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1 Innledning 
 
Lofoten har unike natur- og kulturgitte forutsetninger for en satsning på reiseliv, og er et 
attraktivt reisemål sett i lys av internasjonale etterspørselstrender. Lofoten er for en stor del en 
primærattraksjon (trafikkbygger), både for baseturisme og for rundturturismen på 
Nordkalotten. For mange nordmenn, spesielt søringer både fra Øst-, Sør- og Vestlandet, 
fremstår en reise til Lofoten som selve drømmeferien (leserne av bladet Reiser & Ferie kåret 
sommeren 2005 Lofoten til Norges beste reisemål).   
 
Norges store utfordring som ferieland er generelt lav kjennskap til Norge i utenlandske 
markeder, og lav produktkunnskap i det nasjonale markedet. Det er derfor viktig å komme i 
inngrep med de allerede eksisterende trafikkstrømmene i Norge generelt og på Nordkalotten 
spesielt. Det vil også være vesentlig å tilrettelegge produktet i tråd med markedets 
etterspørsel. Denne rapporten vurderer markedsgrunnlaget for en videre reiselivsutvikling i 
Lofoten, og går nærmere inn på dagens gjestestruktur og hvilke muligheter som finnes i 
markedet. Det tas utgangspunkt i forstudien ”Lofoten som reisemål mot 2015”, 
Lofotundersøkelsen 2004 samt Merkevaren Nordland. 
 
Norge hadde i 2004 24 millioner kommersielle gjestedøgn1 (SSB). Av disse hadde Nordland 
1,26 millioner gjestedøgn (5 prosent av totalen) og Lofoten 280.000 gjestedøgn (1,2 prosent 
av totalen). Av Lofotens kommersielle gjestedøgn er 156.000 relatert til camping og 124.000 
til hotell. Rorbuovernattingene finnes i begge disse statistikken. Det er beregnet at 85 prosent 
av disse overnattingene er relatert til ferie-/fritid (Mimir 2004).  
 
Mens landet som helhet hadde 5 prosent vekst i antall kommersielle overnattinger fra 2003 til 
2004, var det en nedgang i Nordland på 2 prosent. Lofoten hadde en nullvekst fra 2003 til 
2004. Tallene for 2005 foreligger ikke i skrivende stund. 
 

2 Produkt-markedsmodell 
 
De ulike produkt-markedskoblingene i tabell 2.1 er en oversikt over eksisterende reisemønster 
og aktuelle målgrupper i markedet. Denne oversikten danner utgangspunkt for den videre 
analysen.  
 
Tabell 2.1 Produkt-markedskoblinger sammenfattet fra forstudien. 

 

                                                
1 Hotell og camping summert 

REISEMØNSTER VIKTIGSTE MÅLGRUPPER I MARKEDET 
Rundreisetrafikk på Nordkalotten 

- buss 
- bil 

Baseferie (eks. rorbuferie) 
Cruise/Hurtigruta 
Kortferie/(fly&drive) 
Temaferier (fiske, etc.) 
Kurs/konferanser 

 
Nordlands befolkning 

Norges befolkning 
Norden 

Tyskland 
Storbritannia, Italia, Spania og USA 
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Lofoten er et attraktivt reisemål for nordmenn og andre nordboere, halvparten av turistene i 
Lofotundersøkelsens utvalg er fra disse landene. 38 % er fra Norge, 12 prosent er fra Norden 
og 19 % er fra Tyskland. Nordmenns hjemsted er jevnt fordelt over hele landet, med turister 
fra Nordland som noe overrepresentert.  

 

3 Merkevaren Nordland – Verdens vakreste kyst 

3.1  Lofotens posisjon i Nordlands merkevare 
En utvikling av turismen i Lofoten kan i alle sammenhenger spille på den merkevarestrategien 
for Nordland som nettopp er utarbeidet, og som vil bli førende for markedsføringen av 
Nordland i årene som kommer. Kjernen i kundeløftet er opplev verdens vakreste kyst,  
gjennom de seks elementene som er beskrevet i figuren under. Lofoten som reisemål vil på 
overordnet nivå kunne dekke alle de opplevelsesbehovene som ligger i merkevaren Nordland, 
og er på mange måter kjerneproduktet i merkevaren. Mer om Merkevareprosjektet kan leses 
på www.visitnordland.org. 
 
Figur3.1  Kundeløftene i merkevaren Nordland 

 
 
 
I praksis betyr denne måten å tenke på at Lofoten utvikler og ”leverer” til markedet (kundene) 
reiselivsprodukter som kan knyttes til alle elementene i kundeløftet som Nordland gir 
gjennom merkevarebyggingen. Det vil si opplevelser knyttet til det mangfoldige øyriket, 
fjellene møter havet, aktive naturopplevelser, spennende naturfenomener, levende fiskevær og 
fiskeri- og kystkultur. 
 
Herunder ligger også satsning på havrafting, seilcharter, klatring, sykkelturisme, fisketurisme, 
ski, osv. I tillegg er den økende fritidsbåtturismen langs kysten også interessant for Lofoten.  
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Markedsprioriteringene for Nordland beskrives i denne merkevarestrategien slik: 
 

 

 
 

3.2 Attraksjonskraften i Lofoten som reisemål 
Lofoten har et godt navn i markedet, og står for mange nordmenn som selve drømmereisen 
hvis man skal ta en ferie i Norge som er noe utenom det vanlige (MarkUp 2000). For de fleste 
sommerturistene er Lofoten en del av en større rundreise. Svært mange av disse skal til eller 
har vært på Nordkapp, men det kan se ut til at både Lofoten og Nordkapp kan defineres som 
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primærattraksjoner2, selv om Lofoten for noen sikkert også er et sekundærmål 
(retningsbestemmende). Lofoten er en primærdestinasjon for 34 prosent av de intervjuede i 
Lofotundersøkelsen (2004).  
 
Lofotundersøkelsen (2004) viser at Lofoten har et faktisk image, noe som gjør at det har 
større sjanser for å bli valgt som reisemål enn om det ikke hadde hatt det. Trolig er Lofoten i 
dag også en merkevare som det knyttes nesten utelukkende positive verdier til, men som det 
påpekes i Lofotundersøkelsen (2004) må slike steder forvalte og ha strategier for utviklingen 
av sitt image for å kunne bevare en slik posisjon. 
 
Det primære markedsgrunnlaget vil med utgangpunkt i dette være de reisestrømmene og 
målgruppene som Nordlandsturismen allerede er i inngrep med og satser på.  
 
 

4 Trafikkstrømmen på Nordkalotten – nåsituasjonen 

4.1 Reisevolum – utvikling over tid 
For å kunne sammenligne utviklingen i trafikken til Lofoten over tid, må vi bruke 
kommersielle overnattinger, dvs. hotell- og campingovernattinger. For å letteregjøre 
sammenligningen er hyttegrender er utelatt. De står for en liten andel av de totale antall 
kommersielle overnattingene i Lofoten3. 
 
Sammenligner vi antall hotell- og campinggjestedøgn i Lofoten over tid (1999-2004), finner 
vi at Lofoten har hatt en økning på 12 % totalt. Denne økningen kommer hovedsakelig fra 
utenlandske overnattinger, som har økt med 27 % i samme perioden. Norske overnattinger har 
vært stabile.  
 
Tabell 4.1 Antall hotell- og campinggjestedøgn i Lofoten, i 1999 og 2004. 
 
 Sum 

hotell og 
camping 
1999 

Sum 
hotell og 
camping 
2004 

% 
endring 
fra 
1999-
2004 

Totalt 250 179 279 705 12 
Utlandet 113 495 143 585 27 
Norge 136 684 136 120 0 
    
Tyskland 52 470 55 066 5 
Sverige 12 453 13 128 5 
Italia 7 550 11 995 59 
Europa 
ellers 

5 659 11 328 100 

Frankrike 8 767 10 753 23 
Nederland 5 985 7 249 21 
Storbritannia 2 401 7 002 192 

                                                
2 Primærattraksjon: trafikkbygger – utløser reiser i kraft av sin attraktivitet 
3 Antall gjestedøgn på hyttegrender i hele Nordland var på 20.095 i 2003. 2004 tall er ikke tilgjengelig fra SSB 
pga. anonymitetshensyn. 
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Sveits 3 755 6 384 70 
Danmark 3 585 6 205 73 
Spania 2 909 3 398 17 
Finland 3 837 3 130 -18 
Andre land 1 785 2 875 61 
Japan 779 2 583 232 
USA 1 560 2 489 60 

 
 
Tyskland er det klart største markedet, med over 55.000 gjestedøgn. Herfra har økningen vært 
på 5 prosent. Sverige er det nest største markedet, og står for 13.000 overnattinger. Herfra har 
også økningen vært på 5 prosent. Italia er et nesten like stort marked som Sverige – og her har 
økningen vært på hele 59 prosent. Den største økningen finner vi fra Storbritannia (192 
prosent) og Japan (232 prosent). Det eneste markedet med nedgang er Finland (-18 prosent). 
 
