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Innledning

Utenlandske turister på Vestlandet
utenfor sommersesongen
Denne rapporten gir et innblikk i de utenlandske turistene som
besøkte Vestlandet utenfor sommersesongen i 20191. Rapporten ser
kun på turister, som ikke hadde ski eller en reise med Hurtigruten
som hovedformål med reisen.

INNHOLD:

Fjord Norge har utviklet konseptet «Go Viking in the Fjords» for å trekke
turister til Vestlandet utenfor sommersesongen. Rapporten belyser de
utenlandske turistene som var på Vestlandet i den aktuelle perioden i
2019. Dataene er hentet fra Turistundersøkelsen, som Epinion
gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Turistundersøkelsen er en
undersøkelse der turistene blir intervjuet mens de er på reise i Norge (på
reisen) og en oppfølgingsundersøkelse som sendes ut på e-post til de som
har svart og som har takket ja ti lå delta i en oppfølgingsundersøkelse
(oppfølging).

1.

Tema 1: Hvem kommer til Vestlandet i lavsesongen?

2.

Tema 2: Hvorfor kommer turistene til Vestlandet i lavsesongen?

3.

Tema 3: Hvordan er det å være turist på Vestlandet i lavsesongen?

4.

Tema 4: Kultur, by og matopplevelser er viktigere i lavsesongen

Formålet med rapporten er å gi Fjord Norge innsikt i eksistrenende turister i
lavsesongen, og sammenligne disse med turister i sommersesongen i
regionen. Det ble gjennomført 2 265 fysiske intervju med utenlandske
turister i denne målgruppen på Vestlandet i 2019. Av disse er 716
intervjuet i lavsesongen og 1 549 i sommersesongen. I tillegg er det
gjennomført oppfølgingsintervju med om lag 18 prosent av turistene, 267
etter et besøk om sommeren og 131 etter et besøk i lavsesongen.
Rapporten er utarbeidet av Epinion og Gyger på oppdrag fra Innovasjon
Norge Du kan lese mer om metode og datagrunnlaget i siste avsnitt i
rapporten – «datagrunnlag, metode og begrepsdefinisjoner».
God leselyst!

1Rapporten er basert på data samlet inn i perioden januar til og med april 2019, og september til og
med desember 2019. Dette grunnet at spørreskjema ble endret fra 1. januar 2019.
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Utenlandske kommersielle gjestedøgn på Vestlandet

Fordeling av utenlandske kommersielle gjestedøgn 2019

Positiv utvikling i antall gjestedøgn i
lavsesongen til og med 2019

26 %

1 000 000

24 %

900 000

Utenlandske gjestedøgn

800 000

• Nærmere 70 prosent av de utenlandske
gjestedøgnene var i tre sommermånedene; juni, juli
og august i 2019
• Til tross for positiv utvikling i lavsesongen er det få
utenlandske gjestedøgn på Vestlandet om høsten,
vinteren og våren.
• Kommersielle gjestedøgn inkluderer både ferie- og
forretningsreisende.
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Utvikling utenlandske kommersielle gjestedøgn lavsesong (september – april) 2005-2019
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Kilde: SSB overnattingsstatistikk og Hytteformidlingsstatistikk.
Note: SBB sin overnattingsstatistikk og Hytteformidlingsstatistikk inkluderer både ferie- og forretningsreisende.
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”Go Viking in the fjords” – Et markedskonsept

Hva er «Go Viking in the fjords»?
«Go Viking in the fjords» er utviklet av Fjord Norge for tiltrekke nye målgrupper til regionen i
lavsesongen. «Go Viking» handler om å slippe løs utforskertrangen i fjordene vikingene
kommer fra, i en årstid som kan være røff.» skriver Fjord-Norge i presentasjonen av
konseptet.
I dette konseptet viser Fjord Norge frem en råere versjon av regionen. Konseptet dekker
både byer og opplevelser i naturen. Formålet er å fylle på med turister i en lang sesong med
ledig kapasitet og få turister.
I Go Viking tilbyr Fjord Norge et bredt spekter av opplevelser, blant annet:
•

Brevandring på Folgefonna i Hardanger

•

Fjelltur til ikoniske steder, som Kjeragbolten i Stavangerregionen

•

Fjordcruise på verdens lengste fjord, Sognefjorden

•

Bilturen som kalles "verdens vakreste bilreise" - Atlanterhavsveien, fra Kristiansund

•

Byvandring i historiske Bergen, med den fargerike Bryggen.

Du kan lese mer om konseptet på Fjord Norges nettsider: https://no.fjordnorway.com/goviking-in-the-fjords.
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Hovedfunn

Oppsummering av funn om lavsesongen på Vestlandet

En stor andel av turistene var på
byferie på Vestlandet i
lavsesongen 2019

© Bergen Reiselivslag / Robin Strand - visitBergen.com

45 prosent av turistene var
under 34 år, og flertallet var i
Norge for første gang . De reiste
i stor grad sammen med
partneren sin

Turistene bestilte reisen kort tid
i forveien og brukte OTAer som
informasjonskilde i større grad
enn turistene i
sommersesongen.

De overnattet i større grad på
hotell og leide private leiligheter.
De la igjen mer penger lokalt
enn turistene om sommeren.

TEMA 1:
Hvem kom til Vestlandet i
lavsesongen 2019?
Hva kjennetegner turistene som reiste på ferie til Vestlandet i lavsesongen? Hvor
kom de fra, hvem reiste de sammen med og hvilken type overnatting benyttet de?

© Mattias Fredriksson/Fjord Norway

Profil lavsesong 2019

Hva kjennetegnet turistene?

