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Denne rapporten har som formål å gi et innblikk i reisevaner og -atferd for MICE-
markedet i Norge i reiselivsåret 2018.

MICE-reisende har alltid vært et interessant marked for norske turistoperatører. Det 
er velkjent at de ofte bruker mer penger med et høyere døgnforbruk enn øvrige 
turister. Denne målgruppen har derfor et stort potensial for norsk reiseliv. Men hvem 
er egentlig disse MICE-reisende? Og finnes det noen forskjeller mellom norske og 
utenlandske MICE-reisende? Dette mv. ser vi nærmere på i denne rapporten.

MICE-reisende er en undergruppe av forretningsreisende som har angitt at deres 
formål med forretningsreisen til Norge var et eller flere av de følgende; kongress, 
konferanse, firmamøter, messe/ utstilling, kurs/ utdanning og belønning eller 
bonustur. Rapporten er basert på intervju med 881 MICE-reisende i Norge (se 
detaljert oversikt over datagrunnlaget i metodeavsnittet i siste seksjon). Rapporten 
bygger på samme datagrunnlaget som årsrapporten (dvs. kvartal 2 og 3 fra 2018 og 
kvartal 1 fra 2019). Den er utarbeidet av Epinion på oppdrag fra Innovasjon Norge og 
er oppdelt i tre ulike tema, hvor hvert tema innledes med en kortfattet beskrivelse av 
innhold.

1. Tema 1: Nøkkeltall for MICE-markedet. Innledningsvis gir vi et overblikk over 
forbruk, volum og nasjonalitet for MICE-reisende i Norge.

2. Tema 2: Hvem er de MICE-reisende? Her ser vi nærmere på henholdsvis 
norske og utenlandske MICE-reisendes forbruk og karakteristika.

3. Tema 3: Hvordan er det å være MICE-reisende i Norge? Avslutningsvis ser vi 
nærmere på tilfredsheten og anbefalingsvilligheten for MICE-reisende i Norge, 
samt opplevelsen av Norge som turistmål. 

Dersom du ønsker å se mer av datagrunnlaget som ligger til grunn for rapporten 
henvises det til metodeavsnittet i siste seksjon.

God leselyst!

INNLEDNING



DEFINISJON AV MICE-REISENDE

FERIEREISENDEFORRETNINGS-
REISENDE

ALLE TURISTER I NORGE

Konferanse
Kongress 

(organisasjon 
er vert)

Messe/
UtstillingFirmamøte Kurs/

Utdanning
Daglig 
arbeid

Sesong-
arbeid

Belønning/
Bonustur

Studie-
besøk

Annen 
forretnings-

reise

MICE-REISENDE ØVRIGE FORRETNINGSREISENDE

Konferanse eller kongress Firmamøte Kurs/
Utdanning

Grunnet lav base (antall svar) er 
ikke messe/ utstilling og 

belønning/ bonustur med når vi 
videre deler inn i de tre 

grupperingene fremvist til venstre.

HVA ER EN MICE-REISENDE?

I figuren til høyre fremvises en oversikt over alle 
turister i Norge. I denne rapporten vil det kun være 
fokus på de MICE-reisende. De er definert som en 
forretningsreisende som har et eller flere av 
følgende formål med forretningsreisen: konferanse, 
kongress, firmamøte, kurs/ utdanning, messe/ 
utstilling eller belønning/ bonustur.

De to førstnevnte formålskategoriene, altså 
konferanse og kongress, vil i denne analysen bli 
slått sammen til én kategori. 

Det er også mulig å velge mer enn ett formål, hvor 
man i så tilfelle inngår i alle de MICE-typene som er 
angitt.

Basert på følgende 
spørsmål: «Hva er formålet 

med forretningsreisen? 
(velg flere hvis relevant)»
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Norske MICE-reisende står for det største 
volumet og forbruket i Norge
I forhold til antall overnattinger er det et 
betydelig større volum av norske MICE-
reisende enn det er utenlandske MICE-
reisende.

Danmark & Sverige utgjør det største 
utenlandske markedet
Ser vi nærmere på nasjonalitetsfordelingen 
står Danmark & Sverige for det største 
utenlandske markedet, med en andel på 32%. 

TEMA 1

NØKKELTALL FOR MICE-MARKEDET

Den største andelen av MICE-reisende er i forbindelse med firmamøter
MICE-reisende kan ha forskjellige formål med deres forretningsreise. Den største andelen 
av MICE-reisende i Norge er i forbindelse med firmamøter, kurs/utdanning og/eller 
konferanser. Dette gjelder både de norske og de utenlandske.

MICE-reisende har et høyere døgnforbruk enn øvrige turisttyper
MICE-reisende har generelt et betydelig høyere døgnforbruk enn øvrige turister, og særlig 
når sammenlignet med de feriereisende. Denne forskjellen skyldes primært et høyt forbruk 
på transport, overnatting og øvrig forbruk. 