Mens landet som helhet hadde 1 prosents økning i antall kommersielle overnattinger fra 1999 
til 2004, var det en økning i totale antall overnattinger i Nordland på 2 prosent. Lofoten hadde 
en økning på hele 12 prosent.  
 
 

4.2 Reisevolum – Lofoten - Nordland - Norge 
Norge hadde i 2004 24 millioner gjestedøgn på hotell og camping (SSB). Av disse hadde 
Nordland 1,26 millioner gjestedøgn (5 %) og Lofoten 0,28 millioner gjestedøgn (1,2 %).  
 
For å få et bilde av Lofotens relative posisjon som reisemål i ulike markedsland, 
sammenlignet med Norge og Nordland, har vi i figur 4.1 satt opp en sammenligning av hver 
enkelt nasjonalitet sin andel av regionens utenlandstrafikk. I figuren har vi slått sammen 
hotell- og campingstatistikk for 2004 for Lofoten, Nordland og Norge. Deretter har vi 
beregnet hvor stor andel av den totale utenlandstrafikken hver enkelt nasjon står for.  
 
Tyskland står for den største andelen av utenlandstrafikken i både Norge, Nordland og 
Lofoten. Nordland og Lofoten har en større andel tyskere enn Norge totalt sett. Det samme 
gjelder for Frankrike.  
 
Nordland har en større andel dansk, svensk og finsk trafikk enn det Lofoten har. Dette kan 
tyde på at en del av denne trafikken i Nordland også kan attraheres til Lofoten. Danskene står 
imidlertid for en mindre andel av utenlandstrafikken i Nordland enn den gjør i Norge totalt. 
 
Lofoten har en større andel italiensk, fransk og sveitsisk trafikk enn det både Norge og 
Nordland har.  
 
Danmark, Nederland, Storbritannia og USA står for en relativt mindre andel av 
utenlandstrafikken både i Nordland og i Lofoten. Lofoten har også en lav andel nederlandsk 
trafikk sammenlignet med Nordland.  
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Figur 4.1 Hvert markeds andel av utenlandstrafikken i Norge, Nordland og Lofoten  
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Figur 4.2 Hvert markeds andel av utenlandstrafikken i Norge, Nordland og Lofoten – et 
utvalg markeder. 
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Nordmenn står for den største andelen av de kommersielle overnattingene i Lofoten, 49 
prosent i 2004. Dette er allikevel mindre enn i Nordland og Norge, hvor norske overnattinger 
står for hhv. 66 og 72 prosent.  
 
I Merkevarestrategien for Nordland er det bestemt at aktuelle markeder er Norge, Sverige, 
Tyskland, Storbritannia, Finland samt Spania og Danmark.  
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Norge, Sverige, Tyskland og Danmark vil ut fra ovenstående være markeder med en 
overordnet ”drahjelp” for Lofoten, mens Spania vil være tyngre. Det ser ut til at Italia kan 
være et bedre marked for Lofoten å jobbe med enn Spania. Det samme gjelder Sveits, men 
dette er ikke noe satsingsområde hverken for Nordland eller Norge, så en satsing i dette 
markedet må gjøres på egenhånd. Frankrike fremstår også som et bra marked for Lofoten – 
har en relativt stor andel av reisestrømmen herfra, og har hatt en god utvikling over tid.  
 

5 Reisemønstre 
I det videre beskrives først resort og baseferie og deretter rundreise. Da vi ikke har 
informasjon som er detaljert nok til å skille mellom resort- og baseferie, beskrives Lofoten 
ihht. begge disse reisemønstrene sammen. 
 

5.1 Resortferie og baseferie 
Karakteristika v/resortferie:  

?  Reiser fortest mulig til stedet hvor ferien tilbringes med liten bevegelsesradius. 
Turisten fokuserer på tilbudet på reisemålet, og ikke i et større produktområde. 

?  Hele konsumet foregår på reisemålet. 
?  Ofte steder med en dominerende primærattraksjon, enten skidestinasjoner eller 

attraktive kystområder (bade/fiske) på sommeren. 
 
Fig. 5.1 Illustrasjon av resortferie 
 

 
 
Karakteristika v/baseferie: 

?  Den reisende drar til et baseområde og bor der mer eller mindre hele ferien. Benytter 
seg av stedets aktiviteter/attraksjoner og drar på dagsturer med retur til basen. 

?  Turisten er opptatt av totalproduktet innenfor det han/hun oppfatter som et naturlig  
produktområde. 
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Fig. 5.2. Illustrasjon av baseferie 
 
 

 
 
 
Beskrivelse av Lofoten4: 

5.1.1 Volum 
I Lofotundersøkelsen er det 34 % som totalt sett oppgir at Lofoten er hovedreisemålet. 21 % 
av de reisende har hatt Lofoten som hovedmål for ferien og har bodd på flere 
overnattingssteder, mens 13 prosent har kun hatt ett overnattingssted i Lofoten. 
 

5.1.2 Oppholdstid 
De som hadde Lofoten som hovedmål, oppholdt seg i gjennomsnittlig 5,9 dager, dvs. 2,6 
dager lengre enn de som er på rundreise. De som bor hos slekt og venner har den lengste 
oppholdstiden (9,6 dager), og dette bildet har ikke endret seg vesentlig fra 1991. 
Oppholdslengden er høyest for turister fra nærmarkedet (Nordland/Troms), i gjennomsnitt på 
seks overnattinger, lavest blant utlendingene, i gjennomsnitt 3,9 netter.  
 
De som blir lengst i regionen er syklister (5,6 netter) og folk som bruker rutebuss (5,8 netter). 
Faktorer som ofte henger sammen med lang oppholdstid er ”besøk hos slekt og venner”, 
”stamgjester” i Lofoten, ”bestemt seg lang tid på forhånd” eller de som hadde fiske som 
hovedaktivitet. Rorbuturistene bor gjennomgående lenger enn hotellgjestene. 
 

5.1.3 Overnatting 
Lofotundersøkelsen finner at baseturistene hovedsakelig bruker rorbu (27 %) og 
telt/campinghytte (25 %) som overnattingsform. De bor også relativt ofte hos slekt og venner 
(19 %). Leid hytte brukes kun av 8,5 %. 
 

                                                
4 Base- og resortferie vil i det videre omtales som baseferie. 
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Hytteferie i leid hytte, er en mye brukt boform i base- og resortferien, og hyttene/husene leies 
normalt ut på ukesbasis. For å få et inntrykk av omfanget av dette utleiemarkedet, 
sammenlignet vi katalogene til Novasol og Dancenter – de to største aktørene som dekker 
hele Norge innen hytteutleie. 
 
Katalogene har omtrent like mange annonser pr. side, og vi har derfor slått sammen 
sideantallet i disse to katalogene for å få en oversikt over Nordlands og Lofotens andel av 
hytter til uteleie. Katalogene har til sammen 536 sider med hytter til uteleie i Norge. Av disse 
er 41 sider med hytter i Nord-Norge, dvs. en andel på 8 prosent. Hytter til uteleie i Lofoten er 
presentert på 13,5 sider, dvs. en andel på 2,5 prosent. Det betyr at disse operatørene mener det 
er marked for å selge Lofoten som baseferieområde, men at volumet/tilbudet er begrenset. 
Noen rorbuer selges også gjennom disse operatørene.  
 

5.1.4 Transport 
Bil er det mest vanlige fremkomstmiddelet for baseturistene i Lofoten, hele 71 prosent oppgir 
dette som transportform. Leiebil og båt/skip brukes av 10 prosent, rutebuss brukes av 7 
prosent mens sykkel og bobil brukes av 5 prosent.   
 

5.1.5 Nasjonalitet 
62 prosent av baseturistene kommer fra Norge. Svenskene står for den største andelen 
utenlandske turister, med 11 prosent. Tyskerne og franskmennen står begge for ca. 6 prosent, 
mens nederlenderne og britene står for hhv. 2 og 1 prosent.  
 

5.1.6  Hva er viktig for valg av reisemål blant utenlandske baseturister? 
Gallup (2002) finner at de som foretrekker baseferie karakteriserer følgende faktorer som 
viktig for valg av reisemål: besøke restauranter med lokal mat, møte vennlige mennesker, 
oppleve vakker natur samt mulighet for å vandre/gå fotturer. Undersøkelsen finner at Norge 
leverer godt på disse faktorene.   
 

5.1.7 Aktiviteter 
Av nedenstående tabell ser vi at det mest vanlige for baseturistene er å se på utsikten, nyte 
sillhet og ro, samt spasere omkring i et fiskevær. Dette er alle aktiviteter som går på å oppleve 
atmosfæren i Lofoten. Det minst vanlige er å delta i mer kommersielle aktiviteter som golf, 
kjøpe organisert tur eller aktivitet og leie av småbåt. 
 