Karakteristikk av turistene i lavsesongen
Lavsesong / sommer

45% av turistene i lavsesongen er under 34 år
• De var unge.

31% av sommerturistene er under 34 år.

• Reiste i større grad kun med partner eller med
venner/kollegaer.

Gjennomsnittlig antall
personer i reisefølget

2,1 / 2,3

• Majoriteten både av sommerturistene og turistene i
lavsesongen, var i Norge for første gang.

48% / 45% Andel kvinner
60% / 59%

Lavsesong

47%

Sommer

40%

1

Andel førstegangsbesøkende

10%

22%

11%

26%

16%

6%

17%

5%

Reiser med partner

Barnefamilier (med barn under 18)

Reiser med øvrige familie

Reiser med andre

Reiser alene
8

Turister fordelt på marked

De hadde reist langt for å
oppleve Vestlandet i lavsesongen

Nasjonalitetsfordeling for turistene i lavsesongen og om sommeren*

16%

Asia

• Nesten 40 prosent av turistene kom fra land
utenfor Europa.

Tyskland

• Asiatiske turister utgjorde en større andel av
turistene i lavsesongen.

USA

• Britene og amerikanerne utgjorde 21 prosent av
turistene i lavsesongen og kun 13 prosent om
sommeren.

Storbritannia

Sør-Europa

Frankrike

* Fordelingen av de utenlandske overnattingene er gjort på bakgrunn av stikkprøven
(Turistundersøkelsen). Kategorien «andre land i Europa» omfatter alle europeiske land
som ikke er inkludert som eget land i figuren. Disse er slått sammen fordi det er for få
intervju til å se på resultatene fir hvert enkelte land.

7%
12%
25%
12%
9%
9%
4%
7%
8%
5%
6%

Andre utenfor Europa

Særlig Danmark,
Nederland og Sverige

31%

Andre Europa

36%
9%
6%
Lavsesong

Sommer
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Overnattinger på Vestlandet og andre regioner

Turister i lavsesongen var på
ferie i Norge over en uke

Gjennomsnittlig antall overnattinger i Norge per marked
Andel med overnattinger i flere regioner per markeder
Lavsesong / sommer

• Turistene hadde (overraskende) mange
overnattinger på reisen, også i lavsesongen.
• Det er flere som besøker mer enn en region om
sommeren, men hele 66 prosent av turistene
overnatter i flere regioner også i lavsesongen.
• De som har reist til Vestlandet, fra land utenfor
Europe, er i større grad på rundreise.

Total

8,6 / 11,9 Overnattinger

66% / 72% Rundreise

Gjennomsnittlig antall
overnattinger for turister i
lavsesongen

Andel av alle turister som har
hatt overnattinger i mer enn én
region i lavsesongen

Tyskland

4,4

USA

4,9

Frankrikre
Sør-Europa
Asia
Andre Europa
Andre utenfor
Europa

5,6

6,2

Storbritannia

5,6
4,7

8,6

3,4

5,2

2,9

2,5

6,3
5,0

67%
54%

8,4

3,6

7,2

47%

7,2
2,8
3,9

81%
40%

7,2

3,7

3,5

11,9

7,4

1,6

66%

84%
9,1
8,9

59%
74%

På Vestlandet
Utenfor Vestlandet
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Transportform til og i Norge i lavsesongen

Et stort flertall kom til Norge med fly
i lavsesongen
• Et stort flertall kom til Norge med fly og brukte
tog/buss og/eller fly på reisen i Norge. Om sommeren
var det kun 48 prosent som kommer til Norge med fly.

Oversikt over transportmidler på reisen til og i Norge for utenlandske off-season
turister
Tog / buss: 67%

Fly: 52%
Bil: 33%

Fly: 71%

Ferge: 23%

• Kun en liten andel av turistene reiser rundt med
bil/bobil i lavsesongen. Om sommeren utgjorde disse
42 prosent av alle turistene på Vestlandet.

Bil: 46%

Tog / buss: 41%

Campingvogn/
bobil: 0%

Ferge: 30%

Ferge: 12%
Fly: 23%
Bil: 88%
Campingvogn/
bobil: 15%

Note 1: Nytt i spørreskjema fra 2019 er at det nå er mulig å velge flere transportformer hvis man
har brukt mer enn ett transportmiddel på reisen til Norge, og derfor summeres tallene til mer enn
100%. Spørsmålet er formulert slik: Hvilke(t) transportmiddel brukte du hovedsakelig for å reise til
Norge på denne turen?
Note 2: Kun utvalgte transportmidler fremvises i figuren av hensyn til figurens oversiktlighet. Merk
at det er mulig å velge mer enn ett transportmiddel i spørsmålet.
Spørsmålet er formulert slik: Hvilke(t) transportmiddel har du hovedsakelig brukt/ kommer til å
bruke mens du er i Norge?

