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.
Bakgrunn

2

• Høsten 2012 etablerte Innovasjon Norge og Virke et eget bransjeprosjekt for å styrke 
samarbeidet med norske incomingoperatører.

• Dette var starten på et nasjonalt prosjekt som ble lansert på en samling våren 2013 
hvor de fleste norske incomingoperatørene var tilstede.

• NCE Tourism Fjord Norway og NordNorsk Reiseliv AS har deltatt som samarbeidspartnere 
fra 2013. HANEN og Trøndelag Reiseliv AS fra 2015. Avinor deltok i 2014.

• Heyerdahl Refsum AS har vært engasjert for å ivareta prosjektledelsen fra starten av.



.
Hovedmål   

Det nasjonale Incomingprosjektets hovedmål har ligget fast siden starten i 2013. 
Målet har vært å gjennomføre tiltak som kan bidra til at: 

• små og mellomstore reiselivsbedrifter kvalifiseres og stimuleres til å øke salget på 
internasjonale markeder gjennom praktisk kunnskap om:
– Salgsleddenes arbeidsmåter og hvilke muligheter de representerer 
– Hva som kreves av bedriftene m.h.t. produkttilbud og kvalitet
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.
Tiltakene 2013 – 2016 (1/2)

Tiltakene har bygget opp om hovedmålene og er følgende: 

1. Undersøkelsen «Incoming 2013» blant 27 norske incomingoperatører
• Første gang denne type undersøkelse ble gjennomført i Norge. 

Synliggjorde operatørenes betydning gjennom ny kunnskap om:
– Nøkkeltall for totalomsetning og fordeling på produktkategorier, 

regioner og markeder. 
– Samarbeidsrelasjonene med reiselivsbedrifter/leverandører og 

destinasjonsselskaper 

2. Dybdeintervjuer i 2013
• En kvalitativ undersøkelse blant 16 reiselivsbedrifter/leverandører 

i Fjord Norge og Nord-Norge. Deres samarbeidserfaringer med 
incomingoperatørene ble kartlagt 
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.Tiltakene 2013 – 2016  forts... (2/2)

Temahefter dekker følgende fagområder: 

- Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste
- Spørsmål og svar om pakkereiser
- Sjekklister for kontrakter mellom incomingoperatører og leverandører 
- Norske mattradisjoner 

Produktbeskrivelser på engelsk for: 

- Company presentation
- Kayaking – Paddling
- Cycling
- Hiking
- Winter – Ski touring and Snowshoeing
- Climbing 
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.

Resultater pr. 12.12.2017

Incoming 2017



.Mål for Incoming 2017

Viktige mål har vært å kartlegge: 

• Økonomiske nøkkeltall; Totalomsetning på geografiske markeder, produktkategorier og regioner i Norge 
samt evt. endringer i forhold til 2013-undersøkelsen.

• Utviklingstrekk fra 2013 i forhold til markedsprioriteringer, gjester, produkter/produktpakker og 
distribusjonskanaler.

• Samarbeidsrelasjoner med destinasjons- og landsdelselskapene og med reiselivsbedriftene/ 
leverandørene, samt om det er skjedd endringer siden 2013.

• Kartlegge interessen for nye tema som bærekraft og nye produktkonsepter. 

• Avdekke problemstillinger og fagområder som bør utredes nærmere av prosjekteierne og/eller 
i en videreføring av prosjektet i 2018.
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.Metode og respons i 2017
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1. Incomingoperatørene
A. Kvantitativ undersøkelse:

• Spørreskjema fra 2013 ble lagt til grunn, og videreutviklet i samarbeid med prosjekteierne 
• Populasjonen er incomingoperatørene registrert i Innovasjon Norges bransjeprosjekt 
• Utsendelse av online spørreskjema mai 2017 
• Analyser av resultater oktober/november

B. Kvalitativ undersøkelse: 
• Dybdeintervjuer pr. telefon med 21 av de 25 respondentene i november 

2.    Reiselivsbedrifter/leverandører inkl. destinasjonsselskaper
A. Kvalitativ undersøkelse:

• Dybdeintervjuer med 12 leverandører i Nord-Norge, Trøndelag, Fjord Norge og blant HANENs
medlemmer (foreslått av samarbeidspartnerne/prosjekteierne og operatørene)



.1. Respons Incomingoperatørene
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Respons Populasjon Svart Ikke svart

Respondenter 27 25 2

Prosentdel 100 % 93 % 7 %

Tabell 1 – Respondenter  

Som i Incoming 2013 var populasjonen de incomingoperatørene som er registrert i Innovasjon 
Norges bransjeprosjekt.  I 2017 er dette 37 operatører, men 10 ble slettet, bl.a. fordi 3 av dem 
tilhører samme konsern og svarte samlet. De øvrige har enten ikke vært aktive i bransjeprosjektet 
og/eller driver ikke lenger med incomingvirksomhet.   



.Respondenter Incomingoperatørene 

1. Best of Scandinavia Incoming AS
2. Contrast Adventure Norway
3. Discover Norway 
4. Elan Norway AS
5. Exclusive Scandinavia AS
6. Fifty Degrees North
7. Fred. Olsen Travel AS
8. Haman group (inkl. Terra Nova, 

Authentic og Cities+Tours)
9. Hvitserk & Eventyrreiser AS
10. Iconic Norway AS
11. Merlot Reiser
12. Miki Travel Oslo AS

13. Moment Norway
14. Nordic Tours AS
15. Norway Welcome AS
16. Norwegian Adventures AS
17. Oslo Guidebureau AS
18. Pure Norway
19. Robinson Scandinavia AS
20. The Travel Designer
21. Time Out Travel
22. Travel Traders
23. Try Norway AS
24. Tumlare Corporation AS
25. UP Norway
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21 av de 25 
respondentene 
deltok også i den 
kvalitative 
undersøkelsen. 



