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INNLEDNING

Denne rapporten har som formål å gi et nærmere innblikk i de utenlandske 
nordlysturistene i Norge i løpet av vintersesongen 20191. 

Norge er et av de beste stedene i verden for å oppleve nordlys. Dette magiske 
og helt unike fenomenet tiltrekker tusenvis av turister til Norge hvert eneste år. 
Men hvem er egentlig disse nordlysturistene? Og hvordan skiller de seg fra 
andre vinterturister? Resultatene som presenteres i denne rapporten tyder 
bl.a. på at nordlysturistene har et høyt forbruk, engasjerer seg mye i det lokale 
og er generelt veldig tilfreds med sitt opphold. Dette er derfor både en 
interessant og viktig målgruppe for Norge som turistdestinasjon. Dette mv. ser 
vi nærmere på i denne rapporten.

Rapporten fokuserer på de utenlandske nordlysturistene i Norge og er basert 
på 2 128 intervju. Den er utarbeidet av Epinion på oppdrag fra Innovasjon 
Norge og er oppdelt i fem ulike tema, hvor hvert tema innledes med en 
kortfattet beskrivelse av innhold. Du kan lese mer om fremgangsmåten 
benyttet for rapportering og se en detaljert oversikt over datagrunnlaget i siste 
avsnitt – «datagrunnlag, metode og begrepsdefinisjoner».

1. Tema 1: Hvem er egentlig nordlysturistene? Innledningsvis gir vi et overblikk over 
forbruk, volum og nasjonalitet for nordlysturistene i Norge.

2. Tema 2: Hvordan holder de ferie? Her ser vi nærmere på nordlysturistenes 
overnattingsform, transportform til Norge, samt døgnforbruk.

3. Tema 3: Hva gjør de ellers? I dette tema ser vi nærmere på nordlysturistenes 
foretrukne aktiviteter i Norge, samt deres formål med ferien.

4. Tema 4: Hvordan er det egentlig å være nordlysturist i Norge? Vi ser på tilfredshet 
og anbefalingsvillighet til nordlysturistene i Norge, samt ser det i lyset av 
overturisme og opplevelse av Norge som et bærekraftig turistmål.

5. Tema 5: Å velge Norge som feriedestinasjon. Avslutningsvis ser vi nærmere på 
nordlysturistenes forventning til turen til Norge. 

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

God leselyst!

© CH - Visitnorway.com

1Rapporten er basert på data samlet inn i perioden januar til og med april, 2019.
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OPPSUMMERING AV FUNN

Nordlysturister har et høyt 
forbruk

Nordlysturister foretar seg ofte 
flere aktiviteter som koster 
penger, hvor eksempelvis hver 
tredje nordlysturist kjører 
hundeslede. Dette gjenspeiles 
også i deres høye døgnforbuk. I 
tillegg ser vi at mange av dem tar 
seg god tid når de besøker Norge. 
Dette henger sammen med at de 
ser på dette som en ”once in a 
lifetime experience”. 

”A once in a lifetime 
experience”

Nordlysturister karakteriseres ved 
at de planlegger deres reiser i god 
tid og sier selv at unike 
opplevelser er avgjørende for 
deres valg av reisemål. Selv om 
Norge som helhet generelt har 
høy tilfredshet og 
anbefalingsvillighet ser vi at 
nordlysturistene er enda mer 
tilfreds og anbefalingsvillige. 

Nordlysturister er ofte eldre 
ektepar

Mange av de som kommer til 
Norge på ferie for å oppleve 
nordlyset er eldre ektepar som 
reiser uten barn. 

I tillegg ser vi at turister fra 
Tyskland og Storbritannia utgjør 
de største markedene for 
nordlysturisme.

Nordlysturistene er en unik 
gruppe vinterturister

Nordlysturister er en unik 
målgruppe med egne preferanser 
og formål med ferien.
F.eks. er bare 5% av 
nordlysturistene også skiturister. 
Det tyder derfor på at dette er en 
gruppe vinterturister som 
kommer målrettet for å oppleve 
nordlyset. 



DEFINISJON AV EN NORDLYSTURIST

Note: 47% av nordlysturister har hatt minst én overnatting på Hurtigruten og 64% har hatt 
minst én overnatting i Nord-Norge.

KIRKENES

BERGEN

Angir den klassiske 
rundreisen på Hurtigruten 
fra Bergen til Kirkenes. En nordlysturist er her definert som en feriereisende som 

oppfyller begge av følgende kriterier: 

Nordlys-turist

Har minst hatt én 
overnatting i enten 
Nord-Norge eller på 

Hurtigruten.

2

Det å oppleve nordlys er 
svært viktig for ferien i 

Norge.
1

Spørsmålet er formulert slik: 

Hvor viktig er aktivitetene 
nedenfor for ferien din i 
Norge?

Oppleve nordlyset
 Ikke viktig
 Litt viktig
 Svært viktig
 Vet ikke
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NORDLYSTURISMENS ANDEL 
AV VINTER-TURISTMEN I 
NORGE

68%

68%

53%

52%

51%

49%

49%

40%

39%

38%

21%

12%

32%

32%

47%

48%

49%

51%

51%

60%

61%

62%

79%

88%

Australia

Kina og Hongkong

Andre land uten for…

Asia

Sentral-Europa

Tyskland

USA

Sør-Europa

Frankrike

Storbritannia

Andre land i Europa

Danmark og Sverige

Nordlysturister Andre vinterturister

FORDELING AV NORDLYSTURISTER OG ANDRE VINTERTURISTER PER MARKED

EN STOR ANDEL AV NORDLYSTURISTENE KOMMER FRA DE MER FJERNE MARKDENE

32% av de utenlandske turistene i vintersesongen 2019 var nettopp nordlysturister – dvs. at de oppga det 
å oppleve nordlyset som veldig viktig for deres ferie, og at de oppholdt seg i enten Nord-Norge eller på 
Hurtigruten (jf. forrige side). De resterende 68% av vinterturistene er bl.a. skiturister og storbyturister.
Ved videre nedbrytning på utenlandske markedene er det særlig Australia og Kina & Hongkong som 
skiller seg ut for nordlysturisme, med andeler på hele 68%. I motsetning er det f.eks. kun 12% av 
vinterturistene fra Danmark og Sverige som kan defineres som nordlysturister. 

32%
Nordlysturister

68%

ANDELEN AV VINTERTURISTER I 
NORGE SOM ER NORDLYSTURISTER

6



TEMA 1: HVEM ER EGENTLIG 
NORDLYSTURISTENE?

Innledningsvis ser vi nærmere på hvem nordlysturistene egentlig er. Her ser vi bl.a. 
nærmere på hvor de kommer fra, deres karakteristikk og hvem de reiser sammen med. 
Hva er unikt blant nordlysturister? Og hvordan skiller de seg fra andre vinterturister?

