 52 prosent, mens den i 1980 lå på 63 prosent. 

Europa er fremdeles mest besøkt
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Endringer i antall turistankomster i verden

VERDEN

AMERIKA  EUROPA  AFRIKA  MIDTØSTEN  ASIA OG  
    STILLEHAVSLANDENE
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Endringer i antall turistankomster i Europa og Norge
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Det svake resultatet for Nord-Europa, skyldes at 
innreisen til Storbritannia gikk ned med fem prosent. 
Storbritannia representerer halvparten av innreisen til 
regionen, derfor får en nedgang her stort utslag.
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Etter to sterke år, hvor innreisen til Norge økte mer enn 
resten av verden og våre naboland, snudde det i 2017. Da 
økte også innreisen til Norge, men i et lavere tempo. Tall 
for 2018 viser at utenlandske ankomster til norske hotell 
gikk ned med fem prosent. Innreisen til Europa ligger 

på seks prosent, men veksten er ikke likt fordelt innad i 
regionen. Nord-Europa kommer svakest ut med beskjedne 
0,2 prosent. Det er innreisen til Storbritannia (-5 %), som 
representerer halvparten av innreisen til regionen som er 
årsaken til regionens lave tall. 

Innreisen til Norge avtar
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Norges andel Ankomster

   Internasjonale ankomster ved norske hoteller          Norges andel av innreisen til Nord-Europa

Turistankomster med minimum én overnatting 
World Tourism Organization (UNWTO) og SSB
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Ankomster i verden og ved norske hotell

-5 %

-8 %
-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

2009200820072006200520042003200220012000 Prognose 2019201820172016201520142013201220112010

-1,5 %

8 %

3 % 3 %
3-4 %

5 % 5 %
4 % 4 % 4 % 4 %

6 %
7 %

9 % 9 %

12 % 12 %

7 %
8 %

-2 %
-1 %

-4 % -4 %
-5 % -5 %

-6 %

3 %

10 %

5 %
4 %

2 % 2 %

6 % 6 %
7 %

World Tourism Organization (UNWTO) og SSB

Noen hendelser og terroraksjoner som kan ha innvirkning på turismen

   Internasjonale turistankomster          Internasjonale turistankomster ved norske hoteller

11. september 
2001 Al Qaidas 
terror angrep 
i USA. 2 982 
mennesker 
døde. Følges 
av økonomisk 
nedgangstid.

2003 USA 
invaderer Irak. 
SARS-epidemien 
i Asia fører til at 
506 mennesker 
døde i løpet av 
mai. Epidemien 
går sterkt tilbake 
innen juli.

1. mars 2004
Tog bombene 
i Madrid. 191 
mennesker døde.

7. juli 2005
Selvmords-
bomber i 
Londons 
undergrunn. 52 
mennesker døde.

2008 
Finanskrisen 
utvikler seg fra 
midten  
av året.

2009 
Svineinfluensa 
(H1N1- viruset) 
brer om  
seg fra april.
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2010
Vulkanutbrudd 
på Island i april.

7. januar 2015 Terrorangrep mot 
satiremagasinet Charlie Hebdos 
redaksjon i Paris. 12 mennesker døde.
14. februar 2015  
Terror ved kulturhus og synagoge i 
København. To mennesker døde. 
19. august 2015 Terror angrep ved turist-
attraksjon i Istanbul, Tyrkia.
10. oktober 2015 Terror ved 
togstasjonen i Ankara. 500 såret.
13. november 2015 Terrorangrep ulike 
steder i Paris. 130 mennesker døde.

12. januar 2016 Selvmords-
angrep i et turiststrøk i Istanbul. 
13 utenlandske turister døde.
28. juni 2016 Selvmordsangrep 
på flyplassen Atatürk i Istanbul. 
36 mennesker døde.

14. juli 2016 Terrorangrep på 
strandpromenaden i Nice. 
86 mennesker døde.
19. desember 2016 Et vogntog 
kjørte inn i et julemarked  
i Berlin. 12 mennesker døde.
31. desember 2016 En mann 
gikk til angrep på en nattklubb  
i Istanbul. 39 mennesker døde.

22. mars 2017 Terrorangrep ved 
Westminster, London. 6 mennesker døde.
3. april 2017 Selvmordsangrep i en T-bane-
vogn i St. Petersburg. 14 mennesker døde.
7. april 2017 En lastebil kjørte inn i et 
varehus i gågaten i sentrum av Stockholm. 
Fem mennesker døde.
23. mai 2017 Selvmordsangrep etter en 
konsert i Manchester Arena.  
22 mennesker døde.
3. juni 2017 En varebil kjørte på fotgjengere 
på London Bridge, og knivstakk deretter på 
Borough Market. Syv mennesker døde. 
17. august 2017 En varebil kjørte inn i 
folkemengden i gaten La Rambla, Barcelona. 
14 mennesker døde.

11. desember 2018 
Terrorangrep på julemarked 
i Strasbourg. Åtte 
mennesker drept.

Brexit preget Storbritannia. 
Påvirket både innreise- og 
utreisetall.

22. juli 2011
Terror angrepene 
i Norge. 
77 mennesker 
døde.



36

Mørkonga, Ringerike
Anders Blesvik Gandrud
Visit Osloregionen
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2018 BLE NOK ET REKORDÅR for norsk reiseliv. Norge blir 
fremdeles vurdert blant de tryggeste reisemål i verden og søk 
etter Norge øker.

Det som preger 2018 er en god vintersesong med gode 
snøforhold, etterfølges av en strålende sommersesong med 
rekordvarme store deler av landet. Selv med god økning 
i antall gjestedøgn i vintermånedene (+6 %), forsterkes 
reiselivets utfordring ytterligere med størst tilvekst i 
sommermånedene (+2 %). Av tilveksten på 534 000 
flere kommersielle gjestedøgn det året, kom 365 770 av 
disse i sommersesongen. Det representerer en andel på 
68,5 prosent. Tilsvarende tall for 2017 var 66 prosent.

Trenden fra 2017 fortsetter også når det kommer til 
skjevfordeling over landet. I 2018 er det Fjord Norge (+3 %) 
og Østlandsfylkene (+2 %) som øker i antall kommersielle 
gjestedøgn.

Reiselivsåret 2018

Kjennetegn 
ved det norske 
reiselivsåret
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Redsel for terror er fremdeles til stede når ferier 
planlegges, og i begynnelsen av 2019 svarte 38 prosent at 
terrorfrykt vil ha en innvirkning på valg av feriemål i løpet 
av året. Det er flere enn i 2018. Norge blir som tidligere år, 
vurdert blant de tryggeste reisemål i verden.

Norge er blant de tryggeste 
reisemål i verden

Kilde: IPK International

Spørsmål:  
Påvirker terrorangrep og terrorvarsler hvordan du vil reise de neste 12 måneder?
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2019201820172016

61 % 55 % 63 % 62 %

39 % 45 % 37 % 38 %

   Nei          Ja

Analyseselskapet IPK International 
gjennomfører World Travel Monitor® 
i 42 land. I 2016 ble nye spørsmål 
inkludert, for å si noe om terrorens 
betydning for internasjonal turisme.
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Kilde Kilde: IPK International

Spørsmål: 
Ville du bekymre deg for terrortrusler hvis du reiste til følgende destinasjoner?
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Økt interesse for Norge gjenspeiles i flere søk på nett

Bloom Consulting

Økt interesse for Norge som ferieland, gjenspeiles også i økt 
etterspørsel på nett. I 2018 var det 8,3 millioner ferierelaterte 
søk etter Norge. Det er en økning på 21 prosent fra 2017. Ikke 
overraskende er det flest søk fra land som allerede i stor 
grad besøker Norge, slik som Tyskland, USA og UK. Spania 
og Kina er også høyt opp på listen.