Tog / buss: 35%
Fly: 18%

Bil: 14%
Ferge: 10%
Campingvogn/
bobil: 1%
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Transportmiddel til Norge1

Transportmiddel i Norge2

Overnattingsform

I lavsesongen valgte flere å overnatte på hotell
• 18 prosent overnattet i «leid privat hjem» og/eller AirBnB i private hjem, det er
nesten dobbelt så stor andel som om sommeren.
• Dobbelt så stor andel (9 prosent) overnatter hos venner/familie i lavsesongen.
• Betydelig færre overnattet på campingplass og campet utenfor campingplass

Overnattingsform utenlandske turister

Hotell:
48% / 33%

Andre kommersielle overnattingsform:
37% / 46%

Ikke-kommersielle overnattingsform:
12% / 20%

48%
33%
20%

Hotell

5% 3%

2% 5%

Vandrerhjem

Leid Hytte

10%8%

8%

2%

Airbnb i
Leid privat
private hjem
hjem

3% 6%

8%

1% 3%

Camping- Camping på Cruise/
hytte
campingplas Hurtigruten
s

Lavsesong

Sommer

0% 1%

Egen hytte

9% 4%

Venner/
familie

13%
2%

Camping
utenfor
plass

3% 2%

Annet
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Døgnforbruk per marked

Turistene la igjen mer penger
lokalt i lavsesongen

• Turistene i lavsesongen hadde et høyere gjennomsnittsforbruk per døgn enn
sommerturistene. De brukte i gjennomsnitt 66 prosent av forbruket lokalt i
Norge på overnatting, transport og øvrig forbruk (opplevelser, shopping og
mat og drikke). Sommerturistene brukte 59 prosent lokalt i Norge.
• Den største forskjellen på forbruket til turistene i lavsesongen og om
sommeren er at sommerturistene brukte en større andel av forbruket på
pakker og at sommerturistene i større grad er på rundreise i flere regioner og
bruker penger også i andre regioner enn på Vestlandet.

Gjennomsnittlig døgnforbruk på Vestlandet per person fordelt på markedene
Lavsesongturister

Overnatting

Transport i Norge

Øvrigt

Pakke

Transport til Norge

Sommerturister
Total
Total

1 550 kr

27 % 13 % 25 % 13 %21 %

940 kr

Tyskland 31 %17 %
28 %
717
%%
Storbritannia
USA
France

28 %10 %30 % 14 %
18 %
24 %

14 % 22 %

20 %

19 %

Asia

28 %

10 % 19 %

19 %

2 335 kr

USA

24 %

2 625 kr
1 085 kr

Andre land i Europa 27 %15 %31 %7 %
21 %
Andre land utenfor Europa

Storbritannia

1 220 kr

Sør-Europa 23 %17 %30 %6 %
24 %

30 % 14 % 28 % 9 %19 %

1 470 kr

960 kr

14 22
% %
Tyskland 25 %
25 %
14 %

1 405 kr

1 475 kr

32 % 16 % 25 %9 %
17 %

1 370 kr

Total 24 %13 %22 % 26 %15 %
Total

22 % 9 % 22 %

1 745 kr

34 % 12 %

20 % 11 % 21 %

29 %

19 %

1 325 kr

France 23 %14 %24 % 26 %13 %

1 255 kr

Sør-Europa 24 %16 %21 %25 %14 %
Asia

30 %

14 %

21 %

16 %

19 %

26 % 13 % 21 %

2 560 kr
1 120 kr

Andre land i Europa 23 %
13 %
22 %29 %12 %
Andre land utenfor Europa

2 245 kr

26 % 15 %

Note: Forbruk på transport til Norge og pakker er med i det gjennomsnittlige døgnforbruket. Det beste anslaget på forbruk lokalt på
Vestlandet er forbruk brukt på overnatting, transport i Norge og øvrige forbruk. En del av forbruket på pakker tilfaller også lokale aktører
og mange reiser til Norge med norske fly- og fergeselskap. Derfor er disse elementene også med i beregningen av forbruket.

1 955 kr
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Totalforbruk per marked

Turistene om sommeren blir
lengre på Vestlandet og har et
høyere totalforbruk

• I gjennomsnitt oppholder turistene seg 1,4 døgn lengre på Vestlandet om
sommeren. Det fører til at det totale forbruket er høyere om sommeren til
tross for at døgnforbruket er høyere i lavsesongen.
• De asiatiske turistene er betydelig lengre på Vestlandet om sommeren enn i
lavsesongen med 6,6 dager om sommeren og bare 3,5 i lavsesongen. Det
forklarer den store forskjellen i forbruk i de to sesongene.

Gjennomsnittlig totalforbruk på Vestlandet per person fordelt på markedene
Lavsesongturister

Overnatting

Transport i Norge

Øvrigt

Pakke

Transport til Norge

Sommerturister
Total
Total

27 %13 %25 %13 %21 %

5 840 kr

Tyskland 31 %17 %28 %
7 17
%%
10 %
Storbritannia 28 %
30 %14 18
% %

USA
France

24 % 14 % 22 %

20 % 19 %

32 % 16 % 25 %9 %
17 %

17 %30 %
Sør-Europa 23 %
6%
24 %

Asia

28 % 10 %19 % 19 % 24 %

Andre land i Europa 27 %15 %31 %7 %
21 %
Andre land utenfor Europa

8 045 kr

30 %14 %28 %9 %
19 %

Total
Total

Storbritannia

11 380 kr

USA

8 245 kr

France

9 110 kr
6 835 kr
7 285 kr

7 635 kr

Tyskland 25 %14 %22 % 25 %14 %

6 195 kr

5 705 kr

9 010 kr

24 %13 %22 % 26 % 15 %

22 % 9 % 22 %

9 990 kr

34 % 12 %

20 % 11 % 21 %
23 % 14 % 24 %

29 %

13 430 kr

19 %

9 830 kr

26 % 13 %

7 080 kr

Sør-Europa 24 %16 %21 %25 %14 %
Asia

30 %

14 %

21 %

16 %

26 %

13 % 21 %

16 810 kr
6 625 kr

Andre land i Europa 23 %
13 %
22 % 29 %12 %
Andre land utenfor Europa

19 %

26 %

15 %

13 690 kr
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Døgnforbruk fordelt etter forskjellige målgrupper