Baseturisene har i noen større grad enn rundturturisten sittet på cafe, og syklet, men har 
generelt deltatt i færre aktiviteter enn rundtur-turisene. I tillegg til mindre bruk av 
rasteplasser, er det spesielt kjøp av organisert tur/aktivitet samt fiske som er mindre utbredt 
blant baseturistene enn hos rundturturistene.   
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Tabell 5.1 Andel av baseturistene som har deltatt i aktiviteten (Lofoteundersøkelsen 2004) 
 
 Prosent 

andel av 
baseturistene 
som har 
deltatt i 
aktiviteten 
daglig 

Sett på utsikten 97 
Nytt stillhet, ro 89 
Spasert omkring i et fiskevær 76 
Gått turer i naturen over 20 min 58 
Gått turer i naturen under 20 min 55 
Besøkt museer/attraksjoner 44 
Fugletitting 43 
Rastet utenom rasteplass, et stykke fra 
veien 

43 

Sittet på utekafe 42 
Benyttet rasteplasser ved vegen 39 
Fisket 25 
Syklet 15 
Leid småbåt 11 
Kjøpt organisert tur/aktivitet 8 
Spilt golf 1 

 

5.1.8 Gjenbesøk 
48 % av de intervjuede baseturistene i Lofotundersøkelsen har vært i Lofoten tidligere. Dette 
er også et kjent trekk ellers i Norge. Første gang man reiser i Norge foretar man en rundtur, 
neste gang reiser man dit man likte seg best. 

5.1.9 Reisefølge 
Lofotundersøkelsen (2004) finner at det mest vanlige for baseturistene er å reise med 
ektefelle/samboer (59 %). 26 prosent oppgir at de reiser med barn under 15 år (overvekt 
nordmenn), mens 6 prosent reiser med barn over 15 år. 20 prosent reiser med venner. 
 

5.2 Rundreise  
 
Karakteristika: 

?  Dette reisemønsteret preges av at ”vegen er målet”, og er det klassiske reisemønsteret 
blant særlig førstegangsbesøkende utlendinger i Norge.  

?  Turisten er på en rundreise med innlagte stopp. Ofte er det steder der man tilbringer 1-
3 dager. Fokus på elementer som gjør det verdt å stoppe (attraksjonskraft). 
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Fig. 5.3 Illustrasjon av rundreise 
 
 

 
 

5.2.1 Volum 
En undersøkelse gjennomført av Østlandsforskning i 1994 viste at hele 80 % av de besøkende 
var i Lofoten som del av en rundreise, mens kun 20 % hadde Lofoten som hovedreisemål. 
Lofotundersøkelsen 2004 viser at dette bildet har endret seg noe, ved at det er 65 % som 
oppgir at Lofotbesøket er en del av en rundreise, og 34 % har Lofoten som hovedmål.  
 
Dvs. at rundreise er det mest dominerende reisemønsteret i Lofoten, som i landsdelen for 
øvrig. Samme trekk finner man også i Fjord-Norge. 
 

5.2.2 Oppholdslengde: 
De som var på rundreise, oppholdt seg i Lofoten gjennomsnittlig i 3,3 dager, mens de som 
hadde Lofoten som hovedmål, oppholdt seg i gjennomsnittlig 5,9 dager. Reisen som omfatter 
destinasjoner i Nord-Norge er relativt lang, 2-3 uker. Det var den også for 10-15 år siden. De 
som bor hos slekt og venner, bor lengst (9,6 dager).  
 

5.2.3 Overnatting  
Andel pr. overnattingsform: 

?  Bobil/campingvogn  26 % 
?  Rorbu    25 % 
?  Telt/campinghytte  18 % 
?  Hotell    16 % 
?  Leid hus/hytte     8 % 
?  Rom, pensjonat, motell   5 % 
?  Egen bolig/slekt og venner2 % 
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5.2.4 Transportmiddel 
Rundreiseturistene fordelt pr. transportmiddel: 

?  Bil    50 % 
?  Bobil   19 % 
?  Buss (gruppetur)  18 % 
?  Leiebil     4 % 
?  Bil m/campingvogn   4 % 
?  Motorsykkel    4 % 
?  Rutebuss     2 % 
?  Båt/skip     2 %  
?  Sykkel      1 %  

 
En del av rundreisene er også såkalte overlandturer for Hurtigrutepassasjerene. Hurtigruta har 
om lag 20 overlandarrangementer på ulike steder i Norge. Lofoten rangerer på 3./4. plass 
blant disse turene, oppleggene i regionen   har ca. 10 000 deltakere årlig (NB- må 
dobbeltsjekkes kan være feil – dvs. at tallet er dobbelt så høyt, ca. 20.000).  

 

5.2.5 Nasjonalitet 
Den klart største andelen av rundturturistene kommer fra utlandet, hele 74 prosent. 20 prosent 
kommer fra Sør-Norge, mens resten kommer fra området Trøndelag og nordover (6 prosent). 
Av utlendingene, kommer flesteparten fra Tyskland (26 %), og Sverige og Nederland som nr. 
2 med 7 % hver. 
 

5.2.6 Gjenbesøk 
66 prosent av rundturturistene er førstegangsbesøkende. 
 

5.2.7 Reisefølge 
Når det gjelder reisefølge, finner Lofotundersøkelsen følgende karakteristika ved 
rundturturistene: 

?  63 % reiser med ektefelle/samboer. 
?  8 % reiser med barn over 15 år, og 14 % reiser med barn under 15 år. 
?  17 % reiser med venner 
?  16 % reiser med organisert gruppetur 
 

5.2.8 Aktiviteter 
I tabellen nedenfor er en oversikt over aktiviteter utført daglig av rundturturister i Lofoten 
(Lofotundersøkelsen 2004). De mest vanlige aktivitetene for rundturturistene, er som for 
baseturistene; se på utsikten, nyte stillhet og ro samt spasere omkring i fiskevær. 
 
Rundtur-turistene har i noe større grad enn baseturistene gjort følgende aktiviteter: 

?  Benyttet rasteplasser ved vegen 
?  Rastet på rasteplass et stykke utenfor veien 
?  Gått tur i naturen over 20 min 
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?  Gått tur i naturen under 20 min 
?  Fugletitting 
?  Fisket 
?  Spasert omkring i fiskevær 

 
Tabell 5.2 Aktiviteter utført daglig av rundturturister i Lofoten 2004.  
 
  Rundtur 
Sett på utsikten 96 
Nytt stillhet og ro 87 
Spasert omkring i fiskevær 78 
Benyttet rasteplasser ved vegen 70 
Gått tur i naturen under 20 min 62 
Gått tur i naturen over 20 min 58 
Rastet på rasteplass et stykke utenfor veien 57 
Fugletitting 50 
Besøkt museer/attraksjoner 50 
Sittet på utecafe 39 
Fisket 34 
Kjøpt organisert tur/aktivitet 19 
Syklet 10 
Leid småbåt 9 
Spilt golf 1 

 
 

5.2.9 Gruppereiser med buss 
Markedet for gruppereiser med buss er et produkt i nedgang. Antall utenlandske turbusser i 
Norge har sunket fra 17.000 i 1996 til 13.000 i 2004 (TØI 2004). Den store nedgangen kom 
mellom 1999 og 2001, og har holdt seg lavt siden 2001. Bussturismen til Nord-Norge hadde 
en kraftig vekst fram til 1994 og en dramatisk svikt i 1995 og 1996.  
 
Lofotundersøkelsen finner at bussturistene i 2004 utgjorde 17 prosent av sommerturistene, 
hvorav 13 prosent med charterbruss, 4 prosent med rutebuss. Det antas imidlertid at i forhold 
til den samlede sommerturismen i Lofoten er bussturister noe underrepresentert. Dvs. at 
gruppereiser med buss står for en relativt stor andel av alle sommerturismen i Lofoten, men at 
dette uansett er et synkende marked.  
 

5.2.10 Etterspørsel etter rundturer i Norge 
Lofotundersøkelsen fant at av de norske turistene i Lofoten, var 45 % på rundreise.  
 
Ser vi på det norske markedet generelt, er det mest vanlig å være borte hjemmefra i 3-4 netter 
når man reiser på kommersielle ferier i Norge. I fokusgrupper (MarkUp 2002) kom det fram 
at mange kan tenke seg å ta flere kortferier i Norge – alt fra en langhelg til en uke. ”Jeg tror 
jeg kommer til å reise på flere kortere turer i Norge.  Men jeg tror ikke jeg kommer til å legge 
hovedferien min til Norge med det første.” I det sør-norske markedet, vil det, på grunn av 
distansen, derfor være aktuelt å selge fly&drive pakker. 
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5.2.11 Etterspørsel etter rundturer i utlandet 
Norge og Skandinavia har en svært god posisjon i de europeiske utreisemarkedene når det 
gjelder rundturer. Dette er også den mest vanlige ferieformen i Norge fra alle 
utenlandsmarkedene i Europa.  
 
Spania og Storbritannia er de eneste markedene hvor citybreak kommer opp som en like 
populær ferieform som rundreiser. Fra Spania er rundtur med buss fortsatt den mest populære 
måten å besøke Norge på, selv om det også her registreres en økning i individuell reise. 
 
Det er økt etterspørsel etter tematiserte rundturer som fokuserer på kultur, soft adventure og 
mat.  
 
Fra USA og Japan er også rundreise den mest vanlige ferieformen i Norge. Amerikanerne 
etterspør i økende grad tematiserte rundturer, og tendensen er at amerikanerne generelt 
foretrekker å reise individuelt, men ønsker å kjøpe hele pakker på forhånd. 
For japanere på rundreise er det å besøke attraksjoner spesielt viktig.  
 