Hva søker folk etter når de er interessert i en ferie 
i Norge? 
Også i søk på nett blir Norge forbundet med det 

2017 2018 Endring 2017–2018

Totalt antall søk 6 889 985 8 307 425 21 %
Tyskland                 798 413          988 172 23,8 %

USA                 688 760          787 871 14,4 %

UK                 537 627          562 384 4,6 %

Spania                 410 693          466 199 13,5 %

Kina                 212 978          353 345 65,9 %

Sverige                 267 253          324 840 21,5 %

Nederland                 285 406          311 590 9,2 %

Russland                 186 902          222 524 19,1 %

India                 147 383          201 182 36,5 %

Polen                 169 438          199 924 18,0 %

Japan                 162 079          196 056 21,0 %

Danmark                 159 261          177 411 11,4 %

Australia                 115 942          135 245 16,6 %

Østerrike                 108 018          130 143 20,5 %

Belgia                 112 846          126 544 12,1 %

Italia                 101 827          121 444 19,3 %

Canada                 102 450          121 051 18,2 %

Sveits                 101 704          116 289 14,3 %

Brasil                   82 202          103 398 25,8 %

Sør-Korea                   79 778          103 280 29,5 %

Andre markeder/resten             2 059 025       2 558 533 24,3 %

Land som søker mest etter norgesferie

naturskjønne. Mange søker etter fjorder, isbreer og 
nordlys, men også mer konkrete søk som ulike former for 
overnatting, byer og aktiviteter i naturen.

Congresses and Conventions øker mest
I 2018 var det søk etter Congresses and Conventions og 
sportslige arrangementer som økte mest. Økt interesse for 
øl og lokal ølbrygging gjenspeiles også i søk etter Norge. 
Søk etter «Beer tourism» dobles.

En rapport utarbeidet av 
Bloom Consulting på oppdrag 
fra Innovasjon Norge, viser 
utvikling i søk etter Norge som 
turistnasjon. De mest brukte 
søkemotorer i verden, som 
representerer en andel på 
90 prosent av alle søk i 
perioden, er overvåket. 
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 Søkeord Antall søk

Fjords and Glaciers  1 156 045 

Northern Lights  580 695 

Tourism  472 135 

Travel  469 930 

Camping  407 344 

Cruises  399 452 

Cities  353 403 

Holiday Packages  330 009 

Places to Visit  310 902 

Vacation Packages  257 037 

Visit  229 423 

Fishing  218 469 

Skiing  202 532 

Hiking  198 280 

Tours  191 303 

Jungles and Forests  188 067 

Hotels  185 552 

Topp 50 ferierelaterte søkeord/fraser i 2018

 Søkeord Økning 2017–2018

323,2 %

Sport Events 192,1 %

Beer Tourism 96,7 %

Cross Country Skiing 89,9 %

Nature Reserves 86,6 %

Snowboarding 70,6 %

Wine Tourism 68,5 %

Guided Tours 66,8 %

Shopping Outlets 63,7 %

Beach Resorts 59,2 %

River Cruises 57,9 %

UNESCO Tourism 53,7 %

Airbnb 52,6 %

Islands 48,2 %

Midnight Sun 43,9 %

Road Trips 43,3 %

Road Tours 40,6 %

50 søkeord/fraser* med størst vekst

 Søkeord Antall søk

Holiday Apartments  146 597 

Tourism Attractions  130 687 

Things to Do  125 239 

Igloos Ice Hotels  71 054 

Midnight Sun  70 124 

Natural Wonders  65 273 

Cabins  55 569 

Islands  54 712 

Ski Resorts  54 128 

Coastline  49 837 

Airbnb  48 861 

Road Trips  44 840 

Waterfalls  39 256 

Cottages  35 473 

Hostels  33 099 

Cross Country Skiing  31 978 

Cycling  30 353 

 Søkeord Antall søk

Beaches  28 930 

Holiday Houses  28 369 

Holiday Rentals  27 728 

Family Tourism  27 608 

Bus Tours  26 786 

Angling  26 692 

Catamarans and Barges  25 565 

Cathedrals  23 343 

Regions  22 759 

Lakes  22 005 

Accommodation  21 770 

Surf  20 558 

Bed and Breakfast  20 321 

Kayaking  20 267 

Backpackers  20 121 

Restaurants  19 922 

 Søkeord Økning 2017–2018

Eco Tourism 40,2 %

Aquariums 39,7 %

Cafes 38,7 %

Tourism 38,4 %

Rural Houses 38,1 %

Telemark Skiing 38,0 %

Family Tourism 37,9 %

Adventure Parks 37,7 %

Holiday Villages 36,9 %

Caves 36,1 %

Sledding 36,0 %

Sky Diving 35,1 %

Springs 35,1 %

Wildlife 35,1 %

Hunting 34,1 %

Volcanoes 33,8 %

Tents 33,6 %

 Søkeord Økning 2017–2018

Cruises 33,4 %

Ice Skating 33,2 %

Food Tourism 32,9 %

Catamarans and Barges 32,9 %

Bars and Pubs 32,7 %

Saunas 32,5 %

Cities 32,4 %

Caravans 31,2 %

Wood Houses 31,1 %

Boat Rentals 30,6 %

Things to Do 30,6 %

Bird Watching 29,7 %

Places to Visit 29,4 %

Coastline 29,3 %

Camping 29,2 %

Pilgrimage 28,6 %

*Søkeord/fraser med over 1 000 søk i perioden
Bloom Consulting

Congresses and Conventions
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Dt var 33,8 millioner gjestedøgn ved kommersielle 
overnattingssteder i 2018. Det er en økning på 1,5 prosent, 
som betyr litt over en halv million flere gjestedøgn. Norsk 
reiseliv har hatt en god utvikling de siste årene. Spesielt 

fra 2013 har antall gjestedøgn økt med 4,6 millioner, som 
tilsvarer en vekst på 16 prosent. Antall norske har økt med 
ti prosent, og utenlandske med 32 prosent.

Ny rekord i kommersielle gjestedøgn

SSB

2007 2010 2013 2016 2017 2018
Andel

2018
Endring

2017/2018
Endring 

2007–2018

I alt 28 663 930 28 540 497 29 243 016 33 114 132 33 296 767 33 812 674 100 % 2 % 18 %

Norge 20 338 157 20 637 311 21 551 330 23 387 248 23 348 139 23 684 456 70 % 1 % 16 %

Utlandet i alt 8 325 773 7 903 186 7 691 686 9 726 884 9 948 628 10 128 218 30 % 2 % 22 %

Tyskland 1 703 050 1 637 206 1 309 550 1 687 582 1 725 066 1 830 027 18 % 6 % 7 %