© cabday/Foap/Visitnorway.com



HVOR KOMMER 
NORDLYSTURISTENE FRA? 17%

14%

13%

12%

11%

7%

6%

4%

4%

4%

4%

3%

8%

11%

46%

6%

5%

5%

1%

3%

1%

2%

7%

1%

Tyskland

Storbritannia

Danmark og Sverige

USA

Sentral-Europa

Sør-Europa

Kina og Hongkong

 Frankrike

Australia

Asia

Andre land i Europa

Andre land uten for Europa
Nordlysturister
Andre vinterturister

NASJONALITETSFORDELING AV NORDLYSTURISTER OG ANDRE VINTERTURISTER

Note: Fordelingen av de utenlandske turistovernattingene er foretatt på bakgrunn av stikkprøven 
(Turistundersøkelsen). 

NESTEN EN FEMTEDEL AV ALLE NORDLYSTURISTENE ER FRA TYSKLAND

Tyskland utgjør det største utenlandske markedet for nordlysturister i 
vintersesongen 2019, med en andel på 17%. Det nest-største markedet er 
Storbritannia med en andel på 14%. 

EN RELATIVT LITEN ANDEL AV VINTERTURISTENE FRA VÅRE NABOLAND ER 
NORDLYSTURISTER

Våre naboland Danmark og Sverige utgjør ofte en ganske stor andel av turistene i 
Norge. Derimot ser vi at når det kommer til nordlysturisme er ikke Danmark og 
Sverige det største utenlandske markedet, selv om de utgjør en stor andel for 
annen vinterturisme (46%). 

Visste du at…

Blant unge nordlysturister (18-34 år) kommer en større andel fra Kina og 
Hongkong (11%), mens en mindre andel kommer fra Storbritannia (6%) og 
Tyskland (11%).
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NORDLYSTURISTENE
REISEPARTNERE

REISEPARTNERE

28%

48%

24%

4%

13%

18%

21%

25%

13%

5%

Andre
vinterturister

Nordlysturister

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.

FORDELING AV RESPONDENTENES ALDER

31%

44%

16%

30%27%
21%

26%

5%

Nordlysturister Andre vinterturister

18-34 år

35-49 år

50-64 år

65 år eller eldre

9

DET ER FÅ NORDLYSTURISTER SOM REISER SAMMEN MED BARN

Omkring halvparten av nordlysturistene oppgir at de er parreisende, dvs. 
personer som reiser sammen med ektefelle/samboer eller kjæreste (48%). De 
resterende andelene består hovedsakelig av nordlysturister som enten oppgir at 
de reiser med andre (25%) eller reiser med øvrige familiemedlemmer (18%). Det 
er kun 4% av nordlysturistene som reiser med barn. 

I motsetning ser vi at det for de andre vinterturistene er en betydelig større andel 
som kategoriseres som barnefamilier. Omtrent en fjerdedel av de andre 
vinterturistene oppgir å ha reist sammen med minst ett barn under 18 år.

MANGE NORDLYSTURISTER ER ELDRE

Det at det er en liten andel barnefamilier gjenspeiles også når man ser på 
aldersfordelingen. Vi ser at nordlysturistene ofte er eldre, hvor over halvparten er 
over 50 år. I motsetning er det kun omtrent en fjerdedel av de andre 
vinterturistene som over 50 år. Derimot ser vi at det også blant nordlysturistene 
er en relativt stor andel som er i den yngste aldersgruppen på 18-34 år.



TEMA 2: HVORDAN LEGGER 
NORDLYSTURISTENE OPP SIN FERIE?
Nordlysturistene legger opp sin feriereise på litt forskjellige måter. Noen velger å 
overnatte i Norge over en lang periode, mens andre velger kun å overnatte i noen få 
dager. Likevel ser vi at nordlysturistene generelt er på lengre opphold i Norge enn øvrige 
vinterturister. I dette tema ønsker vi å se nærmere på hvem disse er, hvilken 
transportform de bruker til Norge, samt deres forbruk.

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com



450 millioner 
kroner brukt på 

transport til Norge 
kommer i tillegg.

201 millioner 
kroner brukt på 

transport til Norge 
kommer i tillegg.

NORDLYSTURISTENES SAMLEDE 
VOLUM OG FORBRUK

3,1
MILLIARDER KR.

I TOTALFORBRUK

1,8
MILLIONER
OVERNATTINGER

Nordlysturister Andre vinterturister

0,5
MILLIONER

OVERNATTINGER

1,2
MILLIARDER KR.

FORBRUK I NORGE

1,2
MILLIONER

OVERNATTINGER

1,9
MILLIARDER KR.

FORBRUK I NORGE

TOTALVOLUM OG –FORBRUK FOR DEN UTENLANDSKE VINTERTURISMEN I NORGE

Note: Minner om at tallene kun er basert på perioden januar til og med april, 2019.
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NORDLYSTURISTER STÅR FOR NESTEN 40% AV 
TOTALFORBRUKET BLANT VINTERTURISTENE

Selv om nordlysturistene «kun» står for omtrent en fjerdedel av 
overnattingene foretatt av vinterturistene, står de likevel for 
nesten 40% av totalforbruket. Dette tilsier at nordlysturistene har 
et høyt døgnforbruk, og et betydelig høyere døgnforbruk enn de 
andre vinterturistene.



GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER I NORGE OG STØRRELSE PÅ REISEFØLGET 
PER AV DE ULIKE MARKEDENE 

9,2

10,2

9,9

9,7

9,2

7,5

13,6

6,5

9,8

9,0

5,9

6,2

5,9

9,5

NORDLYSTURISTENES 
OVERNATTINGER OG REISEFØLGE

* Reisefølget angir det antall personer som respondenten deler utgifter med. Det totale antallet personer i 
reisegruppen kan derfor være høyere. 

1,9

1,7

2,0

1,8

1,9

2,1

1,9

2,0

1,6

1,8

2,1

2,1

2,1

1,7

Nordlys-
turister

Andre
vinterturister

Alle vinterturister

Gjennomsnittlig 
antall overnattinger 
på ferien i Norge

Alle markeder

Tyskland

USA

Storbritannia

Asia

Andre land i 
Europa

Andre land uten 
for Europa

11,9
7,5

1,8
2,1

Hurtigruten
Nord-Norge

Nordlysturister

Gjennomsnittlig 
antall personer i 
reisefølget*

Alle markeder
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NORDLYSTURISTENE ER OFTE PÅ LENGRE FERIER I NORGE 
Nordlysturistene har i gjennomsnitt 9,2 overnattinger på sin ferie i Norge, 
mens gjennomsnittet for de andre vinterturistene ligger på 6,5 
overnattinger. Når man ser dette fordelt etter de ulike utenlandske 
markedene, ser man at det gjelder generelt, uavhengig av marked. 47% av 
de utenlandske nordlysturistene har minst én overnatting på Hurtigruten, 
hvor mange av dem ønsker å oppleve nordlyset. En rundreise med 
Hurtigruten er 11 dager, og vi ser derfor også at det særlig er 
nordlysturister på Hurtigruten som oppholder seg lengre i Norge, med et 
gjennomsnitt på 11,9 overnattinger.