De MICE-reisende som kombinerer forretningsreisen med ferie har et lavere døgnforbruk
MICE-reisende som velger å kombinere deres opphold med ferie har et betydelig lavere 
døgnforbruk enn de som kun er på forretningsreise. Det lavere døgnforbruket skyldes 
primært et lavere forbruk på transport. 

TEMA 2

HVEM ER MICE-REISENDE?

MICE-reisende er tilfreds og oppgir en høy 
anbefalingsvillighet
MICE-reisende er generelt svært tilfreds og 
oppgir en høy anbefalingsvillighet i Norge. 
Ikke minst scorer både norske og utenlandske 
MICE-reisende høyt på beregning av Net 
Promotor Score (NPS), noe som tilsier at flere 
kan regnes som ambassadører som vil snakke 
positivt om Norge som destinasjon for 
forretningsreiser. Det er særlig på vurderingen 
av gjestfriheten og møtefasilitetene at MICE-
reisende i Norge scorer godt.

TEMA 3

HVORDAN ER DET Å VÆRE MICE-
REISENDE I NORGE?

OPPSUMMERING AV FUNN © Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com
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TEMA 1: NØKKELTALL FOR MICE-
MARKEDET
Innledningsvis presenteres noen overordnet tall for volum og forbruk for MICE-reisende i 
Norge i reiselivsåret 2018. Totalvolumet er målt i antall overnattinger og fremvises fordelt 
på nasjonalitet, samt de ulike regionene i Norge. Er det noen forskjeller?
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NORSKE MICE-REISENDE STÅR FOR NESTEN HELE 
VOLUMET OG FORBRUKET I 2018

Det ble i 2018 registrert 8,3 millioner overnattinger av 
MICE-reisende i Norge, hvorav den absolutt største delen 
av disse var foretatt av norske MICE-reisende.
Figuren viser at totalforbruket blant MICE-reisende er 
estimert til 24,2 mrd. kroner. Av dette utgjør 
totalforbruket til de utenlandske MICE-reisende 2,1 mrd. 
kroner, noe som naturligvis skyldes det lave volumet av 
overnattinger. 

Sammenlignet med de øvrige forretningsreisende, ser vi 
at MICE-reisende har et betydelig høyere totalforbruk 
(22,0 mrd. kroner mot 12,7 mrd. kroner).  

Videre ser vi at norske MICE-reisende faktisk har et 
forbruk tilsvarende en tredjedel av de feriereisendes
samlede forbruk, selv om de kun utgjør en tiendedel av 
det samlede volumet. Dette belyser hvor viktig denne 
målgruppen faktisk er for norsk reiseliv. 

MICE-REISENDES
SAMLEDE VOLUM OG 
FORBRUK

24,2
MILLIARDER KR.

I TOTALFORBRUK

8,3
MILLIONER
OVERNATTINGER

NORSKE UTENLANDSKE 

7,5
MILLIONER

OVERNATTINGER

22,0
MILLIARDER

KRONER

0,8
MILLIONER

OVERNATTINGER

2,1
MILLIARDER

KRONER

0,8
MILLIONER

OVERNATTINGER

1,7
MILLIARDER

KRONER

78,2
MILLIONER

OVERNATTINGER

74,2
MILLIARDER

KRONER

9,7
MILLIONER

OVERNATTINGER

16,0
MILLIARDER

KRONER

6,8
MILLIONER

OVERNATTINGER

12,7
MILLIARDER

KRONER

MICE-reisende

Øvrige forretningsreisende

Feriereisende
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32%

10%

33%

25%

Danmark & Sverige

Storbritannia

Andre EU-medlemsland*

Resten av verden

10%

90%
MICE-REISENDE 

I NORGE

Note: Fordelingen av norske og utenlandske feriereisende 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 feriereisende i stikkprøven til Turistundersøkelsen. Fordelingen av 
utenlandske markeder er derimot foretatt på bakgrunn av stikkprøven (Turistundersøkelsen). 

HVOR KOMMER MICE-
REISENDE FRA?

*Inkluderer både EU-land og medslemland av Schengen. 

UTENLANDSKE MICE-REISENDE

10%

NORSKE MICE-REISENDE

90%

FORDELINGSDIAGRAM OVER NORSKE OG UTENLANDSKE MICE-REISENDE

OMTRENT 9 AV 10 MICE-REISENDE I NORGE ER NORDMENN

90% av overnattingene foretatt av MICE-reisende i Norge i 2018 
ble foretatt av nordmenn.

DANMARK & SVERIGE UTGJØR DET STØRSTE UTENLANDSKE 
MARKEDET

Nasjonalitetsfordelingen til de utenlandske MICE-reisende viser 
at det var Danmark & Sverige som utgjorde det største 
utenlandske MICE-markedet i Norge i løpet av 2018, med en 
andel på 32%. Videre ser vi at også MICE-reisende fra 
Storbritannia utgjorde en relativt stor markedsandel på 10% av 
de utenlandske MICE-reisende. 

8



© Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com

TEMA 2: HVEM ER DE MICE-REISENDE? 