Sverige 912 915 958 838 999 339 1 189 888 1 168 554 1 126 646 11 % -4 % 23 %

USA 330 727 315 436 303 199 496 626 671 385 815 656 8 % 21 % 147 %

Danmark 1 006 816 914 053 835 121 828 916 776 196 757 113 7 % -2 % -25 %

Nederland 873 342 799 515 519 989 658 478 716 308 735 973 7 % 3 % -16 %

Storbritannia 755 172 520 428 581 496 734 876 716 930 627 203 6 % -13 % -17 %

Kina 70 694 68 133 161 878 392 529 476 767 450 827 4 % -5 % 538 %

Frankrike 291 826 318 280 285 525 372 107 382 769 414 147 4 % 8 % 42 %

Spania 313 766 245 638 174 862 304 303 346 610 342 877 3 % -1 % 9 %

Italia 228 275 222 540 164 254 235 288 250 876 271 612 3 % 8 % 19 %

Sveits 121 970 133 159 139 545 204 456 225 576 234 924 2 % 4 % 93 %

Belgia 65 857 88 866 81 671 130 164 145 375 148 671 1 % 2 % 126 %

Russland 130 434 172 811 211 805 105 285 123 604 133 851 1 % 8 % 3 %

Australia 41 620 43 917 61 294 87 498 113 341 122 733 1 % 8 % 195 %

Østerrike 64 536 76 045 67 776 98 760 97 424 112 046 1 % 15 % 74 %

Sør-Korea 40 609 38 008 57 042 88 157 120 540 104 921 1 % -13 % 158 %

Japan 115 962 104 014 103 882 111 579 111 976 104 463 1 % -7 % -10 %

Brasil 13 847 22 882 38 999 35 582 68 167 50 485 0 % -26 % 265 %

Markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing
Tabellen er sortert etter størst andel i 2018



43

innovasjonnorge.no

Kilde SSB

Nærmarkedene er fremdeles viktigst for norsk reiseliv, 
men de vokser ikke i samme tempo som de oversjøiske, 
som tar en stadig større andel hvert år. I 2018 er USA for 
første gang det tredje største utenlandsmarkedet, foran 
Danmark, Nederland og Storbritannia, og er det markedet 
som de siste årene har vokst hurtigst. Bare i fjor lå USA 

på en sjetteplass i oversikten over de største markedene. 
Et annet særtrekk ved året som er verdt å trekke frem, 
er nedgang fra Kina på seks prosent. Det betyr at den 
sammenhengende veksten i kinesiske gjestedøgn i Norge 
fra 2010 er brutt. 

Sammensetningen av utenlandske gjestedøgn

Prosentendring markeder
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Reiselivsnæringen i Norge er svært sesongbasert, med 
over halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene 
mai til august. Det er også disse månedene som har hatt 

størst tilvekst de siste årene. I 2018 var det 532 000 flere 
gjestedøgn, og 68 prosent av disse kom i sommermånedene. 
I 2016 og 2017 var samme andel 66 prosent.

Kommersielle gjestedøgn gjennom året

SSB

Utvikling i kommersielle gjestedøgn gjennom året

   Alle gjestedøgn          Norske gjestedøgn          Utenlandske gjestedøgn
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Hovedstaden og Fjord Norge har en god vekst i både 
sommer- og vintersesongen. Resten av østlandsfylkene 
øker med en prosent, mye grunnet en god vintersesong. 
Nedgangen i Nord-Norge kan skyldes dårlig vær, som gjorde 
at nordmenn sviktet landsdelen i sommersesongen.

Økt antall gjestedøgn på Østlandet og i Fjord Norge

SSB

Utvikling av kommersielle gjestedøgn per landsdel

Nord-Norge -1 %

Trøndelag -1 %

Fjord Norge +3 % Østlandet uten Oslo og Akershus +1 %

Sørlandet 0 %

Oslo og Akershus +4 %

Illustrasjonen viser endring i norske og utenlandske gjestedøgn 2017–2018.
Hele landet hadde en samlet vekst på 2 prosent.
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Utvikling av utenlandske gjestedøgn fra 2005–2018
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Tall fra UNWTO viser at verdens befolkning reiser mer 
og mer hvert år. Bedre og billigere flytilbud har gjort at 
hver lille krok i verden er tilgjengelig for turister, og flere 
nasjonaliteter finner også veien til Norge.

I 2005 var 11 prosent av alle utenlandske kommersielle 
gjestedøgn fra land utenfor Europa. Nå er denne andelen 
23 prosent. Så ikke bare kommer det flere til Norge, 

Verdens befolkning reiser stadig mer, 
og flere finner veien hit

men veksten fra oversjøiske markeder er større enn fra 
europeiske markeder. 

Fra 2005 til 2018 har antall utenlandske gjestedøgn økt med 
2,5 millioner. Hele 1, 5 millioner, som tilsvarer 61 prosent, er 
fra land utenfor Europa.
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Sota Sæter
Christian Roth Christensen

Visitnorway.com

Utvikling i gjestedøgn fra land utenfor Europa

   Europa          Øvrig
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Nærmarkedene vokser ikke i samme tempo som de oversjøiske, som tar en stadig større andel hvert år.  
I 2005 var 11 prosent av alle gjestedøgn fra land utenfor Europa, i 2018 er andelen økt til 23 prosent.
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Sammensetningen av utenlandske gjestedøgn per måned

Utvikling utenlandske kommersielle gjestedøgn
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SSB

Den store veksten fra oversjøiske markeder er med på å endre sammensetningen av utenlandske gjestedøgn. Spesielt 
har veksten ført til at i måneder som mai, september, oktober, november og desember utgjør disse en betydelig andel av 
utenlandske gjestedøgn. 

Veksten fra oversjøiske markeder er sterk gjennom hele året 

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %

250 %

300 %

350 %

400 %

DesemberNovemberOktoberSeptemberAugustJuliJuniMaiAprilMarsFebruarJanuar

283 %
301 %

270 %

184 % 187 %

141 %

167 %
178 % 185 %

208 %
186 %

359 %

11 % 4 % 9 % 9 %1 % 1 %

51 % 58 %
37 % 46 % 46 %

32 %

   Endring europeiske gjestedøgn          Endring resten av verden



49

innovasjonnorge.no Utsikt fra Fløyen
Evikka

Shutterstock.com



50

Grünerløkka, Oslo
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Visitnorway.com
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IKKE NOK å være vakker.

De sterkeste assosiasjoner folk har til Norge er natur med 
fjorder, fjell og nordlys. Norge har en sterk posisjon innen 
naturbasert turisme, men hadde alle som forbinder Norge 
med vakker natur besøkt oss, hadde det vært flere turister 
her. For å tiltrekke oss flere reisende gjennom hele året, 
som også har et høyt døgnforbruk, må assosiasjonene 
utvides. Vi må fortelle historier om et Norge som byr på 
spennende kultur og historie, og gode matopplevelser. At 
Norge også er et sted for urbane opplevelser og at vi som 
bor her er imøtekomne og gjestfrie. Samtidig blir det mer 
og mer viktig å vise at vi har bærekraftige alternativer, viser 
Innovasjon Norges merkevaretracker. 

På rett vei
Samme undersøkelse viser, at det er flere nå enn tidligere, 
som nettopp forbinder Norge med disse utsagnene. Det 
gjenspeiles også blant dem som besøker oss. De oppsøker 
både kultur og natur. Det er ikke lenger noe enten eller, 
men ja takk, begge deler.

Reiselivsåret 2018

Oppfatning av 
Norge som feriemål 
og kjennetegn ved 
de som besøker oss
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Top of mind om Norge som reisemål

Fjorder, fjell og naturfenomener er de vanligste 
assosiasjonene til Norge

Ordskyen er basert på følgende spørsmål: «Hva er det 
første som faller deg inn når du tenker på Norge som 
reisemål og ferieopplevelser i Norge?»

Merkevaretracker, Innovasjon Norge
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DYRTFISKE BERGEN KULTURLOFOTEN
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Koblingen mellom kultur og natur 
er svært viktig

Figuren viser at hvis vi i større grad får frem at vi 
tilbyr et stort utvalg av bærekraftige alternativer, øker 
sannsynligheten for å reise hit med 42 prosent. Det samme 
gjør assosiasjoner om at nordmenn er gjestfrie. Får vi 

frem at det er gode muligheter for å oppleve spennende 
kultur og historie, øker reiselysten med 39 prosent. Det 
er en indikasjon på at koblingen mellom kultur, natur og 
bærekraft er svært viktig for Norge som ferieland fremover.

