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Forord  

På oppdrag av Avinor har Menon Economics gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge, 

luftfartens betydning for turisme og scenarioer for reiselivet i 2030 i landsdelen. Menon Economics er et 

forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi 

og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker og 

departementer.  

Prosjektet har vært ledet av Endre Kildal Iversen, med Anders Merckoll Helseth og Tori Løge som 

prosjektmedarbeidere. Erik W. Jakobsen har vært kvalitetssikrer. 

Vi takker Avinor for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter for gode innspill underveis i 

prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag 

De senere års utvikling i reiselivsnæringen i nord viser at lettere tilgjengelige regioner med en sterk satsning 

på opplevelsesturisme har hatt den sterkeste vinterveksten. Vi finner at god luftfartstilgjengelighet er viktig 

for reiselivsnæringens størrelse, og at luftfartsdekning og høyere verdiskaping i reiselivet er korrelert, også 

når vi kontrollerer for sentralitet. Menon har gjennomført prognoser for utviklingen i reiselivsnæringen basert 

på fire ulike scenarier. Hovedresultatet av scenarioanalysene er at reiselivsnæringens utvikling er robust for 

utviklingen i økonomien som helhet i Norge. Dette skyldes at reiselivets inntekter fra forretningsreisende og 

lokalbefolkning følger innenlandsk vekst, mens inntekter fra turisme øker når kronekursen er svak. Tiltak for 

økt flykapasitet i områder med svak luftfartstilgjengelighet vil derfor med sannsynlighet gi positive effekter 

for reiselivsnæringen uavhengig av økonomiske konjunkturer. 

Nord-Norges spektakulære natur skaper muligheter for naturopplevelser i verdensklasse. Nord-Norge har en 

rekke unike naturfenomener. Enorme mengder snø, bitende kulde, et fantastisk fiske, hval, nordlys, midnattssol, 

strender og bølger, Saltstraumen og klippene ved Nordkapp skaper interesse og glede for nordmenn og 

utlendinger på reise. Nordlyset har fått stor oppmerksomhet de senere årene, og nordlysturismen har tatt av i 

nordlige deler av landsdelen. 

Nordnorsk reiselivsnæring står for en verdiskaping på 8 milliarder kroner og en sysselsetting av 16 000 ansatte. 

Reiselivsnæringen er av langt større betydning for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge enn i resten av 

landet. Reiselivsnæringen står for 9 prosent av verdiskapingen i det markedsrettede næringslivet i Nord-Norge, 

mot 3 prosent for næringen nasjonalt. Nordlysturismen har bidratt til en sterk vekst i kultur- og aktivitets-

bransjen. Figuren under til venstre viser verdiskaping og sysselsetting i de enkelte reiselivsbransjene i Nord-Norge 

i 2015, mens figuren under til høyre viser den indekserte veksten i disse bransjene siden 2004.  

Figur 1: a) Verdiskaping og sysselsetting i nordnorske reiselivsbransjer i 2015 og b) Indeksert inflasjonsjustert 
verdiskapingsvekst i nordnorske reiselivsbransjer fra 2004 til 2015. Kilde: Menon (2016) 
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For å få til vintervekst er god tilgjengelighet luftveien helt nødvendig. Vinterturister er på kortere reiser 

sammenlignet med turister som besøker Norge om sommeren, og har derfor behov for å fly direkte til 

turistopplevelsene. Vår analyse viser at tilgjengelighet i kombinasjon med attraktive vinteropplevelser 

bestemmer utviklingen i vinterturismen i de ulike regionene. Figuren under til venstre viser at antall utenlandske 

gjestedøgn på vinteren er tredoblet fra 2009 til 2016. Gjestedøgnutviklingen tok av fra og med 2010, med en 

gjennomsnittlig årlig vekst på over 20 prosent i tidsperioden. Utviklingen skyldes først og fremst veksten innen 

nordlysturisme som fulgte i kjølvannet av BBC-dokumentaren «Joanna Lumley in the Land of the Northern Lights» 

(2008).  

Figur 2: a) Indeksert vekst i gjestedøgn fra 2007 på hotell, campingplasser og hyttegrend i Nord-Norge. b) Indeksert vekst i 
utenlandske gjestedøgn på vinteren (nov.-apr.). Kilde: Statistikknett.no og Menon (2016) 

Spesielt Troms har hatt en eksplosiv vekst i nordlysturismen fra 2009 til 2016. Tromsø ligger innenfor den såkalte 

nordlysovalen, feltet rundt Nordpolen hvor elektromagnetiske strålinger skaper nordlys. I tillegg til det gode 

nordlyset i Troms, er regionen også godt tilgjengelig luftveien. Tromsø lufthavn Langnes har det største og beste 

rutetilbudet til Oslo Gardermoen, og er den eneste lufthavnen i Nord-Norge som har direkteruter til utlandet. 

Fra og med vinteren 2016 er det direkterute mellom Tromsø og London (Norwegian) og Frankfurt (Lufthansa). 

Dette er vinterruter tilpasset innkommende passasjerer fra utlandet. 

Vi har utviklet en enkel modell for å lage prognoser for nordnorsk reiseliv hvor vi anslår betydningen av 

velstandsutvikling nasjonalt og endringer i luftfartstilgjengelighet for verdiskapingsveksten. Hovedresultatet av 

scenarioanalysene er at reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien som helhet i Norge. 

Reiselivets inntekter kommer fra både nordmenn og utlendinger på ferie, forretningsreisende og lokalbefolkning. 

På grunn av svingninger i valutakursen vil disse fire ulike hovedmarkedene til en viss grad reagere motsatt av 

hverandre i ulike økonomiske situasjoner. Svingninger i den økonomiske utviklingen vil ikke slå ut i like store 

svingninger i reiselivets inntektsgrunnlag, da svak (sterk) utvikling i forretningsreisende og lokalmarkedet 

motsvares av sterk (svak) utvikling i turistmarkeder. Økt tilgjengelighet luftveien vil bidra til å muliggjøre en økt 

satsning på vinterturisme i større deler av landsdelen.  
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1. Innledning  
Formålet med denne rapporten er å hente inn kunnskap om utviklingen i nordnorsk reiselivsnæring, kartlegge 

og beskrive de viktigste drivkreftene for næringen og beregne scenarioprognoser frem mot 2030. Rapporten 

består av fire kapitler, hvor første kapittel gjennomgår definisjoner og metoder. I andre kapittel beskrives og 

kartlegges næringens attraksjoner, tilgjengelighet og konkurranseevne, i tredje kapittel analyseres viktige 

utviklingstrekk, mens viktige trender og drivkrefter kartlegges og vurderes i fjerde kapittel. 

1.1. Definisjoner og avgrensninger 

1.1.1. Definisjon og avgrensning av reiselivsnæringen  

Det finnes ingen entydige og objektive kriterier for å definere næringer. For at det skal være meningsfullt å 

definere en gruppe bedrifter som en næring må det være noen koblinger mellom dem. Koblingene kan grovt sett 

bestå i likheter og komplementariteter. Næringer kan defineres etter innsatsfaktorer (kraftkrevende industri), 

produkt (sjømat), aktivitet/prosess (fiskeri og havbruk), teknologi (IKT) eller formål (forsvarsindustri). Reiseliv 

defineres etter aktivitet, men ikke etter bedriftenes aktiviteter; det er kundenes aktivitet – å reise – som definerer 

næringen.  

Reiselivsbedrifter defineres som en felles næring på grunnlag av en sterk komplementaritet i markedet. 

Næringen består av mange små bedrifter fra flere virksomhetstyper; hoteller, restauranter, transportselskaper, 

skiheiser, opplevelsesanlegg og butikker. Verdikjedene i de ulike virksomhetene er til dels svært forskjellige. Det 

som binder bedrifter fra disse virksomhetstypene sammen og gjør dem til reiselivsbedrifter, er det faktum at de 

lever av mennesker på reise – turister, yrkesreisende, kurs- og konferansegjester. Disse reiselivskundene 

etterspør helhetlige produkter, hvor ofte overnatting, servering, transport og opplevelser inngår. Det innebærer 

at de ulike virksomhetstypene leverer komplementære produkter. Verdien av en flyreise til Lofoten er avhengig 

av hva slags tilbud som finnes på stedet, og kundenes betalingsvillighet for en hotellseng avhenger av om det 

finnes gode restauranter, opplevelsestilbud og turstier på stedet.  

At reiselivsnæringen defineres etter kundenes aktivitet – reising – gir ikke noen klar føring på hvordan næringen 

skal avgrenses. Vi kan nærme oss spørsmålet fra to ulike perspektiver:  

A. Fra et markedsperspektiv: Næringen består av bedrifter som betjener mennesker på reise, uavhengig 

av hva de leverer. Det er de reisendes etterspørsel som avgrenser hva som skal inkluderes. 

B. Fra et produktperspektiv: Næringen består av bedrifter som leverer overnattings-, serverings-, 

transport- og opplevelsestjenester – uavhengig av om kundene er på reise eller ikke (innebærer at 

bedrifter inkluderes selv om de ikke betjener reisende). 

Selv om A. (markedsperspektivet) er det prinsipielt riktige fra et teoretisk ståsted, er det praktisk umulig å 

anvende denne tilnærmingen når vi skal avgrense næringen statistisk. En alternativ, pragmatisk tilnærming er 

derfor å avgrense næringen gjennom følgende to-stegs prosess:  

1. Først identifiseres de viktigste bransjer – komplementære produkttyper – som leverer tjenester og 

varer til reisende. Overnatting, servering, transport og opplevelser (sekkepost for aktiviteter, 

attraksjoner og kulturtilbud) er de viktigste komplementære produktgruppene.  
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2. Deretter inkluderes alle bedrifter som faller innenfor de fire gruppene i 1. – uavhengig av om de 

leverer sine produkter til reisende eller ikke.  

Denne eklektiske metodikken må forstås som en pragmatisk tilnærming til det faktum at det er umulig å skille 

reisende fra ikke-reisende i tilgjengelig statistikk.  

Ovenfor har vi definert reiselivsnæringen horisontalt, det vil si vi har definert ulike typer leverandører til samme 

kunder. Et annet spørsmål er hvordan vi skal avgrense næringen vertikalt, det vil si ved å sette kunder og 

leverandører i et verdikjedeperspektiv. Pakking, markedsføring og salg av reiselivsproduktene er et naturlig 

nedstrømselement å inkludere i vår avgrensning av reiselivsnæringen. Bookingselskaper, turoperatører og 

reisebyråer er eksempler på denne typen aktører, som i denne rapporten går under samlebetegnelsen 

formidling.  

Et annet spørsmål er om vi skal inkludere leverandører til reiselivsbedrifter, med andre ord oppstrømsaktører. 

Eiendomsselskaper til hoteller, håndverkere og matleverandører er naturlige eksempler for dette. Hotelleiende 

selskaper er det naturlig å inkludere, fordi de drifter en vesentlig del av hotellproduktet. Andre leverandører er 

ikke inkludert, selv om det er gode argumenter for å inkludere håndverkstjenester i regioner med mange hytter, 

havner i cruiseregioner og lokale matprodusenter der disse er en del av destinasjoners profil. Problemet er det 

samme som i den horisontale avgrensningen: Det er umulig å skille reisende fra ikke-reisende i tilgjengelig 

statistikk.  

1.1.2. Segmentering og regioninndeling 

Vi opererer med et overordnet skille mellom norske og utenlandske kunder i denne rapporten.  

Det er også vanlig å dele de ulike reiselivskundene inn i ferie-/fritidsturister, kurs-/konferanseturister og 

yrkesreisende avhengig av formål med reisen. Vi har hovedfokus på utenlandske turister i denne rapporten, da 

dette er det mest konkurranseutsatte segmentet og derfor mest interessant å studere fra et konkurranseevne-

perspektiv. For å tiltrekke seg internasjonale turister må nordnorsk reiselivsnæring konkurrere mot andre land 

med arktiske reiselivstilbud.  

Sesongene er inndelt i to:  

- Vinterhalvåret – perioden fra november måned til og med april måned 

- Sommerhalvåret – perioden fra og med mai måned til og med oktober måned 

Landsdelen er delt inn i følgende fem regioner: 

1. Helgeland  

2. Salten 

3. Ofoten/Lofoten/Vesterålen 

4. Troms 

5. Finnmark 

1.2. Metode og datakilder 

I utredningen er følgende metoder tatt i bruk: kvalitative dybdeintervju med reiselivsaktører i Nord-Norge og 

nasjonalt. Verdiskapingsanalysene er basert på Menons regnskapsdatabase, mens gjestedøgnstatistikken er 
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hentet fra Statistikknett. I tillegg bygger rapporten på sekundærlitteratur. For å beskrive trender som vil påvirke 

reiselivsnæringen fremover har vi basert oss på dokumentstudier, herunder bl.a. «Tomorrow’s Tourism» 

(Yeoman, 2011), «Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge» (Enger, et al., 2013), «Norsk reiselivsnæring 

2025» (Iversen, Jakobsen, & Løge, 2015), «Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen»  (Iversen, Løge, Jakobsen, 

& Sandvik, 2015) og Innovasjon Norges Turistundersøkelser mv. De ulike datakildene beskrives i det følgende. 