5.2.12 Prognoser - 2010 
Ser vi på prognosene for rundreise frem mot 2010, er dette en voksende reiseform i alle 
markeder, unntatt i Sverige og Spania. De markedene hvor rundreise utgjør den største 
andelen av utreisene, er Italia og Frankrike. I Italia er det forventet svært stor økning frem 
mot 2010 -  opp til 70 % av all utreise vil være en form for rundreise.  
 
Tabell 5.3 Rundreise som andel av utenlandsreisene pr. marked i 99/01 og 2010  
 

 RUNDREISE 

  1999/  
2001 

2010 

Tyskland 11 % 12 % 
Sverige 11 % 9 % 

Storbritannia 16 % 16 % 
Nederland 15 % 16 % 
Frankrike 33 % 35 % 

Italia 57 % 70 % 
Spania 14 % 12 % 
Belgia 12 % 14 % 

 
 

5.3 Cruise 

5.3.1 Karakteristika v/cruise: 
?  Et skip som følger en seilingsplan, og hvor formålet er å gi gjestene flest og best 

mulige opplevelser. 
?  Et hotell som flytter seg mellom destinasjoner. 
?  En sjøreise for å koble av og ha det hyggelig 
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5.3.2 Volum  
Cruise er den raskest voksende ferieformen i Norge. TØIs gjesteundersøkelse (2004) finner at 
antall dagsbesøk gjort av cruisepassasjerer i Norge, er mer enn fordoblet siden 1995. Veksten 
siste året har vært på 12,4 prosent.  
 
Fig. 5.4 Antall cruisepassasjerer og dagsbesøk i Norge (TØI 2004) 
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I 2004 hadde Lofoten 76 cruiseanløp med et passasjerantall på ca. 40.000 – 50.000. 
Passasjerantallet er over 150 % høyere enn for 10 år siden. For sesongen 2005 er det anmeldt 
86 cruiseskip hvilket indikerer en økning fra i fjor på ca 13 %.  
 

5.3.3 Karakteristika v/cruiseturister til Norge og Lofoten 
Cruisepassasjerene karakteriseres av følgende: 

?  Hovedsakelig fra ”Den vestlige verden” 
?  Folk over 50 år – pensjonister 
?  Gjennomsnittsalder er synkende (sakte) 
?  Middelklassen og oppover 
?  Innovatører 
?  Varierer med ulike typer cruise 

 

5.3.4 Motiver 
Cruisepassasjerenes motiver for å komme til Norge er hovedsakelig: 

?  se de berømte stedene i Norge (attraksjonene) 
?  ha det hyggelig 
?  slappe av 
?  oppleve uberørt natur 

 
Cruise til Norge og Lofoten går hovedsakelig inn under kategorien naturbasert cruise – og 
konkurrerer bl.a. med Alaska. European Cruise Service har nylig vurdert Lofoten som landets 
3. største attraksjonen i cruisesammenheng, nest etter Fjordene og Nordkapp. Det attraktive 
ved Lofoten er arkipelet som strekker seg ut i havet.  
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På grunn av unike naturgitte forhold fremstår Lofoten i dag som en attraktiv naturbasert 
cruisedestinasjon med et stort potensial.  

5.3.5 Etterspørsel 
Det er registrert en økende etterspørsel etter cruise i mange europeiske markeder. Spesielt i 
Storbritannia og de Sør-Europeiske landene (Frankrike, Italia og Spania)l, men også fra 
Tyskland og Sverige registreres det økt etterspørsel. 
 

5.4 Hvem er sommerturisten i Lofoten – alle reisemåter samlet 

5.4.1 Alder 
Lofotundersøkelsen (2004) tyder på at lofotturistene gjennomsnittlig er betydelig eldre enn de 
var 13 år tidligere. De er eldre enn turistene på Nordkapp i 1999. 53 prosent av lofotturistene 
er i aldersgruppen 45-66 år. 
 

5.4.2 Reisefølge 
8 av 10 er sammen med sin familie på reisen til Lofoten. 24 prosent reiser sammen med barn, 
mens 61 prosent reiser sammen med ektefelle/samboer uten barn. Andelen som reiser med 
barn har gått vesentlig ned fra 1991, mens andelen som kun reiser med ektefelle/samboer har 
gått vesentlig opp.  
 
Når det gjelder gruppereisende utgjør disse en andel på 11 prosent, men grupper er 
underrepresentert i utvalget.  
 

5.4.3 Transportform 
I forstudien for Lofoten er det gjort beregninger på antall turister til Lofoten fordelt på 
transportform (tall for 2003).  
 
Ferge:  
108.000 turister fraktes med fergen fra Bodø til Moskenes. Mellom Svolvær og Skutvik 
anslås turisttrafikken til å være 99.000 passasjerer, og mellom Melbu og Fiskebøl 115.000. 
Med hurtigbåten mellom Bodø og Svolvær er antall turister anslått til 11.000. Dette gir til 
sammen 333.000 turister med ferge/hurtigbåt til og fra Lofoten. 
 
Hurtigruta: 
Antall turister med Hurtigruta med av- og påstigning i Stamsund eller Svolvær er beregnet til 
ca. 27.000.  
 
Fly: 
Det er beregnet at de fire flyplassene i Lofoten hadde 7.700 turister. 
 
Cruise: 
Lofoten hadde rundt 30.000 cruisepassasjerer. 
 
Bil: 
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Lofotundersøkelsen (2004) fant at flesteparten av turistene kjørte egne biler (57 prosent), 
mens 18 prosent reiste med bobil eller bil med campingvogn. Andelen med bobil har økt mye 
siden 1991. 13 prosent kjørte med buss (ikke rutebuss).  
 
Leiebil ble brukt av 6 prosent. Med tanke på muligheter i fly&drive markedet, bla.a. relatert 
til LOFAST og Evenes, er det interessant å merke seg at i landene utenom Norden og 
Tyskland er det 12 prosent som har leid bil. Leiebil ble benyttet av 5 prosent av de norske 
turistene, 6 prosent av turister fra Norden ellers og kun 1 prosent av tyskere.  
 

5.4.4 Motiver 
Lofotundersøkelsen går inn på turistenes motivasjon for å reise til Lofoten, og finner at langt 
de fleste turistene primært ønsker å oppleve naturen (79 %) og bli kjent med et nytt område 
(49 %). En mye mindre andel er opptatt av å lære om Lofotens kulturarv og tradisjoner (18 
%). Turistene er mer nytelses- enn nytteorientert. Rekreasjon er viktigste forklaring på 
variasjonene i motivasjon, dernest mestring/fysisk aktivitet og perspektivutvidelse. Videre 
viser undersøkelsen at naturopplevelser er det viktigste motivet, og at det er to hovedgrupper 
blant disse; de som har naturen som en arena og kulisse for sosialt samvær, og de som først 
og fremst finner rekreasjon i naturen.  
 
Blant de som ønsker seg samvær i naturen er det over 70 % nordmenn, en overvekt av menn, 
de har lavere utdanning enn majoriteten, de overnatter i større grad i rorbuer enn de øvrige, 
ellers er de omtrent som gjennomsnittet. Denne gruppen har også langt flere med Lofoten som 
sitt hovedmål. 
 
Gruppen som søker rekreasjon i naturen kommer først og fremst fra ikke-nordiske land, har 
høyere utdanning enn de andre gruppene, rommer flere førstegangsbesøkende og flere har 
bobil enn blant andre turister. Her finner vi også en høy andel førstegangsbesøkende. 
 

5.4.5 Aktiviteter 
De mest utførte aktivitetene blant turistene som besøker Lofoten, er stort sett i tråd med 
motivene. Det mest vanlige er å se på utsikten, nyte stillheten og spasere omkring i et 
fiskevær. Mange har også benyttet rasteplassene og gått på turer. Det er mindre vanlig å spille 
golf, leie småbåt, sykle og kjøpe organiserte turer og aktiviteter. 
 
Det kan være interessant å se aktivitetene i lys av løftene som ligger i Merkevaren Norge; ny 
energi/aktivitet, harmoni og berikelse5. Hvis vi tenker”harmoni” i betydning oppleve ro og 
fred, stillhet osv., kan vi si at den største andelen av turistene har deltatt i aktiviteter som faller 
inn under denne kategorien. Både det å se på utsikten, nyte stillheten og spasere omkring i et 
fiskevær er rolige aktivteter som bidrar til harmoni i sjelen. De mer aktive aktivitetene, som 
også i større grad er kommersialisert, er utført av små andeler av turistene (f.eks. sykling, 
fisking). Men det er også en relativt stor andel som har gått på lange turer i naturen. Hvis vi 
tenker at berikelse er å lære noe nytt og få økt innsikt, er det antagelig bare det å besøke 
museer/attraksjoner som dekker dette behovet.  
                                                
5 Ny energi: proaktiv, overskudd, aktiv, positiv, handlekraftig, styrke 
Harmoni”: fred i sjelen, ro, stillhet, idyll, samhold, balanse, konfliktfritt, trygghet, opprinnelig, det enkle, det 
ekte. 
Berikelse: et rikere liv, læring, opplevelse, vokse, utvikle seg, perspektivrik, forståelse, innsikt. 
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Et viktig funn i Lofotundersøkelsen, er at jo flere aktiviteter en turist har deltatt i – jo mer 
fornøyd er man med oppholdet. Dessuten viser den at jo lengre folk har oppholdt seg i 
Lofoten, jo flere steder og attraksjoner besøker de. For å få tilfredse turister er det dermed et 
viktig mål å å dem til å bli lengre. En annen faktor som bidrar til høy tilfredshet – er 
kvaliteten på informasjonen turistene får under oppholdet i Lofoten. Det kan se ut til at jo 
dypere inn i Lofotens lokale liv og kultur en turist kommer, jo mer fornøyd er de med reisen. 
 