.2. Respondenter Reiselivsbedrifter/leverandører   
og Destinasjonsselskaper
Kvalitativ undersøkelse 
1. Bjørn Setsaas, Brekkeseter 
2. Børre Tangen, Crazy Coyote Events
3. Øyvind Frich, Dale Gudbrands Gard 
4. Johan Schønheyder, Oppdal Safari
5. Ellen Frisvold, Region Stavanger 
6. Heinz Strathmann, Polar Park
7. Hans Jørgen Andersen, Reisemål Hardanger Fjord 
8. Ståle Berre, Røros Hotell Gruppen
9. Ranja Arntzen, Scandic Stiklestad, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
10. Arne ter Mors, Tromsø Safari  
11. Marianne Johnsen, Bergen Reiselivslag 
12. Tone Rønning Vike, 29/2 Aurland  
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Om incomingoperatørene

• Etableringsår og erfaring 
• Medlemskap i Virke
• Selskapsform og antall ansatte
• Type virksomhet
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.Etableringsår og år med incomingvirksomhet

13

Tabell 2 – Etableringsår  
(Besvart av 25 av 25 respondenter i 2017, 27 av 27 i 2013)

Incoming 2017 Incoming 2013

Etableringsår Antall % Antall %

2016 og senere 1 4 - -

2010-2015 7 28 4 15

2000-2009 7 28 8 30

1990-1999 5 20 8 30

1980-1989 1 4 3 11

1950-1979 3 12 2 7

Før 1950 1 4 2 7

Totalt 25 100 27 100

• I 2017 svarer 15 (60 %) at de er etablert etter år 2000.  
Tilsvarende tall for 2013 var 12 (44 %). 

• Den operatøren som har drevet lengst startet i 1947.  

Antall år med 
Incoming til Norge Antall %

Mer enn 10 år 12 48

5 – 10 år 7 28

1 – 4 år 5 20

Mindre enn 1 år 1 4

Totalt 25 100

Tabell 3 – Antall år med Incoming 
(nytt spørsmål i 2017, besvart av 25 av 25 respondenter)

• Nesten halvparten (12 av 25) oppgir at de har
arbeidet med Incoming i mer enn 10 år.  

• 6 (32 %) svarer at de har jobbet med Incoming 
i 0 - 4 år. 



.Selskapsform og antall ansatte i Norge
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Tabell 4 – Organisasjonsformen
(besvart av 25 av 25 respondenter i 2017, av 27 av 27 i 2013)

Incoming 2017 Incoming 2013

Organisasjonsform Antall % Antall %

Aksjeselskap 25 100 26 96

Enkeltpersonsforetak 0 0 1 4

Totalt 25 100 27 100

Incoming 2017 Incoming 2013

Antall ansatte Antall % Antall %

Mindre enn 5 15 65 14 67

5 – 20 8 35 7 33

Totalt 23 100 21 100

Tabell 5 – Antall ansatte innen Incoming-virksomheten 
(besvart av 23 av 25 respondenter i 2017, av 21 av 27 i 2013)

• Alle er organisert i aksjeselskap
• 23 respondenter har til sammen 132 ansatte i Incoming-virksomheten i 2017
• Gjennomsnittet er 7 ansatte som arbeider med Incoming, men det varierer fra 1 til 20



.Medlemskap i Hovedorganisasjonen Virke

• Virke samarbeider med Innovasjon Norge om bransjeprosjektet
• 16 av de 25 respondentene i Incoming 2017 er medlemmer i Virke 
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.Type virksomhet
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Figur 1 – Virksomhetstype
(besvart av 25 av 25 respondenter)

• 21 av de 25 (84 %) arbeider 
med incoming, hvorav 13 (52 %) 
oppgir at dette er deres eneste 
virksomhet. 

• Dette er flere enn i 2013, 
da 7 (26 %) svarte at de kun 
drev med incoming.  



.

Nøkkeltall for incomingvirksomheten
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. Totalomsetning 
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Tabell 6 – Totalomsetning
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 22 av 27 i 2013)

• Samlet har 22 av de 25 respondentene oppgitt en omsetning for incomingdelen i Norge på 827 MNOK i 2016. 
I Incoming 2013 var tilsvarende tall for 2012 på 670 MNOK.

• Tallene for de to årene er ikke direkte sammenlignbare. Selv om det var 22 respondenter i begge undersøkelsene, 
er det en viss forskjell i hvilke operatører som svarte.  

Totalomsetning for 
incomingvirksomheten

2016 
Regnskapstall

2012
Regnskapstall

Antall 
bedrifter % Antall 

bedrifter %

Under 5 MNOK 3 14 9 41

5 – 20 MNOK 11 50 7 31

21 – 100 MNOK 5 22 3 14

Over 100 MNOK 3 14 3 14

Totalt antall 22 100 22 100

Total omsetning MNOK (mill. kr) 827 670 



.Utviklingen i totalomsetningen for 13 respondentene som svarte både 2012 og 2016
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• I 2012 varierte  omsetningen blant de 13 
respondentene fra 230 000 NOK til 155 MNOK

• I 2016 var laveste omsetning 1,5 MNOK 
og den høyeste 237 MNOK 

• Økningen for de 13 operatørene var på 41 % 
i fireårsperioden 2012-2016. 

Figur 2 – Omsetning for 13 operatører 2012 - 2016



.Antall gjester/pax 
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Tabell 7 – Antall gjester
(Besvart av 18 av 25 respondenter i 2017, 13 av 27 i 2013. 

Det er kun tallene for de 10 som svarte både i 2013 og 2017 som er direkte sammenlignbare)

• 18 operatører svarte på dette spørsmålet for 2016 og hadde totalt 239 621 gjester. 
Det er store forskjeller mellom bedriftene; tallene varierer fra 50 til 80 000 gjester.

• 10 av operatørene svarte både i 2012 og 2016. Disse 10 hadde en økning på 62 % over de 4 årene -
fra 132 714 gjester i 2012 til 215 211 i 2016.