DET ER MINDRE FORSKJELLER MELLOM VINTERTURISTENE NÅR DET 
KOMMER TIL STØRRELSEN PÅ REISEFØLGET
Det gjennomsnittlige antall personer i reisefølget viser derimot mindre 
forskjeller mellom vinterturistene, både i forhold til type vinterturist så 
vel som mellom markedene. Her ser vi at nordlysturistene i gjennomsnitt 
har 1,9 personer i sitt reisefølge, mens andre vinterturister ligger på et 
gjennomsnitt på 2,0 personer. I motsetning til antall overnattinger er det 
her fastlandsturistene i Nord-Norge som trekker opp gjennomsnittet for 
reisefølget med sine 2,1 personer i gjennomsnitt.



NORDLYSTURISTENES 
OVERNATTINGER FORDELT ETTER 
OVERNATTINGSTYPE

Note: «Annen overnattingstype» dekker over bl.a. vandrerhjem, leid hytte, egen hytte, annen privat leie 
enn Airbnb, samt forskjellige typer av camping. 

FORDELING AV NORDLYSTURISTENES OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSTYPE

Visste du at…

Blant de unge nordlysturistene (18-34 år) foretas hele 23% av overnattingene på 
Airbnb, mens bare 9% på Hurtigruten.

Hurtigruten

40%

Hotell

33%

Airbnb

12%

Venner / familie

6%

Annen 
overnattingstype

10%
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Visste du at…

EN RELATIVT STOR ANDEL AV NORDLYSTURISTENE OVERNATTER PÅ AIRBNB

Figuren til høyre viser en fordeling av nordlysturistenes overnattinger på 
overnattingstype. Her fremgår det at 40% av alle nordlysturister velger å 
overnatte på Hurtigruten og 33% velger å overnatte på hotell. 

Videre er det verdt å merke seg at det er en relativt stor andel av 
nordlysturistene som benytter seg av Airbnb for overnatting, med en andel på 
hele 12%. 



Note I : Nytt i spørreskjema fra 2019 er at det nå er mulig å velge flere 
transportformer hvis man har brukt mer enn et 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? 

TRANSPORT TIL NORGE

14

NORDLYSTURISTENES VALG AV TRANSPORTMIDDEL TIL NORGE

80%

13%
6%

22%

96%

2% 4% 3%

92%

17%

6% 5%

94%

12% 9%
4%

93%

15% 14%

4%

91%

19%

9% 7%

Tyskland Storbritannia USA Asia Andre land i Europa Andre land utenfor Europa

Note II: Denne fordelingen tar utgangspunkt i de fire største nasjonalitetene fra stikkprøven (se side 9). 

BilFly Buss / tog Ferge

DE ALLER FLESTE NORDLYSTURISTENE KOMMER TIL NORGE MED 
FLY

Til høyre ser vi en oversikt over nordlysturistenes valg av 
transportform til Norge. Denne er videre oppdelt etter de fire største 
utenlandske markedene blant nordlysturister. Her ser vi at de aller 
fleste nordlysturistene velger å bruke fly som den primære 
transportformen til Norge. Dette er gjerne heller ikke så rart, med 
tanke på at nordlys ofte oppleves i nord, som for de aller fleste 
markedene er den delen av Norge som er mest vanskelig å komme 
seg til ved bruk av andre transportmidler enn fly. 

Likevel ser vi at en relativt stor andel på 22% av tyske nordlysturister 
også bruker ferge som transport til Norge. Det er dog her verdt å 
bemerke at størstedelen av dem som har valgt buss/tog, også har 
valgt fly eller ferge som transportform til Norge, da det er mulig å 
velge flere transportformer til Norge.



Fly: 91%

Bil: 14%

Tog / buss: 50%

Hurtigruten: 64%

Fly: 51%

Ferge: 29%

Ferge: 7%

Bil: 22%

Tog / buss: 39%

Hurtigruten: 46%

Fly: 54%

Ferge: 8%

Transportmiddel til Norge Transpormiddel i Norge

HVILKE TRANSPORTMIDLER BRUKER NORDLYSTURISTENE PÅ REISEN TIL OG I NORGE?

Note: 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?

62% av nordlysturistene som reiser rundt i Norge med tog/buss reiser 
også med innenlandsfly.

Visste du at…

TRANSPORT I NORGE 

MANGE NORDLYSTURISTER KOMBINERER FLERE ULIKE 
TRANSPORTMIDDEL PÅ SIN FERIEREISE TIL OG I NORGE

På denne siden ønskes det å rette fokus på valg av transportmiddel på 
reisen i Norge. I figuren til høyre er transport i Norge fordelt etter to 
primære valg av transportmiddel til Norge; fly eller ferge. 

Her ser vi at av de 91% av nordlysturistene som velger fly som det 
primære transportmiddelet til Norge, reiser omtrent halvparten også 
videre med fly i Norge, men det er også en andel på 39% som benytter seg 
av tog/buss. 

I likhet med transportmiddel til Norge er det også for transportmiddel i 
Norge mulig å velge flere transportmiddel. Dette betyr derfor at selv om 
mange oppgir at de bruker tog/buss som transportmiddel på reisen i 
Norge, er det ofte i kombinasjon med andre transportmiddel.
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400

330

340

525

605

345

500

320

135

130

605

630

280

410

255

260

125

315

435

220

340

1 010

1 425

1 465

1 030

645

735

1 145

570

535

540

890

820

415

690

Total

Tyskland

Storbritannia

USA

Asia

Andre land i Europa

Andre land uten for Europa

GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK FORDELT ETTER MARKEDENE

NORDLYSTURISTER HAR GENERELT ET BETYDELIG HØYERE FORBRUK ENN ANDRE VINTERTURISTER 
Nordlysturister har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 2 560 kr., mens døgnforbruket for andre vinterturister ligger på 1 
670 kr. Nordlysturister har altså generelt et høyere døgnforbruk enn andre vinterturister, og i gjennomsnitt nesten 900 
kr. mer per døgn. Det høye forbruket blant utenlandske nordlysturister gjelder også nesten uavhengig av nasjonalitet. 

