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INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Innovasjon Norge gjennomfører årlig en landsdekkende 
turistundersøkelse som har til formål å belyse forbruk og 
turiststrømmen til Norge. 

Denne rapporten har som formål å gi et innblikk i turistenes reisevaner 
og atferd på Vestlandet. Rapporten er en del av en serie 
regionsrapporter som legger fokus på de feriereisende turister i hver 
av Norges fem regioner, samt Oslo. Totalt sett er det seks 
regionsrapporter:

• Nord-Norge
• Trøndelag
• Vestlandet
• Sørlandet
• Østlandet (uten Oslo)
• Oslo

Regionsrapportene går på tvers av de fem regionene samt Oslo og 
inneholder analyser av turister som var ferierende i Norge i 2015. Hver 
regionsrapport gir innblikk i reisevaner og adferd for fire forskjellige 
typer regionsturister, hvor disse turistene er oppdelt etter sommer- og 
vintersesongen. 

Analysene er basert på intervjuer med norske og utenlandske turister i 
2015. Totalt sett ble det gjennomført 11 774 intervjuer i 2015, hvorav 
8 928 er med feriereisende og 2 846 er med forretningsreisende. På 
Vestlandet består intervjumengden til feriereisende av 2 640 
besvarelser, hvorav 479 ble gjennomført i vintersesongen og 1 864 ble 
gjennomført i sommersesongen. Det vektlegges også at en stor andel 
av vestlandsturistene i vintersesongen er intervjuet i Bergen, og 
analysen vil følgelig bare preg av denne intervjufordelingen. 

Datagrunnlaget er samlet inn av Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
Datainnsamlingen gjennomføres ved kommersielle overnattingssteder 
og Hurtigruten i tråd med internasjonale anbefalinger. 

Data er vektet opp mot det faktiske antall overnattinger i hele 
perioden. Denne vektingen er benyttet i alle analyser, og turistenes 
svar er derfor vektet etter hvor mange overnattinger de representerer.

Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere 
redegjørelse omkring datagrunnlaget og de anvendte metodene.

Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

God lesing!
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FIRE TYPER FERIEREISENDE REGIONSTURISTER PÅ VESTLANDET

Regionsturistene i Norge består av alle feriereisende som minimum har hatt 
én overnatting  i de nevnte regionene, og kan overordnet bli delt inn i 4  
forskjellige typer regionsturister:

Denne Vestlandsturisten har minimum fire overnattinger på 
Vestlandet og over halvparten av totale overnattinger i Norge er i 
regionen. Baseturister med langt opphold er en sentral turistgruppe 
i regionen. De har i gjennomsnitt 9,2 overnattinger på Vestlandet og 
11,7 overnattinger i Norge i 2015.

BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

Denne Vestlandsturisten har mindre enn fire overnattinger på 
Vestlandet, men over halvparten av det totale overnattinger i Norge 
er i regionen. Baseturister med kort opphold bruker mindre tid på 
Vestlandet, men er fortsatt en sentral  turistgruppe for regionen. De 
har i gjennomsnitt 2,2 overnattinger på Vestlandet og 2,8 
overnattinger i Norge i 2015. 

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

Denne Vestlandsturisten har minimum fire overnattinger på 
Vestlandet, men kun halvparten eller under halvparten av det totale 
antall overnattinger er i regionen. Rundreiseturister med langt opphold 
bruker mer tid på Vestlandet, men reiser i høyere grad på tvers av  
regionene i Norge. De har i gjennomsnitt 6,6 overnattinger på 
Vestlandet og 19,9 overnattinger i Norge i 2015.

RUNDREISEETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

Denne Vestlandsturisten har mindre enn fire overnattinger på 
Vestlandet og tilbringer halvparten eller under halvparten av totale 
antall overnattinger i regionen. Rundreiseturister med kort opphold 
kan karakteriseres som gjennomreisende turister som bruker  
mindre tid i regionen. De har i gjennomsnitt 2,0 overnattinger på 
Vestlandet og 9,8 overnattinger i Norge i 2015.

RUNDREISETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

RUNDREISETURIST 
PÅ LANGT OPPHOLD

BASETURIST PÅ 
LANGT OPPHOLD

RUNDREISETURIST 
PÅ KORT OPPHOLD

BASETURIST PÅ 
KORT OPPHOLD

DE FIRE FORSKELLIGE TYPER  FERIEREISENDE VESTLANDSTURISTER

Tilbringer 50 % eller under 
halvparten av totale antall 

overnattinger på Vestlandet.

Tilbringer over 50 % av 
totale antall overnattinger 

på Vestlandet.

Har fire eller flere 
overnattinger på  

Vestlandet.

Har under fire 
overnattinger på 

Vestlandet.



Vestlandet hadde totalt sett 
5,7 millioner kommersielle overnattinger 
i 2015. Dette utgjør 18 % av det totale 
antall kommersielle overnattinger i 
Norge. På tross av at Vestlandet kun er 
den tredje største regionen i 2015 målt i 
antall overnattinger, har regionen det 
nest høyeste forbruket med 22 % av det 
totale forbruk i Norge i 2015. 

Men ser vi kun på overnattinger på 
feirereiser, står Vestlandet for over 60% 
av totale antall overnattinger på 
Vestlandet, samt litt under halvparten av 
totalforbruket sammenliknet med de 
forretningsreisende på Vestlandet.

Ser vi på hele 2015 under ett har 
Vestlandet en forholdsvis jevn fordeling 
av de fire forskjellige regionsturistene –
baseturister og rundreiseturister på kort 
og langt opphold i regionen. Den største 
andelen av turister er baseturister på 
langt ferieopphold, som har minimum 
fire overnattinger på Vestlandet og over 
halvparten av sine overnattinger i 
regionen.

I vintersesongen har Vestlandet en høy andel turister med base på Vestlandet, og rundreiseturistene er derfor et 
betydelig mindre segment i  denne perioden. Turistene med base på Vestlandet ønsker spesielt å gå på 
restaurant, ha det hyggelig, være sammen med andre og oppleve naturen. Sammenliknet med de øvrige 
regionene i Norge er aktiviteter som å gå på restaurant, være sammen med andre, shoppe eller gå turer på over 
2 timer spesielt særegent for Vestlandet i vintersesongen. 

I vintersesonen er det flere interessante målgrupper på Vestlandet, og det er er spesielt mange turister med base 
på Vestlandet som er nordmenn som besøker familie og venner. Denne gruppen består i høy grad av byturister 
som har et høyere døgnforbruk enn øvrige baseturister på Vestlandet – dette både på overnatting, transport og 
øvrige poster. Dette henger sterkt sammen med at en stor andel av turistene med base på Vestlandet er 
intervjuet i Bergen og er derfor byturister. Rundreiseturistene i vintersesongen er spesielt Hurtigruteturister som 
reiser til eller fra Nord-Norge, og som derfor har et meget høyt døgnforbruk.

I sommersesongen har Vestlandet en jevn fordeling av de fire typene regionsturistene, dog turister med base og 
langt opphold på Vestlandet utgjør den største andelen av regionsturistene. Mens turister med base og langt 
opphold på Vestlandet hovedsakelig er utenlandske feriereisende er turister med base og kort opphold i regionen 
primært nordmenn. I sommersesongen vil turistene med base på Vestlandet spesielt gjerne oppleve naturen, 
slappe av, samt oppleve fjord og fjell. Sammenliknet med de øvrige regionene er det i tillegg mange turister med 
base på Vestlandet som ønsker å gå turer på over 2 timer, besøke nasjonalparker, oppleve lokal kultur og 
levemåte, samt oppleve tradisjoner og nasjonale fester. 