Antall gjester 2016 2012 Endring %

Totalt 239 621 73 280 - -

Svarte både for 2012 og 
2016 (10 respondenter) 215 211 132 714 82 497 62



.

Distribusjonskanaler 
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.

22
Direkte salg Salg via mellomledd

Incomingoperatøren = mellomledd som lager pakker 
fra flere leverandører (A, B, C)

Bruttopris er den prisen leverandøren selger 
produktet for direkte til kunden (sluttbruker). 
Skal være samme pris uansett hvem kunden kjøper 
produktet av.

Nettopris er bruttoprisen minus provisjon. 

Differansen mellom den bruttoprisen kunden
må betale til leverandøren og den nettoprisen 
mellomleddet betaler utgjør reisebyråets
provisjon eller avanse.

Salgs- og provisjonsmodeller

Figur 3 – Salgs- og provisjonsmodell



.Distribusjon via mellomledd 
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Figur 4 – Antall bedrifter som har distribusjon gjennom ulike mellomledd 
(besvart av 23 av 25 respondenter)

• Resultatene kan ikke
sammenlignes med 2013 
da svaralternativene er 
endret 



.Distribusjon via egne kanaler til mellomleddene
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Figur 5 – Antall bedrifter som har distribusjon gjennom ulike egne kanaler til mellomledd
(besvart av 18 av 25 respondenter)

• Dette spørsmålet er nytt i 2017



.Distribusjon direkte til sluttbruker
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Figur 6 – Distribusjon gjennom egne kanaler til sluttbruker
(besvart av 16 av 25 respondenter)

• Dette spørsmålet er nytt i 2017



.Digitale markedskanaler / sosiale medier
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Figur 7 – Antall bedrifter som bruker ulike digitale markedskanaler  
(besvart av 22 av 25 respondenter)   

• Dette spørsmålet er nytt i 2017



.

Markedsprioriteringer 
Totalomsetning i Norge fordelt på markedene

Regionale innkjøp i Norge 
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.Verdensdeler
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Figur 8 – Distribusjonskanaler i internasjonale markeder 
(besvart av 23 av 25 respondenter)

• I 2013 var «Europa» 
et samlet svaralternativ. 
I 2017 er dette todelt:  
«Norden» og «Europa 
utenom Norden». 



.Viktigste markeder i Norden  (flere svar mulig)
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Tabell 8 – Viktigste markeder i Norden 
(besvart av 7 av 25 respondenter)

Norden Antall svar %

Sverige 7 46

Norge 3 20

Danmark 3 20

Island 1 7

Finland 1 7

Totalt 15 100



.Viktigste markeder i Europa utenom Norden  (flere svar mulig)
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Tabell 9 – Europa utenom Norden 
(besvart av 17 av 25 respondenter i 2017, 

24 av 27 i 2013)

Incoming 2017 Incoming 2013

Europa utenom Norden
Antall 
svar %

Antall 
svar %

Storbritannia 12 24 10 16
Frankrike 9 18 9 14
Tyskland 8 16 15 24
Italia 5 10 3 5
BeNeLux 5 10 5 8
Sveits 3 6 4 6
Østerrike 3 6 3 5
Hellas 1 2 0 0
Irland 1 2 1 1
Spania 1 2 2 3 
Ukraina 1 2 2 3 
Ungarn 1 2 0 0
Polen 0 0 2 3 
Russland 0 0 6 11
Tsjekkia 0 0 1 1
Totalt 50 100 63 100

• I 2013 var Norden med i kategorien 
Europa. Tallene for Norden er  
holdt utenfor her, slik at 2013 kan 
sammenlignes direkte med 2017.

• Tyskland lå øverst i 2013, men er 
forbigått av både Storbritannia og 
Frankrike i 2017. Italia viser også 
en økning fra 2013. Russland har 
en markert nedgang. 



.
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Viktigste markeder i Asia   (flere svar mulig)

Incoming 2017 Incoming 2013

Asia Antall % Antall %
Japan 5 21 3 25
Singapore 4 17 1 8
India 4 17 1 8
Kina 3 13 1 8
Hong Kong 2 8 1 8
Taiwan 1 4 1 8
Sørøst-Asia 1 4 0 0
Tyrkia 1 4 0 0
Kuwait 1 4 0 0
Saudi Arabia 1 4 0 0
UAE 1 4 0 0
Indonesia 0 0 2 19
Filippinene 0 0 1 8
Sør-Korea 0 0 1 8
Totalt 24 100 12 100

Tabell 10 – Asia 
(besvart av 11 av 25 respondenter i 2017, 

6 av 27 i 2013)

• Flere har svart Asia i 2017 
enn i 2013 (jfr. «Totalt»)

• Japan er fremdeles viktigst, 
men Singapore, India og 
Kina øker 

• Bare 1 respondent svarte 
Sørøst-Asia i 2017 (inkl. 
Indonesia og Filippinene), 
sammenlignet med 3 i 2013



.
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Viktigste markeder i Nord- og Sør-Amerika (flere svar mulig)

Tabell 11 – Nord-Amerika  (besvart av 15 av 25 respondenter i 2017, 13 av 27 i 2013)

Incoming 2017 Incoming 2013

Nord-Amerika Antall svar % Antall svar %

USA 15 47 12 50
Canada 12 38 8 33
Mexico 5 16 4 17

Totalt 32 100 24 100

Incoming 2017 Incoming 2013
Sør-Amerika Antall svar % Antall svar %

Brasil 8 73 7 70
Argentina 3 27 2 20
Peru 0 0 1 10
Totalt 11 100 10 100

Tabell 12 – Sør-Amerika  (besvart av 8 av 25 respondenter i 2017, 7 av 27 i 2013)

• USA er det viktigste 
markedet for nesten 
halvparten av 
respondentene også 
i 2017, selv om det 
er en liten nedgang 
fra 2013.

• Både Brasil og 
Argentina har en 
liten oppgang. 
Peru ble ikke nevnt 
i 2017.