I dette tema ser vi nærmere på MICE-reisendes karakteristika, samt at forbruket brytes 
ytterligere ned ved å se på de ulike forbrukspostene som sammen utgjør det totale 
forbruket. Er det noen MICE-typer som bidrar mer enn andre til lokal omsetning? 
Avslutningsvis ser vi nærmere hvordan MICE-reisende fordeler seg utover de ulike 
regionene i Norge, samt i hvilken grad de kombinerer forretningsreisen med ferie.
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ULIKE TYPER MICE-REISENDE

32% 38%
23% 30% 25%

38%
44%

64%

38%
54%

29% 22%
10%

33%
22%

Norge Danmark & Sverige Storbritannia Andre EU-
medlemsland

Resten av verden

Konferanse og kongress Firmamøte Kurs/utdanning

Kongress: 5%

Konferanse: 24%

Kurs/utdanning: 25%

Belønning/bonustur: 2%

Messe/utstilling: 7%

Firmamøte: 37%

Alle norske og 
utenlandske 

MICE-reisende

SAMMENSETNING AV MICE-REISENDE ETTER FORMÅL

Note: Som beskrevet på side 4 er de to første kategoriene: konferanse og kongress slått 
sammen til én kategori i den nederste figuren, av hensyn til datagrunnlagets størrelse. 
Pga. lavt datagrunnlag inngår belønning/bonustur og messe/utstilling ikke i den nederste 
figuren.

DEN STØRSTE ANDELEN AV MICE-REISENDE ER I FORBINDELSE 
MED FIRMAMØTER
Sirkeldiagrammet til høyre viser fordelingen av alle de typene 
forretningsreiser som inngår i definisjonen av MICE-reisende (se 
side 4). Den vises samlet for både norske og utenlandske MICE-
reisende. Her fremgår det at den største andelen av MICE-
reisende er i forbindelse med firmamøter (37%), kurs/ utdanning 
(25%) og konferanse (24%). 

Videre grupperes de MICE-reisendes formål i tre kategorier for 
nedbrytning på nasjonalitet. Her ser vi at den største andelen av 
MICE-reisende er forretningsreisende som skal på firmamøte, 
uavhengig av nasjonalitet. Derimot er det store forskjeller i 
andelen dette utgjør. For norske MICE-reisende er det nesten like 
store andeler av de forretningsreisende som skal på konferanse 
og/eller kongress (32%) og kurs/utdanning (29%) som firmamøte 
(38%), mens firmamøter utgjør en betydelig større andel (64%) 
enn de andre formålene for forretningsreisende fra Storbritannia. 

ANDELER AV DE MICE-REISENDE SOM REISER MED HVERT AV DE TRE FORMÅLENE



2,9    |  Overnattinger i gjennomsnitt 2,6    |  Overnattinger i gjennomsnitt 2,3    |  Overnattinger i gjennomsnitt 4,0    |  Overnattinger i gjennomsnitt

67 % |  Menn 62 % |  Menn 76 % |  Menn 59 % |  Menn

43,4  |  Gjennomsnittlig alder 43,2  |  Gjennomsnittlig alder 44,1  |  Gjennomsnittlig alder 42,1  |  Gjennomsnittlig alder

15 % |  Er i møter med flere enn 100 deltakere 19 % |  Er i møter med flere enn 100 deltakere 3 %   |  Er i møter med flere enn 100 deltakere 15 % |  Er i møter med flere enn 100 deltakere

95 % |  Bor på hotell 98 % |  Bor på hotell 95 % |  Bor på hotell 94 % |  Bor på hotell

KARAKTERISTIKA AV NORSKE OG UTENLANDSKE MICE-REISENDE

NORSKE MICE-REISENDE

Alle MICE-reisende Konferanse & kongressbesøkende Firmamøte Kurs/utdanning

4,3    |  Overnattinger i gjennomsnitt 3,5    |  Overnattinger i gjennomsnitt 3,6    |  Overnattinger i gjennomsnitt 7,7    |  Overnattinger i gjennomsnitt

70 % |  Menn 62 % |  Menn 76 % |  Menn 63 % |  Menn

42,4  |  Gjennomsnittlig alder 44,2  |  Gjennomsnittlig alder 42,0  |  Gjennomsnittlig alder 40,4  |  Gjennomsnittlig alder

13 % |  Er i møter med flere enn 100 deltakere 25 % |  Er i møter med flere enn 100 deltakere 6 %   |  Er i møter med flere enn 100 deltakere 10 % |  Er i møter med flere enn 100 deltakere

93 % |  Bor på hotell 97 % |  Bor på hotell 98 % |  Bor på hotell 82 % |  Bor på hotell

90 % |  Reiser til Norge med fly 84 % |  Reiser til Norge med fly 90 % |  Reiser til Norge med fly 90 % |  Reiser til Norge med fly

UTENLANDSKE MICE-REISENDE

Alle MICE-reisende Konferanse & kongressbesøkende Firmamøte Kurs/utdanning
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MICE-REISENDES 
FORBRUK SAMMENLIGNET
MED ANDRE TURISTER

DØGNFORBRUK FORDELT ETTER ULIKE FORBRUKSPOSTER

FORBRUK
OVERNATTING 

FORBRUK
TRANSPORT

FORBRUK
KURSAVGIFT

FORBRUK
PAKKEREISE

FORBRUK
ØVRIG

MICE-REISENDE HAR ET HØYERE DØGNFORBRUK ENN ANDRE REISENDE

Vi ser her nærmere på forbruket til MICE-reisende i lys av forbruket til 
andre reisende – både øvrige forretningsreisende, så vel som 
feriereisende.