For å kartlegge nåsituasjonen har vi benyttet følgende datakilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), statistikknett.no, 

Menons regnskapsdatabase, Menons Indeks for luftfartsdekning, Avinors passasjerstatistikk og Avinor og 

Transportøkonomisk Institutts Reisevaneundersøkelse 2015.  

1.2.1. Gjestedøgnstatistikken 

Gjestedøgnstatistikken til SSB er laget med utgangspunkt i kommersielle overnattingsbedrifter, og er inndelt i 

henholdsvis hotellstatistikk og statistikk for camping og hyttegrender. Hotellstatistikken omfatter alle hotell og 

liknende overnattingsbedrifter. Campingstatistikken omfatter alle plassene med en kapasitet på enten minst åtte 

hytter eller en totalkapasitet på minst 30 enheter. Hyttegrendstatistikken omfatter alle hyttegrendene med en 

kapasitet på minst ti sengeplasser.1 

1.2.2. Regnskapsdata 

For å få fram tall på verdiskaping og sysselsetting har vi benyttet Menons regnskapsdatabase. Den inneholder 

regnskapsinformasjon for alle foretak i Norge med plikt til å levere regnskap til Brønnøysundregistrene, dvs. 

bedrifter med 5 millioner kroner i omsetning eller mer. Databasen har blitt utviklet gjennom flere år, og herfra 

kan vi trekke ut informasjon om samtlige reiselivsbedrifter i Nord-Norge, basert på ulike bransjekoder som til 

sammen utgjør reiselivsnæringen (overnatting, servering, transport, formidling og opplevelser).  

At regnskapsdatabasen kun inneholder bedrifter som er regnskapspliktige til Brønnøysund, innebærer at det er 

en del mindre bedrifter som ikke fanges opp. De små bedriftenes andel av den totale verdiskaping er imidlertid 

liten, slik at dette ikke vil gi de store utslagene for den helhetlige vurderingen. En stor fordel med databasen er 

at den inneholder avdelingsdata, det vil si at bedrifter som har avdelinger registrert i Nord-Norge, men som 

eventuelt har hovedkontor i landsdeler, også er inkludert. På denne måten får vi synliggjort den verdiskapingen 

og sysselsettingen som faktisk finner sted i Nord-Norge, uavhengig av hvor foretaket har valgt å lokalisere 

hovedkontoret. I tillegg blir sysselsetting og verdiskaping fordelt på fylker og regioner innad i Nord-Norge på en 

riktigere måte. Informasjonen går tilbake til 2004. 

Siden både SSBs gjestedøgnstatistikk og Menons regnskapsdatabase har enkelte svakheter, er det hensiktsmessig 

å benytte begge to. Vi mener at til sammen gir disse et godt grunnlag for å vurdere den overordnede utviklingen 

i reiselivsnæringen i Nord-Norge.  

                                                                 

1 Gjestedøgnstatistikken har enkelte svakheter. For det første fanger den ikke opp overnatting på mindre overnattingssteder, noe det finnes 

mange av i Nord-Norge. For det andre er det et brudd i tidsseriene i 2013 hvor det kom en ny nedre grense for campingplassenes størrelse 

for å være med i statistikken. For det tredje fanger ikke gjestedøgnstatistikken opp overnattingen dersom det skjer på andre steder enn 

kommersielle overnattingssteder, i form av besøk på private hytter, hytteformidling, sofasurfing eller besøk hos famille og venner. Disse 

gjestedøgnene vil imidlertid sannsynligvis henge nært sammen med utviklingen for hoteller og camping/hyttegrender. Den viktigste 

informasjonen vi kan hente fra SSB er sesongfordeling, formålet med oppholdet og nasjonalitet på de besøkende. 
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1.2.3. Prognosemodell 

Vi har utviklet en enkel modell for å lage prognoser for nordnorsk reiseliv ut ifra antagelser for velstandsutvikling 

i Norge og utlandet og endringer i luftfartstilgjengelighet. Vi tar utgangspunkt i kjente størrelser som verdiskaping 

og sysselsetting i reiselivsnæringen (hentet fra Menons regnskapsdatabase), utlendingers forbruk i Norge og 

nordmenns forbruk i utlandet (hentet fra nasjonalregnskapet). Vi har beregnet størrelsen på de ulike markedene 

til nordnorsk reiselivsnæring, det vil si andelen av inntektene som kommer fra norske turister, utenlandske 

turister, lokalbefolkning og forretningsreisende i dag. Deretter har vi beregnet utviklingen i de ulike markedene 

på bakgrunn av antagelser om realveksten i BNP i Norge og utland, verdien av norsk krone og produktivitetsvekst 

i de ulike scenarioene. I tillegg har vi i en egen analyse beregnet hvor viktig endringer i luftfartstilgjengelighet vil 

være for etterspørselen etter norsk reiseliv, isolert sett. 

1.2.4. Datamateriale tilgjengeliggjort av Avinor  

Trafikkstatistikk for nordnorske lufthavner 

For å kartlegge flytrafikken til og fra Nord-Norge har vi fått oversendt detaljert statistikk fra Avinor. Tallene 

inkluderer både rute- og chartertrafikk for flyplassene Evenes, Tromsø, Bardufoss, Kirkenes, Alta og Nord-Norge 

samlet. Antall passasjerer, seter og avganger er oppgitt for hver enkelt flyplass det er flydd til eller fra, både 

innland og utland, for de nevnte flyplassene i Nord-Norge. Dataene er oppgitt månedlig for perioden 2005 til 

2015. 

Reisevaneundersøkelsen for fly 2015 

Data til Reisevaneundersøkelsen er samlet inn på de 14 viktigste flyplassene i Norge, som i praksis dekker all 

trafikk innenlands og til og fra utlandet. Spørreundersøkelsen gjennomføres ved at en rekke passasjerer svarer 

på samme undersøkelse gjennom et helt år. Vi har fått oversendt et uttrekk fra Reisevaneundersøkelsen 2015 

fra Avinor. Dataene inkluderer utenlandske reisende fordelt på hjemland, fylke de planlegger å besøke, antall i 

reisefølge, aldersgruppe, antall reisedøgn i Norge, type overnatting, flyselskap benyttet og flypriser. I tillegg har 

vi for Nord-Norge fått oppgitt hjemland for reisende på fylkesnivå.  

1.2.5. Intervjuer  

For å få innblikk i flaskehalser, muligheter og drivkrefter er det gjennomført dybdeintervjuer. Det ble gjennomført 

åtte intervjuer med nordnorske reiselivsbedrifter og -aktører. Kriterier for å velge ut respondenter har vært 

omfattende innsikt i nordnorsk reiselivsnæring og/eller innsikt i ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, dvs. 

produkt, transport, markedsføring og salg. 
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2. Reiselivets attraksjoner, tilgjengelighet og 
konkurranseevne 

Nord-Norge byr spektakulære naturopplevelser som skaper stadig større oppmerksomhet i inn- og utland. 

Svekket kroneverdi i kombinasjon med økt tilgjengelighet rundt de store flyplassene og satsing på 

opplevelsesutvikling har bidratt til bedret konkurranseevne for nordnorsk reiseliv. 

Vi vil i dette avsnittet beskrive det nordnorske reiselivsproduktet, dvs. det tilbudet turistene møter på reise i 

Nord-Norge, og presentere tilgjengeligheten luftveien.2 Mot slutten av kapittelet følger et avsnitt om nordnorsk 

reiselivs konkurranseevne. 

2.1. Reiselivsattraksjoner: Turistene vil oppleve nordnorsk natur og kultur 

Naturen, dyrelivet og naturfenomener 

Det helt unike med det nordnorske turistproduktet er den spektakulære naturen. Alle markedsundersøkelser 

viser at Norge er mest kjent for vakker natur, og Nord-Norge har sin helt unike natur, fra den øyrike 

Helgelandskysten til Lofotens fjell som stikker opp av havet, til ville fjell i Troms og den enorme Finnmarksvidda. 

Det er få andre land og regioner som har en like lang og variert kystlinje som Nord-Norge, og bosetningene langs 

kysten er særegne og interessante. Landsdelen har en rekke nasjonalparker som Saltfjellet med Svartisen, Reisa, 

Stabbursdalen og Varangerhalvøya. I tillegg til naturskjønnheten er muligheten for å oppleve det arktiske dyre- 

og fuglelivet stor, med godt utbygd opplevelsestilbud for både hval- og fuglesafari.  

Nord-Norge har en rekke unike naturfenomener. Enorme mengder snø, bitende kulde, fiske, hval, nordlyset, 

midnattssol, strender og bølger, Saltstraumen og Nordkapp er eksempler på naturfenomener som skaper 

interesse og glede for nordmenn og utlendinger på reise. Særlig nordlyset har fått stor oppmerksomhet de senere 

årene, og tilbudet til turistene har blitt større og bedre etter hvert som nordlysturismen har økt.  

Kultur- og kulturhistorie 

En annen unik opplevelse i Nord-Norge er muligheten til å oppleve samisk kultur og kulturhistorie. Samene, 

Norges urbefolkning, er bosatt over hele landet, men de samiske tradisjonene er mest synlige i Finnmark, og da 

særlig i Karasjok og Kautokeino. De fleste tilbydere av samiske kulturopplevelser driver i liten skala. I den samiske 

temaparken Sápmi kan man se teaterforestillinger, besøke boplasser, smake samisk mat og lære lassokasting. 

Urfolksfestivalen Riddu Riddu i Troms har etter hvert vokst seg til å bli en av de mest betydningsfulle inter-

nasjonale urfolksfestivalene i Europa.  

Et annet kulturhistorisk unikt tema er krigsturisme. Nordlandsbanen og Blodveien3 er eksempler på infrastruktur 

som krigsfanger arbeidet med under andre verdenskrig. Gjenreisningsarkitekturen er også spesielt i regionen. 

Den brente jords taktikk som tyskerne utførte i Nord-Norge har medført at det i Finnmark finnes få hus som er 

eldre enn fra 1946. I 1998 ble Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms åpnet i Hammerfest.  

                                                                 

2 Bekrivelsene er delvis basert på tidligere arbeid i Enger m.fl. (2013). 
3 To strekninger på Riksvei 50, dagens E6. De fikk tilnavnet fordi de ble anlagt hovedsakelig av krigsfanger under andre verdenskrig, under 
særdeles brutale forhold. De fleste av fangene var jugoslaver, spesielt serbere, men det var også noen kroatiske og sovjetiske fanger. Arbeidet 
pågikk fra 1942 til 1945. Det er ikke kjent hvor mange fanger som slet seg til døde eller ble skutt av vaktene i denne perioden. Kilde: 
lokalhistoriewiki.no. 
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De senere år har det også blitt satset mye på arktisk matkultur. Arktisk Meny, som eies av NHO Reiseliv Nord-

Norge, er en regional aktør som har gjennomført kompetansehevende tiltak for spisesteder og produsenter i 10 

år. Arktisk Meny er et nettverk som består av 33 spisesteder og produsenter i Nord-Norge og på Svalbard.  

Festivaler og arrangementer  

Nord-Norge har en del godt besøkte festivaler. Blant større kulturfestivaler er Nordland Musikkfestuke i Bodø, 

Lofoten Kammermusikkfestival, Festspillene i Nord-Norge (Harstad), Tromsø Internasjonale Filmfestival, Borealis 

Alta Vinterfestival, Nordkapp filmfestival og Pomorfestivalen i Vardø. 

Nord-Norge har også andre godt besøkte arrangementer, som bl.a. Finnmarksløpet, Europas nordligste hunde-

sledeløp. Løpet har fått mye medieoppmerksomhet og tiltrekker seg mye publikum. Et stort arrangement er 

Arctic Race of Norway, et sykkelritt som består av fire etapper rundt i Nord-Norge. Rittet ble gjennomført for 

fjerde gang i 2016, og den internasjonale sykkeleliten i møte med den nordnorske spektakulære naturen har 

bidratt med god PR for landsdelen. VM i skreifiske er også et arrangement som fyller alle sengene i Svolvær en 

uke i mars hvert år.  