.
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Viktigste markeder i Afrika og Oseania (flere svar mulig)

Incoming 2017 Incoming 2013

Afrika Antall % Antall %

Sør-Afrika 3 100 1 100

Tabell 13 – Afrika
(besvart av 3 av 25 respondenter i 2017, 1 av 27 i 2013)

Incoming 2017 Incoming 2013

Oseania Antall % Antall %

Australia 8 80 7 100
New Zealand 2 20 0 0

Totalt 10 100 7 100

Tabell 14 – Oseania 
(besvart av 8 av 25 respondenter i 2017, 7 av 27 i 2013)

• 3 operatører svarte 
Afrika i 2017, og Sør-
Afrika er det eneste 
markedet der.

• De fleste svarer 
Australia også i 2017, 
men nytt er at 2  
oppgir New Zealand.



.Totalomsetning i Norge fra de forskjellige verdensdelene  (1/2) 
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• Klar økning for Asia hvor andelen av omsetningen har økt fra 28 % i 2012 til 35 % 
i 2016.  Europa inkl. Nordens andel viser en nedgang fra 56 % i 2012 til 47 % i 2016

Tabell 15 – Omsetning i Norge fra internasjonale markeder
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 24 av 27 respondenter i 2013)

Marked

2016
Regnskapstall

2012
Regnskapstall

Omsetning 
i MNOK % Omsetning 

i MNOK %

Europa inkl. Norden 384 47 370 56
Asia 291 35 186 28
Nord-Amerika 93 11 65 10

Oseania (Australia, New Z) 35 4 23 3
Sør-Amerika 18 2 23 3
Afrika (Sør-Afrika) 6 1 3 0
Totalt 827 100 670 100



.Totalomsetning i Norge fra de forskjellige verdensdelene (2/2) 
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Figur 9 – Omsetning i Norge fra internasjonale markeder i 2012 og 2016
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 24 av 27 respondenter i 2013)

2016:
• 22 respondenter med en samlet

omsetning på 827 MNOK 

2012:
• 24 respondenter med en samlet

omsetning på 670 MNOK



.Regionale innkjøp i Norge (1/3) 
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Tabell 16 – Innkjøp i Norge fordelt på regionene 
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 24 av 27 respondenter i 2013)

• 22 respondenter har oppgitt omsetningstall for incomingvirksomheten i 2016 med totalt 827 MNOK
• Fjord-Norges andel av omsetningen har økt fra 35 % i 2012 til 50 % i 2016 
• Tallene for 2016 og 2012 er ikke direkte sammenlignbare da til dels er forskjellige respondenter

Marked

2016
Regnskapstall

2012
Regnskapstall

Omsetning 
i MNOK % Omsetning 

i MNOK %

Vest-Norge / Fjord Norge 413 50 234 35
Oslo 175 21 128 19
Nord-Norge 166 20 148 22
Midt-Norge / Trøndelag 29 4 66 10
Øst-Norge u/Oslo 29 4 61 9
Sørlandet 15 1 33 5
Totalt 827 100 670 100



.Regionale innkjøp i Norge  (2/3) 
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Figur 10 – Innkjøp i Norge fordelt på regionene i 2016 og i 2012 
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 24 av 27 respondenter i 2013)

• Tallene fra Tabell 16 foran
er synliggjort i Figur 10.

• 22 respondenter med en total-
omsetning på 827 MNOK i 2016, 
og 24 med 670 MNOK I 2012.



.
Regionale innkjøp i hhv. 2012 og 2016 for respondentene 
som svarte på begge undersøkelsene (3/3) 
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Figur 11 – Innkjøp fordelt på regionene av 13 respondenter i 2012 og 2016 

• Klart samsvar med resultatene i Figur 10 
foran for de 13 respondentene som svarte 
begge årene. 

• Deres totalomsetning var 742 MNOK 2016 
og  526 MNOK i 2012.  

• Vest-Norge/Fjord Norge har fått hele 
veksten og øker sin andel fra 37 til 52 %  

• Hvordan dette samsvarer med utviklingen 
i SSBs overnattingsstatistikk og andre 
nasjonale undersøkelser er ikke kjent, 
men hadde vært nyttig informasjon. 



.

Produkter

• Produktpakker
• Omsetning fordelt på produkter

og hovedkategorier
• Interesse for andre tema og 

konsepter
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.Hvilke produktpakker tilbys?
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Figur 12 – Operatørenes produktpakker
(besvart av 24 av 25 respondenter)

• Resultatene er ikke direkte 
sammenlignbare med 2013 
pga endringer i svar-
alternativene.

• «FIT» ligger øverst i 2017, 
etterfulgt av  «Special interest
tours» og «Groups» (som lå 
øverst i 2013).

• Både «Adventure» og 
«Culture» er nye i 2017, 
og skårer høyt. 



.Omsetning fordelt på produkter 
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Tabell 17 – Total omsetning av ulike reiselivsprodukter  
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 23 av 27 i 2013)

2016
Regnskapstall

2012
Regnskapstall

Produkter Omsetning 
i MNOK % Omsetning 

i MNOK %

Hotellovernattinger 341 41 212 32
Turistbuss 109 13 84 13
Servering/restaurant 68 9 43 6
Ferge/rederi (utenlands) 53 6 39 6
Tog 52 6 34 5
Guider/reiseledere/tolker 40 5 39 6
Ferge (innenlands) 35 4 66 10
Excursions/utflukter 32 4 15 2
Hurtigruten 30 4 50 8
Andre kategorier 21 3 2 0
Museer 20 3 13 2
Rutebuss 10 1 2 0
Adventure travel 8 1 - -
Andre kunst/kulturaktiv. 4 0 32 5
Annen overnatting 3 0 7 1
Leiebil 0,8 0 3 0
Cruise 0,1 0 0,4 0
Helse/trening/aktiv idrett 0,1 0 - -
Naturaktiviteter - - 29 4

Totalt 827 100 670 100

• Resultatene er ikke direkte 
sammenlignbare pga forskjeller 
i respondentene.