 
Tabell 5.4 Aktiviteter utført daglig blant turister i Lofote, sommeren 2004 
 

   Andel som 
har utført 
aktiviteten  

Sett på utsikten 85 
Nytt stillheten 72 
Spasert omkring i et fiskevær 61 
Benyttet rasteplasser langs veien 46 
Gått turer i naturen over 20 minutter 44 
Gått turer i naturen under 20 minutter 39 
Besøkt museer/attraksjoner 37 
Rastet utenom rasteplass/et stykke fra 
veien 

36 

Fugletitting 32 
Sittet på utecafe 25 
Fisket 16 
Kjøpt organisert tur/aktivitet 9 
Syklet 6 
Leid småbåt 5 
Spilt golf 0,4 

 
 
De som hadde besøkt museer og attraksjoner ble også spurt om hvilke attraksjoner og steder 
man hadde besøkt. Mest populære sted er Svolvær der 70 prosent har vært – og nesten like 
mange (67 prosent) har besøkt Å. Av attraksjonene, er det Lofotr som er mest besøkt (44 %) 
(Lofotundersøkelsen 2004). 
 
 
Tabell 5.5 Besøk på steder og attraksjoner. Prosent i de som har svar på spørsmålet. 
 
Stedspopularitet Prosent Attraksjonspopularitet Prosent 
Svolvær 70 Lofotr Vinkingmuseet på Borg 44 
Å 67 Galleri Lofotens Hus 24 
Henningsvær 45 Lofotakvariet 23 
Nusfjord 41 Glassblåseren på Vikten 20 
Stamsund 28 Smeden i Sund 17 
Eggum 17 Norsk Fiskeværsmuseum 13 
Haukelandstranda 13 Tørrfiskmuseet 13 
Unstad 9 Galleri Espolin 13 
Værøy 5 Lofotkatedralen 13 
Røst 4 Lofotmuseet 11 
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Ingen av dem 4,7 Ingen av dem 28,1 

 
Lofotundersøkelsen fant også at de som har besøkt Lofoten tidligere har en høyere 
besøksfrekvens enn førstegangsbesøkende, og nordmenn besøker litt flere attrakasjoner enn 
utlendinger.  
 

5.4.6 Nasjonalitet 
Lofoten har i dag rundt 300.000 kommersielle gjestedøgn pr. år. Av disse er rundt 130.000 
relatert til hotell og 150.000 til camping. 85 % av gjestedøgnene tilhører kategorien ferie- og 
fritid, dvs. ca. 228.000 gjestedøgn (Mimir 2004). 
 
Nordmenn er den viktigste kundegruppen i Lofoten. Norske overnattinger står for totalt 50 % 
av gjestedøgnene (Mimir 2004). De norske turistenes hjemsted er jevnt fordelt over hele 
landet. Bortsett fra hjemfylket som er noe overrepresentert, er det de største fylkene som 
rekrutterer flest turister, de minste færrest. Imidlertid kunne man tenke seg at man fant relativt 
sett større andeler fra nabofylkene, da Oslo/Akershus beboerne må reise langt for å komme til 
Lofoten. Dette tyder på at Lofoten har stor attraksjonskraft på Østlandet. 
 
Av utenlandske markeder, er det Tyskland og Sverige som representerer de største volumene 
(se tabell 5.6). 
 
Tabell 5.6 Volum pr. marked sommeren 2004 (Lofotundersøkelsen 2004)6 
 

Nasjonalitet % andel 
2004 

Norge 39,3 
Tyskland 19,1 
Sverige 8,0 
Nederland 5,5 
Frankrike 3,1 
Sveits/Østerrike 2,6 
Østerrike 2,6 
Danmark 2,3 
Italia 2,3 
Finland 1,5 
England 1,2 
Spania 0,4 
Resten 12,1 

 
 
Sammenlignet med 1991 er det flere norske turister i 2004, og langt færre fra 
Middelhavslandene (Frankrike, Italia og Spania). Middelhavslandene er imidlertid noe 
underrepresentert i Lofotundersøkelsen.  
 

                                                
6 Svenskene er litt overrepresentert i utvalget, mens engelskmenn, tyskere og latinspråklige land er noe 
underrepresenter, men avvikene er relativt små (Lofotundersøkelsen 2004). 
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5.4.7 Gjenbesøk 
Lofotundersøkelsen viser at 39 prosent har vært i området før. I 1991 var det bare 22 prosent 
som hadde vært i området tidligere (Jacobsen 1992). Den synkende andelen 
førstegangsbesøkende reflekterer trolig både økningen i innlandsturister, økt reiseerfaring 
blant turistene samt at gjennomsnittsalderen på besøkende til Lofoten har økt.  
Gjennomsnittlig antall tidligere besøk er på 2,6. Tallene viser også at turister fra 
nærmområdene har høyest andel gjenbesøk, men også at så mange som 30 % av utlendingene 
er på gjenbesøk. På denne bakgrunn kan man si at Lofoten har en relativt høy lojalitet blant 
turistene.  
 
De som har besøkt Lofoten tidligere har høyere besøksfrekvens enn førstegangsbesøkende når 
det gjelder steder og attraksjoner, og nordmenn er litt mer besøksaktive enn turister fra andre 
land. 
 

6 Markedsvurderinger  

6.1 Norges image 
Norges image i Norge 
For at en ferie skal kunne sies å gi den gode følelsen, må den representere en minimum av 
forskjell fra/distanse til hverdagen, økonomisk handlefrihet, mange valgmuligheter, 
lettvinthet, riktig vær, minimum av trygghet, god mat og godt drikke og det å føle seg 
velkommen (MarkUp 2002). Den generelle holdningen blant nordmenn er at det er lettere å få 
oppfylt de fleste av disse forutsetningene ved å dra til utlandet enn ved å feriere i Norge. De 
samme analysene viser også at et fellestrekk for ”søringer” (både i øst, vest og lengst sør) er at 
de bærer på en drøm om å oppleve deler av Nord-Norge og de ”unorske”, ”åpne og gjestfrie” 
innbyggerne der. Det som hindrer dem, er distansen og forestillinger om prisnivå. 
 
Blant nordmenn varierer holdningen og tendensen til å ønske seg ferier i Norge med 
livssituasjon/livssyklus. Man har lett for å sette en Norges-ferie på ”vent”. Den mest aktuelle 
målgruppen er ”tomt rede”, hvor ønsket om å oppsøke mektig natur blir større. Hurtigruta er 
bl.a. hva mange drømmer om. Men mange mener også at Norge kan vente til 
pensjonistdagene. Analysene viste også at selv om kjennskapen til Norge som ferieland er 
høy, er nyansert kunnskap om hva man kan oppleve på en ferie i Norge svært lav. 
 
Norges image i utlandet 
Analyser viser at årsakene til at utlendinger oppfatter Norge som en attraktiv destinasjon 
hovedsakelig er basert på naturen; fjorder, det naturlige/uberørte og fjell – se figur 6.1 
(MarkUp 2000). Årsakene til at utlendingene oppfatter Norge som en lite attraktiv destinasjon 
er kaldt klima, kjedelig og dyrt.  
 
En undersøkelse fra 2002 (Norsk Gallup) finner at det er spesielt viktig for det ”naturbaserte 
segment” i fem forskjellige markeder7 å ha mulighet til å besøke restauranter med lokal mat, 
møte vennlige mennesker og ha mulighet til å oppleve vakker natur. I følge den samme 
undersøkelsen, tilfredsstiller Norge som sommerferiedestinasjon disse behovene. Prisnivået 
på reisen oppfattes også som viktig, og her scorer Norge dårligere. Lofoten leverer godt på 
alle de positive feriebehovene, og har som Norge generelt, en utfordring når det gjelder pris.  
 