Opplevelses- og aktivitetsturisme  

Opplevelses- og aktivitetsturisme er blitt stadig viktigere for reiselivsnæringen, både på sommer og vinter. Det 

er innen kultur- og aktivitetsbransjen vi ser den høyeste veksten i verdiskapingen, og tilbudet spenner vidt. På 

vinteren har frikjøring blitt svært attraktivt, også i det internasjonale markedet. Den største tilstrømningen har 

gått til området rundt Lyngenfjorden og Øksfjordjøkelen, øyene i Troms, Lofoten, Vesterålen, Narvik-området, 

Sulitjelma og Rana. Andre vinteraktiviteter som hundeslede- og snøscooterkjøring er også attraktivt. Surfing og 

vindsurfing er etter hvert også blitt både sommer- og vinteraktiviteter. 

Sjøfisketurisme har vokst betraktelig i Norge de 10–15 årene. Den mest utbredte formen for sjøfisketurisme er 

turister som leier overnatting og båt for fiske på egen hånd. Den viktigste sesongen er sommeren, samt lofotfisket 

i februar, og det viktigste markedet er Tyskland, men også russere, som gjerne kjører bil til Lofoten for å fiske, en 

tur på nærmere tre døgn. 

Rundreiser  

Nord-Norge er et av de mest tilgjengelige arktiske reisemål i verden. Regionen har et godt utbygd veinett, 27 

flyplasser og mange byer og tettsteder med overnattings- og serveringssteder spredt over hele landsdelen. På 

sommeren er turisttrafikken i Nord-Norge preget av rundreiser, mens klimaet om vinteren i større grad innbyr til 

baseturisme. Landsdelen har en rekke vakre naturskjønne bilveier, og NordNorsk Reiseliv anbefaler bl.a. følgende 

rundreiser: 

- Kystriksveien langs Helgeland (FV 17) 

- Kystkultur på sitt beste (Bodø – Lofoten, Vesterålen – Harstad) 

- Fra hjertet av Sápmi over Finnmarksvidda (Kautokeino – Karasjok – Lakselv – Norkyn) 

- Fra ishavsbyen til Europas ytterpunkt (Tromsø – Lyngen – Alta – Hammerfest – Nordkapp) 

Nord-Norge har også 6 nasjonale turistveger, dvs. spesielt utvalgte kjøreruter i Norge, der man har tilrettelagt 

for turistene gjennom spektakulære utsiktspunkter, servicebygg, parkeringsplasser, møbler, stier og kunst. I 

Nord-Norge finnes følgende turistveger: Helgelandskysten, Lofoten, Andøya, Senja, Havøysund og Varanger. 
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Hurtigruten  

En svært viktig aktør i nordnorsk reiseliv er Hurtigruten. Ruten ble etablert i 18934, og har knyttet norskekysten 

sammen gjennom ukentlige seilinger mellom Bergen (fra 1898) og Hammerfest. Hurtigruten var starten på en 

kommunikasjonsmessig revolusjon langs kysten, ved at de mange bosettingene ble knyttet sammen også på 

vinterstid. Postgangen fra Trondheim til Hammerfest hadde i vinterhalvåret tatt opp til fem måneder, men med 

Hurtigruten ble den redusert til bare noen få dager. Skipene brakte både post, mat og gods. I 1936 ble det etablert 

daglig hurtigruteforbindelse mellom Bergen og Kirkenes, og i dag er det 25 havneanløp mellom Brønnøysund og 

Kirkenes. Reisen er i dag en viktig turistattraksjon, og Hurtigruten samarbeider med en lang rekke opplevelses-

leverandører på land, og er en transportåre for den landbaserte turismen.  

2.2. Tilgjengelighet: Luftfartsdekningen i Nord-Norge er varierende 

En god infrastruktur for luftfart er den viktigste tilgjengelighetsfaktoren for at norsk reiselivsnæring skal kunne 

konkurrere om internasjonale turiststrømmer. Nord-Norge som destinasjon, med sin plassering i den nordlige 

utkanten av Europa, er avhengig av at tilreisende enten tar luftveien til landet eller at turistene har god tid og 

dermed mulighet til å komme land- eller vannveien. 

Norge har 50 lufthavner, hvorav 45 er drevet av Avinor og fem av andre aktører. 27 av lufthavnene befinner seg 

i Nord-Norge, noe som skyldes at avstandene mellom tettbefolkede strøk er større og substituttene til 

lufttransport færre enn ellers i Norge. Samtlige lufthavner i Nord-Norge er drevet av Avinor.  

Avinor har klassifisert sine 45 lufthavner etter størrelse; 28 er lokale, ni regionale, fire nasjonale, tre er store og 

én er nasjonal hovedflyplass. Størrelseskategoriene forteller noe om trafikktilbudet og satsningsnivået for 

vedkommende lufthavn. Fem av ni regionale Avinor-lufthavner og 19 av 28 lokale lufthavner ligger i Nord-Norge. 

De regionale lufthavnene befinner seg typisk i mellomstore byer og i perifere områder med få lokale lufthavner. 

Videre er de lokale Avinor-lufthavnene primært lokalisert i perifere strøk med få andre alternativer innen 

samferdsel.  

Figuren under til venstre viser en oversikt over nordnorske lufthavner, og figuren under til høyre viser Menons 

indeks for luftfartsdekning. Det er altså en relativt høy tetthet av flyplasser i Nord-Norge og Avinor oppgir at 

over 90 prosent av Nord-Norges befolkning har mindre enn 1,5 timers reise til flyplass. Kommuner på Indre 

Østland har lengst reisevei til flyplass i Norge.  

                                                                 

4 http://www.hurtigruten.no/Utils/Om-Hurtigruten/Historie/Hurtigrutens-historie/ 

http://www.hurtigruten.no/Utils/Om-Hurtigruten/Historie/Hurtigrutens-historie/
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Figur 3: Kart over Nord-Norge med angivelse av a) lufthavner5 og b) Menons indeks for luftfartsdekning. Kilde: NordNorsk 
Reiseliv og Menon (2013) 

 

Menons lufthavnindeks viser luftfartsdekningen i et gitt område i Nord-Norge. En høy indeks (mørk rødfarge) 

indikerer kort avstand til en større lufthavn med et godt rutetilbud, mens en lav indeks (lys rødfarge) tyder på 

vesentlig avstand til nærmeste lufthavn og få store lufthavner med godt rutetilbud i nærheten.6 Nord-Norge har 

ifølge Menons indeks for luftfartsdekning en dårligere luftfartsdekning enn Sør-Norge, hvor Helgelandskysten, til 

dels Lofoten og Vesterålen samt Sør- og Øst-Finnmark har dårligst dekning. En lav skår på Menons lufthavnindeks 

er begrunnet i at de fleste lufthavnene i Nord-Norge er lokale med et begrenset rutetilbud og relativt høye priser, 

noe som igjen kommer av lav befolkningstetthet og lite markedsgrunnlag.  

2.3. Konkurranseevne: Svak krone og opplevelsesutvikling har skapt vekst 

I dette delkapittelet går vi gjennom utviklingen i reiselivsnæringens konkurranseevne over tid, og forklarer den 

sterke veksten de senere årene ut ifra Menons konkurranseevnemodell for reiselivsnæringen. 

Markedet reiselivsnæringen selger til er i konstant endring: Endring i økonomiske utsikter, preferanser, valuta-

kurs og andre konkurranseforhold er usikkerhetsmomenter når man skal analysere norsk reiselivsnærings verdi-

skapingspotensial i fremtiden. Menon har utformet et rammeverk for å analysere verdiskapingspotensialet for 

norsk reiselivsnæring hvor vi skiller ut hovedkomponentene som er bestemmende for utviklingen i norsk reise-

livsnærings konkurranseevne. Det er tre hovedfaktorer som bestemmer den norske næringens konkurranse-

posisjon:  

• Opplevelsene, det vil si omfanget og kvaliteten på det norske reiselivsproduktet – kombinasjonen av 

kommersielle produkter og ikke-kommersielle natur- og kulturgoder 

• Tilgjengeligheten, det vil si den fysiske infrastrukturen og transportmulighetene på denne infra-

strukturen (fly, tog, båt, bil), samt den digitale infrastrukturen og formidlingen som foregår på denne 

infrastrukturen (pakketering, markedsføring og salg) 

                                                                 

5 Merk at Narvik lufthavn er nedlagt fra våren 2017. 
6 Metodikken bak Menons luftfartsindeks er redegjort for i rapporten «Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske 
lufthavners nedslagsfelt anno 2013». 
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• Prisen, på enkeltprodukter og på det helhetlige reiselivsproduktet – inklusiv de ikke-kommersielle 

natur- og kulturgodene 

Norske reiselivsbedrifter lever både av et skjermet lokalmarked og et internasjonal konkurranseutsatt turist-

marked. I det internasjonalt konkurranseutsatte reiselivet er det opplevelser, tilgjengelighet og pris relativt til 

alternative utenlandske reisemål som bestemmer næringens konkurranseevne. Det er med andre ord ikke 

tilstrekkelig om norske reiselivsprodukter blir mer tilgjengelig dersom våre nærmeste konkurrenter blir enda mer 

tilgjengelige. 

Figur 4: Teoretisk rammeverk for å analysere virkemiddelbruk og norsk reiselivs fremtidige verdiskapingsevne 

 

Det er ikke bare utviklingen i konkurranseforutsetninger som bestemmer næringens verdiskapingspotensial. 

Trender og veksttakten i de internasjonale feriemarkedene påvirker selvsagt også potensialet. Litt forenklet kan 

vi si at mens det nasjonale og internasjonale markedspotensialet sier noe om hvor store verdier som skapes, sier 

konkurranseforutsetningene noe om hvor stor del av verdiene norsk reiseliv kan kapre.  

2.3.1. Pris: Svekket valutakurs har gjort Norge 20-30 prosent billigere 

Et problem for reiselivsnæringen har vært priskonkurransen. Den norske kronen styrket seg gradvis utover 2000-

tallet og høyere vekst i lønnskostnadene bidro til høyere prisvekst på reiselivstjenester i Norge i forhold til i andre 

land. De siste tre årene har som kjent utviklingen snudd. Norsk økonomi har bremset opp på grunn av et sterkt 

fall i oljeprisen, en utvikling som har svekket norsk kronekurs betydelig.  
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Figur 5: Norsk krones bevegelse mot euro, britisk pund og amerikanske dollar. Månedlige gjennomsnitt. Kilde: Norges Bank 
(2016) 

 

Menon har nylig vist at endring i kronekursen kan forventes å føre til i underkant av den samme prosentvise 

endringen i etterspørselen etter norske hotelltjenester om lag et halvt år etter endringen (Aalen, Iversen, & 

Jakobsen, 2015). Ser vi på totalendringen for valutakursen har norsk krone svekket seg med 20-30 prosent mot 

euro, britiske pund og amerikanske dollar, mens Norge har opplevd en 35 prosent vekst i utenlandske gjestedøgn 

i samme tidsperiode. 

I tillegg til valutakursen vil prisutviklingen på hotellovernattinger, restauranter, fly, leiebil og buss være 

bestemmende for reiselivsnæringens konkurranseevne når det gjelder pris i forhold til andre land. 

Reiselivet har blitt noe dyrere over tid sammenlignet med andre varer og tjenester, og de fleste reiselivsprisene 

har økt mer enn konsumprisindeksen (KPI) siden 1999. Passasjertransport på vei og på ferge har økt 50 prosent 

raskere enn KPI, mens kulturtjenester har økt 45 prosent raskere enn KPI. Prisutviklingen innen passasjer-

transport med fly har samlet sett økt like raskt som KPI fra 1999 til i dag. I 1999 var konkurransen mellom SAS og 

Braathens svært hard, med mye overkapasitet og lave priser, med SAS sitt oppkjøp av Braathens som konsekvens. 

Avinor beregner at realprisen på innlandsreiser har gått ned 21-24 prosent siden 2003. Prisene på overnattings-

tjenester har blitt relativt billigere fra 1999, med en 20 prosent lavere prisvekst enn KPI over tidsperioden.  

2.3.2. Opplevelser: Kultur og aktiviteter blir stadig viktigere del reiselivsnæringen 

Reisendes valg av reisemål er avhengig av reiselivsopplevelser på stedet. Man kan analysere begrepet 

opplevelser fra flere perspektiver. For det første kan man si at opplevelser er det de reisende kommer for å 

oppleve. Eksempelvis nevnes naturen ofte som svært viktig for turisters motivasjon for å reise i Norge. For at 

naturen eller andre ressurser skal være opplevelsene tilbudt i norsk reiseliv må naturen kultiveres som 

reiselivsprodukt. Opplevelsene kultiveres av leverandørene i norsk reiselivsnæring, det vil si  

• Kultur- og aktivitetsbransjen 

• Overnattingsbransjen  

• Serveringsbransjen 
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Det er tjenestene kultur- og aktivitetsbransjen, overnatting og servering som utgjør opplevelsesinnholdet den 

reisende er avhengig av på stedet. Også andre reiselivsbransjer kan være med å produsere opplevelser, men det 

er ikke deres primære funksjon.  