Turistenes døgnforbruk i
lavsesongen er omtrent på nivå med
skituristenes døgnforbruk
• Nordlys-turistene har et betydelig høyere
døgnforbruk enn de øvrige gruppene som
besøker Norge utenfor sommersesongen. Her er
turistene som overnatter på Hurtigruten ikke tatt
med for å sikre en bedre sammenligning mellom
turistene på Vestlandet i lavsesongen og
turistene som er i Nord-Norge for å oppleve
nordlys i samme sesong.
• Nordlys-turistene har et høyere forbruk innenfor
alle forbrukskategorier (overnatting, transport til
og i Norge, pakker og øvrig forbruk). Det er
særlig på øvrig forbruk at disse turistene bruker
mer penger enn de andre gruppene.
Note: Se definisjonen for de forskjellige målgrupper i metodeavsnittet (side 34).

Gjennomsnittlig døgnforbruk for forskjellige utenlandske målgrupper

Lavsesongturister på
Vestlandet

1 550 kr

Lavsesongturister på
Vestlandet
som ikke overnatter hos
venner eller familie

1 685 kr

2 045 kr

Nordlysturister i Nord-Norge

Forretningsreisende på
Vestlandet

1 880 kr

1 705 kr

Skiturister på Vestlandet

Sommerturister på
Vestlandet

Bobil- og
campingvognturister på
Vestlandet

1 370 kr

850 kr
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Døgnforbruk fordelt etter forskjellige målgrupper

Turistenes døgnforbruk i
lavsesongen er på nivå med
skituristenes døgnforbruk
• For turistene som besøker Vestlandet skiller de
forretningsreisende seg ut ved å bruker en
større andel av forbruket på overnatting og
transport til Norge.
• Skituristene bruker 20 prosent mer på øvrig
forbruk (opplevelser, shopping mm) enn de
øvrige turistene i lavsesongen.

Gjennomsnittlig døgnforbruk fordelt på forskjellige utenlandske målgrupper

Lavsesongturister på Vestlandet

27%

Lavsesongturister på Vestlandet
som ikke overnatter hos venner
eller familie

28%

Nordlysturister i Nord-Norge

26%

Forretningsreisende på
Vestlandet

34%

Skiturister på Vestlandet

Sommerturister på Vestlandet

27%

13%

25%

13%

25%

12%

24% 13% 22%

13%

21%

29%

1 550 kr

1 685 kr

14% 20%

27%

13%

12%

13% 21%

31%

22%

3%

Transport
i Norge

Øvrigt

1 880 kr

1 705 kr

11% 21%

1 370 kr

26% 15%

Bobil- og campingvognturister
19%
på Vestlandet 27% 23% 28%3%

Overnatting

2 045 kr

850 kr

Pakke

Transport
til Norge

Kursavgifter

Note: Se definisjonen for de forskjellige målgrupper i metodeavsnittet (side 34).
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TEMA 2:
Hvorfor kommer turistene til
Vestlandet i lavsesongen?
I dette temaet belyser hvor lang tid i forveien turistene planlegger ferien til Norge.
Når bestiller disse turistene turen til Vestlandet? Hvilke informasjonskilder bruker
de for å planlegge reisen? Hva er formålet med reisen og forventningen til ferien?

© Bergen Reiselivslag - visitBergen.com

Bookingatferd

Flere bestiller i siste liten i
lavsesongen

«Hvor lenge er det siden du første gang vurderte denne turen til Norge?»
Lavsesesong (n=131)

Sommer (n=267)

41%
31%

26%

18%

17%

9%

6%

Det kan være flere grunner til at turistene, som
reiste i lavsesongen, bestilte reisen kortere tid før
avreise. I sommersesongen blir det normalt fort
fullbooket, og det er nødvendig å gjøre reservere i
god tid på forhånd. At det er mindre turister, kan
også bidra til at det oppleves som lettere å
planlegge en reise i lavsesongen. Det er mer å
velge mellom og lettere å finne både transport og
overnatting. I tillegg er turistene som reiser i
lavsesongen yngre. De yngste bestiller oftere
nærmere opp til avreise enn turister som er eldre.

Mindre enn 3
måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

15%
6%

9-12 måneder

13%

1-2 år

12%

6%

Mer enn 2 år

«Hvor lenge før avreise bestilte du den første delen av turen til Norge?»
34%
25%

21%

20%

16%

15%

15%

17%
9% 11%

10%

8%

2 uker før jeg dro 1 måned før jeg 2 måneder før 3 måneder før 4 måneder før
Mer enn 4
til Norge
dro til Norge jeg dro til Norge jeg dro til Norge jeg dro til Norge måneder før jeg
dro til Norge

«Det er enkelt å planlegge en tur til Norge?»
Gns.
Lavsesong (n=131)

Note: Svarene her er basert på oppfølgingsundersøkelsen som ble sendt ut på e-post. 18
prosent av de som svarte på Turistundersøkelsen har svart på oppfølgingsundersøkelsen.