Turistene med base på Vestlandet kan i høy grad karakteriseres som naturturister – hele 8 av 10 ønsker å foreta 
forskjellige aktiviteter i naturen. Naturturistene som gjerne besøker nasjonalparker har dog et høyere 
døgnforbruk enn de øvrige naturturistene. Utover dette er mange turister med base på Vestlandet kulturturister 
eller førstegangsbesøkende. Disse gruppene er særlig interessante da de også har et høyere døgnforbruk 
sammenliknet med de øvrige baseturistene på Vestlandet.
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KOMMERSIELLE OVERNATTINGER PÅ TVERS AV REGIONER

FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE

NORD-NORGE

VESTLANDET

SØRLANDET

TRØNDELAG

OSLO**

ØSTLANDET (UTEN OSLO)

TOTALVOLUM

2,5 mill. 

2,5 4,9 2,0 

TOTALVOLUM

9,4 mill. 

1,8 2,8 2,0 

TOTALVOLUM

6,7 mill. 

0,8 1,8 0,8 

TOTALVOLUM

3,4 mill. 

1,2 3,1 1,4 

TOTALVOLUM

5,7 mill. 

0,7 2,2 0,7 

TOTALVOLUM

3,5 mill. 

VINTERSESONG

SOMMERSESONG

HØSTSESONG

NORSKE: 2,4 mill. 

I 2015 har turistene i Norge samlet sett hatt 31,2 millioner overnattinger. Vestlandet har samlet sett hatt 5,7 millioner overnattinger i 2015, noe som utgjør 18 % 
av det totale antall overnattinger i Norge. Sett under et har Vestlandet flest overnattinger i sommersesongen, hvor dette utgjør 55 % av det totale antall 
overnattinger på Vestlandet. 

NORSKE: 3,6 mill.

NORSKE: 2,7 mill.

*De utenlandske markedene er fordelt etter de sentrale hovedmarkedene.  Dette innebærer at øvrige Skandinavia består av Danmark og Sverige, øvrige Europa består av 
Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sør-Europa, Russland og Polen, mens øvrige land utenfor Europa består USA og asiatiske markeder (Kina, Japan og Sør-Korea).  

**Oslo dekker båder overnattinger i Oslo såvel som Akershus.
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TOTALFORBRUK OG TOTALVOLUM PÅ TVERS AV REGIONER

FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE

5,3

6 650 000

5 730 000

9 370 000

3 400 000

2 530 000

3 485 000

KOMMERSIELLE GJESTEDØGNTOTALFORBRUK

Milliarder kroner

68,3 mrd. 31,2 mill.

17,9

15,1

14,0

10,3

5,6

VINTERSESONG

SOMMERSESONG

HØSTSESONG

En sammenlikning på tvers av regionene viser at Oslo 
har det klart høyeste totalforbruket i Norge i 2015. 
Dette er interessant ettersom Oslo kun har det nest 
høyeste antall overnattinger, klart overgått av 
Østlandet.

For alle regioner er forbruket størst i 
sommersesongen. Dette henger i stor grad sammen 
med at det er størst antall overnattinger i det 
tertialet. 

På tross av at Vestlandet kun utgjør den tredje 
største regionen i 2015 målt på antall overnattinger, 
har regionen det nest høyeste forbruket. Dette 
tilsvarer 22 % av det totale forbruk i Norge i 2015. 

Forbruket på Vestlandet er størst i sommersesongen 
hvor dette utgjør 43 % av det samlede forbruket på
Vestlandet. Utover dette utgjør forbruket i 
høstsesongen også en vesentlig andel av 
totalforbruket på Vestlandet. 

*Oslo dekker både over overnattinger i Oslo såvel som Akershus.
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FORDELING AV FORBRUKET PÅ VESTLANDET 2015

FORRETNINGSREISENDE

FERIEREISENDE

15,1 mrd. (18 %)
TOTALFORBRUK

7,1 mrd. kr.

3,5 mill. 
overnattinger

5,7 mill. (22 %)
TOTALVOLUM

8,0 mrd. kr.

2,2 mill. 
overnattinger

I 2015 hadde Vestlandet samlet sett et totalforbruk på 
15,1 milliarder kroner og 5,7 millioner overnattinger. 
Antall overnattinger på Vestlandet utgjør 18 % av det 
totale antall overnattinger i Norge, mens totalforbruket 
på Vestlandet utgjør 22 %  av det totale forbruk i 
Norge.

De feriereisende Vestlandsturistene står for over 60 % 
av alle overnattinger på Vestlandet samt litt under 
halvparten av totalforbruket.

Både antallet overnattinger samt totalforbruket for de 
feriereisende Vestlandsturistene er høyest i 
sommersesongen. Det må i tillegg bemerkes at en 
vesentlig andel av forbruket også forekommer under 
høstsesongen. Dette skyldes først og fremst at 
Vestlandsturistene har det høyeste døgnforbruket i 
høstsesongen. 

1,0 4,0 2,1

0,5 2,3 0,7

VINTERSESONG

SOMMERSESONG

HØSTSESONG

mrd. kr.

mill. 
overnattinger

FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE
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FORDELING AV DE FERIEREISENDE REGIONSTURISTENE 2015

34%

18%

24%

24%

Vestlandet

38%

27%

15%

20%

Sørlandet

53%

15%

22%

11%

Nord-Norge

43%

34%

8%

15%

Østlandet (uten Oslo)

23%

17%

20%

41%

Trøndelag

20%

26%

8%

47%

Oslo

Ser vi på feriereisende i hele 2015 har Vestlandet en forholdsvis jevn 
fordeling av de fire forskjellIge typene regionsturister. Vestlandet har 
imidlertid noe flere baseturister som bruker over halvparten av ferien i 
regionen sammenliknet med rundreiseturister. Den største andelen 
turister er baseturister med langt opphold og minimum fire 
overnattinger i regionen.

Om fordelingen av regionsturister på Vestlandet sammenliknes med de øvrige 
regionene i Norge ser man vesentlige forskjeller dem imellom. Vestlandet er 
tilsvarende Nord-Norge, Østlandet og Sørlandet karakterisert av en høy andel 
baseturister som oftest er på langt opphold i regionen. Til motsetning har 
regionene Trøndelag og Oslo mange rundreiseturister med kort opphold i 
regionen. 

FERIEREISENDE

BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)

BASETURISTER MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale overnattinger i regionen)

RUNDREISETURISTER  MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 9,2
• Norge: 11,7

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 2,2
• Norge: 2,8

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 2,0 
• Norge: 9,8

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 6,6 
• Norge: 19,9
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FORDELING AV DE FERIEREISENDE REGIONSTURISTENE OM VINTEREN

30%

38%

7%

25%

Vestlandet

22%

74%

0%3%

Sørlandet

62%
19%

10%
8%

Nord-Norge

62%

34%

1%2%

Østlandet (uten Olso)

21%

24%

8%

47%

Trøndelag

29%

48%

1%

22%

Oslo

I vintersesongen har Vestlandet en høy andel av baseturister med både 
langt og kort opphold, og rundreiseturistene er en betydelig mindre 
gruppe i dette tertialet. Det er interessant å se at baseturister på kort 
opphold er den største gruppen turister på Vestlandet om vinteren. Det 
er også verdt å merke seg at rundreiseturister med kort opphold 
fortsatt utgjør en fjerdedel av turistene i vintersesongen. 
Rundreiseturistene består også i stor grad av turister som reiser med 
Hurtigruten.