Det har vært en positiv utvikling i det norske reiselivsproduktet de senere årene. Kultur- og aktivitetsbransjen 

har hatt en positiv verdiskapingsutvikling etter tusenårsskiftet, og vokser raskest av samtlige bransjer i 

reiselivsnæringen med hensyn til verdiskaping og ansatte.  

Kultur- og aktivitetsbransjen vokser både innenfor kultur- og naturopplevelser. Veksten viser seg å være særlig 

sterk i de områdene som er mest kjent for sin spektakulære natur: Vestlandet og Nord-Norge. Den viktigste 

årsaken til veksten er at disse landsdelene, i tillegg til den nasjonale satsningen på kultur, har opplevd den 

sterkeste utviklingen innen kommersielle tjenester som guiding og fritidsaktiviteter. 

Tilbudet og omsetningen innen nordlysturisme, havfiske, hvalsafari og andre aktivitetsbaserte opplevelser i 

naturen har økt kraftig. Det har også vært en sterk produksjons- og sysselsettingsvekst innen festivaler, museer 

og scenekunst.  

Figur 6: Utvikling i antall bedrifter, verdiskaping og ansatte innen aktivitetsbedrifter (guider, nordlys og lignende) i Nord-
Norge sammenlignet med andre regioner av landet. Inflasjonsjustert vekst fra 2004 til 2014. Kilde: Menon (2016)  

 

At kultur- og aktivitetsbransjen vokser raskt er svært positivt for nordnorsk reiselivsnæring. Opplevelses-

produksjon, både av innovative bedrifter med nye konsepter og offentlig kulturproduksjon, skaper store positive 

eksterne effekter for andre deler av reiselivsnæringen. At den kommersielle delen av kultur- og aktivitetsbransjen 

vokser er et tegn på at norsk reiselivsnæring blir stadig dyktigere på å kultivere og kommersialisere bruken av 

naturgitte fellesgoder. Det er tilgangen på uberørt natur, nordlys, dype fjorder, snødekte fjell, hvalsafari og 

midnattssol som er nordnorsk reiselivsnærings naturressurs. 

Det har også vært en positiv utvikling i serveringsbransjen de senere årene. Hovedtrendene innenfor 

serveringsbransjens utvikling har vært internasjonalisering, kvalitetsfokus og kompetanseutvikling. Inter-

nasjonaliseringen i serveringsbransjen er drevet av at nordmenn reiser langt mer til utlandet enn tidligere og er 

blitt kjent med kjøkken fjernt fra det norske. Internasjonaliseringen av norske matvaner har skapt en bredere 

flora av serveringssteder fra storbyene til mindre byer og tettsteder over hele landet. Økt kvalitetsfokus blant 
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nordmenn har gitt økt interesse for lokale mattradisjoner, kortreist mat, økologisk mat og sunn mat, og det er 

også en voksende interesse for ølbrygging og vinsmaking.  

Innenfor overnatting har det, parallelt med standardisering og økt størrelse på hotellene, utviklet seg en slags 

mot-trend hvor turistene søker seg til unike hotellopplevelser, gjerne på mindre og eldre hoteller. Turistene vil 

ikke være passive konsumenter, de vil ta del, involveres og lære om historie, kultur og mat. Sorrisniva Igloo Hotel 

og rorbuovernatting med fiskemuligheter er eksempler på overnattingssteder som satser på opplevelser i tillegg 

til selve overnattingen. Denne utviklingen passer sammen med en overordnet forbrukertrend hvor kunder og 

turister søker seg mot kunnskap, læring og opplevelser utenom det vanlige. 

2.3.3. Tilgjengelighet: Økt antall flypassasjerer og -seter til og fra Oslo og utlandet 

Som nevnt har Nord-Norge 28 lufthavner (27 etter nedleggelse av Narvik lufthavn våren 2017), noe som skyldes 

at avstandene mellom tettbefolkede strøk er store og det finnes få substitutter til lufttransport. En god 

infrastruktur for luftfart er den viktigste tilgjengelighetsfaktoren for at norsk reiselivsnæring skal kunne 

konkurrere om internasjonale turiststrømmer. Norge som destinasjon, med sin plassering i den nordlige utkanten 

av Europa, er avhengig av at tilreisende enten tar luftveien til landet eller at turistene har god tid og dermed 

mulighet til å komme land- eller vannveien. 

Figurene under viser at flytrafikken til og fra Nord-Norge har økt fra 2005 til i dag. 40 prosent av totalveksten har 

kommet på Tromsø lufthavn Langnes, mens 28 prosent av veksten har kommet på Bodø lufthavn. Den 

prosentvise veksten derimot har vært sterkest på Narvik/Harstad lufthavn Evenes og Bardufoss lufthavn med 50 

prosent vekst, mot 37 prosent ved Tromsø lufthavn. 

Figur 7: a) Antall reisende til og fra Oslo i 2005 og 2016 (framskrevet basert på vekst til og med september). b) Indeksert 
vekst i antall reisende, flyseter og flybevegelser til og fra Oslo samlet for de seks største flyplassene i Nord-Norge. Kilde: 
Avinor (2016) 

 

Figuren over til høyre viser at det har vært en sterkere vekst i antall reisende enn antall flyseter og flybevegelser. 

Dette innebærer at flyene til og fra de store flyplassene i Nord-Norge har en bedre kapasitetsutnyttelse enn 
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tidligere, og at kapasiteten per fly er blitt større. At antall flyforbindelser har økt langt saktere enn antall 

passasjerer betyr at tilgjengeligheten ikke er økt like raskt som antall flypassasjerer skulle tilsi, men samtidig vil 

større og mer effektive fly virke dempende på pris, slik at flyrutene til og fra Oslo er mer konkurransedyktige enn 

tidligere, noe som igjen er positivt for hele reiselivsnæringen. Transportøkonomisk Institutts «Reisevaner på fly 

2015» viser at de nominelle prisene på fly fra mellom Oslo lufthavn og nordnorske flyplasser er redusert med 7 

prosent fra 2003 til 2015 (Thune-Larsen & Farstad, 2016). 
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3. Status og utvikling for reiselivsnæringen 

Nordnorsk reiselivsnæring står for en verdiskaping på 8 milliarder kroner og en sysselsetting av 16 000 ansatte. 

Reiselivsnæringen er av langt større betydning for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge enn i resten av 

landet. Nordlysturismen har tatt av og bidratt til en sterk vekst i kultur- og aktivitetsbransjen. Vår analyse viser 

at tilgjengelighet i kombinasjon med attraktive vinteropplevelser bestemmer utviklingen i vinterturismen i de 

ulike regionene. Vintersesongen er nå nesten like omfangsrik som sommersesongen i Tromsø og kapasitets-

utnyttelsen på hotellrom i byen er høyere i februar enn i juli. 

I dette kapittelet gjennomgås det først nordnorsk reiselivsbransjers verdiskaping og verdiskapingsutvikling over 

tid. Deretter presenteres utviklingen i kommersielle gjestedøgn til landsdelen, etter sesong og gjestenes 

nasjonalitet.  

3.1. Økonomisk betydning: Verdiskaping på 8 milliarder kroner i 2015 

Nordnorsk reiselivsnæring står for en verdiskaping på 8 milliarder kroner og en sysselsetting av 16 000 ansatte. 

Reiselivsnæringen står for 9 prosent av verdiskapingen i det markedsrettede næringslivet i Nord-Norge, mot 3 

prosent for næringen nasjonalt, og er av langt større betydning for verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge 

enn i resten av landet. Figuren under til venstre viser verdiskaping og sysselsetting i de enkelte reiselivsbransjene 

i Nord-Norge i 2015, mens figuren under til høyre viser den indekserte veksten i disse bransjene siden 2004.  

Figur 8: a) Verdiskaping og sysselsetting i nordnorske reiselivsbransjer i 2015 og b) Indeksert inflasjonsjustert 
verdiskapingsvekst i nordnorske reiselivsbransjer fra 2004 til 2015. Kilde: Menon (2016) 

 

Transportbransjen stod for over 4,8 milliarder kroner i verdiskaping i 2015, altså nær 60 prosent av den totale 

verdiskapingen i næringen. Kultur- og aktivitetsbransjen er bransjen som har klart sterkest vekst med over 

tredobling av verdiskapingen fra 2004 til 2015. Under følger en kort gjennomgang av de ulike bransjenes status 

og utvikling i Nord-Norge. 
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3.1.1. Transport: Store avstander bidrar til store selskap i landsdelen 

Transportbransjen stod for over 4,8 milliarder kroner i verdiskaping og sysselsatte 4 700 ansatte i 2015. 

Transportbransjen står for en stor del av verdiskapingen i reiselivet i Nord-Norge og er relativt sett av større 

betydning enn i resten av landet. Det er flere grunner til at transportbransjen er stor i Nord-Norge.  

For det første er etterspørselen etter transporttjenester høy. Nord-Norge er en langstrakt landsdel med store 

avstander mellom byer og tettsteder, noe som gjør at både turister og lokalbefolkning i større grad må benytte 

seg av fly, Hurtigruten, ferger og langdistansebuss for å forflytte seg i landsdelen. Eksempelvis viser Transport-

økonomisk Institutts Reisevaneundersøkelse at Tromsøs innbyggere reiser med fly på 71 prosent av reiser på 

over 300 kilometer mot 56 prosent i Oslo (Hjorthol, Engebretsen, & Uteng, 2014). For det andre har flere av 

landets største persontransportbedrifter hovedkontor og virksomhet i Nord-Norge; her kan det nevnes 

Hurtigruten, Widerøe og Torghatten. For det tredje er det store offentlige tilskudd knyttet til transport i Nord-

Norge; blant annet er de fleste norske anbudsrutene i luftfarten mellom nordnorske flyplasser, Hurtigruten 

mottar 700 millioner kroner for å anløpe havner langs kysten av hele landsdelen, og ferge- og busselskapene får 

tilskudd til å drifte lang- og kortdistanseruter. 

Transportbransjen har totalt sett hatt en 30 prosents inflasjonsjustert verdiskapingsvekst fra 2004 til 2015, det 

vil si gjennomsnittlig 2,3 prosents årlig realvekst. Transportbransjen er den mest produktive reiselivsbransjen 

med en arbeidsproduktivitet på 850 000 kroner i verdiskaping per ansatt, noe som henger sammen med at 

transportbransjen er langt mer kapitalintensiv enn de andre reiselivsbransjene. I tillegg tilsier bransjens struktur, 

hvor få store aktører dominerer verdiskapingen, at man klarer å utnytte stordriftsfordeler, og trolig også forhand-

lingsmakt i møte med kunder og underleverandører. Transportbransjen har hatt en gjennomsnittlig årlig 

inflasjonsjustert produktivitetsvekst på 2,4 prosent fra 2004 til 2014. 

3.1.2. Overnatting: Konkurranse har gitt kapasitetsvekst og lave priser 

Overnattingsbransjen stod for en verdiskaping på 1,3 milliarder kroner og sysselsatte 3 600 ansatte i 2015; 

85 prosent av denne verdiskapingen skjer i hotellbransjen, mens campingplasser og andre overnattingssteder 

står for 200 millioner kroner i verdiskaping. Også overnattingsbransjen er relativt stor i Nord-Norge, med 30 

prosent høyere verdiskaping innen overnatting per innbygger enn i resten av landet.  

Hotellbransjen er preget av en økning i tilbud av hotellrom og -senger. Det har vært en 26 prosents økning i antall 

hoteller i Nord-Norge, fra 122 hoteller i 2004 til 155 i 2015. Til sammenligning har det kun vært en 2 prosents 

vekst i antall hoteller fra 803 til 817 hotell i landet for øvrig. Antallet nordnorske hotellrom har økt med 43 

prosent over samme periode, mot 29 prosent i resten av landet. De nordnorske hotellene har altså økt i størrelse 

og er 13 prosent større i 2015 enn i 2004, mens antall senger per rom har økt med 4 prosent. Veksten i hotell-

størrelse er imidlertid langt svakere enn i landet for øvrig, hvor hotellene er blitt 26 prosent større i samme 

periode.  