Sommer (n=267)
Helt enig

Enig

37%

32%

Verken enig eller uenig

48%

53%

Uenig

Helt uenig

9% 5%

4,2

9% 5%

4,1

Vet ikke
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Informasjonskilder

Familie og venner er en viktigere
kilde til inspirasjon og
informasjon i lavsesongen

Informasjonssøkning for ferien i Norge i lavsesongen og om sommeren
Lavsesong (n=131)

Sommer (n=267)

Bookingsider som Booking.com, Hotels.com og
Expedia.com

39%
43%
41%

Offentlige reisenettsider

39%

Nettsidene visitnorway.com

• Mye tyder på at turistene i lavsesongen bruker færre
informasjonskilder. Det er en høyere andel som har
brukt kilden for kun 6 av 15 undersøkte
informasjonskilder. Samtidig er det færre i lavsesongen
som oppgir at de har brukt andre kilder ut over de som
er oppgitt.
• Den mest brukte informasjonskilden i lavsesongen er
OTAene (49%). I sommersesongen er visitnorway.com
den mest brukte kilden (49%). Er informasjon relevant
og god nok i de offisielle informasjonskanalene for
gjester som reiser i lavsesongen og som ikke skal på
skiferie?

Note: Figuren er basert på følgende spørsmål i oppfølgingsundersøkelsen som ble
sendt ut på e-post: «Hvilke av alternativene nedenfor brukte du til å finne informasjon
om hva som er tilgjengelig i Norge, eller til å bestille tjenester eller organisere turen».

Venner og familie som bor i Norge

20%

49%

31%
29%
30%

Reiseblogger
Reisebrosjyrer eller bøker om Norge

21%

Airbnb

21%
21%

38%

19%
24%

Informasjonssentre

18%
22%

Turistbrosjyrer

15%
17%

YouTube
Instagram

9%

Facebook

9%

Nettsider for reisebyråer

9%

Via e-post eller telefon, eller gjennom samtaler
med et reisebyrå

6%
7%

Andre tjenester for deling av erfaringer

4%
7%

Annet – oppgi kilde:

49%

14%
14%

18%

11%
16%

= Den blå trekanten
angir betydelige
forskjeller i
informasjonssøking
mellom turistene i
lavsesongen og
turistene om sommeren.
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Forventninger til reisen til Norge

Lavsesong er kose- og
eventyrsesong

Hvilke av utsagnene nedenfor beskriver noe du tror du kan oppnå på ferien til Norge?
Lavsesong (n=131)

Sommer (n=267)

= Områder med betydelige forskjeller på sommer og
lavsesong

73% 79%

• For mange er lavsesongen høytid for
å kose seg med familie og venner.
• Lavsesongen også en god
anledning til å oppleve eventyr og
eksklusive opplevelser.

53%
34%

Tilbringe tid med
venner eller familie

30% 34%

33% 29%

Opplevelser som kan
forandre livet

Oppleve nye ting og
utforske

Gjøre ting spontant
eller impulsivt

30%

41%

Pirre min interesse for
å lære mer

Hvilke forventninger hadde du før turen til Norge?

60%
49% 44%

Kose meg sammen
med andre

48%

Slippe unna dagliglivet

47% 44%

Eventyr

35% 35%

31% 27%

Oppleve et bredt
spekter med ulike
aktiviteter

Eksklusive og unike
opplevelser

Note: Figurene er basert på utvalgte parameter fra spørsmålene i overskriftene i oppfølgingsundersøkelsen
som ble sendt ut på e-post. Figuren viser andelen av turistene som har svaret «ja» på utsagnene.
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Formål med ferien

Byene er viktigere i
lavsesongen

• 65 prosent av asiatene kommer til fjordene
i lavsesongen for å slappe av.
• Tyskerne reiser på rundreise i Norge, også
utenfor hovedsesongen.
• Mer enn halvparten av sør-europeerne
oppgir at de kom til Norge på en kulturell
ferie.

Andelen av de som har oppgitt følgende formål med ferien
Lavsesong / Sommer

Tyskland: 50%

Asia: 65%

Sør-Europa: 52%

Andre Europa: 40%

Rundtur

Avslapping

Kulturell ferie

18% / 43%

43% / 41%

25% / 26%

Besøke venner
og familie

Sør-Europa: 4%

Andre Europa: 33%

Andre Europa: 11%

USA: 38%

Andre utenfor Europa: 34%

USA: 54%

Aktiv ferie

Ferie på landet

Byferie

25% / 33%

21% / 30%

38% / 25%

Storbritannia: 13%

Storbritannia: 11%

Sør-Europa: 26%

21% / 14%
Asia: 3%

XX% = Tallene i blått skrift angir prosentandelene i lavsesongen.
XX% = Tallene i gult skrift angir prosentandelene for sommeren.
= Tallene utenfor sirklene angir den høyeste og laveste andel som det har angitt overstående som formål ut fra
markeder
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Aktiviteter på ferien Norge

Flere er på byferie og de handler og går på utstillinger i større
grad en sommerturistene
Ut over dette er det kun små forskjeller på hvilke aktiviteter og opplevelser turistene planlegger og foretar seg om sommeren og i
lavsesongen

Andel som har angitt at de har foretatt seg følgende aktiviteter på ferien
Off-season turister
74%

Sommerturister

= Aktiviteter hvor turistene i lavsesongen skiller seg ut

76%
60%

60%

52%
40%

36%

28%

31%

28%
8%

Besøke historiske
bygninger/steder

Besøke museer

Shopping

Note: I denne figuren fremgår kun utvalgte aktiviteter foretatt på ferien i Norge.

