
Turistrådet Online 
1. desember 2021 

«Norske turister i Västsverige 2022»

• Norge og COVID

• PR-/kommunikasjonstiltak for Västsverige 2021

• Nordmenns reisepreferanser 2022

• Tips og innspill for 2022

TURISTRÅDET ONLINE, 1. Desember 2021

• Norge og COVID

• PR-/kommunikasjonstiltak for Västsverige 2021

• Nordmenns reisepreferanser

• Tips og innspill for 2022

«Norske turister i Västsverige 
2022»



Norge før COVID

• Mest populære destinasjoner (2019): Sverige (10 
prosent), Spania, Danmark, UK, Tyskland, 
Frankrike

• Region Vest-Sverige (2019): 480 000 
gjestedøgn/1,25 mill. inkludert campinggjester



Norge under COVID

• Usikkerhet rundt COVID: Ulik håndtering, 
karanteneregler og grenseutfordringer 

• Økonomi: Høy sysselsetting og stor produksjon 
– nordmenn har penger til å bruke og er klare for 
reiseopplevelser

• COVID vil prege nordmenns reisemønster og 
reisemål framover – men hvordan…?



Komegi COVID



Nordmenns reisepreferanser
Den globale resenären (Visit Sweden) og 
Turistrådet Västsveriges semesterundersøkelse, 
2021 (InFact)

• 79 prosent av målgruppen ønsker å besøke Sverige 
(92 prosent)

• Hva er nordmenn interesserte i? 
- City breaks og shopping
- Fysisk aktivitet og naturopplevelser (vandring, sykkel, 

seiling)
- Nøyesparker og kultur
- Samvær med familie og venner
- Det beste med Sverige: Prisene!



Hvem er den reisende nordmann?

• Største gruppen: Bilturister som reiser på 
weekendturer (elbil)

• Spontane, digitale og selvgående

• Glad i aktiviteter – det må hende noe! 

• Stor betalingsvilje

• Trend: Nære destinasjoner i en usikker verden

• Vær «eksotisk» - få fram dine USP’s
(slott/herregård/mat)



• Vinter- og påsksemester (uke 8 og 9)
- Ikke alle har hytte – ikke alle går på ski
- SPA, velvære, storby, mat, båt

• Mai: Mange fridager gir fine langhelger

• Sommer: Båtturister kan oppleve mer 
enn havna

• Høstferie (3.–14. okt
22)

- Vandring og sykkel kan 
nordmenn gjøre 
hjemme: God mat, 
komfort, kultur

- Tilbud for nordmenn
- Tilrettelegg for hund!
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