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Agenda

1. Oppdatert markedsstatus
2. Turoperatørmarkedet; 

signaler og framtid



Tegn på gjenhenting i økonomien, men fortsatt en tung vei tilbake

*) Prognoser, Konjunkturinstitutet, august 2020

BNP ’20: -4,8%*
BNP ’21: +3,4%*
 Økonomisk sjokk

går mot langsom
gjenhenting

Arbeidsløshet <10% i
2021
 Forventes langt

etterslep

Q2: Høyeste
sparenivå siden 1996
 Husholdenes tro 

på økonomien
fremdeles lav

• Etterspørsel og
produksjon begynner 
å øke

• Eksporten peker opp
• Arbeidsløshetstakten

avtar



Reiserestriksjoner - Stor usikkerhet knyttet til høst/vinter…

• Svensk UD fraråder ikke reiser til de fleste EU-land etter 30. Juni, 
inkl Norge.

• Fra 13. juni - symptomfrie får reise fritt i Sverige.
• Status idag: Alle regioner uten Södermanland og Norrbotten er 

rødmarkert og gir karantenekrav.
• Flere regioner kan bli gule denne uken

Kart: www.fhi.no
Områder som er omfattet av karantene (29 aug) Grafikk: www.vg.no pr 28 aug



• Majoriteten tror restriksjoner vil vare
en lengre tid.

• Rådende oppfatningen er at det vil skje
en jevn smittespredning og at 
restriksjoner vil “komme og gå” til
vaksine er tilgjengelig.

Trolige hovedscenarier for Coronakrisens utvikling:

Kilde: Kairos Futures Coronakrisbarometer, 26 mars – 9 juni 2020
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• 40% vurderer utenlandsreise under neste året (juni 2020). Optimismen er størst blant folk  større byer.

• 78% forventer at neste reise blir i Europa, 12% sikter mot Norden.

• Interessen er størst for sol & bad ferie (OBS – junidata) etterfulgt av citybreak, kulturdestinasjoner, 

shopping og aktive ferier – som alle er høyt prioritert.

• Partneren mest foretrukne reiseselskap på neste utenlandsferie. Yngre målgrupper 18-29 prioriterer venner mens

voksne i alder 40-49 vil prioritere nærmeste familie.

• Hygienekrav og helsemessig trygghet blir en stadig viktigere faktor for reisende svensker

• 40% tror de vil reise mindre i “fremtiden”, kun 4% tror de vil reise mer. 

Swedes and Travel Post Covid-19 – Key findings

Sample/target group
Men and women 18+

Method
Online interviews

No. of interviews
1023

Field period
17-06-2020 –
22-06-2020 



• 9 av 10 vil ikke risikere karantene
• 8 av 10 vil ikke trosse anbefaling mot 

reise
• 6 av 10 vil ikke reise om testkrav

innføres
• 7 av 10 vil ikke reise om munnbindkrav

innføres

Svenskene urolige for å rammes av restriksjoner

Kilde: YouGov https://yougov.se/news/2020/08/10/de-flesta-europeiska-turister-skulle-hellre-stalla/



Målgrupper mottagelig for inspirasjon, 
drømmer, underholdning

Inspirerende og «empatisk» innehold

IKKE salg & booking i gule/røde 
regioner!

Turisme og markedskommunikasjon: Hvordan tenker Visitnorway idag?

Krisen pågår fortsatt, 
men det verste er 

kanskje bak oss (?)

Konsumenter har 
tilpasset seg, man vet 

litt mer om egen 
situasjon

Reiserestriksjoner har 
delvis blitt hevet, 

men mye 
uforutsigbarhet enda 

Man er bekymret for 
å bli rammet av nye 

restriksjoner ved 
utenlandsferier

Kilde: Related, Denmark – Aug 2020



Nærmarkeder blir viktige – noen «trender»

Back to nature

Aktive naturopplevelser

Sosialt felleskap

Trygge omgivelser

Tilgjengeligheten

Økt “nærreising”

Landbaserte transporter 
viktig

Nye målgrupper vokser frem

Gen Y & Z med nye verdier, 
vurderinger og preferanser

“High-end” og 
nisjesegmenter vil komme 



Turoperatørmarkedet
- Vad skjer og hvilke signaler



• Hviler sig i form.
• Permitteringer 60%
• Varsler

• Tar hand om innkommende salg.
• Tar hand om kanselleringer og 

ombookinger.
• Ny reiseproduksjon i Sverige – Norge vil 

komme sterkt
• Kansellerer reiser til Europa så sent som 

mulig.
• 0 reiser utenfor Europa

Hva gjør TOs i Sverige nå?



• Statistics from SCB of bankruptcy in Q1 and 
Q2 compared to 2019 Q1 and Q2 

• Q1 and 2 2019 – total 9 companies mostly one-
man companies. 

• Q1 and 2 2020 – total 31 companies mostly with 4-9 
employees (1 with more than 19 employees)  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd
/START__NV__NV1401/KonkurserForet07/

Konkursstatistik SCB



Bærekraft vil være et viktig element i alt vi gjør. 
Mange tror at nærhet og natur fortsatt vil være de største fordelene for Norge. 
Bredden av opplevelser er også en viktig USP.

Hva sier TO-er om Norge etter covid?







https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/

• Roadshow Sales Blitz
• 19-23 okt
• Møter VS Digital?

• Nye aktiviteter
• One-to-one møter med TOs
• High End Introduction Tour

• Begrenset antall partners

B2B aktiviteter med partner 2020

@Simon Migaj



Mot Turoperatører:
• Glem ikke å kommunisere! "Vi er her fortsatt", "Dette gjør vi for å tilpasse våre produkter", "Slik forbereder vi for post-

corona".
• Vær lydhør og fleksibel i kontakten; Kjenn av status og behov. Hvordan kan vi samarbeide?
• Bruk gjerne IN Stockholm som sparringpartner.
• Var tålmodig

For øvrig - besøk gjerne Visitnorways Innsiktsportal på www.business.visitnorway.com/no med bl.a
• Oversikt over kommende B2B-webinarer med øvrige markeder
• Data og analyser: (Bl.a Turistundersøkelser, Posisjoneringsanalyser…)

• Ny undersøkelse under mai/juni med fokus nærmarkeder og endret reiseadferd under- og post-corona

• Råd og tips i Corona-tider, bl.a:
• Bloggrapporter fra markedene
• Hvordan kommunisere i Sosiale medier akkurat nå?

Nye B2B nettsider https://www.visitnorway.com/news-tips-and-tools-for-the-travel-industry/

Noen tips til sist...



Mer aktuell info på: 
Innsikt - www.business.visitnorway.com/no

Foto: Bård Basberg/Loen Skylift
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Q&A?