Ved videre nedbrytning per av markedene ser vi at det særlig er nordlysturistene fra USA og Asia som har et høyt 
døgnforbruk, med et gjennomsnittlige forbruk på hhv. 3 365 kr. og 3 135 kr. per døgn.

kr.  1 655

kr.  1 835

kr.  2 380

kr.  2 400

kr.  1 540

kr.  1 990

kr.  1 670

kr. 2 685

kr. 2 600

kr.  3 365

kr.  3 135

kr.  1 995

kr.  3 085

kr.  2 560 414

339

447

636

531

394

419

337

194

346

542

522

319

530

175

165

158

327

356

155

240

253

445

344

378

384

199

271

492

510

539

495

609

476

530

Total

Tyskland

Storbritannia

USA

Asia

Andre land i Europa

Andre lande uten for Europa

TOTAL

Overnatting Transport til Norge Transport i Norge Pakke Øvrigt

TOTAL

Nordlysturister Andre vinterturister

NORDLYSTURISTENES 
DØGNFORBRUK
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3730

3220

3615

4900

5560

2560

6620

2710

5230

5920

5495

2495

2850

3050

3765

4480

11505

16310

16190

11840

6435

7590

18440

5675

5890

5195

9135

7095

3645

8975

Total

Tyskland

Storbritannia

USA

Asia

Andre land i Europa

Andre land uten for Europa

GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PER PERSON FORDELT PÅ MARKEDENE

kr.  16 355

kr.  10 870

kr.  21 350

kr.  12 265

kr.  7 975

kr.  16 070

kr.  10 105

kr. 29 440

kr. 27 220

kr.  34 150

kr.  28 770

kr.  17 465

kr.  44 005

kr.  26 115

3420

5870

2895

2975

4445

3815

2560

4930

2920

3800

2500

3830

2900

4855

2985

4675

2515

3340

Total

Tyskland

Storbritannia

USA

Asia

Andre land i Europa

Andre land uten for Europa

TOTAL

Overnatting Transport til Norge Transport i Norge Pakke Øvrig

TOTAL

Nordlysturister Andre vinterturister

Note: Av hensyn til figurens leselighet er beløp under 2 000 kr. ikke skrevet på figuren.

NORDLYSTURISTENES 
TOTALFORBRUK PER 
PERSON

FORSKJELLENE I FORBRUKET KOMMER GJERNE ENDA MER TYDELIG FREM NÅR MAN SER PÅ FORBRUKET TOTALT
På denne siden fremvises det gjennomsnittlige totale forbruket per person for hele reisen, i stedet for per døgn som på 
forrige side. Forskjellene i forbruket mellom nordlysturister og andre vinterturister kommer gjerne enda tydeligere frem 
her. De store forskjellene skyldes delvis døgnforbruket (jf. forrige side) og delvis at nordlysturistene generelt ofte har et
lengre opphold i Norge enn de øvrige vinterturistene. Nordlysturistene har altså et gjennomsnittlige totalforbruk på ca. 
26 000 kr. per person. Av de ulike forbrukspostene er det ofte forbruket på transport til Norge og til dels også forbruket 
på pakke som anses i mindre grad å bidra til lokal omsetning. Derimot ser vi her at forbruket på transport til Norge kun 
utgjør en mindre andel av det totale forbruket for reisen for de fleste markedene.
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TEMA 3: HVA GJØR DE UTENOM Å 
OPPLEVE NORDLYSET?

Med sitt unike landskap har Norge også mye annet enn nordlys å by på – så hva foretar 
egentlig nordlysturistene seg i Norge utenom det å oppleve nordlyset? 

I dette tema ser vi nærmere på hvilken aktiviteter nordlysturistene i Norge foretar seg og 
hvordan de skiller seg fra andre vinterturister. Resultatene tyder på at nordlysturistene er 
en unik målgruppe med egne formål og preferanser. Dette mv. ser vi nærmere på i dette 
avsnittet.

© Foap / Visitnorway.com



ANDELEN AV DE SOM HAR ANGITT FØLGENDE FORMÅL MED FERIEN

NORDLYS-
TURISTENES 
FERIETYPER

Å reise med 
Hurtigruten

43%
(9%)

Avslapping
42%
(31%)

Byferie
21%
(29%)

Ferie på landet
20%
(10%)

Rundtur 
17%
(8%)

Skiferie 
5%

(35%)

Kulturell ferie
21%
(24%)

Besøke venner 
og familie

15%
(25%)Aktiv ferie

34%
(15%)

XX% = Tallene i fet skrift angir prosentandelene for nordlysturistene.
(XX%) =  Tallene i parentes angir prosentandelene for andre vinterturister.
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FORMÅL MED FERIEN

DET ER SÆRLIG TO FORHOLD SOM SKILLER NORDLYSTURISTER 
FRA ANDRE VINTERTURISTER

Figuren til høyre viser hvilke(t) formål med ferien vinterturistene 
oppgir. Her er det særlig to forhold hvor nordlysturistene skiller 
seg ut fra de andre vinterturistene. Det å reise med Hurtigruten og 
det å ha en avslappende ferie oppgis i større grad av 
nordlysturistene enn de andre vinterturistene, med andeler på 
hhv. 43% og 42%. I motsetning oppgis det å dra på skiferie og 
byferie i større grad blant andre vinterturister, med andeler på 
hhv. 35% og 29%. 

Det er mulig å velge mer enn et formål med ferien. I de tilfeller 
dette gjør seg gjeldende inngår man i alle de ferietypene som er 
angitt. 



Oppleve nordlyset

Oppleve fjordene/fjellene

Oppleve uberørt natur

Oppleve lokal kultur, livsstil og 
tradisjoner

Sightseeing

Oppleve byen, atmosfæren og 
hverdagen rundt meg

Oppleve dyreliv (for eksempel 
hvalsafari, fugletitting, etc.)

Kulinariske- og matopplevelser

LITT VIKTIGIKKE VIKTIG VELDIG VIKTIG

Andre vinterturister Nordlysturister

Note: ‘Vet ikke’ har blitt ekskludert i beregningen av gjennomsnittet. Mellom 1% og 
7% har svart ‘Vet ikke’ på de ulike spørsmålene.

HVOR VIKTIG ER FØLGENDE OPPLEVELSE FOR DIN NÅVÆRENDE FERIE I NORGE? (Gjennomsnitt)
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BETYDNINGEN AV ULIKE 
OPPLEVELSER FOR FERIEN I 
NORGE

OPPLEVELSER ER GENERELT VIKTIG FOR NORDLYSTURISTENE
Vi ser at samtlige opplevelser oppgis som betydningsfulle for 
nordlysturistene i Norge, men også viktigere enn for de andre 
vinterturistene. 