En sammenlinking på tvers av de ulike regionene i Norge viser betydelige 
forskjeller i fordelingen av regionsturister. Nord-Norge, Østlandet, Sørlandet og 
Oslo er karakterisert av en meget høy andel baseturister, men det er stor forskjell 
på oppholdslengden til turistene i disse regionene. Mens baseturistene i Nord-
Norge og Østlandet spesielt er turister med langt opphold, finner man i større 
grad baseturister med kort opphold på Sørlandet og Oslo. Trøndelag skiller seg 
tydelig ut fra øvrige regioner med en høy andel av rundreiseturister.

FERIEREISENDE

BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale overnattinger i regionen)

RUNDREISETURISTER  MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 6,0
• Norge: 6,8

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 2,3
• Norge: 2,5

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 2,0 
• Norge: 9,1

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 4,5 
• Norge: 11,7
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REGIONSTURISTENES NASJONALITET I VINTERSESONGEN

FERIEREISENDE

BASETURISTER

RUNDREISETURISTER

NASJONALITET

I vintersesongen kommer baseturistene på Vestlandet spesielt fra Norge – hele 79 % av baseturistene er norske feriereisende. Utover dette 
kommer en mindre andel fra Sverige, Storbritannia, samt øvrige land i og utenfor Europa. De rundreisende Vestlandsturistene er i større grad 
utenlandske turister, hvor disse spesielt kommer fra Tyskland og Storbritannia. I underkant en tredjedel  av rundreiseturistene kommer fra 
Norge i vintersesongen. 



68 %
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BASETURISTER PÅ VESTLANDET*

Baseturistene med kort og langt opphold på Vestlandet utgjør samlet sett 68 % av alle 

regionens turister i vintersesongen 2015. De består særlig av norske turister på ferie-

eller fritidsreise, mens en høy andel av utenlandske turister spesielt besøker Norge for å 

ha skiferie. Sammenliknet med de øvrige regionene er det også en høy andel av 

baseturister på Vestlandet som kommer til Norge for å besøke venner og bekjente. 

Baseturistene er særlig yngre turister og over 4 av 10 kan karakteriseres som 

barnefamilier. I vintersesongen besøker de Norge for en kortere periode, og overnatter 

typisk på hotell. Sammenliknet med baseturistene i de øvrige regionene overnatter de  

også i høy grad i campinghytte eller i telt/campingvogn på campingplasser. 

På Vestlandet er baseturistene mer impulsive og booker typisk reisen innen en måned 

før avreise. Utover dette reiser de spesielt med fly eller bil til Norge,  og bruker bil til å 

reise rundt i Norge. Baseturistene er dog ikke spesielt mobile, og de beveger seg i 

mindre grad på tvers av regionene. Den mest besøkte regionen utover Vestlandet er 

Østlandet, som cirka hver femte baseturist på Vestlandet besøker. 

I vintersesongen vil baseturistene på Vestlandet ofte gjerne slappe av, gå på restaurant, 

ha det hyggelig eller være sammen med andre. De ønsker en ferie i Norge hvor de har 

mulighet til å stresse ned og nyte ferien sammen med dem de reiser med. 

DØGNFORBRUK 
OVERNATTING

430 KR

DØGNFORBRUK 
TRANSPORT

200 KR

DØGNFORBRUK 
FORØVRIG

520 KR

DØGNFORBRUK 
TOTAL

1 220 KR

REISER MED BARN

44 %

ER NORSKE 
FERIEREISENDE

79 %

OVERNATTER PÅ 
CAMPINGPLASS

26 %

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPOLD

*Det  gjøres oppmerksom på at en stor andel av 
baseturistene i vintersesongen er intervjuet i 
Bergen og at resultatene fra analysen derfor vil 
bære preg og avspeile dette.



16

32 %
RUNDREISETURISTER PÅ VESTLANDET
Rundreisturistene utgjør 32 % av turistene på Vestlandet i vintersesongen 2015, og 

består i høy grad av utenlandske turister som besøker Norge for å ha ferie. 

De utenlandske rundreiseturistene kommer særlig fra Tyskland og Storbritannia og 

reiser typisk sammen med partneren. Sammenliknet med de øvrige rundreiseturistene i 

Norge er det særlig en høy andel av Vestlandsturistene som er pakkereisende.  

Flesteparten overnatter også på Hurtigruten. 

Rundreiseturistene på Vestlandet reiser typisk til Norge med fly og reiser videre rundt i 

Norge med Hurtigruten. I tillegg til å besøke Vestlandet besøker de også i stor grad 

Nord-Norge og Trøndelag, mens de øvrige norske regionene i mindre grad blir besøkt. 

De er spesielt tilfredse med hvor enkelt det har vært å planlegge reisen, samt hvor 

enkelt det har vært å finne et godt utvalg av pakkereiser. Det er spesielt de 

pakkereisende fra Hurtigruten som har vært tilfreds med hvor enkelt det har vært å 

finne et godt utvalg av pakkereiser.

Rundreiseturistene ønsker i høy grad å slappe av, oppleve naturen, besøke historiske 

bygninger og steder, samt oppleve fjordene. Disse aktivitetene er dog mindre 

regionsspesifikke og særegne for Vestlandet ettersom rundreiseturistene reiser på tvers 

av regionene i Norge. Andelen av rundreiseturister som ønsker å besøke historiske 

bygninger og steder er dog høyest på Vestlandet. 

DØGNFORBRUK 
OVERNATTING

680 KR

DØGNFORBRUK 
TRANSPORT

340 KR

DØGNFORBRUK 
FORØVRIG

675 KR

DØGNFORBRUK 
TOTAL

2 375 KR

RUNDREISETURISTER – LANGT OPPHOLD RUNDREISETURISTER – KORT OPPHOLD

OVERNATTER PÅ 
HURTIGRUTEN

82 %

ER UTENLANDSKE 
FERIEREISENDE

69 %

ER PAKKEREISENDE

75 %



HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN?

13% / 7%

TILFREDSHET
ALT I ALT

ANBEFALING

8,8 / 8,8 8,8 / 8,7

HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN?

12% / 15%

15% / 15%
Attraksjoner

Matopplevelser

7% / 8%
Prisnivået

10% / 12%

5% / 11%
Pris & kvalitet

Aktivitetsmuligheter

Reise rundt i Norge

15% / 17%
Gjestfriheten

12% / 8%
Planlegge reisen

8,7

8,5

8,3

8,3

8,1

7,6

7,3

6,7

5,3

9,0

8,2

8,7

8,4

8,0

8,1

8,4

6,6

4,5

Planlegge reise

Aktivitetsmuligheter

Reise rundt i Norge

Gjestfriheten til lokalbefolkningen

Attraksjoner og severdigheter

Tilgangen til gode matopplevelser og
lokale spesialiteter

Utvalg av pakkereiser

Pris i forhold til kvalitet

Prisnivået

17

*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «... hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...» 

Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «... hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å...»

11% / 8%
Utvalg av pakkereiser

BASETURISTER RUNDREISETURISTER

VURDERING AV FORHOLD

I vintersesongen er base- og rundreiseturistene generelt like tilfredse og anbefalingsvillige. Mens baseturistene er mer tilfredse med prisnivået enn 

rundreiseturistene, er rundreiseturistene i større grad tilfredse med hvor lett det har vært å planlegge reisen, reise rundt i Norge, samt utvalget av 

pakkereiser. Baseturistenes tilfredshet er spesielt drevet av gjestfriheten til lokalbefolkningen samt attraksjoner og severdigheter i Norge. Det samme 

gjelder for rundreiseturistene, som også spesielt er drevet av matopplevelser og lokale spesialiteter.
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VESTLANDSTURISTENES  MEST POPULÆRE AKTIVITETER

16%

4%

2%

23%

27%

54%

23%

53%

30%

28%

35%

48%

13%

6%

8%

13%

18%

55%

31%

36%

47%

29%

36%

45%

31%

44%

63%

39%

23%

29%

15%

50%

48%

59%

38%

59%

21%

26%

33%

26%

22%

31%

20%

38%

50%

53%

39%

56%

12%

2%

6%

3%

18%

36%

48%

13%

46%

35%

59%

41%

20%

25%

27%

32%

33%

42%

50%

53%

59%

59%

62%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.)

Gå langrenn

Kjøre alpint/stå på snowboard

Oppleve fjellene

Gå turer på over 2 timer

Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer

Shoppe

Oppleve naturen

Være sammen med andre

Ha det moro

Gå på restaurant

Slappe av

AKTIVITETER PÅ FERIEN

I vintersesongen ønsker baseturistene på Vestlandet 

særlig å slappe av, gå på restaurant, ha det hyggelig, være 

sammen med andre, samt oppleve naturen. Sammenliknet 

med de øvrige regionene i Norge er aktiviteter som å gå på 

restaurant, være sammen med andre, shoppe eller gå 

turer på over 2 timer spesielt særegne for Vestlandet – for 

eksempel ønsker halvparten av baseturistene på 

Vestlandet å shoppe i ferien i Norge, noe som er enda 

høyere enn samme andel for Oslo. 

Baseturistene på Vestlandet ligner, på noen punkter om 

baseturistene i Oslo, da en stor andel planlegger å shoppe 

og gå restaurant. På andre punkter ligner de mer på 

baseturister på Østlandet* som også planlegger å ha det 

moro, oppleve naturen og aktiviteter i naturen slik som 

gåturer, ski- og snowboardkjøring.**

I vintersesongen er Vestlandsturistene i stor grad drevet 

av aktiviteter hvor de har mulighet for å være sammen om 

noe – for eksempel shopping, gå turer eller besøke  

restauranter. 

Øvrige aktiviteter som totalt sett er mindre populære men 

som særlig er typiske for Vestlandet, er aktiviteter som å 

gå toppturer, fornøyelsesparker eller sykle.  

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

NORD-NORGE

TRØNDELAG

VESTLANDET

ØSTLANDET

SØRLANDET

OSLO

*Østlandet uten Oslo.
**Det gjøres oppmerksom på at en stor andel av baseturistene i vintersesongen er 
intervjuet i Bergen, og at analysens resultater derfor vil bære preg og avspeile dette.
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HVEM ER BASETTURISTENE I VINTERSESONGEN?

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

Ser vi nærmere på hvem som er baseturist på Vestlandet i vintersesongen 

2015 er det tre fremtredende turistsegmenter: 

• Nordmenn som besøker familie og venner

• Barnefamilier

• Turister under 30 år

De tre turisttypene dekker samlet sett over 70 % av alle baseturistene på 

Vestlandet i vintersesongen. Det er noe overlapp mellom de tre 

målgruppene, men slik som figuren til venstre viser er de tre målgruppene 

relativt distinkte. Neste slide viser mer detaljert hva som karakteriserer de 

tre målgruppene.

De resterende 30 % av baseturistene på Vestlandet utgjør samlet sett en 

gruppe som hverken kan karakteriseres som barnefamilier, nordmenn som 

besøker familie og venner eller unge under 30 år. Generelt er gruppen 

sammensatt av eldre par eller enslige som har relativt korte ferier på under 

en uke. De overnatter hovedsakelig på hotell, men kan også finne på å 

overnatte i telt, campingvogn eller bobil på campingplasser.  

Den resterende gruppen av turister har dessuten et høyere døgnforbruk og 

utviser en tendens til at være en smule mer shoppelystne enn de andre 

baseturistene. Utover dette ønsker de også i høyere grad å gå turer på over 

to timer, slappe av eller gå på teater, på ballett- eller operaforestillinger.

BARNEFAMILIER

NORDMENN SOM BESØKER FAMILIE 
OG VENNER

TURISTER UNDER 30 ÅR

25 %

25 %40 %
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Nordmenn som har til formål å besøke venner 

og familie utgjør omtrent en fjerdedel av 

baseturistene på Vestlandet i vintersesongen. 

Generelt oppholder disse turistene seg i byene 

og kan betraktes som by-turister. De foretar 

derfor også aktiviteter som er knyttet til dette, 

for eksempel som shopping og 

restaurantbesøk. Utover dette er de også i 

høyere grad enn øvrige baseturister ute etter å 

oppleve nattelivet. Byens tilbud av aktiviteter 

fordrer også et høyere døgnforbruk for 

turistene på overnatting, transport og øvrige 

poster.

De overnatter typisk på hotell eller pensjonat, 

men til forskjell fra andre baseturister 

overnatter de også i høyere grad hos familie, 

venner eller bekjente. 

Turen til Vestlandet er typisk booket kort tid i 

forveien, og de har primært kortere ferier på 1-

3 overnattinger i Norge. 

Barnefamiliene utgjør 40 % av baseturistene på 

Vestlandet, noe som gjør dem til en stor 

målgruppe i vintersesongen. Barnefamiliene 

har typisk ferier på omkring en uke, hvor ferien 

er planlagt lang tid i forveien. 

En relativt stor andel av barnefamiliene er 

skiturister, og sammenliknet med øvrige 

baseturister overnatter de i større grad i telt, 

campingvogn eller bobil på campingplasser* 

eller i egne eller leide hytter. De oppholder seg

utenfor byene, og ut over skiaktiviteter ønsker 

de å slappe av, være sammen med andre og ha 

det hyggelig i ferien. 

Barnefamiliene reiser i gjennomsnitt med to 

barn, men har generelt et lavere døgnforbruk 

enn øvrige baseturister på Vestlandet.

NORDMENN SOM BESØKER VENNER 
OG FAMILIE ER BYTURISTER

BARNEFAMILIENE ER TYPISK 
SKITURISTER MED EN UKES FERIE

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

Unge under 30 år utgjør omtrent en fjerdedel 

av baseturistene på Vestlandet. Generelt har 

disse kortere ferier som er booket kort tid i 

forveien, og de overnatter typisk på hotell eller 

i campinghytte på campingplasser.

De unge baseturistene på Vestlandet søker i 

stor grad å ha det hyggelig og oppleve naturen. 