• «Helse/trening/aktiv idrett» 
er et nytt alternativ i 2017. 

• «Adventure» er også nytt 
og erstatter «Naturaktiviteter» 
fra 2013.  



.Omsetning fordelt på hovedkategorier  (1/3) 
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Hovedkategorier av produkter

2016
Regnskapstall

2012
Regnskapstall

Omsetning 
i MNOK %

Omsetning 
i MNOK %

Overnatting og servering: 
Hotell, Annen overnatting, 
Servering/restaurant 412 50 287 43
Transport:
Turistbuss, Hurtigruten, Cruise, Tog, Leiebil, 
Rutebuss, Ferge/rederi (utenl.), Ferge (innenl.) 290 35 278 42

Opplevelser og aktiviteter:
Guider, reiseledere og tolker, Adventure travel 
(2017), Naturaktiviteter (2013), Museer, 
Excursions/utflukter, Andre kunst/ kulturaktiv.,  
Helse/trening/aktiv idrett (2017) 104 13 103 15

Andre kategorier 21 2 2 0

Totalt 827 100 670 100
Tabell 18 – Total omsetning gruppert etter hovedkategorier 
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 23 av 27 i 2013)

• «Overnatting og servering» 
har 50 % av omsetningen i 
2016 og «Transport» 35 %.

• «Opplevelser og aktiviteter» 
og «Andre kategorier» har 
de resterende 15 %.  

• Selv om resultatene ikke er 
direkte sammenlignbare med 
2012, har tilsynelatende hele 
veksten skjedd innen 
«Overnatting og servering», 
mens det er nedgang i 
«Transport», og status quo for 
«Opplevelser og aktiviteter».

• Dette synliggjøres bedre i figuren på 
neste side. 



.Omsetning fordelt på hovedkategorier  (2/3) 
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Figur 13 – Total omsetning gruppert etter hovedkategorier i 2012 og 2016
(besvart av 22 av 25 respondenter i 2017, 24 av 27 i 2013)

• «Overnatting og servering» 
har 50 % av omsetningen i 2016 og 
«Transport» 35 %.

• «Opplevelser og aktiviteter» 
og «Andre kategorier» har 
de resterende 15 %.  

• Selv om resultatene ikke er direkte 
sammenlignbare med 2012, har 
tilsynelatende hele veksten skjedd 
innen «Overnatting og servering», 
mens det er nedgang i «Transport», og 
status quo for «Opplevelser og 
aktiviteter».



.Omsetning fordelt på hovedkategorier  (3/3) 
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Figur 14 – Total omsetning for 12 respondenter i 2012 og 2016 gruppert etter hovedkategorier

• Resultatene for de 12 respondentene 
som svarte i begge undersøkelsene 
underbygger tallene i Tabell 18 og 
Figur 13 foran. 

• Veksten har primært skjedd innen 
overnatting og servering, med en 
reduksjon for transport og status quo 
for opplevelser. 

• Det ville utvilsomt vært interessant 
å få avklart hvordan denne fordelingen 
i operatørenes totalomsetning ligger an 
i forhold til et nasjonalt tallgrunnlag. 
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Interesse for andre temaer/konsepter

Figur 15 – Interesse for andre temaer/konsepter 
(besvart av 24 av 25 respondenter)

• Nytt spørsmål i Incoming 2017.

• På en skala fra 1 – 5 (der 5 er mest interessant), skårer 
«Nordlys» høyest med 4,30 etterfulgt av «Lokal mat» med 4,13. 
Stor interesse for kulturopplevelser som «Lokalhistorie», 
«Kystopplevelser», «Arkitektur/design», «Museer», 
«Bygdeopplevelser» og «Historiske togreiser». 

• For aktiviteter skårer «Hundekjøring» høyest, etterfulgt 
av «Moskussafari». 

• For «Festivaler» blir den lave interessen begrunnet av 
operatørene i dybdeintervjuene med problemer med å skaffe 
billetter i god tid på forhånd, kort varighet og språk. 

• Kommentarer til spørsmålet om «Spisesteder/veikroer» viser 
at dette nok var uklart formulert/definert.  Et par av 
respondentene kommenterte at dette var vanskelig å svare på 
fordi de er interesserte i spisesteder, men ikke veikroer.
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Alternative overnattingskonsepter

Figur 16 – Interesse for alternativ overnatting 
(besvart av 24 av 25 respondenter)

• Nytt spørsmål i 2017.

• I vurdering av alternative overnattings-
konsepter på en skala fra 1 – 5, (hvor 5 
er mest interessant), skårer «Design-
hoteller» høyest med 4,04, tett etterfulgt 
av «Rorbu» med 4,0 «Ishotell» med 3,91. 

• Også «Tretopphytter», «Fyr», «Design-
hytter» og «Lavvo» skårer over 3,0. 

• Minst interesse for «Overnatting 
utendørs» og «Telt».
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Nye produkter

Har dere etterspørsel etter produkter som ikke finnes hos norske tilbydere? 
Ja: 10 (43 %)    Nei: 13 (57 %)   

Kommentarer: 

1. Overnatting 
• Luksushoteller
• Overnatting med "veldig høy" standard
• Veldig ekslusive hotel som kun fins 

i noen byer i dag 

2. Aktiviteter  
• For få "profesjonelle" tilbydere av 

fisketurer i Fjord Norge
• «Icebreakers», «hover cars»
• Landeveissykkel 

3. Andre kommentarer 
• VIP, 5* produkter 
• «Meet the locals»
• Matopplevelser 
• Vertsfamilie for en kveld. Kunder ønsker å tilbringe 

tid sammen med en vanlig familie, gjerne på tur 
eller på hjemmebesøk - lage mat i lag etc. 