Gå på kunst- og andre
utstillinger

3%

Topptur (enten på ski eller Gå på sportsbegivenheter
til fots)
(som tilskuer)

7%

5%

Gå på teater, ballett,
konserter eller
operaforestillinger
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Aktiviteter på ferien på Vestlandet

En litt større andel av turistene
på Vestlandet besøker museer
og utstillinger i lavsesongen
• 34 prosent av turistene i lavsesongen
oppgir at det er veldig viktig eller litt viktig å
gå på utstillinger, om sommeren oppgir 26
prosent det samme.
• 40 prosent opplever shopping som litt eller
veldig viktig i lavsesongen, mot kun 30
prosent om sommeren.
• Forskjellene mellom turistene er størst for
aktiviteter og opplevelser i naturen. Færre
vil gå på lange fotturer, men like mange vil
gå på topptur også i lavsesongen.
Note: Andelene som er under 2% er utelatt av figurene av hensyn til leselighet.
Figuren inneholder kun de aktivitetene som minst 5% av de feriereisende har foretatt.
Spørsmålene relatert til fottur i over to timer, besøke nasjonalparker, ta del i
sportsaktiviteter, sykling på landsbygda og kajakk/kano/rafting er kun stilt i september,
oktober, november og igjen i april.

Betydningen av naturaktiviteter
Fottur i over to timer

32%

12%

Topptur

17%

10%

Besøke nasjonalparker

18%

5%

55%
72%
76%

Ta del i sportsaktiviteter (løping,
klatring, kiting, etc.) 5%

91%

Sykling på landsbygda 4%

93%

Kajakk/kano/rafting 4%

94%

Saltvannsfiske 4%

94%

Betydningen av kulturaktiviteter
Besøke historiske
bygninger/steder
Besøke museer

23%

33%

Shopping
Gå på kunst- og andre utstillinger

26%

45%

16%
14%

24%

48%

1…
64%
92%

Gå på festivaler, være med på
nasjonale feiringer etc. 3%3%

93%

Gå på teater, ballett, konserter
eller operaforestillinger

93%

Veldig viktig

4%
Litt viktig

40%

3…

20%

Gå på sportsbegivenheter (som
tilskuer) 4%

26%

Ikke viktig

Har ikke gjort aktiviteten
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TEMA 3:
Hvordan er det å være turist på
Vestlandet i lavsesongen?
Hvor godt fornøyde er turistene i lavsesongen og vil de an anbefale Norge som
reisemål til andre? Er det forskjell på tilfredshet og anbefalingsvilje mellom
turistene i lavsesongen og om sommeren? Opplever turistene trengsel og
overturisme i lavsesongen i Norge?

© Mattias Fredriksson/Fjord Norway

Tilfredshet og anbefalingsvilje

Overordnet er turistene like fornøyd og like villig til å
anbefale Norge både i lavsesongen og om sommeren
Turister er mer fornøyd med overnattingsstedene, tilgang til lokalt
dyrket mat og priser i forhold til kvalitet i lavsesongen

Den samlede tilfredshet og anbefalingsvillighet er svært
høy for turistene som har vært på Vestlandet

Turistene i lavsesongen er mer fornøyd eller like godt fornøyd på alle
underdimensjoner av tilfredshet som turistene om sommeren. Til tross for
dette er det kun marginale forskjeller på den samlede tilfredsheten med
ferien i lavsesongen og om sommeren. Det tyder på at det er andre ting
som påvirker den samlede tilfredsheten og anbefalingsviljen enn
underdimensjonene som er kartlagt i Turistundersøkelsen.

8,9 / 8,8
Gjennomsnittlig samlet tilfredshet
9,0 / 9,0
Gjennomsnittlig anbefalingsvillighet

Tilfredshet på underdimensjoner (andel ‘svært tilfreds’)
Lavsesong
64% 62%

Sommer
57%
45%

= Områder der turister i lavsesongen skiller seg ut.

55% 55%

53% 48%

48%
36%

45%
32%

34% 31%
14%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Overnattingsstedene

Attraksjoner og
severdigheter

Spekteret av tilgjengelige Muligheten til å oppleve
aktiviteter
lokal kultur og livsstil

Tilgjengeligheten av mat
av høy kvalitet

Handlemuligheter

Note: Spørsmålsformulering: «Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med ...». Figuren viser andelen av de feriereisende som har svart 5 (‘svært tilfreds’) på en skala fra 1 til 5.

8%

Priser i forhold til kvalitet
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Drivere for NPS
NPS (Net Promotor Score)

NPS-score er lik i begge
sesonger, driverne er ulike

Ambassadører

Net Promoter Score (NPS) er 66 både i lavsesongen og om sommeren.
Score på tilfredsheten med attraksjoner og severdighet og gjestfriheten
til lokalbefolkningen er absolutt viktigste driverne for tilfredshet i
lavsesongen. Om sommeren er det flere variabler som er nesten like
viktige som drivere for tilfredshet (se figur nederst til høyre). Selv om
NPS er lik om sommeren og i lavsesongen er det ulike ting som påvirker
turistenes lojalitet og vilje til å anbefale Norge som reisemål i de ulike
sesongene

Kritikere

Lavsesong

70%

27%

3% NPS: 66

Sommer

69%

28%

3% NPS: 66

Hvilke forhold påvirker anbefalingsvilligheten mest?

NPS definisjon og beregning:
Net Promotor Score (NPS) er et mål på lojalitet, og her angir NPS hvor
stor andel av turistene som vil anbefale Norge som reisemål.

Priser i forhold
til kvalitet

NPS er beregnet fra følgende spørsmål i undersøkelsen;
”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?”