                                                
7 Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia 
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Fig. 6.1 Årsaker til at Norge oppfattes som en attraktiv destinasjon i utlandet 
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Jacobsen (1998) finner i sin analyse av reisehåndbøker, at det nordlige Norge blir fremstilt på 
en ganske ensartet måte både i tyske, engelske, franske, italienske og nederlandske bøker. 
Disse guidebøkene fokuserer særlig på historie eller fortid, kulturelle forhold, samt natur og 
landskaper (særlig øyer, men også kyst, fjorder og fjell). Landsdelens image er altså i liten 
grad avhengig av hvilket land bøkene er produsert i. Lofoten trekkes frem som en av fire 
sterke imagemessige faktorer, i tillegg til natur og landskaper generelt. Sanseinntrykk av den 
dramatiske og unike naturen er særlig fremelsket. Fremstillingen av Lofoten er hovedsakelig 
preget av det man kan kalle et romantisk turistblikk. Naturen fremstilles imidlertid ikke 
utelukkende som en vakker kulisse, men til dels også som en arena for egenaktivitet. Dette 
betyr at landsdelen oppfattes som et aktivt ferieområde. Det er særlig fotturer og fiske, i 
tillegg til generell sightseeing som knyttes til regionen. Den sterke vektlegginen av landskaper 
kan forstås som en forlengelse i forhold til en generell norgesimage.  
 
Rønningen (2001) finner at åtte av ti turister assosierer Norge med natur. En betydelig andel 
har kun generelle betraktninger om norsk natur, kombinert med skjønnmalende adjektiver 
som for eksempel vakker, storslått, nydelig fantastisk og ubeskrivelig. En del av turistene er 
mer konkrete, og forbinder Norge med kjente landskapselementer som fjord, fjell, fosser, 
kystlandskap eller lignende. Mindre andeler av turistene har mer mytiske forstillinger om 
uberørt og nærmest sagnsomspunnet natur. Kun en liten andel av utvalget nevner kulturelle 
trekk ved Norge. Samtidig er det heller ikke mange som skriver om norsk prisnivå.  
 
Kunnskapen om Norge er svært liten i utlandet, og i kvalitative intervju som ble gjort i 
forbindelse med utvikling av merkevaren Norge (MarkUp 2000), var det en som spurte 
”Lofoten, kann man dass essen?”, og en annen sa om Norge ”First of all there is nature, 
followed by… … .nothing else”.  
 
Lofotens image blant nordmenn og utlendinger 
Lofotundersøkelsen undersøkte hvordan turistene (norske og utenlandske) så på Lofoten 
spesielt. De fant at hovedgruppen av turistene vektlegger natur, og i noen grad kultur (-
landskap) som fiskevær og rorbuer i sine karakteristiskker. Imaget er først og fremst knyttet 
til attributter ved Lofoten. Nordmenn gir oftere følelsesladde karatkeristikke enn tyske og 
nordiske turister, men omtrent på linje med de øvrige nasjonalitetene. 
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I tillegg ble turistene bedt om å svare på forhåndsdefinerte skalaer, og det turistene i størst 
grad forbandt med Lofoten var faktorene stemning og engasjerende. Det som er mer 
urovekkende er at nesten en av tre anser Lofoten for å være sterkt turistifisert. Lofoten får 
heller ikke topp score når det gjelder graden av autenstisitet. De som har vært i Lofoten 
tidligere vurderer regionen som mindre stemningsskapende og autentisk enn de som besøker 
den for første gang. De eldre samt førstegangsbesøkende vurderer autentistiteten som høyere 
enn yngre og annengangsbesøkende.  
 
Det viser seg at informasjon underveis er svært viktig for opplevelsen av autentisitet; jo bedre 
informasjonen har vært underveis, jo mer autentisk fremstår detinasjonen. Antall 
attraksjonsbesøk ser ut til å slå negativt ut på autentisitetsopplevesen – det er trolig naturen og 
landskapet og ikke attraksjonene som gir en slik følelse.  
 
Undersøkelsen finner også at Lofoten reelt sett har et image. Steder eller områder med et 
distinkt image har større sjanser for å bli valgt som reisemål, enn steder eller områder uten.  
 
Oppsummert er Norge generelt ukjent i utlandet. De som har noen assosiasjoner til Norge 
forbinder Norge først og fremst med vakker natur. Nordmenn har et stort ønske om å reise til 
Nord-Norge og Lofoten, men har en del barrierer som går på lite kunnskap om hva som finnes 
av tilbud, lite tilgjengelige pakker samt pris. Utlendinger oppfatter at Norge leverer godt på en 
del viktige feriebehov, og Lofoten innehar alle de kvalitetene som turistene etterspør, som 
god, lokal mat, vakkert landskap samt det å møte vennlige mennesker. Det man imidlertid må 
være oppmerksomme på, er at en del av turistene som har besøkt Lofoten oppfatter at 
regionen begynner å bli turistifisert.  
 

6.2 Etterspørselstrender mot 2010 
Med utgangspunkt i IPKs Generasjonsrapport (2002) kan vi sette opp følgende prognoser 
frem mot 2010: 
 
Overnatting: 

- Økende etterspørsel etter førsteklasses hotell samt lavbudsjettshotell. Om et hotell blir 
vurdert som førsteklasses i norsk sammenheng, avhenger antagelig mye av 
beliggenheten. 

 
Transport: 

- Fly blir mer og mer viktig i alle markeder, både med tanke på lavprisselskapenes 
tilbud og tunge markedsføring 

- Fly er viktig med tanke på veksten i kortere ferier og Citybreaks. 
- Fly er også viktig for rundreisene, særlig fra de Sør-Europeiske markedene 

 
Bestillingsform 

- Pakketurer – økende etterspørsel etter helhetlige og bookbare produktpakker – alt i ett. 
- Spesielt i Tyskland, Nederland og Italia øker andelen av pakketurer i fremtiden. 
- Produktpakkene bør først og fremst rettes mot de økende godt voksne/eldre 

målgruppene 
- Egen bestilling direkte hos leverandør gjennom internett, har en kraftig veksttrend i 

alle markeder 
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Produktkonsepter 
- Etterspørsel etter rundreiser øker i alle markeder, spesielt i Sør-Europa 
- City Break, som kan betraktes som en kortferie, eller som fly&drive, øker også i de 

fleste markeder (spesielt i Storbritannia, Spania, Italia og Tyskland) 
- Cruise øker i de fleste markeder, spesielt Tyskland, Storbritannia, Italia, Frankrike, 

Spania, Sverige og USA. 
- Snøferie øker i Tyskland, Sverige og Storbritannia 
 
 

6.3 Utviklingstrekk i markedet 
 
Registrerte markedstrender: 

- Mer uforutsigbarhet – fokus på trygghet og sikkerhet 
- Som en reaksjon på masseturismen ønsker turistene mer personlig og individuell 

behandling, samt ekte og autentiske opplevelser. 
- Valg av opplevelser fremfor valg av destinasjoner eller produkter 
- Prisbevissthet og sen booking 
- Økt bruk av internett 
- Kortere og hyppigere ferier 
- Større variasjon i familiesammensetningene 
- Uforutsigbare behov – kan ikke segmentere på tradisjonelle bakgrunnsvariabler, men 

på behov. 
- Ønske om kjøp av ferdige pakker – skreddersøm. 

 
Kommende trender: 

- Illojale turister 
- Back to basic 
- Value for money 
- Eldrebølgen 
- Pleasure revenge 

 
Av spesiell relevans for Lofoten er etterspørselen ekte opplevelser, og ”back to basic”. Det 
kan f.eks. bety at fiskeværenes spesielle egenart må bevares, og ikke kommersialiseres. At 
turistene tar kortere og hyppigere ferier innebærer en utfordring for Lofoten som en 
destinasjon langt unna hovedmarkedene. Mern også en mulighet dersom man evner å utvikle 
svært attraktive kortferietilbud – hele året.  Trenden som går mot valg av opplevelse fremfor 
destinasjon, kan f.eks. bety videreutvikling av aktiviteter og tilrettelegging for 
naturopplevelser. Konseptuering av fly&drive sammen med opplevelser vil kunne møte disse 
markedstrendene.  
 
Turistene i Lofoten har fått høyere gjennomsnittsalder siden 1991, og andelen eldre øker i de 
fleste markeder i Europa. Fokus på tilrettelegging for eldre turister vil derfor kunne være 
aktuelt. 
 
Samtidig er det også en utfordring å få Lofoten kjent som destinasjonen for de beste 
aktivitetene og opplevelsene, samt gi turistene følelsen av å få høy kvalitet igjen for pengene. 
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6.4 Golf 
Lofoten Golfbane er en 9-hulls seaside linksbane som ligger på Gimsøya i Lofoten.   
Havet er vannhinder ved flere av hullene og sandstrender fungerer som naturlige 
sandbunkere. Midnattsola gjør at banen er åpen 24 timer i døgnet om sommeren. 
Grunnforholdene, beliggenheten og lyset bidrar til å gjøre banen spektakulær og spesiell.  
  

6.4.1 Sentrale markedsmuligheter  
Norges Golfforbund er Norges 3.største særforbund og hadde ved utgangen av 2004 
122 000 medlemmer. Det er også en tendens at bruken av golf i arrangement- eller 
eventsammenheng er økende.  
 
Nordmenn (og andre skandinaver) er innstilt på at golf skal spilles i varmt og tørt vær. 
Dette gjør at rene golfreiser normalt legges til destinasjoner utenfor Norge. I tillegg er 
Norge ukjent som golfdestinasjon. Det er imidlertid grunn til å tro at flere, og mer 
erfarne, golfere vil gi en etterspørsel etter litt annerledes golfopplevelser.   
 
