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Antall turistankomster på verdensbasis 
har doblet seg fra 1990 til 2009
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Utenlandske ferie- og fritidsankomster i 
Norge har økt med 16 prosent siste 5 år

Utenlandske ferie- og fritidsankomster 
2004-2009
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Kilde: TØI, Gjesteundersøkelsen 2009
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Veksten kommer fra flere markeder enn 
tidligere
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En stadig mindre del av de globale 
turistenes reisebudsjett havner i Norge

Kilde: Erik W. Jakobsen (2010): Et kunnskapsbasert reiseliv
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Norge er blitt verdens rikeste land

Negativ effekt: 

- verdens dyreste land, norsk reiseliv har en betydelig 
kostnadsulempe

Positive effekter:

+ Kraftig vekst i nordmenns turistforbruk
+ Fremvekst av et betalingsvillig lokalmarked

= Fortsatt vekst i næringen

Kilde: Erik W. Jakobsen (2010): Et kunnskapsbasert reiseliv
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Turistene velger seg Nord-Norge for å oppleve 
noe unikt og eksotisk i spennende natur!

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Bli kjent med norsk kultur og historie

Være i aktivitet og røre meg

Oppleve noe unikt og eksotisk

Oppleve nye steder

Oppleve norsk natur

Sørlandet Østlandet Trøndelag Fjord Norge Nord-Norge

Kilde: TØI, Gjesteundersøkelsen sommer 2009
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Jeg reiser, derfor er jeg
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• Vi vil imponere og få
anerkjennelse!
• Produktene må ha en 
lokal forankring
• De må fortelle en historie
• Opplevelser gir status –
vår tids luksus

Fra statussymboler til statushistorier
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Vi må fylle naturen med et meningsfylt innhold. Vi er 
forventningsfulle forbruker og vi vil begeistres!!

• Valgene blir stadig flere og 

informasjonen mer 

tilgjengelig.

• Reisevante. Ønsker personlig 

kontroll, skreddersøm og 

fleksibilitet.

• Krever god service og høy 

kvalitet i hele verdikjeden.

• Krav til kompetanse.
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Turistene kjøper reiser på nettet som 
aldri før

Kilde: Emarketer (2008)

1999: Less than 3% of travel reservations in the U.S. 

were booked online

2009: over 55% of all travel reservations in the U.S. 

will be online (45% of all hotel reservations) 



12 Kairos Future, European Travel Trend 2009
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Endringene går så fort at vi først 
oppfatter det når de neste er over

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gowalla_Logo.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Foursquare_logo.svg
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VisitNorway med egen app. 
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Lavprisselskapene har endret reisemønstert
2001 2005

Kilde: Advolar
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Fra priskutt til ”value and service”
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Enkle, brukervennlige, ukompliserte 
prosesser før, under og etter reisen
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Vi vil forsikres;
Er det mulig? Alt på en gang? 
- Blir drømmene virkelighet –
dette er en-gang-i-livet!

- Holder opplevelsene det de lover?
- Får vi sett nordlyset?
- Er det for mørkt og kaldt?
- Er kvaliteten på hotellene god nok?
- Er det verdt tiden og pengene?
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Skal vi lykkes må vi være tydelige på hvem 
vi ønsker å nå – hvem er våre målgrupper?
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Forbrukerne:
• Blir stadig mer ”profesjonelle”
• Søker opplevelser heller enn 

destinasjoner 
• Er vanskeligere å forutsi og 

opptrer i ulike roller i ulike 
situasjoner  

• Er alltid på nett og informerer 
seg selv og andre gjennom 
sosiale medier

Konkurrentene:
• Øker i antall og befinner seg i 

alle verdenshjørner

Kort oppsummert:
Den nye reisende

Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge



”Det er ikke den sterkeste arten som 
overlever, heller ikke den mest intelligente, 
men derimot den som best tilpasser seg 
forandringer i omgivelsene.”

C. Darwin



25

Takk for oppmerksomheten!

Sigrid Oterholm Hoem

E-mail: 

sihoe@innovasjonnorge.no

www.visitnorway.com

www.innovasjonnorge.no/reiseliv

youtube.com/visitnorwaycom

mailto:sihoe@innovasjonnorge.no
http://www.visitnorway.com/
http://www.innovasjonnorge.no/reiseliv
http://www.youtube.com/visitnorwaycom
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