Det å oppleve nordlyset er naturligvis den viktigste opplevelsen 
for nordlysturistene (jf. definisjon av en nordlysturist), men også 
eksempelvis det å oppleve dyreliv og sightseeing. 

Videre er det verdt å bemerke seg at nesten alle nordlysturistene 
oppgir at det å oppleve fjordene/ fjellene og den uberørte 
naturen er veldig viktig for deres ferie i Norge.



HVILKE AKTIVITETER 
FORETAR NORDLYS-
TURISTENE SEG I NORGE?

33%

24%

21%

13%

10%

10%

9%

6%

6%

4%

3%

34%

10%

30%

4%

20%

14%

6%

3%

5%

6%

3%

8%

2%

31%

65%

45%

82%

61%

74%

83%

89%

92%

90%

90%

Besøke historiske bygninger/steder

Kjøre hundeslede (som sjåfør eller passasjer)

Besøke museer

Topptur (enten på ski eller til fots)

Shopping

Gå på kunst- og andre utstillinger

Kjøre snøscooter (som sjåfør eller passasjer)

Langrenn

Stå på alpint/snøbrett

Gå på teater, ballett, konserter eller operaforestillinger

Gå på festivaler, være med på nasjonale feiringer el.lign.

Veldig viktig Litt viktig Ikke viktig Vet ikke Har ikke foretatt aktiviteten

Note: Av hensyn til figurens leselighet er prosenttall under 2% ikke skrevet på figuren. 
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MANGE NORDLYSTURISTER VURDERER DET Å KJØRE 
HUNDESLEDE SOM VIKTIG FOR FERIEN
Figuren til høyre viser fordelingen av nordlysturistenes 
aktiviteter etter hvilken betydning de har for ferien i 
Norge.

Det er bemerkelsesverdig å se at hver tredje nordlysturist 
har kjørt hundeslede, hvorav den største andelen også 
vurderer denne aktiviteten som viktig (veldig viktig + litt 
viktig) for ferien i Norge. Dette er noe helt unikt for 
målgruppen og interessant ettersom dette kan betegnes 
som også å være en kostbar aktivitet hvor forbruket i stor 
grad legges igjen lokalt.

Videre fremgår det at det å besøke historiske bygninger/ 
steder og det å besøke museer også er to aktiviteter som 
skiller seg ut blant nordlysturister. Her ser vi at hhv. 67% 
og 51% vurderer disse som viktig for ferien i Norge.

FORDELING AV NORDLYSTURISTENES AKTIVITETER ETTER BETYDNING FOR FERIEN I NORGE

Har foretatt aktiviteten 
og vurderer den som …

Har ikke foretatt 
aktiviteten



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

HVILKE AKTIVITETER FORETAR 
NORDLYSTURISTENE SEG I 
SAMMENLIGNING MED DE 
ANDRE VINTERTURISTENE?

69%

55%

39% 35%
26%

18% 17%
11% 10% 10% 8%

51% 50%
41%

6%

31%

16%

4%

22%
13% 9%

31%

Historiske
bygninger/steder

Besøke museer Shopping Kjøre hundeslede Kunst- og andre
utstillinger

Topptur (enten på
ski eller til fots)

Kjøre snøscooter Langrenn Teater, ballett,
konserter eller

opera

Festivaler eller
nasjonale feiringer/

arrangementer

Alpint/snøbrett

Nordlysturister Andre vinterturister

Note: I denne figuren fremgår kun de aktivitetene som minst 5% av nordlysturistene har foretatt seg.

=  Aktiviteter hvor nordlysturister skiller seg særlig ut

EN BETYDELIG STØRRE ANDEL AV NORDLYSTURISTENE ENN DE ANDRE VINTERTURISTENE KJØRER 
HUNDESLEDE 

Nedenstående figur viser en oversikt over hvilke aktiviteter nordlysturistene foretar seg sammenlignet 
med de andre vinterturistene i Norge. Her ser vi at den største andelen av nordlysturistene besøker 
historiske bygninger/ steder og museer. Når nordlysturistene sammenlignes med andre vinterturister ser 
vi dessuten at det også er en stor andel nordlysturister som kjører hundeslede og snøscooter. 
Eksempelvis er det 35% av nordlysturistene som oppgir å ha kjørt hundeslede, mens det kun er 6% blant 
andre vinterturister. 
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TEMA 4: HVORDAN ER DET Å VÆRE 
NORDLYSTURIST I NORGE?

Dette tema omhandler hvor tilfreds nordlysturistene er i Norge, samt hvor villig de er til å 
anbefale det som reisemål til andre. Finnes det noen forskjeller mellom nordlysturistene 
og andre vinterturister? Dette ser vi på i lys av vurderingen på ulike forhold og i hvilken 
grad nordlysturistene forventer og opplever overturisme i Norge, samt hvorvidt Norge 
anses som et bærekraftig turistmål. 

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com



OVERORDNET TILFREDSHET OG 
ANBEFALINGSVILLIGHET BLANT 
NORDLYSTURISTENE I NORGE

GJENNOMSNITTLIG 
SAMLET TILFREDSHET

GJENNOMSNITTLIG 
ANBEFALINGSVILLIGHET

9,0
9,2

8,8
9,0

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Gjennomsnittlig samlet tilfredshet Gjennomsnittlig anbefalingsvillighet

Nordlysturister Andre vinterturister

68%
54% 54% 52% 46% 42%

25%
12%

58% 59%
47% 48% 43% 39%

26%
14%

Gjestfriheten til
lokalbefolkningen

Overnattingsstedene Attraksjoner og
severdigheter

Spekteret av
tilgjengelige aktiviteter

Tilgjengeligheten av mat
av høy kvalitet

Muligheten til å oppleve
lokal kultur og livsstil

Handlemuligheter Priser i forhold til
kvalitet

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

Vær oppmerksom 
på at skalaen går 

fra 0 til 10

=  Aktiviteter hvor nordlysturister skiller seg særlig ut.

Note: Figuren viser andelen av de feriereisende som har angitt svarmuligheten 5 (‘svært tilfreds’) på en skala fra 1 til 5.
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DEN SAMLEDE TILFREDSHET OG ANBEFALINGSVILLIGHET ER HØY BLANT 
NORDLYSTURISTENE

Figuren til høyre viser at den samlede tilfredshet og anbefalingsvillighet er høy blant 
nordlysturistene i Norge. Her ser vi at nordlysturistene både har en høyere 
gjennomsnittlig samlet tilfredshet (9,0 mot 8,8) og en høyere anbefalingsvillighet (9,2 
mot 9,0) enn andre vinterturister. Tabellen under viser oppnådd score på vurderingen av 
de ulike underdimensjonene av tilfredshet. Her fremgår det at nordlysturistene scorer 
høyere på samtlige tilfredsparameter. 