Den sterke veksten i hoteller og hotellrom i Nord-Norge har imidlertid ikke ført til en lavere kapasitetsutnyttelse; 

kapasitetsutnyttelsen på rom har økt fra 50 prosent i 2004 til 54 prosent i 2016, og ligger omtrent på 

landsgjennomsnittet. Antall solgte romdøgn har økt med 53 prosent, slik at etterspørsels- og tilbudsveksten 

følger hverandre, mens den inflasjonsjusterte prisen på hotellrom har stått stille i perioden. Økt kapasitet og svak 

prisutvikling går igjen på hotellene nasjonalt. Omsetnings- og verdiskapingsveksten i overnattingsbransjen er 

drevet av en sterk konkurranse og volumvekst, mens forbrukerne har nytt godt av svak prisvekst.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 0  R A P P O R T  

 

3.1.3. Servering: En vekstbransje bestående av mange små aktører 

Serveringsbransjen stod for en verdiskaping på i underkant av 1,2 milliarder kroner og sysselsatte 4850 personer 

i 2015. Serveringsbransjen består av restauranter, cafeer, puber, barer, catering og bakerier med servering, men 

det foregår også servering på overnattingssteder som hoteller og campingplasser. Bransjen har lave inngangs-

barrierer og består av langt flere småaktører sammenlignet med andre reiselivsbransjer og næringer i Nord-

Norge. Av nordnorske serveringsbedrifter som leverte regnskap til Brønnøysund i 2015, stod medianbedriften 

for 1,6 millioner kroner i verdiskaping og hadde 7 ansatte, noe som er 10 prosent mindre enn tilsvarende median 

serveringsbedrift i landet for øvrig. Serveringsbedriftene har et lavt lønnsnivå, med mange deltids- og sesong-

ansatte, og et lavt produktivitetsnivå. 

Servering er reiselivsbransjen som har vokst nest raskest i Nord-Norge, med en total inflasjonsjustert vekst på 55 

prosent fra 2004, det vil si en realvekst på 4,1 prosent i gjennomsnitt i året. Servering er, som både opplevelser 

og transport, en bransje som både lever av tilreisende turister og forretningsreisende fra inn- og utlandet, og av 

lokalbefolkning og lokalt næringsliv. Serveringsbedrifter står for en grunnleggende tjeneste for lokalbefolkningen 

og kan betegnes som svært viktig for stedsattraktiviteten til lokalsamfunn. Både verdiskapingsutviklingen og SSBs 

forbruksundersøkelser tyder på at serveringsbransjen har blitt relativt viktigere utenfor sentrale strøk; befolk-

ningen bruker en større andel av budsjettet på servering og bransjen vokser godt i mindre byer og tettsteder. 

3.1.4. Kultur og aktiviteter: Sterk vekst innen guide- og aktivitetsbedrifter 

Bransjen opplevelser og kultur stod for en verdiskaping på i underkant av 700 millioner kroner og en sysselsetting 

av over 1600 personer i 2015. Kultur- og aktivitetsbransjen er bransjen med klart sterkest utvikling med en 150 

prosents inflasjonsjustert vekst i verdiskapingen fra 2004 til 2015. Kultur- og aktivitetsbransjen er en svært variert 

bransje som spenner fra rafting og skianlegg, via dyreparker og badeland, til festivaler og museer. Deler av kultur- 

og aktivitetsbransjen er helkommersiell, mens kunst- og kulturinstitusjoner i stor grad er offentlig finansiert. De 

største nordnorske aktørene innenfor kultur- og aktivitetsbransjen er kulturinstitusjonene Hålogaland teater, 

Nordland teater og Helgeland museum, mens Tromsø Villmarksenter er største helkommersielle aktør.  

Offentlig satsning på kultur er innrettet for å sikre befolkningen og næringslivet tilgang på kulturelle fellesgoder 

som teater, konserter, opera og museer. Den sterke satsningen på «Kulturløftet» har ført til at én prosent av 

statsbudsjettet går til kultur. Et av målene bak satsningen har vært nettopp å utvikle potensialet i koblingen 

mellom kultur- og reiselivsnæringen, og på denne måten både bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringen og 

større etterspørsel etter kultur fra tilreisende. Mye av opplevelsestilbudet er samtidig rettet mot lokalbefolkning 

i og rundt byer, men veksten i bransjen er uansett svært positiv for reiselivsproduktets attraksjonskraft, da natur- 

og kulturopplevelser i stor grad er bestemmende for reisendes valg av reisemål.  

Den kommersielle nordnorske kultur- og aktivitetsbransjen har hatt en eventyrlig verdiskapingsutvikling de 

senere årene. Fremveksten av vinter- og nordlysturisme i Nord-Norge har bidratt til at guide- og aktivitets-

bedrifter har økt sin verdiskaping fra i underkant av 40 millioner kroner og 110 ansatte i 2004 til over 175 

millioner kroner og 525 ansatte i 2015.  

3.1.5. Formidling: Utfordret av digitalisering 

Formidlingsbransjen i Nord-Norge stod for en verdiskaping på 130 millioner kroner og sysselsatte 250 personer i 

2015. Formidlingsbransjens rolle i reiselivsnæringen er å markedsføre og videreselge andre reiselivsbedrifters 

produkter i inn- og utland i pakker til nordmenn og utlendinger. Eksempler på store aktører for utgående turisme 
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er Egencia og Berg-Hansen Nord-Norge, mens destinasjonsselskaper som Helgeland Reiseliv, Destinasjon Lofoten 

og Hammerfest Turist er eksempler på større innkommende formidlingsaktører.  

Formidlingsbransjen har gått igjennom store omveltninger over tidsperioden. Verdiskapingsutviklingen har vært 

svak fra 2004 til 2015. Formidlingsbransjen er utfordret av enkle selvbetjeningsløsninger per internett, og har 

måttet tilpasse seg utviklingen gjennom nedskjæring og produktivitetsvekst. Bransjen tilfører i dag reiselivs-

produktene større verdi enn tidligere gjennom økt skreddersøm til mer betalingsvillige markeder.  

3.2. Kommersielle gjestedøgn: Nordlysturismen tar av 

3.2.1. Bedret konkurranseevne gir vekst i utenlandske turister til Norge 

Vi har sett at reiselivsnæringen i Nord-Norge har opplevd en positiv utvikling innen hver enkelt av konkurranse-

forutsetningene i Menons rammeverk for konkurransevneanalyse. Opplevelsesproduksjonen er i stadig utvikling 

gjennom stor innovasjon i aktivitetsbransjen, sterk vekst i antall bedrifter og sterk vekst i verdiskaping. Prisen på 

det norske reiselivsproduktet har samtidig blitt redusert med rundt 30 prosent gjennom verdifallet for den 

norske kronen. I tillegg har tilgjengeligheten til det norske reiselivet økt betraktelig gjennom økt antall 

flyforbindelser til og fra Nord-Norge. 

Figuren under viser utviklingen i kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge og resten av landet fra 2007. 

Figur 9: Indeksert vekst i utenlandske gjestedøgn på hoteller. Prognose for 2016 basert på utvikling fra januar til august. 
1998=100. Kilde: Statistikknett.no/Menon Economics (2016)  

 

Nord-Norge har opplevd en 28 prosents økning i hotellgjestedøgn de siste tre årene, fra 2 millioner hotell-

gjestedøgn i 2013 til 2,6 millioner hotellgjestedøgn i 2016 (prognoser basert på vekst til og med september 2016). 

Svekkelsen av norsk krone med oljeprisfallet i 2014 har ført til at tradisjonelle turistområder i Nord-Norge, men 

også andre deler av landet, har opplevd en svært sterk vekst i ferierelaterte gjestedøgn. At turismen til Nord-

Norge øker spesielt raskt skyldes også at en vekst i opplevelses- og aktivitetsreiseliv har gitt en mer attraktiv 
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næring, som igjen tiltrekker flere reisende til landsdelen. Nord-Norge hadde en sterk vekst i antall utenlandske 

gjestedøgn også i årene før svekkelsen av norsk krone fra midten av 2014 og utover, noe som tyder på at 

reiselivsnæringen i vest og nord er blitt mer attraktiv og tilgjengelig. 

3.2.2. Sterk vekst i vinterturismen 

Vi er interessert i å undersøke for hvem og på hvilken del av året gjestedøgnsveksten i Nord-Norge er sterkest, 

og derfor deler vi de samlede kommersielle gjestedøgnene inn etter nasjonalitet (nordmenn/utlendinger) og 

sesong (sommerhalvåret mai til oktober, og vinterhalvåret november til april). Figurene under viser utviklingen 

innen kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge fra 2007 til og med 2016. 

Figur 10: a) Indeksert vekst i gjestedøgn fra 2007 på hotell, camping og hyttegrend i Nord-Norge. Prognoser for 2016 basert 
på vekst til og med september. b) Gjennomsnittlig årlig absolutt gjestedøgnsvekst i tre tidsperioder i Nord-Norge. Kilde: 
Statistikknett.no/Menon (2016)  

 

Som figuren over til venstre viser har antall utenlandske gjestedøgn blitt tredoblet fra 2009 til 2016. Gjeste-

døgnutviklingen til utlendinger på vinteren tok av fra og med 2010, og det har vært en årlig gjennomsnittlig 

prosentvis vekst på over 20 prosent i tidsperioden. Antall utenlandske gjestedøgn har økt fra 83 000 i 2009 til 

rundt 300 000 gjestedøgn i 2016, altså en årlig tilvekst på 31 000 gjestedøgn. Utviklingen skyldes den eksplosive 

veksten innen nordlysturisme som fulgte i kjølvannet av BBC-dokumentaren «Joanna Lumley in the Land of the 

Northern Lights» som ble vist for et internasjonalt publikum i 2008. Les mer om fremveksten av nordlysturismen 

i infoboksen under.  

Selv om den prosentvise veksten i utenlandske turister har vært klart sterkest på vinterhalvåret, har absolutt-

veksten også vært sterk innen andre segmenter. Nordlysturismen og andre vinterattraksjoner har bidratt til at 

antall norske gjestedøgn på vinteren også har økt sterkt, med en årlig tilvekst på rundt 40 000 gjestedøgn per år 

siden 2009, samlet en 45 prosents økning fra 665 000 gjestedøgn til 865 000 gjestedøgn i 2016. I tillegg til den 

voldsomme interessen for nordlysturismen har svekket krone fra 2014 bidratt til at Norge er blitt en langt billigere 

destinasjon for utlendinger. Effekten av kronekursen vises ved at både norske og utenlandske gjestedøgn er økt 

med henholdsvis 80 000 og 60 000 i året fra 2013 til 2016. Denne veksten på 6-8 prosent er imidlertid på nivå 

med den nasjonale veksten, noe som underbygger at økningen først og fremst kommer av bedret kostnadsmessig 

konkurranseevne som følge av lav kronekurs. 
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Nordlysturismen tar av! 

Tidlig satsning 
Flere aktører i Nord-Norge Menon har intervjuet 
opplyser at nordlyseventyret startet på tidlig 2000-
tall. Visit Tromsø opplevde at flere turister på byens 
turistkontor etterspurte nordlysopplevelser. 
Gunnar Hildonen (GuideGunnar), Kjetil Skogli 
(Aurora Chaser) og Ivar Haugen (Tromsø Safari) var 
de første til å utvikle nordlysturer ut i byens omegn. 
Deretter fulgte flere av de største aktørene i 
reiselivet med satsning på nordlysturisme til 
landsdelen. Hurtigruten startet sitt program 
«Chasing the northern lights» for å fylle skipene på 
vinteren, Norwegian opprettet direkte flyrute til 
London, mens Innovasjon Norge og NordNorsk 
Reiseliv promoterte nordlyset i inn- og utland. 
 

Etterspørselen tar av med Joanna Lumley 
Det var i kjølvannet av BBC-dokumentaren «Joanna 
Lumley in the Land of the Northern Lights» fra 2008 at 
nordlysturismen virkelig tok av. I dokumentaren reiser 
Lumley (kjent fra tv-serien «Absolutt fabelaktig») fra 
Helgeland videre til Lofoten, til Finnmark, til Tromsø og til 
slutt Svalbard, på jakt etter det mytiske nordlyset. 
Dokumentaren eksponerte landsdelens vakre natur, 
kystkulturen og den samiske kulturen for et stort 
publikum i Storbritannia og andre land. Flere reiselivs-
aktører Menon har intervjuet har lagt vekt på at det var 
med dokumentaren at særlig britene fikk øynene opp for 
Nord-Norge på vinteren, og etterspørselen tok av. 
Innovasjon Norge og Nordnorsk Reiseliv bidro med 
tilrettelegging for BBC i forkant og under innspillingen av 
dokumentaren.  