Sammenliknet med de øvrige baseturistene på 

Vestlandet ønsker de også i langt høyere grad å 

teste grensene og gå toppturer. De unge er 

også meget aktive naturturister som i stor grad 

ønsker å oppleve naturen og fjordene i Norge.

De unge turistene reiser typisk som par eller i 

grupper, og reiser sjeldent på ferie i Norge med 

barn. Utover dette er forbruket på nivå med 

øvrige baseturister. 

DE UNGE PÅ VESTLANDET ER AKTIVE 
NATURTURISTER

*Alle overnattingsformene er i samme svarkategori.
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RUNDREISETURISTENE ER TYPISK HURTIGRUTENTURISTER

De rundreisende turistene på Vestlandet om vinteren reiser med 

Hurtigruten: Hurtigruten turistene som besøker Vestlandet oppholder 

seg normalt en fjerdedel av tiden på Vestlandet og reiser typisk fra 

eller videre til Nord-Norge, hvor de tilbringer halvparten av ferien. 

Størsteparten av disse turistene er eldre par på over 60 år som 

kommer fra Tyskland og England. De har planlagt turen i god tid og har 

booket turen som en pakke nesten et halvt år i forveien. 

Turistene er på sightseeing: De eldre parene på Hurtigruten kommer 

for å oppleve naturen og Norges historie. Fjordene langs Norges 

vestkyst og Nordlyset er populære severdigheter blant turistene. Ut 

over naturen er historiske bygninger og lokalhistorien interessante for 

denne turistgruppen.

Forbruket for Hurtigrutenturistene er høyt: Det daglige forbruket for 

Hurtigruten turistene er meget høyt – og er også vesentlig høyere en 

forbruket for øvrige turister på Vestlandet. Det er primært på 

pakkereisen, transport og overnatting det blir brukt mer penger, selv 

om øvrig forbruk også er høyere. Turistene tilbringer dog kun en 

fjerdedel av tiden på Vestlandet, og det er ikke sikkert at forbruket blir 

lagt igjen her. 

RUNDREISENDE SIGHTSEEING TURISTER PÅ HURTIGRUTEN

RUNDREISETURISTER – LANGT OPPHOLD RUNDEREISETURISTER – KORT OPPHOLD

AKTIVITETER

FORBRUKET

RUNDREISETURISTENE
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FORDELING AV DE FERIEREISENDE REGIONSTURISTENE OM SOMMEREN

37%

14%

26%

24%

Vestlandet

43%

15%

18%

25%

Sørlandet

56%

9%

24%

12%

Nord-Norge

38%

25%

12%

24%

Østlandet (uten Oslo)

26%

9%

23%

41%

Trøndelag

16%

15%

10%

59%

Oslo

I sommersesongen har Vestlandet en forholdsvis jevn fordeling av de fire 
turisttypene. Baseturister med langt opphold utgjør dog den største 
andelen av regionsturistene, mens baseturister med kort opphold er den 
minste gruppen. I forhold til rundreiseturistene er det en forholdsvis lik 
fordeling mellom rundreiseturister med langt og kort opphold på 
Vestlandet. 

Tilsvarende Vestlandet, er Nord-Norge, Østlandet og Sørlandet karakterisert 
ved en høy andel av baseturister med langt opphold i regionen under  
sommersesongen . Til motsetning opplever regioner som Trøndelag og Oslo 
i stedet mange rundreiseturister hvor andelen rundreiseturister med kort 
opphold i regionen er spesielt høy. 

FERIEREISENDE

BASETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen og over halvparten av totale overnattinger i regionen)

BASETURISTER MED KORT opphold (Har mindre enn fire overnattinger i regionen men over halvparten av totale overnattinger i regionen)

RUNDREISETURISTER  MED KORT OPHHOLD (Har mindre enn fire overnattinger i regionen og kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

RUNDREISETURISTER MED LANGT OPHHOLD (Har minimum fire overnattinger i regionen men kun halvparten eller under halvparten av totale overnattinger i regionen)

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 9,3
• Norge: 11,9

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 2,3
• Norge: 3,1

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 2,0 
• Norge: 9,8

Gjennomsnittlig antall overnattinger: 
• Vestlandet: 6,8 
• Norge: 20,7
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REGIONSTURISTENES NASJONALITET I SOMMERSESONGEN

FERIEREISENDE

NASJONALITET

I sommersesongen er det spesielt baseturistene på Vestlandet som kommer fra Norge. Mens størstedelen av baseturistene med kort opphold 
kommer fra Norge, kommer baseturistene med langt opphold blant annet også fra Tyskland, Nederland og øvrige land i og utenfor Europa. 
Rundreiseturistene er i større grad utenlandske turister, hvor disse spesielt kommer fra Tyskland og Nederland.

BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD

BASETURISTER MED KORT OPPHOLD

RUNDREISETURISTER MED LANGT OPPHOLD

RUNDREISETURISTER MED KORT OPPHOLD
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37 %
BASETURISTER MED LANGT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

DØGNFORBRUK 
OVERNATTING 

370 KR

DØGNFORBRUK 
TRANSPORT

195 KR

DØGNFORBRUK 
FORØVRIG

650 KR

DØGNFORBRUK 
TOTAL

1 425 KR

Baseturister med langt opphold på Vestlandet utgjør 37 % av alle regionsturistene i 

sommersesongen 2015. Turistene besøker hovedsakelig Norge for å ha ferie, og 

sammenliknet med turistene i de øvrige regionene er det særlig mange utenlandske 

baseturister med langt opphold på Vestlandet. De utenlandske turistene kommer typisk fra 

Tyskland og Nederland, men sammenliknet med de øvrige regionene er det også en høyere 

andel av franske og amerikanske turister.  

Baseturister med langt opphold på Vestlandet booker typisk ferien god tid i forveien og 

reiser primært til Norge med fly. Det er også verdt å fremheve at flere av turistene reiser til 

Norge med ferge sammenliknet med turister fra andre regioner. Utover dette er de ikke så 

mobile som tilsvarende turister i de øvrige regionene. De som reiser på tvers av regionene  

besøker dog typisk Østlandet. 

Baseturister med langt opphold på Vestlandet reiser primært rundt i Norge med bil, men 

det er også en mindre andel som kan finne på å reise rundt med tur- eller rutebuss. Utover 

dette overnatter et klart flertall på hotell, men det er også en vesentlig høyere andel av 

Vestlandsturistene, som overnatter i innleid hytte sammenliknet med baseturistene ved de 

øvrige regionene i Norge.

Baseturister med langt opphold på Vestlandet vil spesielt gjerne oppleve naturen, fjordene 

og fjellene, samt slappe av. Aktivitene er i høy grad forankret omkring naturopplevelser hvor 

de har mulighet til å oppleve Norges mange fjell og fjorder. 

RESIER TII NORGE 
MED FERGE

15 %

ER UTENLANDSKE 
FERIEREISENDE

56 %

REISER RUNDT I 
NORGE MED TUR-
ELLER RUTEBUS

11 %

FERIEREISENDE
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BASETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

DØGNFORBRUK 
OVERNATTING

670 KR

DØGNFORBRUK 
TRANSPORT

300 KR

DØGNFORBRUK 
FORØVRIG

700 KR

DØGNFORBRUK 
TOTAL

1 730 KR

Baseturister med kort opphold på Vestlandet utgjør cirka 14 % av alle regionsturistene i 

sommersesongen 2015. De består spesielt av norske feriereisende som har til formål å ha 

ferie eller besøke familie og venner. Til motsetning er nesten alle de utenlandske turistene 

hovedsakelig på besøk i Norge for å ha ferie. 