HVA DRIVER ANBEFALINGS-
VILLIGHETEN TIL 
NORDLYSTURISTENE?

HVILKE FORHOLD DRIVER ANBEFALINGSVILLIGHETEN BLANT 
NORDLYSTURISTENE I NORGE?

Overnattings-
stedene

Handle-
muligheter

Gjestfriheten til 
lokalbefolkningen

NPS: 73
Andre utenlanske 
vinterturister: 66

5%

8%

9%

13% 15%

16%

17%

17%

Attraksjoner og 
severdigheter

Tilgjengeligheten av 
mat av høy kvalitet

Priser i forhold 
til kvalitet

Muligheten til å oppleve 
lokal kultur og livsstil

Spekteret av tilgjen-
gelige aktiviteter

72%

75%

22%

23%

6%

2%

Andre vinterturister

Nordlysturister

Ambassadører Passive Kritikere

NPS (NET PROMOTOR SCORE)* 

Note: Se definisjonen av NPS i metodeavsnittet (side 35).

NPS: 73

NPS: 66
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NORDLYSTURISTENE HAR EN HØY «NET PROMOTER SCORE»

Beregningen av Net Promoter Score (NPS) viser at nordlysturistene scorer 
mye høyere enn de andre vinterturistene. Nordlysturister har en NPS på 
73, mens de andre utenlandske vinterturistene har en score på 66. Det er 
særlig forholdene vedrørende gjestfriheten til lokalbefolkningen, 
spekteret av tilgjengelig aktiviteter og attraksjoner & severdigheter som 
driver anbefalingsvilligheten blant nordlysturistene. Et fokus på disse 
områdene vil derfor kunne bidra til å ytterligere øke 
anbefalingsvilligheten.



78%

76%

15%

16%

6%

5%

1%

3%

Nordlysturistene

Andre vinterturister

Nei, ikke i det hele tatt Ja, i mindre grad Ja, til en viss grad Ja, i stor grad

FORVETNINGER OG OPPLEVD 
OVERTURISME I NORGE

39%
34% 37%

27%
21%

24%

Oppleve steder med få
andre turister

Steder ikke så mange
besøker, utenfor allfarvei

Oppleve steder som ikke er
ødelagt av turisme

Nordlysturister Andre vinterturister

FORVENTNINGER TIL OVERTURISME I NORGE

«STEDENE JEG BESØKTE, FØLTES OVERFYLTE FORDI DET VAR FOR MANGE TURISTER DER»
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Blant nordlysturistene er det særlig tyske turister som oppgir at de 
opplevde overturisme, med en andel på 52% som oppgir at de i ulik grad 
opplevde dette. 

Visste du at…

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

NORDLYSTURISTER FORVENTER LITE OVERTURISME, MEN ER OGSÅ 
MINDRE PLAGET AV DET ENN ANDRE VINTERTURISTER

Figuren oppe til høyre viser andeler av forventet overturisme i Norge blant 
både nordlysturister og andre vinterturister. Her ser vi at nordlysturistene 
generelt forventer mindre grad av overturisme i Norge enn andre 
vinterturister. Eksempelvis er det 39% av nordlysturistene som forventer å 
oppleve steder med få andre turister, mens kun tilsvarende andel for de 
andre vinterturistene kun er på 27%. 

Videre ser vi på andelene av opplevd overturisme at nordlysturistene også 
generelt er noe mindre plaget av overturisme enn andre vinterturister. Her 
ser vi at 78% av nordlysturistene oppgir at de ikke opplevde noen grad av 
overturisme i Norge, mens kun 1% oppgir at de opplevde at stedene de 
besøkte føltes overfylt. 



87%

76%

66%

95%

74%

88%

82%

9%

10%

24%

5%

22%

12%

13%

4%

10%

10%

4%

4%

5%

Tromsø lufthavn

Fjellheisen

Turistinformasjonen

Bodø lufthavn

Bodø havn

Fløibanen

Trondheim havn

Nei, ikke i det hele tatt Ja, i mindre grad Ja, til en viss grad Ja, i stor grad

OVERTURISME PÅ 
FORSKJELLIGE LOKASJONER 

Note: Figuren viser kun lokasjoner med minst 35 respondenter.

«STEDENE JEG BESØKTE, FØLTES OVERFYLTE FORDI DET VAR FOR MANGE TURISTER DER»

Tr
om

sø
Bo

dø
Be
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en

Tr
on

dh
ei

m
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NORDLYSTURISTENE SOM BESØKTE TURISTINFORMASJONEN I 
TROMSØ OPPGIR NOE STØRRE GRAD AV OPPLEVD OVERTURISME 

På denne siden ser vi nærmere på opplevd overturisme for 
nordlysturister i lys av hvor de er intervjuet. Det er viktig å påpeke 
at spørsmålet om overturisme ikke er direkte rettet mot den 
lokasjonen hvor intervjuet er blitt foretatt, men mot den generelle 
oppfatningen av de steder turistene har besøkt. Det vil dog være 
nærliggende å tro at turistenes svar i stor grad er påvirket av den 
aktuelle kontekst de står i under intervjuet, samt det de har 
opplevd i den nærmeste tiden opp mot intervjuet. 

Vi ser ingen store forskjeller i resultatene for opplevd overturisme 
blant nordlysturister basert på intervjulokasjon. Derimot ser vi at 
nordlysturistene intervjuet ved Turistinformasjon i Tromsø skiller 
seg litt ut, hvor 34% oppgir at de i ulik grad har opplevd en form for 
overturisme.  



TEMA 5: VALG AV NORGE SOM 
FERIEDESTINASJON

Det siste tema omhandler valg av Norge som feriedestinasjon. Vi ønsker i denne 
sammenheng å ta et steg tilbake i tid og se litt nærmere på den perioden før reisen til 
Norge. Dette ser vi på i lys av nordlysturistenes egne forventninger til deres ferie i Norge, 
samt deres planlegging og bookingsadferd. Hvordan skiller nordlysturistenes 
forventninger seg fra andre vinterturister? Og hvor lang tid bruker nordlysturistene for å 
planlegge deres ferie?

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com



NORDLYSTURISTENE OPPLEVER I STØRRE GRAD NORGE SOM ET 
BÆREKRAFTIG TURISTMÅL ENN ANDRE VINTERTURISTER

Vi ser at det er en stor andel som anser Norge som et bærekraftig 
turistmål, og dette gjelder særlig blant nordlysturistene. Eksempelvis er 
det 56% av nordlysturistene og 51% av de andre vinterturistene som 
oppgir at Norge i stor grad er et bærekraftig turistmål. Det er ingen 
vinterturister som oppgir at Norge ikke i det hele tatt er et bærekraftig 
turistmål.