Totalforbruket består av en sum av følgende forbruksposter; 
overnatting, transport, kursavgift og øvrig forbruk. Øvrig forbruk dekker 
alt annet enn reisekostnader, som f.eks. middager, inngangsbilletter til 
attraksjoner osv.

Figuren til høyre viser at MICE-reisende generelt har et betydelig høyere 
forbruk enn andre turister, og særlig når sammenlignet med de 
feriereisende. Det gjelder både for norske og utenlandske MICE-
reisende. Eksempelvis har norske MICE-reisende et døgnforbruk på 3 025 
kr. per døgn, mens de norske feriereisende kun ligger på 1 135 kr. per 
døgn. Det høye forbruket blant MICE-reisende skyldes primært et høyt 
forbruk på transport, overnatting og øvrig forbruk. Dette innebærer også 
at selv om MICE-reisende i Norge står for et mye mindre volum enn de 
feriereisende (jf. side 7), bidrar de likevel i stor grad til den lokale 
økonomien i Norge med sitt høye døgnforbruk. 

FERIEREISENDE
ØVRIGE 
FORRETNINGS-
REISENDE

MICE-REISENDE

Note I: I 2018 dekker ‘Forbruk transport’ det samlede forbruket på transport til og i Norge. I 2019 dekker det kun 
transport i Norge. I denne analysen er kvartal 2, kvartal 3 og kvartal 4 fra 2018, mens kvartal 1 er fra 2019. Det nye 
designet på undersøkelsen betyr imidlertid at det skal tas en rekke forbehold når det sammenlignes med resultater fra 
tidligere turistundersøkelser. Se side 23 for nærmere beskrivelse.

Norske Utenlandske Norske NorskeUtenlandske Utenlandske

3 025
KRONER

2 635
KRONER

2 270
KRONER

2 000
KRONER

1 135
KRONER

1 490
KRONER

30% 38%
29% 39%

27% 24%

35% 29%
41% 33%

23% 21%7%
26%

9%
7%

1%
3%

25%

27%

29%
25%

42%

29%
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FORDELINGEN AV FORBRUK PÅ 
TVERS AV FORMÅL

FORBRUK
OVERNATTING 

FORBRUK
TRANSPORT

FORBRUK
KURS

FORBRUK
ØVRIG

Note I: 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 analysen er Kvartal 2, Kvartal 3 og Kvartal 4 fra 2018, mens Kvartal 1 er fra 2019. Det 
nye design betyr imidlertid at det skal tas en rekke forbehold når det sammenlignes med resultater fra tidligere 
turistundersøkelse. Se side 23 for nærmere beskrivelse.

Norske Utenlandske Norske NorskeUtenlandske Utenlandske

27% 39% 35% 39%
28% 40%

33% 32%

40% 30%

32%

25%

7%

4%

5%
5%

20%

10%

33%

25%

20%
27%

20%

25%

3 330
KRONER

2 255
KRONER

3 330
KRONER

3 215
KRONER

2 490
KRONER

1 355
KRONER

KURS/
UTDANNINGFIRMAMØTEKONFERANSE / 

KONGRESS

SAMMENSETNINGEN AV DØGNFORBRUKET TIL DE ULIKE TYPENE MICE-REISENDE

DET ER VESENTLIGE FORSKJELLER I FORDELINGEN AV DØGNFORBRUKET 
PÅ TVERS AV NASJONALITET OG FORMÅL
Til høyre fremvises det estimerte døgnforbruket blant MICE-reisende i 
forbindelse med forretningsreisen til Norge på tvers av forbruksposter og 
formål.

Forbrukspostene overnatting og transport utgjør en større andel blant 
samtlige MICE-reisende på firmamøter enn de med øvrige formål. Videre 
viser figuren at forbruket på transport utgjør en større andel blant norske 
MICE-reisende enn det gjør for de utenlandske (uavhengig av formål med 
forretningsreisen), mens de utenlandske MICE-reisende bruker en større 
andel av sitt forbruk på overnatting. 

Forbruket på kursavgifter er derimot naturligvis høyere blant konferanse-, 
kongressbesøkende, samt de som er kurs- og utdanningsbesøkende. Dette 
gjelder særlig blant norske MICE-reisende på kurs/utdanning, hvor det 
utgjør en andel på 20% av det samlede døgnforbruket. 