• Det er fortsett mye å gjøre med “quality” her i 
landet når det gjelder mat, overnattingssteder osv. 
Det finnes stadig flere leverandører som har 
produkter passende godt til high-end kunder, 
men det er ikke mange nok ennå.



.

Samarbeid med 
Reiselivsbedrifter/leverandører 

og 
Landsdels- og destinasjonsselskaper 
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Samarbeid med reiselivsbedriftene/leverandørene

Figur 17 – Samarbeid med reiselivsbedriftene
(besvart av 25 av 25 respondenter i 2017, av 25 av 27 i 2013)

• Gjennomsnittsskåren for 2017 er 2,93. 
I 2013 var den 3,12.



.
Samarbeid med reiselivsbedriftene/leverandørene 

• Spørsmålene er helt identiske i 2013 og 2017, og det er vurdert som metodisk 
akseptabelt å sammenligne resultatene, selv om de 25 respondentene som svarte 
begge årene ikke er helt de samme. 

• Hovedkonklusjonen er at respondentene er mindre fornøyde med samarbeidet med 
reiselivsbedriftene i 2017 enn de var 2013.  

• Gjennomsnittsskåren er redusert fra 3,12 i 2013 til 2,93 i 2017.  
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.Noen av kommentarene fra operatørene til samarbeidet 
med reiselivsbedriftene/leverandørene (1/2)

• Elendig service fra noen av leverandørene. Det kan ta flere dager i sesongen før vi får svar på 
henvendelser som haster i forbindelse med pågående gjennomføring av turene.

• Kundene våre (operatører i utlandet) sier at Norge er det eneste landet de ikke lager turer til selv, 
fordi de aldri får svar. De store hotellene er flinke.

• De gir samme pris til turoperatører som til incomingoperatører. De forstår ikke hvorfor de burde gi 
oss en høyere provisjon. Vi blir fremdeles oppfattet som et fordyrende mellomledd. 

• De skjønner ikke hva «high-end» er.  

• Mange leverandører skjønner ikke at de ikke kan drive og legge opp aktivitetsturer uten å ha deltatt/ 
gjort dette selv – de må kunne produktet! Det må ikke satses på produkter hvis man ikke har tilgang 
på kunnskap om kravene.

• Det må være mulig å både markedsføre sykling i Norge i «bratt terreng» og i et mer rolig landskap. 
Bilder av toppsyklister på vei nedover bratte fjellsider skremmer våre kunder som ofte er kvinner i 
50-60 års alderen; de ønsker å kombinere sykkelturen med kultur- og matopplevelser underveis.
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.Noen av kommentarene fra operatørene til samarbeidet 
med reiselivsbedriftene/leverandørene (2/2)

• Vi savner at leverandørene har en tilgjengelighetskalender godt synlig på hjemmesidene sine, 
spesielt når de fullbooket, det hadde spart oss for mye tid.

• Det er en stor utfordring at hver lille leverandør skal ha sin egen online bookingløsning slik at vi 
må betale med kredittkort ved bestilling. Sluttkunder kan vi forlange betaling av umiddelbart, 
men ikke de utenlandske reisebyråene og turoperatørene.

• Tenker norske reiselivsbedrifter over at reiselivsnæringen er den eneste næringen som opererer 
med 4 mva.-satser, og hvilket merarbeid dette medfører? Bør ikke målet være én mva-sats? 
De klager over en økning fra 10 til 12 % på overnatting, men ser ikke eget tidsbruk på de 
varierende mva-satsene.

• Hotellkjedene er flinke, og også hotellene deres er flinke til tross for at de styres fra Oslo. 
Kjedene har blitt flinke til å satse på de lokale direktørene; de ivaretar i økende grad et 
destinasjonsansvar.
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.Noen av kommentarene i dybdeintervjuene fra reiselivsbedriftene/ 
destinasjonsselskapene til samarbeidet med incomingoperatørene (1/2)

• Vi må i fellesskap finne løsninger som bidrar til at ansatte/eierne i sesongbedriftene også kan 
ta ferie etter en hektisk sommersesong, og derfor ikke kan være så tilgjengelige i lavsesongen.

• Vi har tatt et strategisk valg og jobber så tett med operatørene som mulig; de har kundebaser 
og salgskanaler! Bare tull, som flere hevder, at turoperatører er passé.  

• Noen av operatørene er svært små, blir mye jobb for få romdøgn.

• Noen incomingoperatører gir inntrykk av at «nå er det om å gjøre å berge seg et så stort 
allotment som mulig»; sikrer de seg mer kapasitet enn de egentlig trenger? 
Det er ikke enkelt å få solgt frigitte allotment med 4 ukers varsel.
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.Noen av kommentarene i dybdeintervjuene fra reiselivsbedriftene/ 
destinasjonsselskapene til samarbeidet med incomingoperatørene (2/2)

• Operatørene må bli mer bevisste på opplevelser, ikke bare overnatting. 
De virker veldig fokuserte på det de allerede kjenner. 

• Det mest frustrerende er at vi ikke kan måle resultater av visningsturene. 
Det er ofte rent tilfeldig at vi blir gjort kjent med konkrete resultater. 

• Reiselivsfolk i Norge kan for lite om den kinesiske kulturen,  «Kina er ikke bare Kina». 
De burde lese bøkene til Torbjørn Færøvik. 
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Samarbeid med landsdels- og destinasjonsselskaper  (1/2)

Figur 18 a – Samarbeidet med landsdels- og destinasjonsselskaper 
(besvart av 25 av 25 respondenter i 2017, 25 av 27 i 2013)

Dette er øverste del av listen, med best skår. Den nederste delen av listen står på neste side.

• Gjennomsnittsskåren for 2017 er 3,32. 
I 2013 var den 3,05.
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Samarbeid med landsdels- og destinasjonsselskaper   (2/2)

Figur 18 b – Samarbeidet med landsdels- og destinasjonsselskaper 
(besvart av 25 av 25 respondenter i 2017, 25 av 27 i 2013)

Dette er nederste del av listen, med lavest skår. 