Forholdet som omhandler hvorvidt det finnes et bredt spekter med 
bærekraftig alternativer viser at 15% av nordlysturistene er helt enig med 
dette utsagnet, og 16% blant de andre vinterturistene. Det er derimot en 
langt større andel blant andre vinterturister som er helt uenig med dette 
utsagnet (34%) enn det er for nordlysturistene (23%). 

OPPLEVES NORGE SOM ET 
BÆREKRAFTIG TURISTMÅL?

«NORGE ER ET BÆREKRAFTIG TURISTMÅL»

56%

51%

31%

31%

5%

1%

5%

12%

3%

4%

Nordlysturister

Andre
vinterturister

Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Ja, i mindre grad Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke Ikke relevant

«DET FINNES ET BREDT SPEKTER MED BÆREKRAFTIGE ALTERNATIVER»

15%

16%

44%

40%

18%

10%

23%

34%

Nordlysturister

Andre
vinterturister

Helt enig Enig Verken enig eller uenig Uenig Helt uenig Vet ikke

29



NORDLYSTURISTENE HAR HØYERE FORVENTNINGER TIL Å FÅ 
PIRRET INTERESSEN FOR Å LÆRE MER OG Å FÅ KONTAKT MED 
ANDRE PÅ SIN FERIE I NORGE

Figurene til høyre viser nordlysturistenes forventninger til noen 
utvalgte parameter om ferien i Norge, sammenlignet med andre 
vinterturister. De to øverste utsagnene viser forventninger hvor 
nordlysturistene ligger høyere enn de andre vinterturistene. 
Eksempelvis ser vi at 38% av nordlysturistene forventer at de kan 
få kontakt med andre, mens det kun er 16% av de andre 
vinterturistene som forventer det samme.

ANDRE VINTERTURISTER HAR HØYERE FORVENTNINGER TIL Å FÅ 
TILBRINGE TID MED VENNER OG FAMILIE, OG Å HA DET MORO 

Det motsatte er gjeldende for de to nedenstående utsagnene som 
viser forventninger hvor nordlysturistene ligger lavere enn de 
andre vinterturistene. Her ser vi bl.a. at kun 21% av 
nordlysturistene forventer at de vil tilbringe tid med venner eller 
familie, mens over halvparten av de andre vinterturistene har en 
forventing om det. 

ULIKE FORVENTNINGER TIL 
FERIEN I NORGE

«HVILKE AV UTSAGNENE NEDENFOR BESKRIVER NOE DU TROR DU KAN OPPNÅ PÅ FERIE TIL 
NORGE?» 

Note: Figurene er basert på utvalgte parameter fra spørsmålet som lyder: «Hvilke av utsagnene nedenfor beskriver noe du 
tror du kan oppnå på ferie til Norge?». Figuren viser andelen av turistene som er enig i at utsagnene beskriver noe som de 
tror man kan oppnå på en ferie til Norge. Det var mulig å velge flere svar. 

41% 38%

25%

16%

Pirre min interesse for å lære mer Få kontakt med andre

Nordlysturister Andre vinterturister

21%

32%

54%
47%

Tilbringe tid med venner eller
familie

Ha så mye moro som mulig

To utsagn om 
forventninger hvor 

nordlysturistene 
samlet sett har høyere 
forventninger enn de 
andre vinterturistene

To utsagn om 
forventninger hvor 

nordlysturistene 
samlet sett har lavere 
forventninger enn de 
andre vinterturistene
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NORDLYSTURISTER HAR HØYE FORVENTNINGER TIL DERES FERIE

Figuren oppe til høyre viser at en stor andel av nordlysturistene hadde 
store forventninger før turen til Norge. Her ser vi at hele 65% av 
nordlysturistene forventet at deres ferie ble en engangsopplevelse. I 
motsetning er det kun en andel på 12% blant de andre vinterturistene 
som hadde samme forventing. Videre oppgir 43% av nordlysturistene at 
de hadde forventet eksklusive og unike opplevelser, mens tilsvarende 
andel for de andre vinterturistene kun er på 13%. 

NORDLYSTURISTER HAR PLANLAGT TUREN TIL NORGE I GOD TID I 
FORVEIEN SAMMENLIGNET MED ANDRE VINTERTURISTER

Ser man på når turistene overveide turen til Norge for første gang, så ser 
vi at nordlysturistene starter i god tid i forveien sammenlignet med andre 
vinterturister. Eksempelvis ser vi at det er en andel på 24% av 
nordlysturistene som overveiede det å reise til Norge mer enn 1 år før 
faktisk avreise, mens tilsvarende andel for de andre vinterturistene kun er 
på 9%. 

EN UNIK OPPLEVELSE «HVILKE FORVENTNINGER HADDE DU FØR TUREN TIL NORGE?»

65%

43%

12% 13%

Opplevelser man bare får én gang i livet,
uvanlige opplevelser, opplevelser som kan

forandre livet

Eksklusive og unike opplevelser

Nordlysturister Andre vinterturister

«HVOR LENGE ER DET SIDEN DU FØRSTE GANG OVERVEIDE DENNE TUREN TIL NORGE?»

24%

16% 16%

23% 21%

9%
7%

10%

28%

45%

Mer enn 1 år før 9-12 måneder 6-9 måneder 3-6 måneder Mindre enn 3
måneder

Nordlysturister Andre vinterturister
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NORDLYSTURISTENES INTERESSER 
FOR DET LOKALE SAMFUNNET

Note: Figurene er basert på uvalgte parameter på de to spørsmålene: «Hvilke av utsagnene 
nedenfor beskriver noe du tror du kan oppnå på ferie til Norge?» og «Nedenfor følger utsagn 
som kan beskrive en ferie i Norge. Oppgi hvor godt disse utsagnene stemmer med din egen 
oppfatning av Norge.».

«HVILKE AV UTSAGNENE NEDENFOR BESKRIVER NOE DU TROR DU KAN OPPNÅ PÅ 
FERIE TIL NORGE?» 

46%
38%33%

16%

Muligheter til å fordype meg i lokal kultur/livsstil Få kontakt med andre

Nordlysturister Andre vinterturister

NORSLYSTURISTENES OPPFATNINGER AV NORGE

51%

29%

33%

44%

10%

16%

3%

6% 3%

Nordlysturister

Andre vinterturister

38%

12%

28%

26%

21%

24%

10%

13% 4%

3%

21%

Nordlysturister

Andre vinterturister

Helt enig Enig Verken enig eller uenig Uenig Helt uenig Vet ikke

46%

24%

38%

54%

13%

13%

3%

9%

Nordlysturister

Andre vinterturister

«Hyggelig lokalbefolkning»

«Spennende kultur og historie»

«God mat og lokale spesialiteter»
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NORDLYSTURISTER VISER STOR INTERESSE TIL DET LOKALE SAMFUNNET

Den øverste figuren til høyre viser at nordlysturistene i større grad forventet 
å få muligheten til å fordype seg i lokal kultur/ livsstil (43%) og få kontakt 
med andre (38%) enn de andre vinterturistene. 