HVILKE REGIONER BESØKER 
DE ULIKE TYPER MICE-
REISENDE? 

Dette kartet viser den samlende fordelingen av norske og 
utenlandske MICE-reisende i hver region. 

FORDELINGEN AV MICE-TYPER 
I DE ENKELTE REGIONENE 

Konferanse / kongress

Firmamøte

Kurs / utdanning

NORD-NORGE

SØRLANDET

OSLO OG AKERSHUS

ØSTLANDET

TRØNDELAG

VESTLANDET

33%

25%

30%

11%

DET ER VESENTLIGE FORSKJELLER I HVILKE REGIONER DE ULIKE 
TYPENE MICE-REISENDE BESØKER BASERT PÅ HVA FORMÅLET MED 
FORRETNINGSREISEN FAKTISK ER
Figuren til høyre viser en oversikt over hvilke regioner de norske og 
utenlandske MICE-reisende besøker basert på de tre forskjellige 
formålene med forretningsreisen; konferanse/kongress, firmamøte 
eller kurs/utdanning. 

Konferanse og kongressbesøkende utgjør den største andelen av de tre 
målte formålene med forretningsreisen på Østlandet og Trøndelag. I 
de resterende regionene (Nord-Norge, Vestlandet, Oslo og Sørlandet) 
er det forretningsreisende som skal på firmamøte som utgjør den 
største andelen av MICE-reisende. 

Andre typer MICE-reisende

32%

34%

26%

8%

34%

31%
18%

17%

24%

38%

30%

8%

24%

42%

31%
3%

19%

46%

31%

4%
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2 185
KRONER

3 005
KRONER

32 %

27 %

35 %

18 %

8 %

25 %

25 %

30 %

Kun forretning

Kombinasjon av forretning og ferie

Overnatting Transport Kursavgifter Øvrig

MICE-REISENDE SOM 
KOMBINERER FORRETNINGS-
REISEN MED FERIE

FAKTA

Kollegaer

MICE-reisende som 
reiser med kolleger

Ektefelle/partner

MICE-reisende som 
reiser med 

ektefelle/partner

Reiser alene

MICE-reisende som 
reiser alene

Barn

MICE-reisende som 
reiser med minst et barn 

under 18 år

58%

22%
13%

4%

39%

5%

50%

2%

Kombinasjon av forretning og ferie Kun forretning

DØGNFORBRUK

REISEPARTNERE

9%

Andel av MICE-
reisende som
kombinerer 

forretningsreisen
med ferie

Kombinasjon av forretning og ferie / Kun forretning

5,7 / 2,9
Antall overnattinger

17% / 6%
Andel som har hatt minst 

en overnatting hos 
venner/familie

89% / 96%
Andel som har hatt 

minst en overnatting 
på hotellMICE-REISENDE SOM VELGER Å KOMBINERE SIN FORRETNINGSREISE 

MED FERIE HAR ET BETYDELIG LAVERE DØGNFORBRUK ENN DE MICE-
REISENDE SOM UTELUKKENDE ER PÅ FORRETNINSREISE
Av samtlige norske og utenlandske MICE-reisende er det 9% som 
kombinerer deres forretningsreise i Norge med ferie. Her ser vi at disse 
generelt er har et lengre opphold på sin reise enn de som utelukkende 
er på forretningsreise (5,7 overnattinger mot 2,9 overnattinger). 

MICE-reisende som kombinerer reisen med ferie har generelt et lavere 
døgnforbruk enn øvrige MICE-reisende. Deres gjennomsnittlige 
døgnforbruk ligger på 2 185 kr., mens gjennomsnittet for de som kun 
er på forretningsreise ligger på 3 005 kr. Det lavere døgnforbruket 
skyldes primært et lavere forbruk på transport. 

Videre ser vi at MICE-reisende som kombinerer forretningsreisen med 
ferie primært består av personer som reiser med kolleger (58%). Det er 
også en liten andel på 22% som reiser med ektefeller, og 13% som 
reiser alene. I motsetning ser vi derimot at for de som utelukkende er 
på forretningsreise er det omtrent halvparten som reiser alene, noe 
som er en betydelig større andel enn for de som kombinerer det med 
ferie.
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OPPSUMMERING AV 
NØKKELTALL FOR KONFERANSE-
OG KONGRESSREISENDE

FAKTA Norske / utenlandske konferanse- og kongressreisende 

2,6 / 3,5
Antall overnattinger

97% / 97%
Andel som har hatt 

minst en overnatting 
på hotell

3 330
KRONER

2 455
KRONER39%

27%

32%

33%

4%

7%

25%

33%

Utenlandske konferanse-og
kongressreisende

Norske konferanse- og
kongressreisende

Overnatting Transport Kursavgifter AnnetDØGNFORBRUK

41%

8%

32%

20%

Danmark & Sverige

Storbritannia

Andre EU-medlemsland*

Resten av verden

*Inkluderer både EU-land og medslemland av Schengen. 