Sammenliknet med de øvrige Vestlandsturistene er baseturistene med kort opphold mer 

spontane i måten de booker ferien– de booker typisk reisen  en måned før avreise. Utover 

dette besøker de også Norge for kun en kort periode og har i gjennomsnitt 3,1 overnattinger 

i Norge.

Baseturister med kort opphold på Vestlandet reiser i stor grad til Norge med fly og 

overnatter typisk på hotell. De norske turistene reiser rundt i Norge med bil, mens de 

utenlandske turistene i større grad reiser med buss eller tog. De er dog de minst mobile 

Vestlandsturistene og beveger seg heller særlig på tvers av regionene sammenliknet med 

samme type turist i andre regioner. 

Sammenliknet med baseturister med langt opphold på Vestlandet søker baseturistene med 

kort opphold færre aktiviteter i ferien. De vil allikevel gjerne slappe av og oppleve naturen 

og fjordene. Utover dette ønsker de også i høyere grad å oppleve fjellene og besøke 

historiske bygninger og steder sammenliknet med samme type turist fra øvrige regioner i 

Norge. De har i tillegg et høyere døgnforbruk, hvor dette spesielt skyldes at de bruker flere 

penger på overnatting sammenliknet med baseturister med kort opphold i øvrige regioner. 

14 %

REISER TIL NORGE 
MED FLY

63 %

ER NORSKE 
FERIEREISENDE

78 %

OVERNATTER 
PÅ HOTEL

70 %

FERIEREISENDE
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RUNDREISETURSITER MED LANGT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

DØGNFORBRUK 
OVERNATTING 

260 KR

DØGNFORBRUK 
TRANSPORT

220 KR

DØGNFORBRUK 
FORØVRIG

615 KR

DØGNFORBRUK 
TOTAL

1 305 KR

Rundreiseturister med langt opphold på Vestlandet utgjør 26 % av alle feriereisende 

regionsturister i sommersesongen 2015. Turistene består i stor grad av utenlandske 

feriereisende som spesielt kommer fra Tyskland og Nederland. Selv om Vestlandet ikke er 

basen for reisen, tilbringer de allikevel minst fire netter i regionen. 

Rundreiseturister med langt opphold på Vestlandet reiser til Norge med fly, men det er også 

mange som tar bilen med campingvogn/campingbil til Norge. Rundreiseturistene med langt 

opphold er i stor grad campingturister som også reiser rundt i Norge i bil med 

campingvogn/campingbil – over 4 av 10 reiser rundt med campingvogn/campingbil, noe 

som er vesentlig høyere end rundreiseturister med langt opphold i de øvrige regionene i 

Norge. 

I tråd med at rundreiseturistene i stor grad er campingturister, overnatter de også typisk i 

telt, campingvogn eller bobil på campingplasser. Utover dette er de generelt meget mobile 

og reiser på tvers av regionene  i Norge, noe som også særlig karakteriserer 

rundreiseturistene. Selv om de fleste besøker Sør-, og Østlandet, er alle regioner i Norge 

generelt besøkt.

Rundreiseturister med langt opphold er gruppen av regionsturister på Vestlandet med 

lavest døgnforbruk. Dette skyldes blant annet at de har et høyt gjennomsnittlig antall 

overnattinger på reisen i Norge, samt at døgnforbruket på overnatting generelt er lavere 

sammenliknet med øvrige regionsturister.

26 %

REISER RUNDT I NORGE I 
BIL MED CAMPINGVOGN/ 
CAMPINGBIL

42 %

ER UTENLANDSKE 
FERIEREISENDE

76 %

OVERNATTER I TELT, 
CAMPINGVOGN ELLER 
BOBIL PÅ CAMPINGPLASS

56 %

FERIEREISENDE
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RUNDREISETURISTER MED KORT OPPHOLD PÅ VESTLANDET

DØGNFORBRUK 
OVERNATTING 

445 KR

DØGNFORBRUK 
TRANSPORT

280 KR

DØGNFORBRUK 
FORØVRIG

750 KR

DØGNFORBRUK 
TOTAL

1 990 KR

Rundreiseturister med kort opphold på Vestlandet utgjør 24 % av alle feriereisende 

regionsturister i sommersesongen 2015. De består spesielt av norske og utenlandske 

turister som er på ferie- eller fritidsreise. Utover dette er nesten halvparten av de 

utenlandske rundreiseturistene med kort opphold på Vestlandet pakkereisende. De 

utenlandske turistene kommer spesielt fra Tyskland, men en vesentlig andel kommer også 

fra land som for eksempel Sverige, Frankrike og Italia.

Størsteparten av rundreiseturistene med kort opphold på Vestlandet reiser til Norge med 

fly, men det er også mange som reiser med tur- eller rutebuss. De som reiser med tur- eller 

rutebuss til Norge reiser også primært rundt med tur- eller rutebuss i Norge. Det er dog 

særlig de utenlandske turistene som reiser på denne måten, hvor de norske 

rundreiseturistene i større grad foretrekker å komme rundt i Norge med bil. 

Rundreiseturister med kort opphold på Vestlandet overnatter primært på hotell, men 

sammenliknet med samme type turist fra de øvrige regionene er det også flere som gjerne 

sover på vandrehjem eller overnatter på Hurtigruten. Utover dette er turistene meget 

mobile og besøker generelt alle regioner i Norge. 

Rundreiseturistene med kort opphold på Vestlandet har generelt det høyeste døgnforbruket 

av regionsturistene på Vestlandet, noe som blant annet skyldes et høyere døgnforbruk på 

øvrige poster. 

24 %

REISER RUNDT I 
NORGE MED TUR-
ELLER RUTEBUS

17 %

AV DE UTENLANDSKE 
TURISTENE ER 
PAKKEREISENDE

48 %

OVERNATTER 
PÅ HOTEL

65 %

FERIEREISENDE



HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN?

11% / 8%

TILFREDSHET
ALT I ALT

ANBEFALING

8,7 / 8,4 8,9 / 8,7

HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN?

9% / 10%

11% / 15%
Attraksjoner

Matopplevelser

7% / 8%
Prisnivået

10% / 14%

10% / 11%
Pris & kvalitet

Aktivitetsmuligheter

Reise rundt i Norge

22% / 14%
Gjestfriheten

13% / 8%
Planlegge reisen
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8,4

8,1

8,3

8,1
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Planlegge reise

Gjestfriheten til lokalbefolkningen

Reise rundt i Norge

Attraksjoner og severdigheter

Aktivitetsmuligheter

Utvalg av pakkereiser

Tilgangen til gode matopplevelser og
lokale spesialiteter

Pris i forhold til kvalitet

Prisnivået
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*Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «... hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...» 

Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «... hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å...»

6% / 11%
Utvalg av pakkereiser

BASETURISTER RUNDREISETURISTER

VURDERING AF FORHOLD

I sommersesongen er baseturistene overordnet sett noe mer tilfredse og anbefalingsvillige enn rundreiseturistene. Med betraktning av de mer 

spesifikke forholdene er de også i større grad tilfredse med gjestfriheten til lokalbefolkningen, hvor lett det har vært å planlegge reisen, samt prisnivået. 