Merkevaretracker, Innovasjon Norge

Sannsynligheten for å besøke Norge øker, når utenlandske turister er enig 
i at utsagnet passer til Norge

Merkevaretracker, Innovasjon Norge
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Norsk reiseliv på rett vei

De siste årene har norsk reiseliv greid å bevege 
målgruppens oppfatning av Norge i riktig retning. I 2018 
er det 68 prosent som assosierte Norge med spennende 
kultur og historie. Det er 16 prosent flere enn for få år siden. 
Flere forbinder nordmenn med gjestfrihet og 25 prosent 
flere er sikker på at en ferie i Norge også byr på spennende 
byopplevelser.

Merkevaretracker, Innovasjon Norge

68 % +16 %

64 % +4 %

56 % +25 %

53 % +29 %

48 % +17 %

Utvikling de siste årene
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En norgesferie assosieres med mer enn kun natur 
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Kultur og natur hånd i hånd 

– Mange som besøker oss i dag kommer for å oppleve både 
kultur og natur.

En stor andel av ferieturistene i Norge anser én eller 
flere kulturelle aktiviteter som viktig for ferien, men ofte 
i kombinasjon med naturaktiviteter. Det er kun ca. tre 
prosent av de utenlandske turistene som utelukkende er 
interessert i kulturelle aktiviteter. Norge har en veletablerte 
posisjon innen naturbasert turisme, så det å oppleve 
naturen er viktig for de fleste som ferierer her. Ønsket om å 
oppleve kultur kommer i tillegg.

Kulturaktiviteter driver forbruk og verdiskapning
I motsetning til naturaktiviteter som i mange tilfeller 
er gratis og dermed medfører et lavt forbruk, så bidrar 
kulturaktivitetene til et økt forbruk. Det er nettopp av den 
grunn kombinasjonen mellom kultur- og naturbaserte 
aktiviteter er viktig, ettersom det i større grad bidrar til 
verdiskapning. 

Dagstur til Innerdalen
Thomas Rasmus Skaug

Visitnorway.com
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Kulturinteresserte er også interessert
i naturopplevelser

En stor andel av de feriereisende velger å kombinere 
flere ulike typer aktiviteter og opplevelser på reisen i 
Norge. Dette gjelder særlig de utenlandske besøkende 
hvor 42 prosent svarer at både kultur, natur og 
utendørsaktiviteter er svært viktig for dem på norgesferien. 

Det er kun tre prosent av de utenlandske feriereisende og 
ti prosent av de norske, som utelukkende er interessert 
i kulturopplevelser. 

Kombinasjoner av aktiviteter/opplevelser

10 % 10 % 3 %

3 % 19 % 2 %

Utenlandske

Norske Kulturelt
aktive turister

Kulturelt 
aktive turister

Utenlandske

Norske

3 % 19 % 42 % 66 %2 %

10 % 10 % 34 %3 %

Turistundersøkelsen 2018, Innovasjon Norge

Kun kulturelt aktive

Både kulturelt aktiv og naturturist

Både kulturelt aktiv og aktiv utendørs

Både kulturelt aktiv, naturturist og aktiv utendørsturister

66 %

57 % kulturelt aktive turister

kulturelt aktive turister
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... at minst to av følgende aktiviteter 
er «svært viktige» på ferien i Norge:

•   Kulinariske opplevelser

•   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 kulturelt aktive turister

Ulike typer reisende er definert ut ifra de som har oppgitt …

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

Naturturister

... at minst to av følgende aktiviteter 
er «svært viktige» på ferien i Norge:

•   Oppleve naturen

•   Oppleve nordlyset

•   Oppleve fjellene

•   Oppleve fjordene

•   Besøke nasjonalparker

•   Oppleve midnattssolen

•   Oppleve dyrelivet

Turistundersøkelsen 2018, Innovasjon Norge
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Grupper av utenlandske turister

Hva er kultur?
Noen forbinder kultur med museum, historiske steder, 
teater og konserter, mens andre tenker på lokal kultur 
og levemåte, spise lokalmat og komme i kontakt med 

Ikke brukerne Kulturarv og historie Kunst og scene
«Ikke brukerne» prioriterer kulturelle 
aktiviteter i svært begrenset omfang. 
Det er andre typer aktiviteter og 
opplevelser som er viktigere for denne 
gruppen på feriereisen i Norge.

«Kulturarv og historie» er de som 
ønsker å fordype seg i historien og 
kulturen til stedet de besøker. De vil 
besøke historiske bygninger og steder, 
museer og dra på sightseeing.

«Kunst og scene» er de turistene som 
oppgir at kulturopplevelser som f.eks. 
teater, opera og konserter, moderne 
kunst og museer er svært viktig på 
reisen i Norge. Ofte i kombinasjon 
med kulinariske matopplevelser og 
shopping.

De utenlandske turistene kan grupperes i fem gruppen. Den ene gruppen er ikke interessert i kulturaktiviteter i det hele tatt. 
De representerer en andel på 29 prosent. Resten benytter seg av ulike kulturtilbud i Norge. 

29 % 16 %

26 % 24 %

4 %29 % 16 %

26 % 24 %

4 %29 % 16 %

26 % 24 %

4 %

lokalbefolkningen. For å forstå de som besøker Norge, er 
de utenlandske besøkende delt inn i ulike grupper, ut fra 
hva de gjør i ferien.

Turistundersøkelsen 2018, Innovasjon Norge

Dronningruta
Christian Roth Christensen
Visitnorway.com

KODE Kunstmuseer
Martin Håndlykken
Visitnorway.com

Konsertpublikum
Bergen Reiselivslag/Eivind Senneset
VisitBergen.com
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Livsstil og levemåte Storbrukere
«Livsstil og levemåte» er de kulturelt 
interesserte turistene som er opptatt av  
å komme i kontakt med lokalbefolknin-
gen og lokal kultur. De vil oppleve byen 
og livet til lokalbefolkningen, nasjonale 
feiringer og festivaler, lokal historie og 
livsstil, og ikke minst kulinariske opple-
velser og matopplevelser.

«Storbrukere» er de turistene som 
vurderer et bredt spekter av kulturelle 
aktiviteter som viktige på ferien i 
Norge. Dette er turister som søker en 
allsidig kulturopplevelse som å besøke 
historiske steder og museer, oppleve 
lokal kultur, kulinariske opplevelser mv.

29 % 16 %

26 % 24 %

4 %29 % 16 %

26 % 24 %

4 %
Vippa
Tord Baklund
Visitnorway.com

Gjester på Hoelstuen
Benjamin A. Ward
Visitnorway.com



60 Kilde 

Aktiviteter og døgnforbruk for utenlandske feriereisende

De utenlandske feriereisende som oppgir de kulturelle 
aktivitetene (i rødt) som «svært viktig», har generelt 
et høyere døgnforbruk enn de øvrige utenlandske 
feriereisende. Dette gjør seg særlige gjeldende blant de som 
går på teater, ballet, konserter og/eller operaforestillinger, 
hvor døgnforbruket ligger i overkant av 40 prosent høyere 
enn gjennomsnittet. Sightseeing og det å oppleve lokal 

kultur, livsstil og tradisjon er de kulturelle aktivitetene som 
flest oppgir som «svært viktig», hvor døgnforbruket ligger 
mellom 10–12 prosent over gjennomsnittet.

Den kulturelle aktiviteten som samlet sett gir størst 
økonomisk betydning (andel «svært viktig» * forbruk) er 
matopplevelser.