11% / 8%
Andel som har 

kombinerer 
forretningsreisen 

med ferie

56%

25%
19%

46%

29% 25%

Færre enn 50 51-100 Flere enn 100

65 / 53
NPS (Net Promotor 

Score)

84%
Andel som reiser til 

Norge med fly

NASJONALITETSFORDELING FOR UTENLANDSKE 
KONFERANSE- OG KONGRESSREISENDE ANTALL DELTAKERE I ARRANGEMENTET

NORSKE KONFERANSE- OG KONGRESSREISENDE HAR GENERELT 
ET HØYERE DØGNFORBRUK ENN DE UTENLANDKSE 
På denne siden fremvises nøkkeltal for konferanse- og 
kongressreisende, for hhv. norske og utenlandske reisende. Her 
ser vi at det er en høyere prosentandel blant norske konferanse-
og kongressreisende som kombinerer forretningsreisen med ferie 
enn det er for utenlandske (11% mot 8%). 

Norske konferanse- og kongressreisende har generelt et høyere 
døgnforbruk enn utenlandske reisende. De norske konferanse- og 
kongressreisende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 3 330 kr i 
døgnet, mens gjennomsnittet for de utenlandske ligger på 2 455 
kr.

Videre ser vi på nasjonalitetsfordelingen for utenlandske 
konferanse- og kongressreisende. I likhet med MICE-reisende (se 
side 8) var det Danmark & Sverige som utgjorde det største 
utenlandske markedet for konferanse- og kongressreisende i 
løpet av 2018, med en andel på 41%.

Norske / utenlandske konferanse- og kongressreisende 
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TEMA 3: HVORDAN ER DET Å VÆRE 
MICE-REISENDE I NORGE?

Det siste tema tar for seg tilfredshet og anbefalingsvillighet ved å se på ulike 
underdimensjoner som sammen danner den samlede vurderingen. Skiller MICE-reisende 
seg i mellom når det kommer til nasjonalitet og formål med forretningsreisen? 
Avslutningsvis fremvises noen drivere for anbefalingsvilligheten blant norske og 
utenlandske MICE-reisende. 
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70%

54%

66%

61%

55%

67%

26%

40%

27%

31%

36%

17%

4%

6%

8%

8%

9%

15%

Ambassadører Passive Kritikere
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NPS

65

48

*Se definisjon av NPS i metodeavsnittet (side 24).  

NPS (NET PROMOTOR SCORE)* 
GJENNOMSNITTLIG 
SAMLET TILFREDSHET

GJENNOMSNITTLIG 
ANBEFALINGSVILLIGHET

8,3

8,7
8,5 8,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Norske MICE-reisende Utenlandske MICE-reisende

Konferanse & kongress

Firmamøte

Kurs & utdanning

57

53

47

52

TILFREDSHET OG 
ANBEFALINGS-
VILLIGHET BLANT 
MICE-REISENDE

MICE-REISENDE I NORGE ER BÅDE TILFREDS OG OPPGIR EN HØY ANBEFALINGSVILLIGHET

MICE-reisende har generelt en høy gjennomsnittlig samlet tilfredshet og anbefalingsvillighet. Likevel ser vi at de norske 
MICE-reisende generelt er mindre tilfreds i Norge enn de utenlandske. Det motsatte er derimot gjeldende for den 
gjennomsnittlige anbefalingsvilligheten, som er litt høyere for de norske MICE-reisende. Dette kommer gjerne enda 
tydeligere frem i beregningen av NPS, hvor de norske MICE-reisende generelt oppgir en høyere score enn de utenlandske. 
Det finnes dog vesentlig forskjeller når vi ser på dette i lys av nasjonalitet og formål med forretningsreisen. Her scorer 
norske konferanse- og kongressdeltagere betydelig høyere enn de øvrige norske MICE-reisende. Blant de utenlandske er 
det særlig MICE-reisende på kurs og utdanning som oppnår en høy score. 
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MICE-REISENDE I NORGE SCORER BETYDELIG HØYERE PÅ VURDERING AV GJESTFRIHETEN OG MØTEFASILITENE 

Tabellen under viser vurderingen av de ulike underdimensjonene av tilfredshet. Her fremgår det at samtlige MICE-reisende 
scorer særlig høyt på vurdering av gjestfriheten til lokalbefolkningen og møtefasilitetene. Hele 55% av de norske og 58% av 
de utenlandske MICE-reisende har angitt at de er svært tilfreds med møtefasilitetene, noe som er et positivt resultat når 
det nettopp er MICE-reisende som i stor grad benytter seg av møtefasilitetene. Videre oppgir også 51% av de norske og 49% 
av de utenlandske i Norge at de er svært tilfreds med overnattingsstedene.

MICE-REISENDE SCORER BETYDELIG LAVERE PÅ VURDERING AV PRISER I FORHOLD TIL KVALITET
Vurdering av priser i forhold til kvalitet er det forholdet som scorer lavest blant samtlige MICE-reisende. Her ser vi at kun 
12% av de norske og 18% av de utenlandske MICE-reisende har angitt at de er svært tilfreds med prisene i forhold til 
kvalitet. 