Til motsetning er rundreiseturistene dog mer tilfredse med aktivitetsmulighetene og utvalget av pakkereiser enn baseturistene. Det er også interessant 

at spesielt gjestfriheten til lokalbefolkningen er driver av baseturistenes tilfredshet.



30

VESTLANDSTURISTENES MEST POPULÆRE AKTIVITETER
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Shoppe

Gå turer på over 2 timer

Være sammen med andre

Gå på restaurant

Ha det moro

Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer

Besøke historiske bygninger/steder

Oppleve fjellene

Oppleve fjordene

Slappe av

Oppleve naturen

AKTIVITETER PÅ FERIEN

I sommersesongen vil Vestlandsturistene spesielt gjerne 

oppleve naturen, slappe av samt oppleve fjord og fjell. 

Når Vestlandsturistene sammenliknes med de øvrige 

regionsturistene er det tydelig at de i særlig grad er 

drevet av naturopplevelser og i høyere grad ønsker å 

besøke  fjord og fjell – over halvparten av baseturistene 

på  Vestlandet har formidlet at de gjerne vil oppleve 

disse. 

Sammenliknet med øvrige regioner er det i tillegg 

mange Vestlandsturister som ønsker å gå turer på over 

2 timer, besøke nasjonalparker, oppleve lokal kultur og 

levemåte samt oppleve tradisjoner og nasjonale fester. 

Dette gir inntrykk av at Vestlandsturistene i stor grad er 

drevet av naturopplevelser, og søker forskjelllige 

kulturopplevelser på Norgesferien.

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

NORD-NORGE

TRØNDELAG

VESTLANDET

ØSTLANDET

SØRLANDET

OSLO
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HVEM ER BASETURISTENE I SOMMERSESONGEN?

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

TURISTER SOM BESØKER BÅDE ØST-, 
OG VESTLANDET

UTENLANDSKE TURISTER SOM BESØKER NORGE 
FOR FØRSTE GANG

TURISTER SOM SØKER ETTER  Å 
OPPLEVE LOKALKULTUR OG 
LEVEMÅTE ELLER TRADSJONER 
OG NASJONALE FESTER

I sommersesongen 2015 er det fire interessante turistsegmenter:

• Naturturister

• Turister som besøker både Øst- og Vestlandet

• Utenlandske turister som besøker Norge for første gang

• Turister som søker opplevelser med lokalkultur og levemåte eller tradisjoner 
og nasjonale fester

Som det også vil komme til uttrykk i beskrivelsen av de forskjelllige målgruppene 

på Vestlandet på de neste sidene, er det vesentligt overlapp mellom disse, som 

samlet sett dekker 82 % av alle baseturister i sommersesongen 2015. Det skyldes 

i stor grad at majoriteten av baseturistene på Vestlandet i sommersesongen kan 

karakteriseres som naturturister. Vestlandsturistene, uansett om de er 

utenlandske førstegangsbesøkende, søker kulturopplevelser eller reiser på tvers 

av regionene og besøker Østlandet, er i stor grad drevet av og søker de 

forskjellige naturopplevelsene Norge tilbyr. 

De resterende Vestlandsturistene som faller utenfor de enkelte målgruppene 

utgjør 18 % av baseturistene på Vestlandet, og består spesielt av norske 

feriereisende som i større grad enn øvrige baseturister besøker familie og 

venner. De reiser typisk alene eller sammen med partneren og reiser særlig 

rundt i Norge med bil, tog eller buss. Generelt er de resterende 

Vestlandsturistene mindre aktive enn de øvrige baseturisterne og vil spesielt 

gjerne slappe av, være sammen med andre, gå på restaurant eller spise lokal mat 

og drikke lokale drikkevarer. De har generelt et lavere samlet døgnforbruk, men 

bruker mer penger på overnatting, noe som i stor grad har bakgrunn i at de 

overnatter på hotell. 

24 %

30 %

25 %
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FLERE VESTLANDSTURISTER SØKER KULTUROPPLEVELSER VESTLANDET HAR MANGE FØRSTEGANGSBESØKENDE

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

Sammenliknet med øvrige regioner i Norge er det flere 

Vestlandsturister som gjerne vil foreta kulturaktiviteter, slik som å 

oppleve lokal kultur og levemåte eller oppleve tradisjoner og 

nasjonale fester. Turister som ønsker å foreta minimum en av disse 

aktivitetene utgjør 24 % av alle baseturistene i sommersesongen  

2015.

Generelt har kulturturistene et litt høyere samlet døgnforbruk en  

øvrige baseturister på Vestlandet, hvor dette særlig kommer av et 

høyere døgnforbruk på pakkereise og øvrige poster. 

Kulturturistene består av både norske og utenlandske feriereisende, 

hvor de utenlandske turistene spesielt kommer fra Tyskland og USA. 

Utover dette er de generelt litt yngre enn øvrige baseturister, og 

reiser typisk sammen med partneren og/eller barn. Over halvparten 

reiser til Norge med fly og et klart flertall foretrekker å overnatte på 

hotell. De skiller seg dog fra øvrige baseturister ved at flere også 

gjerne overnatter i leide hytter på reisen i Norge. 

Kulturturistene på Vestlandet er også spesielt drevet av andre 

kulturaktiviteter, og ønsker i større grad enn øvrige baseturister å 

spise lokal mat og drikke, oppleve lokale historier og legender samt 

besøke kunstutstillinger og museer. Utover dette er det også en 

meget høy andel som søker naturopplevelser og gjerne vil oppleve 

naturen, fjordene og fjellene. 

Hele 56 % av de utenlandske baseturistene på Vestlandet er 

førstegangsbesøkende. Sammenliknet med de øvrige regionene i 

Norge er dette den nest høyeste andelen, kun overgått av andelen 

utenlandske førstegangsbesøkende i Oslo. Samlet sett utgjør de 

utenlandske førstegangsbesøkende 25 % av alle baseturistene i  

sommersesongen 2015.  

De utenlandske førstegangsbesøkende er en særlig viktig målgruppe 

da de har et høyere døgnforbruk på alle poster. Dette medfører også 

at de har et samlet døgnforbruk som er høyere enn de øvrige 

baseturistene på Vestlandet. Mens førstegangsbesøkende baseturister 

har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 2 070 har de øvrige 

baseturistene på Vestlandet et døgnforbruk på 1 325.

De førstegangsbesøkende kommer spesielt fra Tyskland og USA, men 

en høyere andel en de øvrige baseturistene kommer også fra 

Nederland, Storbritannia og Frankrike. De kommer primært til Norge 

med fly og foretrekker å komme seg rundt med bil. Samtidig er det en 

vesentlig høyere andel enn de øvrige baseturistene på Vestlandet, 

som tar tog, tur- eller rutebus rundt i Norge.

Nesten hver tredje førstegangsbesøkende er pakkereisende, og de har 

typisk også et høyere reisefølge enn andre baseturister. Utover dette 

overnatter de i stor grad på hotell, men kan også særlig finne på å 

overnatte på vandrehjem i større grad sammenliknet med de øvrige 

baseturistene. Førstegangsbesøkende vil veldig gjerne oppleve Norges 

natur, fjord og fjell samt besøke historiske bygninger og steder.
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BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

Baseturistene på Vestlandet har deres primærbase på Vestlandet og 

reiser generelt ikke særlig mye på tvers av regionene  i Norge. Den mest 

besøkte regionen utover Vestlandet er Østlandet, som cirka 30 % av 

baseturistene på Vestlandet besøkte i sommersesongen 2015. 