Overnattingsstedene

4%
16%

Muligheten til å
oppleve lokal
kultur og livsstil

6%
4%

Beregning av NPS: NPS = % ambassadører - % kritikere.
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Tilgjengeligheten av
mat av høy kvalitet

9%
11%

Sommerturister:
NPS: 66

10%
5%

Attraksjoner og
severdigheter

29%
14%

NPS: 66

Kritikerne: score 0-6
Passive: score 7-8
Ambassadører: score 9-10

* Se definisjon på NPS og hvordan denne beregnes på side 32

Passive

19%
14%
13%
19%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Handlemuligheter

10%
17%
Spekteret av tilgjen26
gelige aktiviteter

Forventninger og opplevd overturisme i Norge

Stedene på Vestlandet er
(naturlig nok) mindre overfylte i
lavsesongen

Forventning til overturisme i Norge
Lavsesong

45%

• Turistene i lavsesongen og om sommeren
har om lag like forventninger til å besøke
streder i Norge med få andre turister og
som ikke er ødelagt av turisme når de
reiser til Norge.
• Forventningene innfris i betydelig høyere
grad i lavsesongen enn om sommeren.
Det er en betydelig større andel som
opplevde stedene som overfylte om
sommeren enn i lavsesongen.

Sommer

48%

Oppleve steder med få andre
turister

41%

49%

45%

Steder ikke så mange
besøker, utenfor allfarvei

49%

Oppleve steder som ikke er
ødelagt av turisme

Note: Figuren over er basert på følgende spørsmål i oppfølgingsundersøkelsen: «Hvilke forventninger hadde
du før turen til Norge?». Figuren viser andelen som er enig i utsagnet.

«Stedene jeg besøkte, føltes overfylte fordi det var for mange turister der»

Lavsesong

Sommer

Nei, ikke i det hele tatt

74%

50%

Ja, i mindre grad

16%

31%

Ja, til en viss grad

8% 2%

16%

3%

Ja, i stor grad
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Note: Figuren over er basert på hovedundersøkelsen når de er på reise

TEMA 4:
Kultur, by og matopplevelser er
viktigere i lavsesongen
I det siste tema ser vi nærmere på noen interessante funn blant turistene som
besøker Vestlandet i lavsesongen. De er er i større grad på byferie, mer opptatt
av livsstil, atmosfære kulinariske opplevelser.
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De kulturinteresserte

Kultur er like viktig både i
lavsesongen og om sommeren

• Turistene i lavsesongen og om sommeren er i
like stor grad på en kulturell ferie og har samme
oppfatning av om Norge har «spennende kultur
og historie»
• Turistene i lavsesongen er betydelig mer opptatt
av å oppleve atmosfæren og lokal kultur og
livsstil enn sommerturistene. De er også
betydelig mer tilfreds med mulighetene de har
fått til å oppleve lokal kultur og livsstil.

Turistenes formål med ferien i Norge i lavsesongen og om sommeren

25%

av alle turistene i lavsesongen oppgir at
formålet med reisen er en kulturell ferie.
Tilsvarende andel for sommerturistene er på 26%.
Off-season turistenes oppfatning av Norge
«Spennende kultur og historie»
Lavsesong
(n=131)

35%

Sommer (n=267)

51%

37%
Helt enig

Enig

Gns.
11%

50%
Verken enig eller uenig

12%
Uenig

4,2

4,2

Helt uenig

Viktigheten av kulturelle opplevelser og tilfredshet (andel veldig viktig)
Off-season turister
66%
54%

Sommerturister
65%

54%

48% / 36%

Oppleve byen,
atmosfæren og
hverdagen rundt meg

Oppleve lokal kultur,
livsstil og tradisjoner

Andel som er svært tilfreds
med muligheten til å oppleve
lokal kultur og livsstil
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De kulinarisk interesserte

Turistene i lavsesongen er mer
opptatt av matopplevelser og
mer tilfreds med kvaliteten

Turistenes oppfatninger av matopplevelsene
«God mat og lokale spesialiteter»
Gns.
Lavsesong (n=131)

• Turistene i lavsesongen er i betydelig større
grad helt enig i at Norge har god mat og
lokale spesialiteter.
• Hele 40 prosent av turistene i lavsesongen
oppgir at kulinariske opplevelser og
matopplevelser er veldig viktig på reisen.
• Andelen som er svært tilfreds er også mye
høyere i lavsesongen. Det kan være at
turistene i lavsesongen, som er mer opptatt
av matopplevelser også bruker mer tid på å
finne frem til de gode matopplevelsene.

Sommer (n=267)
Helt enig

25%

35%

29%

44%

15%
Enig

27%

Verken enig eller uenig

10%

3,8

11% 3%

3,6

Uenig

Helt uenig

Viktigheten av kulinariske- og matopplevelser (andel veldig viktig)
Lavsesesong

Sommer
40%
29%

Kulinariske- og matopplevelser

45% / 32%
Andel der er svært tilfreds med tilgjengeligheten av mat
av høy kvalitet
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De unge

De er unge, mindre fornøyde,
bruker mindre penger og
overnatter i større grad på Airbnb
• De unge turistene i lavsesongen overnatter i betydelig
større grad i private hjem de har leid via AirBnB. Det er
færre som er svært tilfreds med overnattingsstedene enn
de reisende noe eldre reisende som i større grad bor på
hotell.
• De er også mindre fornøyd. (Se neste slide)
• De yngste bruker i mye større grad sosiale medier og
YouTube som informasjonskilder for ferien på Vestlandet.
Er informasjonen i offisielle kanaler tilpasset behovene til
de unge turistene?

Karakteristika
Unge turister under 34 år (n=377) / Turister over 34 år (n=339)

8/9

27 / 51

22% / 6%

1 170 / 1 865

63 / 69

Gjennomsnittlig
antall overnattinger

Gjennomsnittlig
alder

Andel som har minst én
overnatting på Airbnb

Gjennomsnittlig
døgnforbruk

NPS (Net Promoter
Score)

Fordeling av overnattinger og tilfredshet med overnattingsstedene

37 % / 57%
Andel overnatting på hotel

47% / 63%

46% / 31%

Andel der er svært tilfreds
med overnattingsstedene

Andel overnatting på annen kommerciel

17% / 12%
Andel overnatting på ikke kommerciel

Informasjonssøkning for ferien i Norge (n=131)*
Offentlige reisenettsider

Note: Unge off-season turister er definert som de off-season turister som er
under 34 år.