Døgnforbruket på tvers av aktiviteter. Resultatet er basert på de utenlandske ferie-
reisende som har angitt aktiviteten som «svært viktig» for norgesferien, sommeren 2018
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Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Økonomisk betydning er beregnet slik: 
prosentvis andel som har oppgitt aktiviteten som «svært viktig» 
* prosentvis andel høyere forbruk.

Utenlandske feriereisende som er kulturelt aktive har et høyere døgnforbruk.
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Aktiviteter og døgnforbruk for norske feriereisende

Overordnet oppgir de norske feriereisende i mindre grad de 
kulturelle aktivitetene som «svært viktig». Blant de norske 
som faktisk er kulturelt aktive er det heller ikke i like stor 
grad knyttet til et høyere døgnforbruk, slik som det er for 
det utenlandske. Det er dog noen kulturelle aktiviteter som 
skiller seg ut med et høyere døgnforbruk også blant de 
norske. Dette f.eks. det å oppleve moderne kunst og gå på 
teater, ballet, konsert og/eller operaforestillinger. 

De norske feriereisende som synes kultur er viktig, ser ut til å 
ha den kulturelle aktiviteten som mål for reisen, og ikke som 
en del av mange andre aktiviteter som de utenlandske har.

Døgnforbruket på tvers av aktiviteter. Ut fra norske ferier eisende som har angitt 
aktiviteten som «svært viktig» for norgesferien, sommeren 2018
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Økonomisk betydning er beregnet slik: 
prosentvis andel som har oppgitt aktiviteten som «svært viktig» 
* prosentvis andel høyere forbruk.

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

For mer informasjon om bruk av kultur og  
natur per landsdel, finnes hele rapporten på  
visitnorway.no/innsikt 
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Ulikheter mellom markeder

Fjernmarkedene er noe mer opptatt av kultur, mens 
nærmarkedene er mer opptatt av natur.

Det er turister fra USA og Canada som er mest interessert 
i kulturaktiviteter, mens nærmarked som Belgia og Polen 
er betydelig mindre interessert. Det er kanskje logisk 
ettersom kulturen til de fjerne markedene ofte er mer ulik 
den norske, og når de har reist så langt er de interessert 

i å ta del i alt Norge har å by på. Det er også mange 
kulturinteresserte fra de markeder hvor vi har mange 
førstegangsbesøkende fra. 

Uavhengig av dette, er det kombinasjonen mellom 
kultur og natur som er motivasjonen for de aller fleste 
utenlandske turistene. Den minste gruppen, er de som kun 
er interessert i en aktiv ferie.

Betydningen av ulike typer aktiviteter fordelt på utenlandske turister
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Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

   % Kultur                                                   % Natur                                                   % Aktiv



63

innovasjonnorge.no

Kilde 

Tilfredshet med norgesferien

Tilfredshet og anbefalingsvillighet for norske og 
utenlandske feriereisende.

De som ferierer her, er over middels fornøyd med det 
meste. Det interessante er at både norske og utenlandske 
ferierende er samstemte i tilbakemeldingene. Selv om de 

utenlandske er litt mer tilfreds med ferien og vil i noe større 
grad anbefale en ferie i Norge til andre. Dessverre er det 
nok en gang, forholdet mellom pris og kvalitet som kommer 
dårligst ut, og de utenlandske turistene er litt mindre 
fornøyd med shoppingmulighetene enn de norske. 

Tilfredshet og anbefaling

Tilfredshet med deler av ferien

   Norske feriereisende          Utenlandske feriereisende

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge
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Amerikanere er vår fremste ambassadører

NPS står for Net Promoter Score, som regnes ut fra de 
besøkenes anbefalingsvillighet på en skala fra 0–10. 

90 prosent av våre besøkende svarere mellom syv og ti på 
spørsmålet om de vil anbefale en ferie i Norge til andre. 
Samlet er resultatet bra, men svarene varierer mellom 

markedene. Amerikanere, australiere og italienere er våre 
fremste ambassadører, som i størst grad vil anbefale andre å 
reise til Norge. De minst anbefalingsvillige er nederlendere, 
dansker og svensker, som er med på å trekke snittet ned.
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Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

NPS på tvers av feriemarkeder
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Hva skal til for at de som besøker oss, 
anbefaler en norgesferie til andre?

En ting er hvordan turistene vurderer de ulike deler 
ved ferien, noe annet er om de vil anbefale andre å 
reise hit. Analyser blant de utenlandske ferierende 
viser at overnattingsstedet har størst betydning for 

totalopplevelsen, tett etterfulgt av aktivitetsmuligheter og 
om de synes lokalbefolkningen er gjestfri. Turistene er ikke 
fornøyd med pris i forhold til kvalitet, og dette forholdet 
forklarer ni prosent av den overordnede tilfredsheten.

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Hvilke forhold driver anbefalingsvilligheten blant de utenlandske feriereisende?
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De som ferierer her, legger vekt på det samme, uavhengig 
om de er utenlandske eller nordmenn som feriere i eget 
land. Det er aktivitetsmuligheter, møte med mennesker og 
overnattingsstedene som også betyr mest for de norske. 

Det interessante er at pris i forhold til kvalitet, kun påvirker 
den totale opplevelsen i liten grad (3 %). Selv om heller ikke 
nordmenn synes prisen var i samsvar med kvaliteten de 
opplevde.

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Hvilke forhold driver anbefalingsvilligheten blant de norske feriereisende?
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Turister er mest fornøyd med ferien i Nord-Norge og Trøndelag

De utenlandske turistene er over gjennomsnittet fornøyd 
med oppholdet i Nord-Norge, Trøndelag og Sørlandet.  
De norske feriereisende er enige i vurderingen av Nord-

Norge og Trøndelag, men er i tillegg veldig fornøyd med 
Oslo og Akershus.

For mer informasjon om tilfredshet per 
landsdel, finnes hele rapporten på  
visitnorway.no/innsikt 
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*Østlandet uten Oslo & Akershus
Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Tilfredshet fordelt etter regioner
Gjennomsnitt på skala fra 1–10, hvor 10 er positiv. 
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Transportmåte til Norge

60 prosent av alle som kommer til Norge,  
kommer med fly 
Blant forretningsreisende ligger andelen på hele 88 prosent, 
og SAS er det foretrukne enkeltselskap. Blant de som 

kommer til Norge på ferie, er andelen 52 prosent. En stor 
andel kommer også med bil. Det er særlig besøkende 
fra nærmarkedene som Nederland, Sverige, Tyskland og 
Danmark som i stor grad kommer med egen bil og/eller ferge.
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Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Tall i prosent

   Utenlandske turister i alt          Utenlandske feriereisende          Utenlandske forretningsreisende
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Halvparten av alle feriereisende kommer til Norge med fly

FergeFly Bil Bil med campingvogn/campingbil Tog

Turbuss/rutebuss Motorsykkel Annet
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Hvilepause, Litlefjellet, Isfjorden
Mattias Fredriksson Photography AB
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Etter de to siste somrenes mange debatter rundt overturisme 
ønsket Innovasjon Norge å ta problemstillingen på alvor. 
Derfor ble det i oktober 2018, for første gang, gjennomført 
en landsdekkende undersøkelse som måler nordmenns 
syn på turisme. Det er ingen tvil om at turisme gir økt 
velstand, økonomisk vekst og sysselsetting, men mangel på 
toalettfasiliteter, forsøpling og køer har preget mediebildet. 

Reiselivsnæringen i Norge er svært sesongbasert, med over 
halvparten av alle gjestedøgn i sommermånedene. Det er 
også i denne perioden det har vært størst økning av turister 
de siste årene. Veksten i sommersesongen er heller ikke likt 
fordelt utover landet, men er i stor grad konsentrert i enkelte 
avgrensede området. Derfor var det viktig å måle nordmenns 
syn på turisme generelt, og definerte pressområder spesielt.