Klyngeutvikling 
Nordnorsk reiseliv lot seg ikke be to ganger, og 
man fikk opprettet to svært viktige Arena-
nettverk for reiselivsnæringen i landsdelen. 
Arena Innovative Opplevelser og Arena 
Lønnsomme Vinteropplevelser bidro med 
profesjonalisering av opplevelsesproduktene, 
økt innovasjon, felles kunnskapsutvikling, 
samarbeid om kunder, og deling av materiell. 
Evalueringer viser at nettverkene har vært 
vellykkede og viktige for næringens evne til å 
tilby sterke opplevelser til utenlandske turister. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMtNDejbrQAhVG_iwKHcRZBskQjRwIBw&url=http://designarena.no/da/om-designarena&psig=AFQjCNE2RY5tU-RutbuLLtMr9PWHZw7uyw&ust=1479824160443064
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3.3. Regionene: Tilgjengelige vinteropplevelser gir helårsturisme 

Nordlys- og vinterturismen har bidratt til sterkere vekst i kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge sammenlignet 

med landet for øvrig de senere år. Denne utviklingen er svært positiv for landsdelen da vintervekst bidrar til å 

fylle ledig kapasitet i det som tidligere var lavsesong. Bedre kapasitetsutnyttelse på hotellrom, leiebiler, flyseter, 

og restauranter øker produktiviteten og muliggjør videre investeringer. 

Vi finner igjen en sterkere vekst i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet gjennom sterkere verdi-

skapingsvekst innen de stedsbudne opplevelsesbransjene overnatting, servering og opplevelser og kultur fra 

2013 til og med 2015. Se figuren under til venstre.  

Det er har vært en relativt lik utvikling i opplevelsesbransjene i Nord-Norge og resten av landet fra 2007 til 2013, 

mens fra 2013 økte verdiskapingen med 8 prosent i Nord-Norge mot 4 prosent i resten av landet. Denne økte 

veksttakten i nord innebærer en merverdiskaping på 195 millioner kroner i 2015 i forhold til veksttakten i resten 

av Norge. Nordlys- og vinterturismen er en viktig årsak til den sterke veksten i nord. Dersom det hadde vært 

samme veksttakt på norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn i nord som i resten av landet, ville det vært 

rundt 10 000 færre norske gjestedøgn og 79 000 færre utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i 2015 sammen-

lignet med dagens situasjon. Arenanettverket Lønnsomme vinteropplevelser har i samarbeid med Universitetet 

i Tromsø gjennomført en forbruksundersøkelse av nordlysturistene som viser at disse har et gjennomsnittlig 

forbruk på opplevelser, servering og overnatting på 2500 kroner i døgnet. Dermed vil 89 000 flere kommersielle 

overnattinger på bakgrunn av nordlys- og vinterturisme alene bidra til en økt omsetning på 285 millioner kroner 

i landsdelen i 2015, og med en verdiskapingsmargin på 45 prosent av omsetningen som er gjennomsnitt for 

opplevelsesbransjene, tilsvarer forbruket en økt verdiskaping på 130 millioner kroner. Nordlys- og vinterturismen 

står med det for over 65 prosent av merveksten i Nord-Norge i forhold til resten av landet. 

Figur 11: a) Indeksert verdiskapingsvekst innen opplevelsesbransjene overnatting, opplevelser og servering i Nord-Norge 
og landet for øvrig fra 2007 til 2015. b) Verdiskaping i 2015 og prosentvekst fra 2007 til 2015 per region. Kilde: Menon 

 

 

 

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Nord-Norge Resten av landet

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

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400

M
ill

io
n

er
 k

ro
n

er

Verdiskaping i 2015

Vekst fra 2007 til 2015



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 5  R A P P O R T  

 

Figuren over til høyre viser verdiskaping og verdiskapingsvekst innen overnatting, servering og opplevelser 

fordelt på region. Det er både størst verdiskaping med 1,3 milliarder kroner og sterkest vekst med 75 prosent 

absoluttvekst i verdiskapingen i opplevelsesbransjene i Troms. Veksten er ellers sterkest i Finnmark og i Ofoten, 

Lofoten og Vesterålen («Lofoten-region») med 55 prosent, mens veksten er lavest i sørlige deler av landsdelen 

med 30-35 prosents vekst fra 2007 til 2015. Verdiskapingsutviklingen innen opplevelsesbransjene på regionsnivå 

stemmer godt med utviklingen i kommersielle gjestedøgn på vinteren. I figuren under vises indeksert vekst i 

utlendingers kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge på vinterhalvåret, et segment som er tett knyttet til 

nordlysturismen og som har vært i sterk vekst fra 2009. 

Figur 12: Utenlandske gjestedøgn på vinteren (nov.- apr.) Kilde: statistikknett.no 

 

Figuren viser at nordlysturismen har vokst klart raskest i Troms med rundt 450 prosent fra 2009 til 2016, deretter 

følger Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og Finnmark med 150 til 200 prosents vekst, mens vinterveksten i de sørlige 

delene av Nord-Norge har vært langt svakere eller negativ. 

3.3.1. Troms har et svært godt nordlys og en god tilgjengelighet 

Den svært sterke veksten i utenlandske kommersielle 

gjestedøgn på vinteren i Troms skyldes først og 

fremst utvikling av nordlysturismen. Det er flere 

årsaker til at Troms har blitt hoveddestinasjon for 

nordlysturisme til landsdelen.  

For det første har Troms, som illustrert i figuren til 

høyre, et veldig godt nordlys. Tromsø ligger innenfor 

den såkalte nordlysovalen, feltet rundt Nordpolen 

hvor elektromagnetiske strålinger skaper nordlys. 

Nordlysovalen strekker seg gjennom Nord-Norge, de 

nordlige delene av Sverige og Finland, Sibir, Alaska og 

det nordlige Canada, og så videre til det sørlige 

Grønland og Island. Man kan se nordlys fra hver 

annen til hver fjerde natt i Tromsø, og byen har 

omtrent like mye nordlysobservasjoner i løpet av en 

vinter som Alta, Andøya og Nordkapp, mens det er omtrent 30-40 prosent færre observasjoner i Bodø og 
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Reykjavik på Island. Det gode nordlyset bidrar til at det forskes på nordlys blant annet ved Nordlysobservatoriet 

tilknyttet Universitetet i Tromsø. 

I tillegg til det gode nordlyset i Troms, har regionen også god tilgjengelighet luftveien. Tromsø lufthavn Langnes 

har det største og beste rutetilbudet til Oslo Gardermoen, og er den eneste lufthavnen i Nord-Norge med 

direkteruter til utlandet. Fra og med vinteren 2016 er det også direkterute mellom Tromsø og London 

(Norwegian) og Tromsø og Frankfurt (Lufthansa). Dette er vinterruter først og fremst tilpasset markedet for 

innkommende passasjerer fra utlandet. Rutetrafikken fra de destinasjonene i utlandet hvor en betydelig andel 

av trafikken er innkommende turisme har økt kraftig fra 2005. Antall flybevegelser har økt fra 266 i 2005 til 648 

i 2015, mens antall utenlandspassasjerer har økt fra 4300 i 2005 til 23 000 i 2015. Økningen er spesielt sterk i 

vintermånedene hvor antall flybevegelser er omtrent firedoblet, og antall passasjerer har økt enda kraftigere.  

På toppen av to utenlandsruter, har Tromsø hatt god nytte av det såkalte charterfondet så langt. EFTAs 

overvåkingsorgan har godkjent Charterfondet Nord-Norge for utlandstrafikk inn til de største flyplassene i Nord-

Norge. Charterfondet skal bidra til at turoperatører setter opp charterfly direkte fra store markeder i Europa til 

nordnorske lufthavner, ved å redusere operatørenes risiko for tap. Charterfondet dekker 25 prosent av tapet til 

turoperatørene dersom man kun har klart å selge fra 0 til 60 prosent av setekapasiteten, mens fra 60 til 80 

prosent kapasitetsutnyttelse trappes tapsdekningen ned fra 25 prosent til ingen dekning. Evaluering av 

charterfondet viser at av de 34 flygningene med hjelp fra fondet til Nord-Norge er en stor andel flygninger til 

Tromsø (Bedriftskompetanse, 2017).  

Mange turister flyr selvfølgelig via Oslo. Økningen i trafikk til og fra Oslo har vært stor, antall flybevegelser har 

ikke økt mye, men antallet passasjerer har økt fra 660 000 reisende i 2005 til over én million i 2015.  

3.3.2. Ofoten, Lofoten og Vesterålen har nordlys og vinterfiske, men lang reisevei demper 

veksten  

Ofoten, Lofoten og Vesterålen har opplevd en sterk vekst i turisme på vinteren og verdiskaping innen reiseliv. 

Regionen har et verdenskjent navn, et godt nordlys, Lofotfiske og vakker natur å tiltrekke turister med på 

vinteren, men samtidig sliter deler av regionen med svak tilgjengelighet. Ofoten, Lofoten og Vesterålen er et av 

landets mest kjente turistområder, og er besøkt av svært mange utenlandske turister på sommeren. Området 

har vært i sterk vekst i vintersesongen fra 2011 og utover, noe som skyldes en vekst i både nordlys- og 

havfisketurisme. Lofoten og Vesterålen er et eksempel på en region med flere mindre flyplasser, som samtidig 

har svak tilgjengelighet på grunn av dårlig rutetilbud, flybytte i Bodø og høye billettpriser. Nærhet til 

Harstad/Narvik Evenes bedrer situasjonen for de deler av regionen som ligger nærmest flyplassen, mens 

ytterkantene i mindre grad får benyttet seg av flyplassen. 

Et stort problem for regionen er høye priser på direkteruter til de mindre flyplassene. En gjennomsnittlig tur-

retur-billett fra Oslo til Stokmarknes kostet 4900 kroner i 2015, mens billettprisen til og fra Leknes var 4300 

kroner. Samtidig var gjennomsnittsprisene snaue 2300 kroner tur-retur på strekningen Oslo-Evenes (Thune-

Larsen & Farstad, 2016). I tillegg til stor prisforskjell medfører flygning mellom Oslo og småflyplassene på Leknes, 

Stokmarknes og Svolvær flybytte i Bodø, noe som tar tid og trekker ned tilgjengeligheten. 
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Bildet til høyre viser andelen av reiser mellom Oslo 

og Lofoten/Vesterålen som går over Evenes i ulike 

deler av regionen. Andelen er over 80 prosent i Bø, 

Øksnes, Sortland og Hadsel, kommuner hvor den 

ekstra kjøretiden til Evenes ligger på 1,5 til i overkant 

av to timer i forhold til lokal flyplass. I Vågan reiser i 

underkant av halvparten over Evenes til tross for en 

ekstra kjøretid på to timer og 15 minutter, men ved 

Andesnes og Leknes, som jo også har egne mindre 

flyplasser, flyr rundt 35 prosent over Evenes, til tross 

for en ekstra kjøretid på over 3 timer. 

Menon har vært i kontakt med aktører i regionen 

som melder om at etterspørselen er stor, men at 

tilgjengeligheten setter begrensninger på veksten. 

Opplevelsesaktøren XXLofoten melder om at man 

har mistet store utenlandske bedriftskunder, som 

har hatt et ønske om å fly inn ansatte fra kontorer 

over hele verden til Svolvær, på grunn av lang 

reisevei fra nærmeste store lufthavn som er Harstad/ 

Narvik Evenes. Vinterturistene har som regel mye 

knappere med tid enn sommerturistene, og har 

behov for direkteflyruter rett til destinasjonen. For 

reiselivsnæringen i Svolvær, som er den største 

destinasjonen i Lofoten, får lang reisevei til og fra 

Evenes store konsekvenser for vinterveksten, som potensielt kunne vært langt sterkere.  

3.3.3. Finnmark byr på særegne vinteropplevelser, men spredt befolkning og svakt 

flytilbud er flaskehals 

Finnmark har hatt en sterk vekst i utenlandsk vinterturisme fra 2009 til i dag. Finnmark har spennende 

opplevelser i form av et godt nordlys, samisk kultur, flere unike overnattingssteder som Sorrisniva i Alta og 

Kirkenes snøhotell, og ikke minst Nordkapplatået, men sliter som Lofoten-regionen med svak tilgjengelighet 

luftveien. En viktig årsak til sterk vekst innen opplevelsesproduksjon i Finnmark har vært vintervekst med 

Hurtigruten, i form av en vellykket satsning på vintercruise til Alta med 10-12 skip i sesongen de senere årene.  

Finnmark er langstrakt og tynt befolket. Liten befolkning og lange reiseavstander gjør at fylket har hele 11 

lufthavner, men hver enkelt lufthavn har begrenset rutetilbud. Antall reisende fra Oslo og Tromsø til og fra 

flyplassene i Finnmark har vært økende; passasjerer til og fra Oslo og Tromsø var i 2005 drøye 600 000, og økte 

til 820 000 i 2015. Den spredte lufthavnstrukturen er tilpasset lokalbefolkning og lokalt næringsliv, mens for 

reiselivsnæringen, som er avhengig av å være tilgjengelig for større markeder særlig i utlandet, svekker få og dyre 

avganger næringens konkurranseevne.  