TILFREDSHET SETT I 
LYS AV ULIKE 
UNDERDIMENSJONER

VURDERING AV FORHOLD (ANDEL SOM ER ‘SVÆRT TILFREDS’)
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Møtefasilitetene Overnattingsstedene Gjestfriheten til 
lokalbefolkningen

Tilgjengeligheten av 
mat av høy kvalitet

Attraksjoner og 
severdigheter

Spekteret av 
tilgjengelige 
aktiviteter

Muligheten til å 
oppleve lokal kultur 

og livsstil

Handlemuligheter Priser i forhold til 
kvalitet

55% 51% 50% 46%
33% 30% 28% 25%

16%

58%
49%

62%

45% 40%
32% 35%

24%
12%

Norske MICE-reisende Utenlandske MICE-reisende

Note: Figuren viser andelen av de MICE-reisende som har angitt svarmuligheten 5 ('svært tilfreds') på en skala fra 1 til 5.
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HVILKE FORHOLD DRIVER ANBEFALINGSVILLIGHETEN BLANT DE 
UTENLANDSKE FERIEREISENDE I NORD-NORGE?

GJESTEFRIHETEN TIL LOKALBEFOLKNINGEN SKILLER SEG UT SOM EN STERK 
DRIVER FOR ANBEFALLINGSVILLIGHETEN TIL BÅDE DE NORSKE OG 
UTENLANDSKE MICE-REISENDE

De norske MICE-reisende har en NPS-score på 57, mens de utenlandske har 
en score på 48. Blant de norske MICE-reisende er det særlige forholdene 
vedrørende gjestfriheten til lokalbefolkningen (35%), spekteret av 
tilgjengelige aktiviteter (20%) og handlemuligheter (14%) som driver 
anbefalingsvilligheten deres i Norge. 

For de utenlandske MICE-reisende er det fire forhold som skiller seg positivt 
ut. Dette gjelder gjestfriheten til lokalbefolkningen (29%), muligheten til å 
oppleve lokal kultur og livsstil (21%), handlemuligheter (15%) og spekteret av 
tilgjengelig aktiviteter (15%). Det er dermed kun driveren som omhandler 
muligheten til å oppleve lokal kultur og livsstil som skiller de utenlandske fra 
de norske MICE-reisende.

For å oppnå en høyere anbefalingsvillighet vil det derfor være viktig å jobbe 
målrettet med å øke tilfredsheten på disse områdene, og særlig på de tre 
driverne som er lik mellom norske og utenlandske MICE-reisende.

Utenlandske MICE-reisende

DRIVERE FOR NET PROMOTER SCORE (NPS) 
Hvor mye har ulike deler av reisen å si for overordnet tilfredshet?

NPS beregnes ut ifra de MICE-reisende sin anbefalingsvillighet:
0-6 = kritikere, 7-8 = passive, 9-10 = ambassadører. 
NPS = % ambassadører – % kritikere.

Handlemuligheter

Tilgjengeligheten av 
mat av høy kvalitet

Spekteret av tilgjengelige 
aktiviteter

NPS

48
1%

3%

6%
6%

15%

15%

21%

29%

Gjestfriheten til 
lokalbefolkningen

Attraksjoner og 
severdigheter

Overnattingsstedene

Priser i forhold 
til kvalitet

Muligheten til å oppleve 
lokal kultur og livsstil

4%

Møtefasilitetene

HVILKE FORHOLD DRIVER 
ANBEFALINGSVILLIGHETEN BLANT 
MICE-REISENDE I NORGE?

Handlemuligheter

Tilgjengelig-heten av 
mat av høy kvalitet

Spekteret av 
tilgjengelige aktiviteterNPS

57
2%

3%

4%
8%

10%

14%

20%

35%

Gjestfriheten til 
lokalbefolkningen

Attraksjoner og 
severdigheter

Overnattingsstedene

Priser i forhold 
til kvalitet

Muligheten til å oppleve 
lokal kultur og livsstil

3%

Møtefasilitetene

Norske MICE-reisende
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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.

DATAGRUNNLAG, METODE OG 
BEGREPSDEFINISJONER
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DATAGRUNNLAG OG METODE
Denne rapporten ser nærmere på MICE-reisende i 2018. I tabellen til høyre fremvises antall svar per av de 
ulike typene av MICE-reisende i Norge, med en fordeling mellom de norske og utenlandske.

Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i reiselivsåret 2018. Intervjuene er basert på en utvalgsplan 
som er satt på bakgrunn av overnattingsstatistikken som administreres av Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
Turistene er i 2018 intervjuet ved både attraksjoner, overnattingssteder, lufthavner, havner mv. 
Respondenter som har svart at de har hatt mindre enn 100 overnattinger i Norge inngår ikke i analysen. 