FOR FØRSTE GANG er det gjennomført en landsdekkende undersøkelse for
å ta pulsen på nordmenns holdninger til turisme. Det er også første gang 
turister er blitt spurt om temaet.

Innbyggerundersøkelsen har 
til hensikt å måle nordmenns 
holdninger til turismen, på 
godt og vondt. Både hold-
ninger til dagens turisme, og 
ønsket utvikling.

Opplevelse av 
masseturisme 
i Norge
– Nordmenns og de besøkendes perspektiv
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Bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen legger til grunn at både sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter er 
hensyntatt. Derfor er det viktig å måle nordmenns holdninger til turisme.

Målet er å ha en bærekraftig utvikling, 
men hva menes med bærekraftig utvikling?
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Hvordan vurderer du antallet turister i dag..?

Bærekraftbegrepet er tredelt

... der du bor

Nordmenns syn på turisme 2018. Innovasjon Norge

De som svarte at det er 
«for mange» turister fikk et 
oppfølgingsspørsmål. Her 
svarte majoriteten at det ikke 
er for mange turister hele 
tiden, men fra tid til annen.
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Fordelt på landsdeler er det kanskje ikke overraskende at det er innbyggere i Fjord 
Norge og Nord-Norge som i størst grad synes det er for mange turister. 

Nordmenns syn på turisme 2018. Innovasjon Norge

Par tar selfie
Anton Ligaarden
Visitnorway.com
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   Landet          Pressområde

Turisme skaper stolthet
Vi er stolte over at utenlandske turister velger Norge som 
reisemål. Vi er enige om at turister som besøker oss får 
produkter og opplevelser i verdensklasse, og vi ønsker de 
som kommer en god opplevelse. 

Resultater for hele landet viser at nordmenn i stor grad 
ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for 

nyetablering og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. 
Rett og slett bidrar til optimisme og fremtidstro lokalt. 

Nordmenn synes turisme bringer med seg mer flere positive, 
enn negative sider. Folk i områder med mye turisme, er i 
større grad enn resten av befolkningen, klar over turismens 
positive betydning. Samtidig som de også er bevisst 
medaljens negative bakside. 

Nordmenn er stort sett positive til turisme

Folk i områder med mye turisme er klar over 
turismens positive betydning, men det er enighet 
om at turisme ikke bidrar til bedring av 
infrastruktur (veier, turstier, skilting) eller bedre 
aktivitets- og kulturtilbud lokalt. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om fordeler ved turisme der du bor?
Andel Helt-/Delvis enig.

Nordmenns syn på turisme 2018. Innovasjon Norge
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Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om utfordringer ved turisme der du bor?
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   Landet          Pressområde

Det at turisme knyttes til forsøpling vurderes likt i og 
utenfor pressområdene. Ellers fremhever særlig bosatte i 
pressområder trafikale utfordringer, slitasje på naturen, og 
fire av ti mener at turister tar seg til rette.

Det er delte meninger om turisme er bærekraftig. Mange 
mener turister legger igjen for lite penger, og at vi kan bli 
flinkere til å tjene penger på de som som kommer. 

Turismens bakside

At turistene forsøpler er «alle» 
enige om, landet er mye mer 
delt i turismens negative 
innvirkning enn positive.

Andel Helt-/Delvis enig.

Nordmenns syn på turisme 2018. Innovasjon Norge
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Nordmenns syn på fremtidig turisme: ønsker vi samme til noe økende volum.
Fremtidsønskene speiler dagens erfaringer

Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene?
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   Landet         Pressområde

   Hele landet         Pressområde

Blant de mest negative, i henhold til dagen erfaringer, ønsker tre av ti at antallet turister reduseres, mens halvparten ønsker 
stabilisering på dagens nivå. Blant de mest positive, sier åtte av ti at de ønsker flere turister – tre av ti sier «mye flere».
Det vil si – ønsket om reduksjon er stort sett avgrenset til de aller mest negative.

Nordmenns syn på turisme 2018. Innovasjon Norge
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«Stedene jeg besøkte, føltes overfylte fordi det var for mange turister der»

IPK International gjennomfører en verdensomspennende 
undersøkelsen, som viser at 28 prosent av alle reisende i 
2018 var plaget av masseturisme. Og hele 12 prosent svarte 
at mengden av turister ødela opplevelsen av reisemålet.

I Norge spurte vi turistene det samme, og 47 prosent av de 

utenlandske turistene svarte at de i ulik grad hadde opplevd 
masseturisme. Kun fire prosent svarte «ja, i stor grad», mens 
43 prosent svarte at de hadde oppleve noe. Det interessante 
er at det er en direkte sammenheng mellom dette og 
tilfredsheten med norgeferien. Tilfredsheten med oppholdet 
synker etter grad av opplevd masseturisme.

Hvordan opplever de besøkende situasjonen?

47 prosent av utenlandske turister 
opplevde noen liten eller større grad av 
masseturisme under oppholdet.

   Utenlandske feriereisende

Feriereisende sommeren 2018

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge
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Frognerparken, Oslo
Ian_Stewart
Shutterstock.com

Svarene fra utenlandske feriereisende sommeren 2018

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge
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Det er sammenheng mellom opplevelse av «masseturisme» og tilfredshet med ferien 
Tilfredsheten med norgesferien går ned når turisten opplever at det har vært fullt 
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Forventninger styrer opplevelsen
Mange forbinder Norge med en vakker, men folketom destinasjon

Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Når utenlandske turister blir spurt om hovedmotiv for 
å reise hit, svarer over halvparten at de valgte en ferie i 
Norge for å slippe unna dagliglivets stress og koble av. 
Mange svarer også at de ville oppleve et sted som ikke har 

mange besøkende og som ikke er ødelagt av turister. Når 
de da opplever at det er mange andre turister her, kan opp-
levelsen bli noe annet enn det de hadde ventet seg.  Det 
virker også negativt inn på tilfredsheten med besøket.
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Tilfredshet
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FÆRRE UTENLANDSFERIER og flere reiser i eget land, førte til at 
pengebruken gikk ned.

I 2018 gjennomførte nordmenn i alt 22,2 millioner 
feriereiser i inn- og utland. Det er en økning på 21 prosent, 
som betyr 3,9 millioner flere reiser, sammenliknet med 
2017. Antall feriereiser i eget land økte med 38 prosent, 
som tilsvarer i underkant av 4,3 millioner flere reiser. Antall 
utenlandsferier gikk ned med seks prosent, som betyr en 
nedgang på 440 000.

Det er antall korte feriereiser som økte
Mens det spesielt var antall lengre feriereiser til utlandet 
som gikk ned, økte antall kortere reiser i eget land. 

Med kortere reiser, menes varighet på inntil tre dager, og 
i tallene fra SSB kommer det frem at økningen av ferier 
i Norge skyldes en god økning i korte feriereiser på 2,3 
dager. 2018 var et år preget av en vintersesong med gode 
snøforhold, og sommeren var både lang og varm i store 
deler av landet. Det førte til at vi tok kortere turer for å 
komme bort/brukte helgene til å reise bort. 

Nordmenns 
ferie vaner  
i inn- og utland

70 prosent av alle feriereiser var i Norge, men kun 
33 prosent av feriebudsjettet ble lagt igjen her. 
Resten ble brukt på utenlandsferiene. 
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15,66 millioner feriereiser i Norge, betyr at 70 prosent av 
alle ferier ble lagt til eget land. Nordmenn har alltid feriert 
mest her hjemme, og det er ikke et særnorsk fenomen. 
Sett under ett, har alle EU-borgere samme reisemønster 

som nordmenn når det kommer til fordelingen mellom 
innenlands- og utenlandsreiser. Omtrent to av tre reiser 
foretatt av EU-borgere, er i eget hjemland, viser tall fra det 
europeiske statistikkbyrået (Eurostat).