I Finnmark er rutetilbudet den store flaskehalsen for næringen, og slik sett skiller regionen seg fra Lofoten og 

Vesterålen, hvor man har et rutetilbud fra Evenes, men hvor reisetiden fra lufthavnen er den store flaskehalsen. 

I Finnmark får ikke rutetilbudet drahjelp fra en stor lokalbefolkning som reiser ut av regionen, slik som man får i 

Figur 14: Andelen av reiser mellom Oslo og Lofoten/ 
Vesterålen som går over Evenes. Kilde: Thune-Larsen & 
Farstad (2016) 
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større byer og sentrale strøk. Reiselivsnæringen må sørge for en større andel av trafikkgrunnlaget selv. I en slik 

situasjon kan charterflygninger være en god løsning.  

Det er vanskelig å etablere utenlandske direkteruter til tynt befolkede områder, da flyselskapene krever god 

kapasitetsutnyttelse begge veier. Dette forutsetter et godt nok befolkningsgrunnlag i begge ender av flyruten. 

Fordelen med charterfly er at selskapene i mindre grad behøver å ta hensyn til befolkningsgrunnlaget ved 

reisemålet, og charterfly bedrer dermed tilgjengeligheten inn til mindre tettbefolkede regioner, særlig i 

høysesong. I 2015 og 2016 bidro Charterfondet til 34 flygninger til Nord-Norge, mens det er planlagt 30 flygninger 

fremover. Dessverre har ikke Charterfondet bidratt til flere charterflygninger inn til Finnmark så langt, selv om 

fondet er skreddersydd for at tyntbefolkede områder skal tiltrekke seg turister på vinteren. I Kirkenes nådde 

chartertrafikken et toppunkt i 2009 med nesten 6 000 passasjerer, hovedsakelig drevet av tysklandsruter, mens 

Avinors statistikk viser at det kun kom 262 charterpassasjerer til Kirkenes i 2015. Utenlandstrafikken fra de andre 

flyplassene i Finnmark består av nordmenn på reise til sydendestinasjoner. Enkelte turoperatører påpeker at en 

liten overnattingskapasitet er en begrensende faktor i Finnmark, og har bidratt til at ingen av de gjennomførte 

charterfondsprosjektene i landsdelen har blitt gjennomført i fylket. Et prosjekt med til sammen 12 flygninger til 

Alta ble imidlertid kansellert på grunn av svakt salg, men turoperatøren oppgir at de har fortsatt stor tro på byen 

som vinterdestinasjon, og at man vil prøve på nytt i 2017. 

Både opplevelsesleverandører og turoperatører Menon har vært i kontakt med opplyser om at opplevelsene er 

fantastiske og interessen for vinteropplevelser i fylket er stor, men at både et vanskelig rutetilbud og liten 

hotellkapasitet gjør at man ikke klarer å få organisert pakketurer til fylket. Eksempelvis må tyskere på vei til Alta 

overnatte i Oslo, siden flyet fra Oslo går tidlig på morgenen. Overnatting i Oslo gjør langhelgbesøk i Finnmark lite 

attraktivt for tyskere. 

3.3.4. Salten er godt tilgjengelig, men mangler unike vinteropplevelser 

I Salten er situasjonen motsatt fra Lofoten-regionen og Finnmark. Salten har en god tilgjengelighet gjennom 

rutetilbudet ved Bodø lufthavn, men i fravær av ikoniske vinteropplevelser sliter næringen med å tiltrekke seg 

utenlandske turister på vinteren. Charterfondet har bidratt til to prosjekter med til sammen 13 flygninger til 

Salten, mens utenlandsflygninger om vinteren ellers er nesten utelukkende til sydendestinasjoner. Madrid hadde 

enkelte flygninger mellom 2007 og 2012, men det har siden ikke vært noen flygninger på strekningen Bodø-

Madrid. Siden 2005 har det vært rundt 50 prosent økning i flytrafikken fra Oslo til Bodø. Økningen er spredt likt 

utover årets måneder.  

En stor lokalbefolkning i Bodø gjør at Saltenregionen har nesten like godt flytilbud til Gardermoen som 

Tromsregionen. En rekke daglige avganger gjør at Salten er tilgjengelig, både for nordmenn og utlendinger, og 

slik sett har reiselivsnæringen i Saltenregionen et langt bedre utgangspunkt for å tiltrekke seg internasjonale 

turiststrømmer enn næringen i Lofoten-regionen og Finnmark. Problemet i Salten synes imidlertid å være at man 

har et svakere nordlys enn i nordligere deler av landsdelen, mens man ikke har andre vinteropplevelser som er 

like særegne og attraktive for turistene som nordlyset.  

Siden Salten, som resten av Nord-Norge, byr på en vakker og spennende vinternatur, og samtidig er tilgjengelig 

for store markeder gjennom et flytilbud, synes det å være stort potensial for å jobbe med produktutvikling og 

markedsføring av sterke vinteropplevelser i regionen.  
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3.3.5. Helgeland er utilgjengelig på vinteren 

Den sørligste regionen i Nord-Norge er også den regionen som har hatt svakest utvikling de senere årene. 

Helgeland har en vakker kystlinje, kan by på havfiske, fjellvandring og flere flotte overnattings- og spisesteder, 

men har få utpregede vinteropplevelser som nordlys, samisk kultur eller Lofotfiske. Når Helgeland i tillegg 

mangler tilgjengelighet, med tre småflyplasser i stedet for en felles flyplass med et godt rutetilbud til og fra Oslo 

lufthavn, så er konsekvensen at regionen har overhodet ikke fått ta del i den sterke og positive økningen i 

vinterturismen som nordligere deler av Nord-Norge har opplevd.  

3.4. Dynamisk vekst i reiselivet: Vekst gir bedret konkurranseevne  

Siden et samlet reiselivsprodukt består av mange ulike komplementære delprodukter (hotellrom, transport, 

kultur- og naturopplevelser) er sammenhengen mellom enkeltbedrifters produktivitet og konkurranseevne langt 

svakere i reiselivsnæringen enn i andre næringer. En reiselivsbedrift kan være svært produktiv og godt drevet, 

men likevel ha svak konkurranseevne hvis andre lokale komplementære produkter ikke er attraktive i markedet. 

Man er avhengig av at konkurranseevnen til det samlede lokale reiselivsproduktet bedres for at etterspørselen 

inn til et område skal øke.  

Når en reiselivsdestinasjon opplever sterk vekst, slik som Troms, og til dels Ofoten, Lofoten og Vesterålen og 

Finnmark har gjort med nordlysturismen, så bidrar utnyttelse av stordriftsfordeler, både internt i bedrifter, men 

også eksternt mellom bedriftene, til økt konkurranseevne og økt produktivitet i næringen.  

3.4.1. Vekst gir bedre opplevelser og økt tilgjengelighet  

Den relativt nye, og svært sterke, interessen for nordlysturisme i Storbritannia og andre europeiske land har ført 

til at nordnorsk reiselivs konkurranseevne har blitt bedret gjennom en sterkere opplevelsesbransje samt økt 

tilgjengelighet. 
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Figur 15: a) Verdiskaping i kommersielle opplevelsesbedrifter i 2009 og 2015. Kilde: Menons regnskapsdatabase (2016)  
b) Indeksert vekst i passasjerer og flyseter vinterhalvåret, Tromsø – Oslo 2005-2016. Kilde: statistikknett.no. 

At nordlysturismen har ført til mer opplevelsesproduksjon for reiselivet framkommer av figuren over til venstre. 

Nordlysturismen har bidratt til en sterk vekst i kommersielle opplevelsesbedrifter i de deler av landsdelen som 

har hatt sterkest vekst i slik turisme, da særlig i Troms og Finnmark. I Troms har verdiskapingen innen kommersiell 

opplevelsesproduksjon økt fra omtrent 25 millioner kroner i året i 2009 til over 70 millioner kroner i 2015, altså 

en nær tredobling. Veksten kan ventes å fortsette i 2016, som også har vært det sterkeste året for nordlysturisme 

så langt. I Finnmark har veksten vært enda sterkere, fra under 5 millioner kroner i verdiskaping i 2009 til nesten 

50 millioner kroner i 2016. Veksten i verdiskaping innen kommersiell opplevelsesproduksjon er sterkere enn 

veksten i utenlandske gjestedøgn i fylket, noe som skyldes at utviklingen har delvis vært drevet av vinter-

cruiseturisme til Alta, og vintervekst på Hurtigruten. Vekst knyttet til turister som kommer sjøveien vil i liten grad 

smitte over på vekst i hotell- og campinggjestedøgn.  

Figuren over til høyre viser at det har vært en 60 prosents vekst i antall flypassasjerer (PAX) mellom Tromsø og 

Gardermoen fra 2009 til 2015, altså i perioden nordlysturismen har tatt av. Denne veksten i passasjerer har blitt 

etterfulgt, med et par års etterslep, av en sterk vekst i antall flyseter mellom Tromsø og Gardermoen. 

Nordlysturismen er en av årsakene til at det var 50 prosent flere flyseter mellom Tromsø og Oslo i 2015 i forhold 

til 2009, og at Troms med det er blitt langt mer tilgjengelig fra Sør-Norge og utlandet. 

3.4.2. Bedre kapasitetsutnyttelse og økt produktivitet 

Norsk reiseliv påvirkes i stor grad av betydelige sesongvariasjoner i etterspørselen. I de aller fleste land avvikles 

hovedferien i sommermånedene juni, juli og august. Dette bidrar til en sesongstruktur hvor det er mange 

reisende på fly, bil, buss og tog om sommeren. De mange turistene bidrar også til en svært stor økning i 

overnattinger på hotell, campingplasser, turisthytter, privathytter, i telt og fritidsbåter i sommermånedene. 

I noen deler av landet er utfordringen større enn andre. I byer som Oslo, Trondheim og Bodø har man en jevn 

etterspørsel fra forretningsreisende og lokalbefolkning året rundt. På steder med stor lokal etterspørsel dempes 
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sesongsvingningene, fordi en sterk vekst i turisme på sommeren delvis motsvares av en nedgang i etterspørselen 

fra yrkesreisende og lokalbefolkning.  

Sesongsvingningene er imidlertid svært sterke i regioner som har en mindre lokalbefolkning og et mindre lokalt 

næringsliv, samtidig som man har en stor reiselivsnæring. Naturopplevelser er den viktigste årsaken til at 

utlendinger velger å feriere i Norge. Fjell, fjorder, isbreer, fiske og midnattssol gir opplevelser få andre land i 

Europa kan konkurrere mot. At utenlandske og norske turister reiser i Norge for å oppleve naturen innebærer 

også at områder med få innbyggere og lite lokalt næringsliv får mange besøkende på sommeren.  

At sesongvariasjonene blir svært store i distriktene byr på utfordringer. Sesongsvingningene skaper særlig 

utfordringer knyttet til å tilpasse tilgjengelig kapasitet på transportmidler og overnattingssteder, og skaper i 

mindre grad grunnlag for helårsarbeidsplasser. 

Figur 16: a) Utenlandske kommersielle gjestedøgn i Nord-Norge i sommer- og vinterhalvåret, 2015/2016. 
b) Kapasitetsutnyttelse på rom i februar og juli. 2007 og 2016. Tromsø og Brønnøysund. Kilde: Statistikknett.no 

 

Nordlysturisme og annen vinterturisme er svært positivt for reiselivsnæringens produktivitet og konkurranse-

evne. Nordlysturismen bidrar til å fylle opp hoteller, campingplasser og flyseter, og vil dermed også skape 

grunnlag for flere helårsarbeidsplasser og kompetanseutvikling.  

Figuren over til venstre viser at antallet utenlandske gjestedøgn på vinteren er svært høyt i Troms sammenlignet 

med andre regioner i Nord-Norge. Figuren over til høyre viser at kapasitetsutnyttelsen på hotellrom i februar i 

Tromsø er gått fra rundt 45 prosent i 2007 til nesten 65 prosent i 2016. Vintersesongen er blitt så sterk at det nå 

er høyere kapasitetsutnyttelse på hotellrom i februar enn i juli. I motsatt ende av skalaen finner vi eksempelvis 

Brønnøysund på Helgelandskysten, en region med svak opplevelsesproduksjon og tilgjengelighet på vinteren, 

hvor kapasitetsutnyttelsen ligger på under 20 prosent i februar, mot i underkant av 60 prosent på sommeren. I 

Brønnøysund er det altså store kapitalressurser som står uutnyttet store deler av året, kun for at man skal klare 

å ta unna den store turiststrømmen på sommeren.  
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3.5. Luftfartsdekning og verdiskaping i reiselivet: Tett sammenheng 

Luftfartstilgjengelighet er av stor viktighet for reiselivsnæringen i Nord-Norge. I denne siste delen av kapittelet 

belyser vi sammenhengen mellom luftfartsdekning og aktivitet i lokal reiselivsnæring. Sammenlikningen gjøres 

ved hjelp av Menons regnskapsdatabase og Menons Indeks for luftfartsdekning. Menons lufthavnindeks 

reflekterer den sivile luftfartdekningen i et gitt område i Norge. En høy indeks indikerer kort avstand til en større 

lufthavn, mens en lav indeks tyder på vesentlig avstand til nærmeste lufthavn og få store lufthavner i nærheten. 