.Noen av kommentarene fra operatørene til samarbeidet 
med landsdels- og destinasjonsselskaper (1/3)

• Det er visst mer interessant å ha kontakt med turoperatører fra andre land enn med oss som er 
lokalisert i Norge.

• I de nesten 15 årene jeg har jobbet med Incoming har jeg aldri blitt kontaktet av landsdels/destinasjons-
selskapene. Sikkert mer gøy å reise til Indonesia. Hotellkjedene kommer jevnlig på salgsbesøk.

• Vi må være medlemmer i destinasjonsselskapene for at de skal markedsføre produktene våre. 
Det hjelper ikke at vi benytter bedrifter som er medlemmer og at det meste av omsetningen blir lagt 
igjen på disse bedriftene. Men vi har hederlige unntak og da selger vi mange flere turer hvis vi får til 
et bra samarbeid med destinasjonsselskapene. 

• Utfordringen vår er at vi opererer i hele Norge og vi blir spurt om å bli medlem overalt; vi kan jo ikke 
være medlem i alle destinasjonsselskapene i Norge.

• Det er store variasjoner i destinasjonsselskapene. Noen er kjempeflinke, mens andre har en del å jobbe 
med. Forskjellene kan være store innenfor samme landsdel. 
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.Noen av kommentarene fra operatørene til samarbeidet 
med landsdels- og destinasjonsselskaper (2/3)

• Destinasjonsselskapene må jobbe mindre med markedsføring og mer med produktutvikling 
og tilrettelegging slik at bedriftene er tilgjengelige/ bookbare – hele året.

• Ikke lag turforslag til operatørene hvis dere ikke har tenkt på hvem som kan operere dem, 
og ikke lag forslag uten priser. Har eksempler på at det brukes timer på å lage forslag til opplegg 
uten at det er salgbart; og at det heller ikke er inkludert guide eller transport.

• Kompetansen til dem som arrangerer presseturer er tvilsom når det gjelder aktiviteter m.m.  

• På visningsturene legger de inn alt for mye. De må legge inn det som er tilgjengelig og som er 
identisk med det man kan få kjøpt – ikke alt mulig annet. 
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.Noen av kommentarene fra operatørene til samarbeidet 
med landsdels- og destinasjonsselskaper (3/3)

En av respondentene om NTW:

• Jeg har deltatt på NTW i 30 år, men opplever ofte at destinasjonsselskaper bruker de første 5 
minuttene av den tilmålte 15 minutters avtalen til å snakke veldig generelt «bla-bla» om 
regionen. 

• De burde bruke mer tid i forkant på å sette seg inn i hvem de har avtaler med.

• Forarbeidet er for dårlig; jeg har aldri fått en e-post i forkant. De kunne effektivisere de 15 
minuttene på NTW hvis de var bedre forberedt. 

• Det er stadig nye personer og åpenbart ikke bruk av CRM for å sikre kontinuitet. 

• Det vi trenger er en A4-side med f.eks. 10 punkter om hva som er nytt. 
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Bærekraft 2017
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Bærekraft
Hvor viktig er det å kunne tilby bærekraftige 
produkter i dag og fremover? 
24 respondenter svarte med et gjennomsnitt på 4,50. 

Hvor viktig er det at bærekraft utrykkes tydelig som 
en del av produktet?
24 respondenter svarte med et gjennomsnitt på 4,17. 

Kommentar: 
Behov for bredere 
forståelse for bærekraft-
begrepet - at det ikke kun 
dreier seg om miljø, men 
også samfunnsutvikling 
og lokaløkonomi. 

Figur 19 a og b – Bærekraftige produkter 
(besvart av 24 av 25 respondenter)
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Bookingløsning
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Egen bookingløsning

Har dere egen 
bookingløsning?

Antall 
svar %

Ja 12 48

Nei 13 52

Totalt 25 100

Hvis «Ja», hva slags 
bookingløsning har dere?

Antall 
svar %

Egenutviklet 6 50

Standardløsning / hyllevare 6 50

Totalt 12 100

Hvis «Ja», hvem kan bestille 
via bookingløsningen?

Antall 
svar

% av de 12 
som svarte

Egne ansatte 10 83

Samarbeidspartner/mellomledd 5 42

Sluttbrukere 5 42

Andre 0 0

Tabell 19 – Bookingløsninger 
(besvart av 25 av 25 respondenter)

Tabell 20 – Type bookingløsning 
(besvart av 12 respondenter).

Tabell 21 – Bestilling via bookingløsning 
(besvart av 12 respondenter).

• Som det fremgår av Tabell 19 har nesten halvparten, 
12 av de 25 operatørene, en egen bookingløsning.  

• I Tabell 20 bekrefter de 12 som har en løsning at 
halvparten av dem har en egenutviklet løsning, 
den andre halvparten har kjøpt en hyllevare.  

• De som har kjøpt en løsning eksternt oppgir bl.a. følgende
leverandører: Travelize, TrekkSoft og Tourplan.



.

Noen resultater av det nasjonale Incomingprosjektet 
• Prosjektet har gitt ny kunnskap om incomingoperatørenes: 

– Forretningsområder, markeder og målgrupper 
– Økonomiske nøkkeltall. I 2013-undersøkelsen ble dette kartlagt for aller første gang  og i 2017 ble 

også utviklingen i 4-årsperioden dokumentert
– Hvilke tema og produkter som er attraktive
– Konkrete samarbeidserfaringer med reiselivsbedrifter og landsdels-/destinasjonsselskap 
– Bidratt til å utvikle et godt nettverk blant incomingoperatørene med økende kontakt også

mellom de 2 årlige Fagdagene i regi av Innovasjon Norge og Virke

• I følge ECTAA (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association – Virke er norsk medlem), 
har ikke de kjennskap til andre land som har gjort noe tilsvarende når det gjelder økonomiske nøkkeltall
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Mer informasjon om det nasjonale Incomingprosjektet?