Ferie- og fritidsreiser

To av tre feriereiser er innenlands

Reiseundersøkelsen, SSB
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I motsetning til utenlandsferier, som er over flere dager, 
er den typiske norgesferien av kortere varighet, slik som 
helgeturer. Kun 30 prosent av alle ferier her hjemme er på 
fire dager eller mer.

Ferie- og fritidsovernattinger

Typisk med korte feriereiser

Reiseundersøkelsen, SSB
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Nordmenn brukte i underkant av 132 milliarder kroner på 
feriereiser i 2018. Det er en nedgang på ti prosent, eller 
15 milliarder kroner, sammenliknet med 2017. Årsaken er 
at vi reiste på færre utenlandsreiser. Nordmenn brukte 88 

milliarder på feriereiser i utlandet, som er en nedgang på 
17 prosent. Til tross for at vi var på flest ferier i eget land, 
var forbruket på 43, 6 milliarder, som er under halvparten 
av det vi brukte i utlandet.

Ferie- og fritidsforbruk

Pengene sitter løsere utenlands

Reiseundersøkelsen, SSB

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

36 % 36 % 34 %
31 % 31 %

33 %
31 %

28 %
25 %

27 % 26 % 26 % 28 % 27 %

Andel i Norge

0

20 000 000 000

40 000 000 000

60 000 000 000

80 000 000 000

100 000 000 000

120 000 000 000

140 000 000 000

160 000 000 000

2006200520042003

43 %

36 % 36 % 34 %

33 %

   Ferieforbruk i Norge          Ferieforbruk i utlandet          Andel ferieforbruk i Norge



85

innovasjonnorge.no

Kilde 

CRUISE er kun en liten andel av 
total ferietrafikk.

Med 27,2 millioner passasjerer ble 2018 nok et år med 
vekst i internasjonal turisme. Det var en vekst på fem 
prosent, som tilsvarer 1,4 millioner flere cruisepassasjerer 
det året.

Man kan kanskje få inntrykk av at cruise som ferieform 
er større enn det den er. Det er stadig flere som velger et 
cruise, men tall fra IPK International viser at cruise som 
ferieform kun representerer en andel på tre prosent av 
verdensturismen i 2018.

Flere kommer til Norge på en cruiseferie
Det er også flere som velger å komme til Norge på 
et cruise. I 2018 kom 852 241 cruisepassasjerer til 
norske havner. Det en vekst på 14 prosent fra 2017 og 
representerer 102 827 flere passasjerer. Cruiseskip 
besøker ofte flere havner, så teller man samme gjest 
ved alle havnene skipet besøkte under norgesoppholdet 
blir totalen 3 436 376 dagsbesøkende til norske havner. 
Det skal sies at det ikke finnes statistikk på om disse 
passasjerene faktisk gikk i land i alle havner de hadde 
mulighet.

Det er også flest tyskere som kommer til Norge på 
et cruise
Tyskland er det største markedet, målt i landbasert 
turisme, og er også det største markedet målt i antall 
cruisepassasjerer. I 2018 var hovedmarkedene Tyskland, 
Storbritannia og USA, som til sammen representerte en 
andel på 68 prosent av alle cruisepassasjerer.

Cruise

 LAND Antall passasjerer i 2018 Endring fra 2017

Tyskland 275 115  19 %

Storbritannia 200 027 22 %

USA 104 757 6 %

Italia 39 898 6 %

Spania 39 062 0 %

Frankrike 20 215 -10 %

Australia 19 111 25 %

Canada 18 419 3 %

Nederland 18 023 -4 %

Belgia 12 060 6 %

Andre nasjonaliteter 105 554 14 %

Totalt 852 241 14 %

 HAVN

Bergen 597 217

Geirangerfjorden Geiranger 356 707

Stavanger 333 000

Ålesund 306 647

Flåm 257 988

Romsdalsfjord (Molde, Åndalsnes & Eresfjord) 188 578

Oslo 187 698

Nordfjord OldenLoen 174 127

Trondheim Havn Trondheim 149 331

Nordkappregionen Havn IKS 142 757

Tromsø 141 945

Hardangerfjorden Eidfjord 133 636

Andre havner 466 745

Totalt 3 436 376

Største nasjonaliteter på cruise til Norge

Mest besøkte havner i 2018

Antall passasjerer i 2018

Cruise Norway
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Internasjonale møter

Kongress er viktig for Norge av flere grunner; segmentet 
har høy lønnsomhet, gir ringvirkninger for vertsbyer langt 
utenfor reiselivet og turistsesonger. Også dette bidrar 
til å bygge merkevaren Norge og Norges omdømme 
internasjonalt. 

I 2018 ble det arrangert 534 kongresser i Norge, hvor de 
fem kongressbyene i Norge, Oslo, Bergen, Stavanger, 
Trondheim og Tromsø, har størst andel av kongressene 
som avholdes i Norge. Dette er helt naturlig ettersom disse 
byene, og da spesielt Oslo har infrastruktur med direktefly, 
og annen transport, samt andre fasiliteter som flere hoteller 
og kongressentre enn mindre destinasjoner. Kongressene 
er også som oftest tilknyttet fagmiljøer, og konsentrasjonen 
av disse er størst i byene med store universiteter og andre 
utdannings- og forskningsmiljøer.  

Det er allikevel en stor spredning i hele Norge av 
kongresser; både lokasjon og antall kongresser 
utenfor disse byene, blant annet langs kysten der det 
er mange mindre fagmiljøer. Et eksempel på dette er 
ISOCARP -kongressen som ble avholdt i Bodø, med 525 
internasjonale delegater.  

Satsingen på kongresser er i tråd med Innovasjon Norge 
Reiselivs handlingsplan «Hele Norge hele året». Ifølge SSB  
er det flest gjestedøgn i Norge i juli, da det er flest ferie- 
og fritidsreisende i Norge. Kongressene avholdes oftest 
utenom denne perioden og mens antallet kongresser og 
kongressdelegater er minimalt. 

For første gang har Innovasjon Norge kartlagt tema for 
kongressene som ble avholdt i Norge i 2018. De fem største 
kategoriene gjenspeiler store forskningsområder tilknyttet 
universitet og andre forsknings- og læringsinstitusjoner, 
hvor det er et stort fokus på utvikling av ny teknologi 
og kompetanseoverføring. Innovasjon Norge har ifølge 
sin strategi identifisert seks mulighetsområder, hvor 
det er gjort investeringer de siste årene – fire av disse 
mulighetsområdene er innenfor de fem største sektorene 
som arrangerte kongresser i 2019.

INNOVASJON NORGE har styrket sin satsing i arbeidet med å tiltrekke seg flere 
internasjonale kongresser, og siden 2011 er det systematisk blitt hentet ut 
statistikk innenfor dette segmentet. De siste fire årene har det vært en jevn 
økning i antall kongresser i Norge. 
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Kongresstatistikk innhentet av Innovasjon Norge

SSB
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Antall kongresser fordelt på byer

Kongresstatistikk innhentet av Innovasjon Norge

Kongresslokasjoner

   Hotell          Universitet, eller annen forskningsinstitusjon

   Statlig/kommunalt senter           Kongressenter etc.          Annet

38 %

36 %

13 %
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Andre byer i NorgeTromsøStavangerTrondheimBergenOslo

Hva defineres som en internasjonal kongress?