De baseturistene som besøker både Øst- og Vestlandet er i større grad 

utenlandske feriereisende som har reist til Norge med fly. Sammenliknet 

med de øvrige baseturistene er det også mange som har reist til Norge 

med ferge eller med tur- eller rutebus. De skiller seg dessuten ut fra  

øvrige baseturister ved at de i høyere grad kommer rundt om i Norge i bil 

med campingvogn/campingbil eller med rute- eller turbuss. Av de 

baseturistene som både besøker Øst-, og Vestlandet er det knapt hver 

fjerde som også besøker Sørlandet.

Baseturistene som både besøker Øst- og Vestlandet er typisk par uten 

barn, men det er også samtidig en vesentlig høyere andel av 

gruppereisende i forhold til øvrige baseturister. Dette er fordi de også har 

et høyere gjennomsnittlig reisefølge enn de øvrige baseturistene. 

Turistene overnatter typisk i telt, campingvogn eller bobil på enten en 

campingplass eller utenfor en campingplass. Utover dette er de generelt 

mer aktive enn øvrige baseturister og vil i større grad gjerne oppleve 

naturen, fjordene og fjellene, samt besøke nasjonalparker eller fiske i 

saltvann. De er i større grad drevet av naturopplevelser på ferien deres 

enn øvrige baseturister på Vestlandet. 

ANDEL AV BASETURISTER PÅ VESTLANDET SOM HAR BESØKT DE  

FORSKJELLIGE REGIONENE I NORGE

BASETURISTENES MEST BESØKTE REGION UTOVER 
VESTLANDET ER ØSTLANDET

3%

6%

100%

30%

21%

19%
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Hele 78 % av baseturistene på Vestlandet søker 

naturopplevelser og har formidlet at de enten gjerne 

vil oppleve naturen, fjordene og fjellene eller besøke  

nasjonalparker på Norgesferien. 

Baseturistene som gjerne vil oppleve naturen i Norge 

består av både norske og utenlandske feriereisende. 

Sammenliknet med øvrige baseturister på Vestlandet 

er en høy andel barnefamilier og gruppereisende, og 

de har også et vesentlig høyere gjennomsnittlig 

reisefølge. Utover dette er de typisk noe yngre enn 

øvrige baseturister på Vestlandet.

De naturdrevne baseturistene har generelt en smule 

høyere døgnforbruk enn øvrige baseturister på 

Vestlandet. Det høyere forbruket har bakgrunn i til 

dels høyere forbruk på pakkereise eller forbruket på 

øvrige poster. Utover dette  er turister som gjerne vil 

besøke nasjonalparker den gruppe av naturturistene 

som har det høyeste døgnforbruket. Dette er i stor 

grad drevet av et høyere forbruk på øvrige poster. 

Naturturistene på Vestlandet søker generelt flere 

aktiviteter enn øvrige baseturister, og ønsker også i 

større grad å foreta aktiviteter slik som å besøke  

historiske bygninger/steder, gå på sightseeing eller gå 

turer på over 2 timer. De foretar også i langt større 

grad kulturelle aktiviteter og er mer aktive 

sammenliknet med øvrige baseturister. Mens alle 

naturturistene i stor grad søker både fysisk og 

kulturelle aktiviteter, er det allikevel særlig 

naturturistene som besøker nasjonalparker som 

foretar andre kulturelle og fysiske aktiviteter.

Naturturistene reiser primært til Norge med fly, men 

sammenliknet med de øvrige baseturistene er en 

vesentlig høyere andel også campingturister som 

reiser til Norge i bil med campingvogn. Utover dette  

reiser de primært rundt i Norge i bil – enten med eller 

uten campingvogn. Størsteparten av naturturistene 

på Vestlandet overnatter på hotell eller pensjonat, 

men det er  også  en vesentlig andel som overnatter 

på campingplasser – enten i campinghytte, telt, 

campingvogn eller bobil. 

BASETURISTER – LANGT OPPHOLD BASETURISTER – KORT OPPHOLD

VIL GJERNE OPPLEVE 
NATUREN

73 %

VIL GJERNE OPPLEVE 
FJORDENE

58 %

VIL GJERNE OPPLEVE  
FJELLENE

51 %

VIL GJERNE BESØKE  
NASJONALPARKER

22 %

VESTLANDSTURISTENE SØKER I STOR GRAD 
NATUROPPLEVELSERLSER PÅ NORGESFERIEN
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DATAGRUNDLAG OG METODE

VINTERSESONG SOMMERSESONG

ALLE FERIEREISENDE
VESTLANDSTURISTER*

479 1 864

Baseturister med langt 
opphold på Vestlandet

70 523

Baseturister med kort 
opphold på Vestlandet

154 164

Rundreiseturister med langt 
opphold på Vestlandet

46 427

Rundreiseturister med kort 
opphold på Vestlandet

149 615

TOTALE ANTALL 
REGIONSTURISTER PÅ 
VESTLANDET

419 1 729

Denne rapporten ser nærmere på norske og utenlandske turister som har vært på 
feriereise på Vestlandet i sommer- eller vintersesongen 2015. I tabellen til venstre 
vises de 2 343 respondentene i undersøkelsen fordelt etter sesong og type 
regionsturist. Intervjuene er samlet inn i perioden fra og med januar 2015 til og med 
august 2015 av Statistisk Sentralbyrå. Det bemerkes at turistene er intervjuet ved 
utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser, hyttegrender og 
Hurtigruten). 

Dataene er vektet med en vekt som er beregnet på bakgrunn av data fra Statistisk 
Sentralbyrå. Vekten fungerer slik at hver enkelt respondent blir vektet til å 
representere en andel av populasjonen. De vektede respondentene representerer 
derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte respondenter får 
uforholdsmessig stor betydning er antall overnattinger i utregningen av vekten satt 
til maks 21 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger 
fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan 
påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Vektingen brukes i alle rapportens 
analyser.

Nytt i denne målingen og analysen er at overnattinger på Hurtigruten inngår i 
populasjonen, derfor vektes det opp til et høyere populasjonstall enn tidligere. I 
tillegg har det skjedd noen større metodiske endringer siden 2014. Resultatene i 
denne rapporten er derfor ikke direkte sammenlignbare med regionsrapporten fra 
2014. 

Det henvises til «Regionsrapport 2015 – Vestlandet – Bakgrunnsrapport» for 
nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av 
manglende svar.

• Baseturister med langt opphold har minimum fire overnattinger i regionen og over 

halvparten av totale antall overnattinger i regionen.

• Rundreiseturister med langt opphold har minimum fire overnattinger i regionen, men 

kun halvparten eller under totale antall overnattinger i regionen.

• Baseturister med kort opphold har mindre enn fire overnattinger i regionen, men 

over halvparten av totale antall overnattinger i regionen.

• Rundreiseturister med kort opphold har mindre enn fire overnattinger i regionen og 

kun halvparten eller under halvparten totale antall overnattinger i regionen.

*Turister med minimum én overnatting  i regionen.
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