Kontakt Elisabeth Heyerdahl Refsum
Mobil 90 82 82 74

E-post: heyerdahl@online.no
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Tiltak i årene 2013-2017 

Vedlegg
Det nasjonale Incomingprosjektet
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Veilederen – med tiltakene fra 2013-2015
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Direkte salg Salg via mellomledd

Incomingoperatøren = mellomledd som lager pakker 
fra flere leverandører (A, B, C)

Bruttopris er den prisen leverandøren selger 
produktet for direkte til kunden (sluttbruker). 
Skal være samme pris uansett hvem kunden kjøper 
produktet av.

Nettopris er bruttoprisen minus provisjon. 
De røde strekene viser nettopriser fra leverandørene 
til de forskjellige mellomleddene. 

Differansen mellom den bruttoprisen kunden
må betale til leverandøren og den nettoprisen 
mellomleddet betaler utgjør reisebyråets
provisjon eller avanse.

Salgs- og provisjonsmodeller
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Nettopris 
leverandør

Provisjon 
Incomingoperatør

Provisjon 
Turoperatør

Provisjon 
Reisebyrå

Leverandørens nettopris og fordeling av provisjonene



.Ordliste på norsk og engelsk 
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.Hvorfor samarbeide med incomingoperatørene? 
Noen av svarene fra de 16 reiselivsbedriftene som ble dybdeintervjuet i 2013 

1. De har kunnskap om internasjonale markeder og målgrupper som vi ikke har 
ressurser til å følge opp 

2. De er først på de nye markedene
3. De skaffer skaffer oss kunder som vi ellers aldri hadde fått tak i
4. De gir oss en enorm internasjonal kontaktflate som det hadde vært umulig for oss 

å etablere selv
5. De tar betalingsrisikoen og inngår avtalene med de internasjonale kundene
6. Lettere å bygge gode relasjoner og bli kjent med dem siden de har kontor i Norge
7. Kommunikasjon og forhandlingene kan skje på norsk/skandinavisk
8. De fleste kjenner Norge og oss svært godt
9. Lettere å få dem med på visningsturer
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.Respondenter - Operatørbeskrivelsen 
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Operatørbeskrivelsen

Formål:  
• Øke reiselivsbedriftenes kunnskap om 

operatørenes markeder, kundegrupper 
og produktsortiment

• Dette for at de kan tilby sine produkter 
og tjenester i samsvar med dette 
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.Temahefter og produktbeskrivelser (videreutvikling av kap. 4) 

Temahefter: 
1.  Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste
2.  Spørsmål og svar om pakkereiser
3.  Sjekklister for kontrakter mellom incomingoperatører og leverandører 
4.  Norske mattradisjoner 

Produktbeskrivelser - «Experience Norway: A product directory» 
Formål: 

• Bedriftene kan gi incomingoperatørene en grundig presentasjon av eget tilbud.
• Brukes som sjekklister for dem som har eller planlegger å tilby et aktivitetstilbud.

1. Company presentation (kan både brukes alene og som forside til de øvrige beskrivelsene)
2. Kayaking – Paddling 
3. Cycling
4. Hiking
5. Winter – Ski touring and Snowshoeing
6. Climbing
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Temahefte 1: 
Salgs- og 
provisjons-
modeller med 
ordliste
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Temahefte 2: 
Spørsmål og svar 
om pakkereiser

Temaheftene 
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I dette heftet har 
vi samlet 
Sjekklisten fra 
2013 og mal 
for kontrakter

Temahefte 3: 
Sjekklister 
for kontrakter 
mellom 
incoming-
operatører og 
leverandører 

Temahefte 4: 
Norske 
mattradisjoner



.Produktbeskrivelser – på engelsk 
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1. Company presentation

Følgende produktbeskrivelser er laget:

1. Company presentation
2. Kayaking – Pddling
3. Cycling
4. Hiking
5. Winter experiemces
6. Climbing
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Sjekklisten for leverandørene  

78

Mål 
• Gi spesielt mindre reiselivsbedrifter konkrete råd 

om hvordan de kan øke salget gjennom 
incomingoperatørene

• Hva slags informasjon trenger operatørene?

• Hva kan den enkelte bedrift selv gjøre for å lykkes?

• Skulle lage 10 punkter - ble 52!



.Sjekkliste for kontrakter mellom
incomingoperatører og leverandører  (1/3) 

• Incomingoperatører og leverandørene har ofte innarbeidede, standardiserte 
samarbeidsavtaler 

• Det ble derfor ikke vurdert som hensiktsmessig å utarbeide spesifikke avtaleforslag 
for samarbeidet mellom partene

• I stedet ble det utarbeidet en sjekkliste til hva avtaler mellom incomingoperatører 
og leverandører bør inneholde

• Her kan begge parter sjekke om eksisterende avtaler dekker punktene i denne listen 

• Leverandører kan også avstemme om avtaleforslag de mottar fra ny operatør 
dekker alle punktene i sjekklisten og diskutere eventuelle avvik
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.Sjekkliste for kontrakter mellom incomingoperatører 
og leverandør  (2/3)

Incoming 2013 viste at 
• Operatørenes avtaleutkast oppleves som komplekse 

av leverandørene
• Operatørene opplever at leverandørene har begrenset 

kompetanse og forståelse for distribusjon via mellomledd

Mål
• Redusere usikkerhet og bidra til økt kunnskap 
• Verktøy for å vurdere om egne avtaler bør videreutvikles
• Redusere konfliktmuligheter mellom partene
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.Sjekklisten for kontrakter omfatter 
juridiske forhold knyttet til…  (3/3)

• Bestilling
• Kanselleringer og endringer fra operatørens side
• Avlysninger, endringer og overbooking fra Leverandørens side
• Pris
• Produktinfo
• Betaling
• Transparens med Leverandørs underleverandører
• Klagehåndtering
• Opphavsrettigheter
• Lovmessig ansvar
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