Det er foreløpig få kommersielle aktører som lager golfpakker i Norge. Unntaket er 
Kystopplevelser som gjennom flere år har tilbudt pakken ”The  Ultimate Golf Experience” 
som omfatter spill i  Tromsø, Lofoten og Narvik. (www.kystopplevelser.no). I følge OVDS 
selger pakken dårlig.  
 
Lofoten Golfbane rapporterer om rundt 3 000 greenfee-spillere pr år. Dette er betydelig 
høyere enn for eksempel Skjomen Golfbane i Narvik. Rundt 75% av greenfee-spillerne 
anslås å komme fra andre klubber i Nord-Norge og Nord-Sverige. Disse utgjør et 
interessant potensial ift weekends og kortreiser. Blant de mer langveisfarende greenfee-
spillerne fins både de som er på rene golfturer og de som er på tur i Lofoten/Nord-Norge 
og som har golf som en av flere aktiviteter. 
 
Oppsummert kan en si at det særlig er tre målgrupper som er viktig for golfbanen i 
Lofoten 
 

?  Golfere i regionen – regionalmarkedet  
?  Tilreisende golfere med primærmotiv å spille golf (jf. the Ultimate Golf Experience 

ol)  
?  Tilreisende golfere med primærmotiv å oppleve Lofoten (men som ønsker å spille 

golf, nettopp fordi banen er så spektakulær) 
 

 
 
Lofoten Golf’s konkurransefortrinn er knyttet til lokaliseringen på et sterkt og 
internasjonalt reisemål samt banens beliggenhet og beskaffenhet. Disse elementene gjør 
at det bør være mulig å etablere Lofoten som en ”wanna do” for både nasjonale og 
golfere. En kritisk faktor for suksess i markedet nasjonalt og internasjonalt er at både 
banen og fasilitetene er av god kvalitet og at golfens skrevne (og uskrevne) regler om 
etikette med mer er i varetatt.  
 

6.5 Sykkel 
Sykkelturisme i Norge er i ferd med å utvikle seg til et spennende potensial for flere 
destinasjoner, herunder også Lofoten. Det er imdlertid stor forskjell på ule maålgrupper og de 
ønskene de har for sykling i ferien. 
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6.5.1 Hvem er sykkelturisten? 
 
På samme måte som at turister må  
segmenteres for å forstå ulike behov  
må også sykkelturistene segmenteres.   
I forbindelse med Innovativ Fjellturisme  
prosjektet har Frost Forretningsutvikling  
utarbeidet en sykkelstrategi der de har  
segmentert sykkelmarkedet i kategoriene  
sporty, sykkelinteressert og sykkel-  
entusiast. Segmentene sier noe om  
hvor viktig del av ferien sykling er. 
 
Tilsvarende bør også sykkelopplevelsen inndeles  
i ulike kategorier slik som figuren under illustrerer.  
Produktutviklingen må slik sett både ta hensyn til  
hvilken ferietype gjesten er på og hvilken sykkel- 
opplevelse han eller hun er ute etter.  
 
Når det gjelder nordmenns sykkelvaner har vi tall  
fra TNS Gallup (2005) som viser at 43% av oss 
bruker sykkel til trening/mosjon, 5,6% bruker den til 
terrengsykling/utforsykling og 1,9% i sykkelløp. 
I feriesammenheng svarte 10,9% at de hadde brukt  
sykkel på dagstur ut fra feriested, 3,7% hadde reist på  
sykkelferie i Norge og 2% i andre land. Potensialet er  
imidlertid enda større. På spørsmål om hva som er  
interessant i de neste årene svarer 17,2% at det er  
svært aktuelt/aktuelt  
med sykkelferie i Norge.  
 

 

6.5.2 Produktutvikling og tilrettelegging for sykling 
I Norge ser vi i dag en produktutvikling innen følgende 3 kategorier: 
 

1. Familiesykling. Det har vært satset på sykkelturisme og familiesykling i Norge en 
del år allerede. Organisasjonen STIN har sammen med Vegvesenet skiltet 14 
nasjonale sykkelruter (se http://www.bike-norway.com). De selger også 6 
sykkelpakker der rutene inngår sammen med godkjente overnattingsbedrifter 
(syklistVelkommen) og transport. Familiesyklingen har primært vært fokusert på 
ruter, men det er også nå en utvikling i retning av mer destinasjonsbasert 
sykkeltilbud (sove i samme seng). Lofoten har allerede et tilbud innen dette 
konseptet. 

 
2. Stisykling. Terrengsykkelmarkedet er i stor vekst, noe Birkebeinerrittet med sine ca 

11.000 deltagere er et bevis på. Stisykling foregår stort sett på grusveier, turstier, 
dyretråkk osv. Det er stort sett entusiaster og noen steder klubber som står bak 
utviklingen av tilbudet. Det er imidlertid nå en satsing på bedre skilting og 

Velger feriested med 
bakgrunn i egnethet for
sykling 

Velger sted basert på mer 
enn sykling, men ønsker
å sykle i løpet av oppholdet

De tenker ikke på sykling ved
valg av sted, men kan la seg
friste til å sykle

Sykkelentusiasten

Sykkelinteressert

Sporty

Downhill/ 
ekstrem/ 
BMX

Kondis/ 
ritt

Stisykling

Familie

Komfort / 
tur 

= Deler av segmentene glir over i hverandre, vanskelig å sette
klare grenser. Vil ha veldig like behov knyttet til en del ting.
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tilrettelegging (nasjonale standarder gjennom bl.a. prosjektet Innovativ 
Fjellturisme. Det er usikkert i hvilken grad dette representerer et potsenial som bør 
utvikles i Lofoten. 

 
3. Downhill/utfor. Dette er den nyeste formen for tilrettelegging. Den er stort sett 

knyttet til alpinanlegg og kan sees på som et driftskonsept for skisentre på 
sommeren. Det er destinasjoner som Geilo, Hafjell og Oppdal som har kommet 
lengst i tilretteleggingen. Her brukes det også vanskelighetsgrad som på vinteren, 
det skiltes og det tilrettelegges med hopp, broer osv. Miljøet er mye det samme 
som snowboard på vinteren, og arrangementer/konkurranser er en viktig aktivitet 
for å få en posisjon i markedet. Dette er et tilbud som må utvikles i tilknytning til 
alpinanlegg der det er mulig å få syklene opp med heis eller gondol. Denne typen 
sykling  ansees derfor som mindre aktuelt for Lofoten. 

 
 
 

6.6 Andre tematiske aktiviteter  
 
Fisketurisme: 
Internasjonale fisketurisme er allerede godt etablert både i Norge og Nord-Norge og Lofoten 
har sin del av denne turismen. Hallenstvedt/Wulff (2001) estimerer at det i 2000 var ca 224 
000 turister som fisker i Norge, fordelt på 189 000 turister i organisert fisketurisme og 35 000 
fiskende campingturister (bobil og campingvogn). Dette gir fortsatt utviklingsmuligheter for 
enkeltbedrifter i Lofoten. 

 
 
Ekstremsportaktiviteter: 
Det er en generelt økende interesse for denne typen aktiviteter både i Norge og i Lofotens 
viktigste markedsland. Flere av de mest profilerte aktivitetene er allerede etablert i Lofoten, 
det vil si klatring, havkajakkpadling, surfing, kiting, dykking og frikjøring på ski. TAC er 
allerede etablert i Lofoten som Snowboard-event for en rekke personligheter innen denne 
sporten.  
 
Det forventes at den markedsmessige veksten kommer med nye generasjoners ferdigheter og 
interesser. Erfaringene fra Ekstremsportveko på Voss, som nå er blitt en av Norges største 
festivaler ift. internasjonal mediedekning, er at kombinasjonen spektakulær norsk natur og 
denne typen aktiviteter øker potensialet for å utvikle aktivitetstilbud.  
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Man regner nå med at ca. 0,1% av det Europeiske feriemarkedet er såkalte spenningsferier. 
Men det er fire land som står alene genererer mer enn halvparten av disse feriene; Frankrike, 
Tyskland, Storbritannia og Nederland. 
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7 Markedsmuligheter utenom sommersesongen 

7.1 Sommerturister i Lofoten – ønsker de å reise tilbake på vinter? 
Lofotundersøkelsen viser at over 60 prosent kan tenke seg å komme tilbake, og 20 prosent 
sier de kan tenke seg å besøke Lofoten om vinteren. Se også tabell 7.1. på neste side. De som 
kan tenke seg tilbake om vinteren er først og fremst nordmenn (24 prosent), men det er over 
10 prosent i alle nasjonalitetskategorier som anser vinterbesøk som sannsynlig. Det er en klar 
tendens til at jo flere ganger man har vært i Lofoten tidligere, dess mer sannsynlig er det å 
gjøre et vinterbesøk. Det er ingen sammenheng mellom å ønske seg tilbake på vinteren og 
hvor tilfreds man er med oppholdet i Lofoten. 
 