Videre ser vi fra nordlysturistenes egne oppfatninger av Norge at de generelt 
er mer interessert i det lokale samfunnet enn andre vinterturister. 
Eksempelvis ser vi at hele 51% av nordlysturistene oppgir at de oppfatter 
lokalbefolkningen som hyggelig, mens det bare er 29% av de øvrige 
vinterturistene som gjør det samme. På vurdering av «spennende kultur og 
historie» ser vi også at nordlysturistene scorer dette betydelig bedre enn 
andre vinterturister, med en andel på 46% som oppgir å være helt enig med 
dette utsagnet. 

Disse resultatene er altså bemerkelsesverdig fordi de tyder på at 
nordlysturistene bidrar positivt til utviklingen av lokalsamfunnet, samt 
bevaringen av den norske kulturen og tradisjonen.



NORDLYSTURISTER BESTILLER TUREN I GOD TID I FORVEIEN 
SAMMENLIGNET MED ANDRE VINTERTURISTER

Øverste til høyre ser vi at nordlysturistene generelt er tidlig ute 
med å bestille den første delen av turen til Norge. Her ser vi at 
16% av nordlysturistene bestiller dette mer enn 7 måneder før 
avreise, mens tilsvarende andel blant andre vinterturister kun er 
på 6%. I motsetning er det kun 6% av nordlysturistene som 
bestiller deres reise 2 uker før avreise, mens det er hele 27% blant 
andre vinterturister. 

… MEN DET ER VANSKELIGERE FOR NORDLYSTURISTENE Å 
PLANGELEGGE EN TUR TIL NORGE

Ser man derimot på forholdet vedrørende hvor enkelt det var å 
planlegge en tur til Norge ser vi at nordlysturistene generelt er 
mer negative enn andre vinterturister. Her oppgir hele 10% av 
nordlysturistene at det var svært vanskelig å planlegge en tur til 
Norge. Nordlysturister har derfor altså et større behov for å 
planlegge deres ferie i god tid!

NORDLYSTURISTENES 
BOOKINGSADFERD

«HVOR LENGE FØR AVREISE BESTILTE DU DEN FØRSTE DELEN AV TUREN TIL NORGE?» 

27%

21%

9%9%10%

14%

4%
6% 6%

10%

17%
14%

13%
14%

10%

16%

2 uker1 måned 2 måneder 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder Mer enn 7
måneder

Andre vinterturister  Nordlysturister

«DET ER ENKELT Å PLANLEGGE EN TUR TIL NORGE»

33%

46%

51%

44%

7%

6%

10%

2%2%

Nordlysturister

Andre vinterturister

Helt enig Enig Verken enig eller uenig Uenig Helt uenig Vet ikke
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NORDLYSTURISTENES 
INFORMASJONSSØKNING 

38%

33%

26%

25%

23%

23%

17%

17%

16%

13%

11%

10%

10%

9%

6%

17%

30%

31%

12%

29%

10%

13%

20%

5%

12%

7%

10%

30%

9%

15%

6%

12%

Nettsidene visitnorway.no

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

Nettsider for reisebyråer

Offentlige reisenettsider

Reisebrosjyrer eller bøker om Norge

Reiseblogger

Airbnb

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

Facebook

Instagram

Informasjonssentre

Venner og familie som bor i Norge

Turistbrosjyrer

YouTube

Andre tjenester for deling av erfaringer

Annet

Nordlysturister
Andre vinterturister

= Den blå trekanten angir 
betydelige forskjeller i 
informasjonssøking 
mellom nordlysturister 
og andre vinterturister.

INFORMASJONSSØKING FOR FERIEN I NORGE FOR 
NORDLSYTURISTER OG ANDRE VINTERTURISTER
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Visste du at…

Det særlig er de unge nordlysturistene som benytter seg av reiseblogger, 
Instagram, Airbnb og visitnorway.com. Derimot benytter de seg i mindre 
grad av nettsider for reisebyråer og reisebrosjyrer.

Note: Figuren er basert på følgende 
spørsmål: «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».

NORDLYSTURISTER BRUKER OFTE ANDRE INFORMASJONSKANALER 
ENN DE ØVRIGE VINTERTURISTENE

Den mest brukte informasjonskanalen blant nordlysturistene er 
visitnorway.no, hvor 38% av nordlysturistene oppgir at de bruker 
denne kanalen. Vi ser at nordlysturistene skiller seg fra andre 
vinterturister ved at de i signifikant større grad oppgir å benytte seg av 
informasjonskanaler som nettsider for reisebyråer, reisebrosjyrer, 
reiseblogger, via e-post eller telefon, samt Instagram.

Nordlysturistenes informasjonskanaler kan dermed grupperes i to 
overordnede kategorier; de mer tradisjonelle kanalene (reisebyråer, 
reisebrosjyrer osv.) og de nyere kanalene (som Instagram og 
reiseblogger). 



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.

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com



BEGREPSDEFINISJONER
BEGREP DEFINISJON

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

Nordlysturist En turist som oppgir at det å oppleve nordlyset er svært viktig for ferien i Norge, og som har foretatt minst én overnatting i Nord-Norge eller på 
Hurtigruten. 

Annen vinterturist En turist i som har besøkt Norge i løpet av vintersesongen, men som ikke kan defineres som en nordlysturist. Denne gruppen dekker derfor også de 
turistene som har overnattet andre steder enn i Nord-Norge og på Hurtigruten. 

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. Akerhus

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. Dvs. NPS = % ambassadører - % kritikere.
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Denne rapporten ser nærmere på turistene i Norge i vintersesongen 2019. I tabellen til høyre 
fremvises antall svar fra feriereisende i Norge med en fordeling mellom nordlysturister og 
andre vinterturister.

Samtlige intervju er samlet inn av Epinion i løpet av vintersesongen 2019 (3. januar – 22. april 
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.
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DATAGRUNNLAG OG METODE

NORDLYS-
TURISTER

ANDRE 
VINTER-

TURISTER
TOTAL

Antall on-site 
intervju 809 1 319 2 128

Antall intervju fra 
den oppfølgende 
web-undersøkelsen

117 134 251

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

© Christian Roth Christensen / Visitnorway.com
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