45 %

Av turistene i lavsesongen er unge under 34 år.

Reiseblogger

Instagram
Reisebrosjyrer eller bøker om Norge
*Figuren viser kun utvalgte informasjonskilder

42%

17%

Airbnb
YouTube

50%

36%

30%

11%
23%

7%

20%

9%
12%

30%
31

De unge

De kravstore unge er mindre
fornøyd

Tilfredshet på underdimensjoner (andel ‘svært tilfreds’)
Unge turister under 34 år
66%
60%

63%

63%
50%

46%

60%
45%

• De unge shopper mindre enn de eldre, kanskje
fordi de mindre fornøyde med
handlemulighetene?
• De bruker mindre penger, er det fordi de i større
grad mener at pris ikke står i forhold til kvalitet?

53%
42%

Turister over 34 år

48%
40%

42%
24%

20%
7%

Gjestfriheten Overnattings- Attraksjoner
stedene
til lokalog severdigbefolkningen
heter

Spekteret av Muligheten til Tilgjengeligtilgjengelige
å oppleve
heten av mat
aktiviteter
lokal kultur
av høy
og livsstil
kvalitet

Handlemuligheter

Priser i
forhold til
kvalitet

• De er mindre fornøyde med både attraksjoner
og aktivitetsmuligheter.
• De er ikke veldig misfornøyde – det er færre
kritikere blant de unge – de er jevnt over
mindre tilfreds og vanskeligere å imponere enn
de over 34 år.

NPS (Net Promotor Score)

Ambassadører
Unge turister under
34 år

Turister over 34 år

66%

72%

Passive

Kritikere

31%

24%

3%

NPS: 63

4%

NPS: 69
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Byturister

Mange er på byferie på
Vestlandet i lavsesongen
• 38 prosent av turistene i lavsesongen oppgir
at de er på byferie.
• De er yngre, mer fornøyde og mer opptatt av
atmosfære og livsstil enn de øvrige turistene
i lavsesongen.
• De har færre overnattinger, men bor i
betydelig større grad på hotell og bruker i
større grad AirBnB.

Karakteristika
Byturister1 (n=304) / andre turister i lavsesongen (n=412)

7 / 10

37 / 43

19% / 10%

1 605/ 1 520

69 / 65

Gjennomsnittlig
antall overnattinger

Gjennomsnittlig
alder

Andel som har minst én
overnatting på Airbnb

Gjennomsnittlig
døgnforbruk

NPS (Net Promoter
Score)

Viktigheten av opplevelser (andel der svarer veldig viktig)

83%
65%

70%

70%

64%

62%
44%

Sightseeing

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

38%

Kulinariske- og
matopplevelser

Hvordan overnatter de byturistene?

Note 1: Byturister er definert som de turister som har svart at formålet med
ferien er en byferie.

38 %

63%
40%

42%
29%
8%

av turistene i lavsesongen er på byferie.
Hotell

Annen kommerciel

18%

Ikke kommerciel
33

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

Definisjon

Sommerturist

En utenlandske feriereisende, som reiser i Norge mellom mai-august (tertial 2) i 2019, og som har hatt flest overnattinger på Vestlandet.

Skiturister

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

Forretningsreisende

En utenlandsk turist som har angitt at formålet med reisen er forretningsreise.

Bobil- og campingvognturister

Bobil- og campingvognsturister er utenlandske feriereisende hvis primære transportform i Norge er med bobil eller campingvogn.

Nordlysturister

En utenlandsk turist som oppgir at det å oppleve nordlyset er veldig viktig for ferien i Norge, og som har foretatt minst én overnatting i Nord-Norge, og
som ikke har vært på Hurtigruten.

Vestlandet

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Reisefølge

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

Øvrig forbruk

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

Pakkereise

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

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. NPS = % ambassadører - % kritikere.

Reisepartnere

Parreisende: Personer som reiser sammen med ektefelle/samboer eller kjæreste.
Barnefamilier: Personer som reiser sammen med minst ett barn under 18 år.
Reiser med øvrige familie: Personer som reiser sammen med barn over 18 år/andre familiemedlemmer.
Reiser med andre: Personer som reiser med kolleger/venner/i en turgruppe eller noen andre.
Reiser alene: Personer som reiser alene.
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Datagrunnlag og metode
Denne rapporten ser nærmere på turistene på Vestlandet utenfor sommersesongen 2019. I tabellen til
høyre fremvises antall svar fra de feriereisende på Vestlandet med en fordeling mellom off-season turister
og sommerturister.
Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i løpet av perioden januar til og med april 2019, og september til
og med desember 2019. Intervjuene er basert på en utvalgsplan som er satt på bakgrunn av
overnattingsstatistikken som administreres av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Turistene er i 2019 intervjuet ved
både attraksjoner, overnattingssteder, lufthavner, havner mv. Respondenter som enten har svart at de har
over et halvt års opphold i Norge, ikke har noen overnattinger i Norge, eller er som er sesongarbeidere
inngår ikke i analysen.
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 turister som har overnattet på
Vestlandet i 2019

Lavsesong

Sommer

Total

Antall intervju på
reisen

716

1549

2265

Antall intervju fra
den oppfølgende
webundersøkelsen

131

267

398
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