Det er også klare forskjeller mellom det Lofotundersøkelsen har definert som 
motivasjonsgrupper; 37 prosent av de høymotiverte anser et vinterbesøk som sannsynlig. Den 
mest aktuelle målgruppen er dermed de høymotiverte, og de har bl.a. følgende karakteristikk: 
 

- Søker rekreasjon og avstressing i naturen 
- Mestring i naturen gjennom bl.a. utfordring av ferdigheter 
- Perspektivutvidelse gjennom det å møte nye mennesker, utfodre fantasien, oppleve 

Lofotens kulturarv og tradisjoner. 
- Oppleve og føle nærhet til naturen. 
- Er i mindre grad opptatt av samvær med familie og venner i naturen. 

 
Blant de høymotiverte finner vi flest nordmenn, men også en relativt stor andel fra land 
utenom Norden og Tyskland (43 % nordmenn, 13 % nordbodere, 18 % tyskere og 27 % fra 
andre nasjoner). Det er noe flere kvinner i denne kategorien og de har en relativt høy 
snittalder. 59 prosent er over 45 år. De bestemmer seg lang tid i forveien, gjennomsnittlig 6,7 
måneder. 35 prosent har Lofoten som hovedreisemål, noe som er like stor andel som for 
utvalget totalt. Denne gruppen består av en noe lavere andel førstegangsbesøkende enn de 
andre motivasjonsgruppene. Dette tyder på at det er de erfarne Lofotenturistene som ønsker 
seg tilbake om vinteren.   
 
 
Tabell 7.1. Hvor sannsynlig er det at du reiser tilbake til Lofoten på en annen årstid? 
 
            
    NORDEN NORGE RESTEN TYSKLAND Total 

          Ikke 
sannsynlig 41 % 28 % 45 % 50 % 39 % 

          Lite 
sannsynlig 24 % 22 % 17 % 18 % 20 % 

          Middels 
sannsynlig 23 % 26 % 18 % 18 % 22 % 

          Sannsynlig 

9 % 9 % 10 % 7 % 9 % 

          

Reiser 
tilbake til 
Lofoten på 
vinterstid 

Svært 
sannsynlig 3 % 15 % 10 % 7 % 10 % 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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7.2 Vinterkunder i Best of The Arctic-regionen 
For å få et bilde av hva som er mulig å oppnå av trafikk i vintersesongen samme breddegrad 
som Lofoten, er det interessant å sammenligne gjestedøgn i Lofoten i vintermånedene 
(november – april), med tilsvarende volum i andre områder i ”Best of the Arctic”-regionen.  
 
I figuren under (figur 7.1) har vi slått sammen hotell- og campinggjestedøgn i kommunene 
Gällivare og Kiruna for perioden november – april, 2001, og sammenlignet med antall 
gjestedøgn i Lofoten i perioden november – april 2003. Det totale antall gjestedøgn (hotell og 
camping) i de to kommunene i Nord-Sverige er på 195.226, mens det tilsvarende tallet for 
Lofoten er på 32.544.  
 
I figur 7.1 er norske og svenske overnattinger tatt ut. Disse er omtalt særskilt i figyur 7.2. på 
neste side. 
 
Det arktiske vinterproduktet med Ice Hotel som spydspiss appelerer svært godt til japanere; 
av de utenlandske besøkende har både Lofoten og Gällivare/Kiruna størst andel japanske 
gjestedøgn i vintermånedene. Tyskerne står også for en stor andel av besøkende i de nord-
svenske kommunene. Under følger noe korte fakta om vinterproduktet rundt Ice Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 7.1 Antall hotell- og campinggjestedøgn i Gällivare/Kiruna vs. Lofoten i vintersesongen 
fordelt på nasjonalitet. 
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For å se på andelen innenlandske besøkende, har vi satt opp andelen av svenske og norske 
besøkende i de to regionene (tabell 7.2). Gällivare/Kiruna har en svært høy andel 
innenlandske besøkende, og svenskene står for 76 prosent av alle gjestedøgn. Svenske 
besøkende i Lofoten samme periode står for kun noen få hundre overnattinger Dette skulle 
tilsi at det er et uutnyttet potensial for å utvikle tilbud innen  Best of The Arcticsamarbeidet på 
besøkende på vinter. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7.2  Antall norske og svenske hotell- og campinggjestedøgn i Gällivare/Kiruna og 
Lofoten i vintersesongen 
 
 Sum Gällivare og Kiruna 

(nov-april 2001) 
Lofoten nov-april 2003 

Sverige 147 539 435 
Norge 9 482 27 364 

 
Attraksjonskraften i området Gällivare og Kiruna ligger i at både Abisko, Kebnekaise, 
Riksgränsen, Bjõrkliden og IceHotel ligger i dette området. Det betyr at man har både 
alpinanlegg, Spa-anlegg, veletablerte turområder, en stor attraksjon og et betydelig utbud av 
aktiviteter knyttet til ”vinter uten ski” (nordlyssafari, skutersafari, hundekjøring, heli-skiing, 
etc.) å spille på.  
 

7.3 Skiinteresse i Nordlands-markedet 
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For å undersøke mulighetene for satsing på ski som sesongforlengende produkt, har vi sett 
nærmere på skiinteressen i nærmarkedet rundt Lofoten, dvs. Nordland. 
 
Gjennom Norsk Gallups Forbruker og mediaundersøkelse, har vi fått fram antall personer i 
Nordland fylke som står på ski, og hvor ofte de gjør dette (tall fra 1999). 
Figur 6.1 er delt inn i langrenn, alpint og telemark/snowboard. Vi antar at det er alpint- og 
snowboard/telemark som er de mest aktuelle skiformene å satse på for Lofoten.  
 
I Nordland fylke er det anslått at 52.000 står alpint i løpet av vintersesongen (26 % av de over 
13 år). Det er nesten like mange som står halvvårlig og årlig (hhv. 17.000 og 18.000 
personer). Telemark/snowboard-gruppen består av 28.000 kjørere (14 % av de over 13 år). 
Disse fordeler seg jevnt når det gjelder aktivitetsnivå  - selv om den største gruppen oppgir at 
de kjører gjennomsnittlig en gang pr. år.  
 
Det tar relativt lang tid å kjøre til Lofoten for de som ikke bor i regionen, og det finnes andre 
alpinttilbud i de nærmeste byer og tettsteder utenfor regionen. Antar man  at det er dem som 
står minst en gang pr. uke som vil være mest interessert i å reise til Lofoten for å stå på ski, 
finner vi at det er 13.000 i denne gruppen – dvs. 7 % av Nordlands befolkning over 13 år. 
Dersom 10 % av disse bor i rimelig nærhet til Lofoten (ca. 3-4 timers kjøring når Lofast 
kommer i 2007), finner vi at den aktuelle målgruppen består av 1.300 personer.  
 
Bruker vi samme resonnementet på Lofotens befokning, finner vi at av 25.000 innbyggere 
totalt, er det anslått at 7 % av disse står aktivt alpint/snowboard/telemark. Da får vi 1.750 
personer i målgruppen fra Lofoten. 
 
I tillegg til målgruppen i området rundt, vil det også finnes aktuelle målgrupper i andre deler 
av landet, men disse antas å tilhøre et relativt lite nisjesegment med spesielt interesserte som 
vil reise til Lofoten for å stå på ski. Det vil først og fremst være utviklingen rundt TAC-
arrangementet som profilerer opp Lofoten i denne sammenhengen 
 
 
Figur 7.3  Skiaktivitet i Nordland. Målt i antall personer, fordelt på langrenn, alpint og 
telemark/snowboard (Forbruker og media 1999).  
 

Nordland

39 000

44 000
42 000

34 000

6 000

11 000

17 000 18 000

7 000 6 000 6 000
9 000

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000

La
ng

ren
n u

ke
ntli

g

La
ng

ren
n m

ån
ed

lig

La
ng

ren
n h

alv
årl

ig

La
ng

ren
n 1

g. 
i å

ret

Alp
int

/sla
låm

 uk
en

tlig

Alp
int

/sla
lom

 m
ån

ed
lig

Alp
int

/sla
lom

 ha
lvå

rig

Alp
int

/sla
lom

 1g
. i å

ret

Te
lem

ark
/sn

ow
bo

ard
 uk

en
tlig

Te
lem

ark
/sn

ow
bo

ard
 m

ån
ed

lig

Te
lem

ark
/sn

ow
bo

ard
 ha

lvå
rig

Te
lem

ark
/sn

ow
bo

ard
 1g

. i å
ret

 



                                                                                           35 

 
 
Figuren under sammenligner skiaktiviteten i Nordland fylke med Norge samlet. Ser vi på 
alpint, har Nordland en noe større gruppe som står ofte på alpint og snowboard/telemark, enn 
Norge generelt. Men dette dreier seg om små grupper.  
 
Figur 7.4 Skiaktivitet i Norge og Nordland. Målt i antall personer, fordelt på langrenn, alpint 
og telemark/snowboard (Forbruker og media 1999).  
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De viktigste konkurrentene er alpinanlegg i Harstad, Narvik, Bjørkliden og Riksgränsen. Her 
ligger også volumene for familiemarkedet i regionen. 
 
Det er vanskelig å se for seg at en satsning på alpin i Lofoten kan bli noe annet enn et tilbud 
til egen befolkning og noen nisjer med entusiaster (TAC, toppturer/ekstremski, etc.) 
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