Fakta: International Association Conventions – Global.*

Rotasjon: Typisk alternerer en konferanse årlig eller 
hvert annet år i ulike land og verdensdeler. Initiativet til 
å være vertskap kommer ofte fra et lokalt fagmiljø eller 
nasjonal forening. 

Varighet: ca 3-5 dager. 

Antall: 50-8 000. Mens i Norge er gjennomsnittet på 
rundt 250 pax. 

Beslutningstid: Ofte er det lange beslutningsprosesser 
og konferansen bestemmes ofte fem år eller mer i 
forkant.

Beslutningsprosessen: ICCA estimerer en 
voksende minoritet at ca 25-30 prosent av alle 
beslutningsprosesser inkluderer en offisiell 
søknadsprosedyre, men besluttes av en sentral 
initiativtaker som selekterer destinasjon og venue basert 
på forhåndsbestemt og strenge kriterier.

Kilde  UIA og ICCA
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Kilde 

Utvikling kongresser i Norge 2011–2018

Kongresstatistikk innhentet av Innovasjon Norge

   Norge          Oslo          Bergen          Trondheim          Stavanger          Tromsø          Andre byer
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17 %

Helse og velferd

13 %

Annet

7 %

Smarte byer

9 %

Havrommet

7 %

Reiseliv/ 
Kreativ næring

6 %

Utdanning

3 %

Økonomi

2 %
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3 %
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1 %
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Eksport

1 %
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2 %
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logi

2 %
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3 %

Samfunns-
vitenskap

3 %

Jus

6 %

Naturvitenskap

5 %

Humaniora

5 %

Ren energi

4 %

IT

3 %

Politikk

Temaene med ramme er de seks satsingsområdene til Innovasjon Norge, altså; Helse og velferd, Havrommet, 
Kreativ næring og reiseliv, Smarte byer, Ren energi, Bioøkonomi.

Tema for kongressene i Norge i fjor.
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Kort om 
Innovasjon Norge

Med regional tilstedeværelse både i Norge og i utlandet 
har Innovasjon Norge en unik posisjon til å utløse lønnsom 
næringsutvikling basert på regionenes ulike forutsetninger 
og næringslivets muligheter.

Innovasjon Norge har mange oppdragsgivere, men felles 
for alle er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig 
verdiskaping i Norge og at vi skal jobbe med bedrifter, 
både enkeltvis og i nettverk.

Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt 
samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å 
bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele 
landet.

Innovasjon Norges virkemidler og tjenester har som mål å 
skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og 
flere innovative næringsmiljøer.

Kundegruppene våre spenner fra gründere, etablerere 
i tidlig startfase og småbedrifter til store vekstkraftige 
konsern i hele spekteret av bransjer og næringer. Felles for 
alle gruppene er at de ser muligheter i det å gjøre nytte 
av den kompetansen og bistanden som Innovasjon Norge 
forvalter på vegne av et samfunn der ny framtidsrettet 
næringsutvikling er viktig.

Med et landsdekkende kontornettverk kan Innovasjon 
Norge møte kundene der de er og har sin virksomhet. 
Internasjonalt følges kundene opp via kontorer i de 
viktigste markedene verden rundt.

Innovasjon Norge eies av Nærings- og fiskeridepartementet 
(51 prosent) og fylkeskommunene (til sammen 49 prosent).

INNOVASJON NORGE skal være statens og fylkeskommunenes viktigste verktøy 
for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.
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ANKOMST: En ferie- eller forretnings-
reise med minimum én overnatting.

FERIEREISE: En reise der 
hovedformålet oppgis å være: 
• besøk hos slekt og venner 
•  ferie- og fritidsreise, inkludert 

skiferie
• shopping

GJESTEDØGN: Antall overnattinger 
på reise.

KOMMERSIELLE GJESTEDØGN: 
Overnattinger på hotell, camping, 
hyttegrend og vandrerhjem. 

KONKURRANSEKURSINDEKS: En 
nominell effektiv valutakurs beregnet 
på grunnlag av kursen på den norske 
kronen opp mot Norges 28 viktigste 
handels partnere. 

KORT FERIEREISE: Én til tre 
gjestedøgn.

LANDSDELER: Fjord Norge: Møre 
og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland og Rogaland.  
Nord-Norge: Finnmark, Troms  
og Nordland.  
Sørlandet: Telemark, Vest-Agder  
og Aust-Agder.  
Østlandet: Oslo, Akershus, Buskerud, 
Oppland, Hedmark, Vestfold og 
Østfold. 

LANG FERIEREISE: Fire gjestedøgn 
eller flere.

MERKEVARETRACKER: Innovasjon 
Norge gjennomfører ukentlige 
undersøkelser i de fleste av 
hovedmarkedene hvor Norge som 
turistdestinasjon markedsføres. 
Undersøkelsen gjennomføres blant 
personer i vår målgruppe i Danmark, 
Norge, Sverige, Storbritannia, 
Tyskland, Nederland, og Frankrike. 
Undersøkelsen inneholder spørsmål om 
sannsynligheten for å reise til Norge, og 
oppfatning av Norge som turistnasjon. 
Samtidig gir undersøkelsen indikasjon 
på om markedsarbeidet som gjøres, gir 
ønsket resultat. 

NORGES MÅLGRUPPE: Når Innovasjon 
Norge markedsfører Norge som 
ferieland gjøres det mot personer som 
er interessert i opplevelser som er 
typiske for Norge. Det kan være vill, 
uberørt natur, vakkert landskap eller 
friluftsaktiviteter som for eksempel 
skigåing, fotturer, sportsfiske, sykling 
eller hundeslede. Andre eksempler 
er lokal kultur, kunst og levemåte. 
Når det gjennomføres undersøkelser, 
slik som Trackeren må respondenten 
også ha vært på en reise i løpet av 
de siste tre årene, med minimum én 
overnatting som ikke var betalt av 
arbeidsgiver.

REISEFØLGE: Med reisefølge menes 
personer som reiser sammen med 
felles økonomi.

REISEUNDERSØKELSEN: En 
utvalgsundersøkelse gjennomført 
av SSB, hvis formål er å kartlegge 
nordmenns reisevaner i Norge og 
utlandet.

SATELLITTREGNSKAPET FOR 
TURISME: 
Formålet med satellittregnskapet for 
turisme er å beskrive den økonomiske 
effekten av turisme, på en måte som 
er sammenlignbar og konsistent med 
andre deler av økonomien beskrevet av 
nasjonalregnskapet. Satellittregnskapet 
for turisme er en integrerte del av 
det årlige nasjonalregnskapet og 
gjennomføres av SSB. 

SOMMERSESONGEN: Perioden fra og 
med mai til og med august måned.

TURISTANKOMST: Inneholder tall for 
både ferie-, fritids- og forretningsreiser 
med minimum én overnatting.

TURIST/TURISME: Aktiviteter til 
personer som reiser og oppholder 
seg på steder som ligger utenfor 
vedkommendes ordinære 
oppholdssted, uavhengig av formål, 
for mindre enn ett år. Personer som er 
ansatt i det landet de besøker faller 
utenfor denne definisjonen.

Definisjoner
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TURISTUNDERSØKELSEN: 
Innovasjon Norge gjennomfører 
en landsdekkende og helårlig 
undersøkelse hvor norske og 
utenlandske ferie- og fritidsturister, 
samt forretningsreisende intervjues 
ved blant annet ved turistattraksjoner, 
skianlegg, havner, lufthavner m.m

VINTERSESONGEN: Perioden fra og 
med januar til og med april måned.

UNWTO: World Tourism Organization.

UTLENDING: Person som er bosatt 
utenfor Norge.
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