Ettersom datainnsamlingen ikke startet ved årsskiftet, er første kvartal erstattet med tallene fra 
innsamlingen i 2019. I praksis innebærer dette at rapporten dekker innsamlingen fra 2. kvartal 2018 til 1. 
kvartal 2019. 

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. 

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.

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

ANTALL INTERVJU MED MICE-REISENDE SOM HAR 
OVERNATTET I NORGE I 2018

NORSKE UTENLANDSKE SAMLET

MICE-reisende i alt 323 560 883

Konferanse eller 
kongress 107 188 295

Firmamøter 130 270 400

Kurs/ utdanning 83 107 190

Øvrige 
forretningsreisende 237 450 687

Totalt antall intervju 560 1 010 1 570
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SAMMENLIGNING MED RESULTATER FRA TIDLIGERE UNDERSØKELSER

ET NYTT DESIGN LIGGER TIL GRUNN FOR DAGENS TURISTUNDERSØKELSE
Fra og med 2018 har Turistundersøkelsen blitt gjennomført med et nytt 
undersøkelsesdesign. Det nye designet innebærer først og fremst en høyere datakvalitet 
og gjør at vi kan gi et mer presist bilde av turismen i Norge, men endringene betyr 
samtidig at det skal tas en rekke forbehold når det sammenlignes med resultater fra 
tidligere rapporter. 
Endringene i det nye undersøkelsesdesignet består bl.a. i et oppdatert spørreskjema 
med mer presise spørsmålsformuleringer. Utover dette gjennomføres spørreskjemaet 
nå på nettbrett fremfor papir, hvilket minsker behovet for korreksjon av ugyldig 
besvarelser, samt at det også sparer miljøet. Alt i alt betyr dette større sikkerhet 
omkring resultatene. 
En annen del av det nye designet består av at vi gjennomfører intervjuene på mer 
representative innsamlingslokasjoner. I dag blir intervjuene også gjennomført ved 
turistattraksjoner, skianlegg, havner, lufthavner m.m., mens praksisen frem til 2016 var 
at intervjuene utelukkende ble gjennomført ved kommersielle overnattingssteder. 
Konkret for MICE-reisende betyr dette at frem til 2016 var store kongress- og 
konferansehoteller overrepresentert, mens innsamlingen i dag inkluderer flere MICE-
reisende på små firmamøter. Det innebærer blant annet at det gjennomsnittlig antall 
overnattinger er høyere for den nye populasjonen enn tidligere, hvilket også trekker det 
daglige forbruket ned. Til gjengjeld gir dagens resultater et mer nøyaktig bilde av den 
samlede MICE-turismen i Norge.

FORKLARING AV DET LAVERE FORBRUKET SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR 
En annen grunn til at MICE-reisendes forbruk er lavere enn tidligere er at det er en gruppe 
av MICE-reisende som kombinerer forretningsreisen med en lengre feriereise. I 
spørreskjemaet brukt frem til 2016 var det ikke mulig å angi et formål med reisen som 
kombinerte ferie og forretning. Det betyr at en del av de som kombinerer MICE-reisen 
med ferie tidligere inngikk i undersøkelsen som feriereisende og ikke som MICE-reisende. 
Som beskrevet på side 15 i rapporten så utgjør de i år en tiendedel av MICE-reisende og 
har generelt et lavere forbruk, som igjen trekker det daglige forbruket ned. 
Videre er det spesifikt i formuleringen av forbruksspørsmålene to spørreskjemaendringer 
som også har hatt en betydning for MICE-reisendes forbruk. For det første er 
Transportforbruket til Norge ikke inkludert i forbruket i Norge. Dette skyldes en endring i 
spørsmålsformuleringen fra 2019 og ettersom rapporten dekker innsamlingen fra 2. 
kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 så er transportforbruket for 1. kvartal 2019 litt lavere. Helt 
konkret innebærer dette at det daglige forbruket reduseres med cirka 120 kr. for de 
utenlandske MICE-reisende.
For det andre var det frem til 2016 eksplisitt oppgitt at de forretningsreisende skulle 
inkludere forbruket dekket av deres arbeidsgiver, hvor det i 2018 er spurt generelt inn til 
forbruket. Dette betyr at noen forretningsreisende trolig har utelatt arbeidsgiverens 
forbruk, hvilket igjen påvirker det daglige forbruk negativt. 
Avslutningsvis er det vært å bemerke seg at databehandlingen, veiingen og 
forbruksberegningene er tilpasset til det nye designet og den nye populasjonen, hvilket 
gjennomgående påvirker alle resultatene i Turistundersøkelsen. 
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BEGREPSDEFINISJONER

BEGREP DEFINISJON

Forretningsreisende En reisende som oppgir at hovedformålet med reisen deres til Norge er forretning, eller en kombinasjon av forretning og ferie

MICE-reisende En turist som har foretatt en forretningsreise til Norge med følgende formål; kongress, konferanse, firmamøte, messe/utstilling, kurs/utdanning og/eller 
belønning-/bonustur.

Regioner i Norge

 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. Akershus

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.

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.
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