Ved utregning skiller vi mellom fem ulike lufthavnkategorier med basis i Avinors størrelsesklassifikasjon; fra minst 

til størst dreier det seg om lokale lufthavner, regionale lufthavner, nasjonale lufthavner, store lufthavner og 

nasjonal hovedlufthavn. I beregningene tar vi i bruk avstandene mellom kommunesentre og de nærmeste luft-

havnene som i hver av de fem lufthavnskategoriene. 

3.5.1. Økonometrisk metode 

Ved hjelp av en økonometrisk metode kjent som «minste kvadraters metode» studerer vi luftfartstilgjengelig-

hetens påvirkning på verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen. For å nærme oss en årsak-virkning-

sammenheng, inkluderer vi et sett med kontrollvariabler som også kan tenkes å påvirke reiselivsnæringen i Nord-

Norge uavhengig av luftfartsdekningen, presentert i tabellen nedenfor. Hensikten er å isolere effekten av 

luftfartsdekningen ved å sammenlikne kommuner med andre kommuner som er så like som mulig, slik at vi kan 

si at luftfartsdekningen er forskjellen mellom kommunene.  

Tabell 1: Skjematisk fremstilling av kontrollvariablene med forklaring og illustrasjon 

Hurtigrutehavner Kontrollerer for hvorvidt 

kommunen inkluderer en 

Hurtigrutehavn 

 

 

Spesialiserte 

reiselivsdestinasjoner 

Spesialiserte reiselivsdestinasjoner 

som Nordkapplatået og Indre 

Lofoten vil også påvirke 

reiselivsnæringen 
  

Innlandskommuner Innlandskommuner vil trolig 

oppleve mindre turisme og reiseliv 

enn kystkommuner 

 
 

Øykommuner uten 

fastlandsforbindelse 

Fastlandsforbindelse er en annen 

faktor som kan tenkes å påvirke 

reiselivsnæringen 

 
 

 

Veiforbindelse til 

utlandet 

Noen kommuner kan oppleve 

høyere aktivitet i reiselivsnæringen 

som følge av direkte veiforbindelse 

med utlandet 
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Stedssentralitet Sentrale strøk vil som regel oppleve 

mer turisme enn mindre sentrale 

strøk 

 

 

Offshore-intensitet Steder med mye offshore-

virksomhet vil kunne tiltrekke seg 

yrkesrelatert turisme som ikke er 

avhengig av luftfartsdekningen 

 

 

 

3.5.2. Resultater 

Figuren nedenfor presenterer resultatet av analysen, altså hvor mye én prosents endring i luftfartsindeksen 

henger sammen med verdiskaping og ansatte reiselivsnæringene. I denne analysen ser vi på to ulike mål for 

reiselivsnæringen: Opplevelsestjenester (dvs. overnatting, servering og kultur/aktiviteter) og hele reiselivs-

næringen (som også inkluderer transport- og formidlingstjenester). 

Vi finner at ett poengs økning i luftfartfartsdekningsindeksen øker verdiskaping og sysselsetting med henholdsvis 

5,2 prosent og 6,1 prosent for opplevelsesprodusenter og 6,2 prosent innen både verdiskaping og sysselsetting 

for hele reiselivsnæringen samlet. Dette indikerer at luftfartstilbudet bidrar til høyere verdiskaping og 

sysselsetting i reiselivsnæringen.  

Menon har gjennomført en rekke studier av sammenhengen mellom infrastruktur og verdiskaping i ulike 

næringer. Blant annet har vi gjennomført en økonometrisk analyse av betydningen av havner med anløp av 

Hurtigruten hvor vi finner at Hurtigrutens tilstedeværelse gir 70 prosent høyere verdiskaping i byer og tettsteder 

med anløp i forhold til sammenlignbare byer og tettsteder. 

Resultatene her er tydelige, men vi må påpeke at metoden har noen begrensninger. Det kan blant annet finnes 

andre og uobserverte faktorer som korrelerer med luftfartsdekningen og verdiskaping og sysselsetting i 

reiselivsnæringen. Hvis disse faktorene eksisterer og vi ikke har kontrollert for dem, kan det føre til usikkerhet 

rundt årsaks-virkningsforholdet. I tillegg er analysen vår kun et øyeblikksbilde, og vi har ikke tatt hensyn til at 

sammenhengen kan variere over tid. Det må understrekes at denne analysen kun er en alternativ måte å vise 

det vi allerede har poengtert i kapitlene ovenfor: Luftfartstilgjengeligheten er viktig for nordnorsk reiseliv. 
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4. Scenarioer for nordnorsk reiseliv mot 2030  

Hovedresultatet fra scenarioanalysene er at reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien 

som helhet. Reiselivets inntekter kommer fra nordmenn og utlendinger på ferie, forretningsreisende og 

lokalbefolkning. Disse fire ulike hovedmarkedene vil til dels reagere motsatt av hverandre i ulike økonomiske 

situasjoner. Svak (sterk) utvikling i nasjonale forretnings- og lokalmarkeder motsvares av sterk (svak) utvikling 

i internasjonale turistmarkeder. Våre beregninger tilsier en realvekst i reiselivsrelatert forbruk på mellom 

omtrent 45 prosent i det svakeste scenarioet og 65 prosent i det sterkeste scenarioet. 

Som tidligere beskrevet består reiselivsnæringen av ulike bransjer som interagerer og påvirkes av en rekke ulike 

drivkrefter i omgivelsene. Næringen er internasjonal og vil påvirkes ikke bare av endringskrefter i Norge, men 

også globalt. Disse kreftene vil påvirke reiselivsutviklingen i byene og i distriktet, bransje- og markedsutviklingen 

og reiselivsorganiseringen. Endringskreftene er mange og interaksjonen mellom dem er kompleks. I dette 

kapittelet går vi først inn på de viktigste drivkreftene og trendene for nordnorsk reiselivsnæring frem mot 2030, 

og deretter vurderer vi usikkerheten og betydningen knyttet til de ulike drivkreftene. Til slutt gir vi en vurdering 

av reiselivsnæringen i Nord-Norges forventede og potensielle utvikling fram mot 2030.  

Scenariokrysset er en metode som hjelper oss til å kombinere usikkerhet i to ulike drivere for slik å håndtere 

usikkerhet og vurdere konsekvensene av kombinasjoner av ulike utfall. Scenariokrysset fordrer at man behandler 

usikkerheten i driverne binært, og vurderer utfallene som enten-eller situasjoner: Enten er det god vekst i 

økonomien, eller så er det stagnasjon, enten er det god utvikling i luftfartstilgjengeligheten, eller så er 

tilgjengeligheten som i dag. I realiteten vil ikke mulige utfall i driverne være enten-eller, og det er minst like 

sannsynlig at de realiserte utfallene havner mellom våre alternativer. Scenarioene viser hvilke krefter virker i 

ulike retninger og konsekvensene av disse, og har som formål å bidra til å utvide rammene for hvordan man 

tenker om framtiden. 

4.1. Drivkrefter: Grunn til optimisme 

I dette delkapittelet går vi igjennom det vi har valgt ut som de viktigste drivkrefter og trender for nordnorsk 

reiselivsnæring frem mot 2030. 

4.1.1. Vekst i internasjonal turisme 

Reiseliv er i dag verdens største næring, og står for hele 10 prosent av global BNP og cirka 10 prosent av global 

sysselsetting. Næringen har i de senere årene vokst raskere enn økonomien totalt sett og raskere enn andre store 

sektorer som bilindustri, helse og finans (World Travel and Tourism Council, 2015). Den globale økonomiske 

veksten vi har vært vitne til de siste tiårene har bidratt til at folk reiser mer og mer. Figuren under viser global 

vekst i internasjonale ankomster i perioden 2008-2015. Etter en kortvarig reduksjon i ankomster i forbindelse 

med starten på finanskrisen ser man jevn vekst siden. Siden 2012 har også veksttakten tatt seg noe opp, med 4 

prosent årlig vekst i gjennomsnitt de siste årene. IMFs7 økonomiske analyser viser at realveksten er fordelt 

ujevnt. Mellom 1990 til 2012 hadde utviklede økonomier en årlig vekst på 1,3 prosent, mens utviklingsøkonomier 

hadde vekst på 6,2 prosent. IMF anslår at utviklingslandene vil ha sterkest vekst også fremover, omkring 6 

                                                                 

7 International Monetary Fund 
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prosent fra 2016 til 2021 mot 1,5 prosent i euroområdet. IMF anslår at den norske økonomien vil vokse med 

2 prosent i samme periode. 

Figur 17: Utvikling i a) globale internasjonale ankomster og b) global BNP i løpende priser. Kilde: UN WTO (2016). 
Verdensbanken (2016) 

 

Feriereiser er et inntektselastisk gode. Vi kutter ned på feriereiser når vi taper inntekt, og prioriterer feriereiser 

når inntekten stiger. Menon har gjennomført en empirisk studie av pris- og inntektselastisitetene til norsk reiseliv 

hvor vi påviser nær sammenheng mellom økonomisk utvikling i ulike land og antall overnattinger i Norge (Aalen, 

Iversen, & Jakobsen, 2015). Ifølge beregninger på sammenhengen mellom utvikling i disponibel inntekt i en rekke 

ulike land og utviklingen i hotellgjestedøgn i Norge, finner vi at inntektselastisiteten er på over 2. Verdens 

reiselivsorganisasjon UNWTO mener på sin side at forholdet mellom BNP-vekst og vekst i internasjonal turisme 

er 1,3 globalt sett (UNWTO & ETC, 2009). For en stadig større del av middelklassen rundt i verden regnes det å 

reise og kunne feriere som en forutsetning for å «leve et godt liv» (Yeoman, 2011).  

4.1.2. Klimaendringer og økende CO2-priser 

FNs klimapanel har fastslått at det nå skjer menneskeskapte klimaendringer, og at en temperaturøkning på minst 

2 grader er sannsynlig.8 Temperaturøkninger gir høyere luftfuktighet og mer ekstremvær. Dårlig sikt og 

vanskelige værforhold vil gjøre det vanskeligere å være utendørs i Norge, og kan svekke naturopplevelsen. 

Mange land vil rammes hardt av klimaendringer, og Norge kan bli mer attraktivt i forhold til land med økte 

temperaturer og mer tørke.  

Klimaendringene vil både påvirke etterspørselen etter nordnorsk natur i seg selv, og påvirke reguleringen av 

reiselivsnæringen i form av CO2-prising og andre avgifter for å dempe forurensing. Norge er tilknyttet EUs 

kvotesystem for regulering av klimautslipp. Økte priser på klimakvoter vil isolert sett føre til høyere 

drivstoffpriser og dyrere transport. Drivstoffpriser på fly er relativt viktig for nordnorsk reiselivsnærings 

konkurranseevne, siden Nord-Norge ligger langt fra de internasjonale markedene, og særlig på vinteren er det 

vanskelig å reise til og fra landsdelen med andre transportmidler enn fly. Figuren under til venstre viser 

                                                                 

8 http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11115  

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11115
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kvotepliktige klimagassutslipp i Norge, mens figuren til høyre viser Europakommisjonens prognoser for utslipp 

og pris på klimakvoter. 

Figur 18: a) Kvotepliktige klimagassutslipp i Norge etter sektor. Kilde: Miljødirektoratet (2016). b) Scenario for utslipp og 
pris på EU ETS (Emission Trading System) kvoter. Kilde: Europakommisjonen (2016) 

  

I en analyse fra 2016 antar Europakommisjonen at passasjerfly vil være omtrent 20 prosent mer energieffektive 

i 2030 sammenlignet med i 2015. Samtidig antar man at prisen på klimakvotene vil øke, fra rundt 5 euro per tonn 

CO2-ekvivalent i 2015, til rundt 90 euro per tonn CO2-ekvivalent i 2030. Kommisjonens rapport forventer at færre 

kvoter vil gi økning i karbonpriser, særlig fra 2040. Kommisjonens rapport ser for seg en årlig vekst i luftfarts-

aktiviteten på 2,4 prosent fra 2010 til 2030 i EU-området. Luftfarten vil i så fall stå for en større andel av 

transportsektorens utslipp i 2030 sammenlignet med i dag (European Commission, 2016). 

4.1.3. Bærekraftig opplevelses- og læringsturisme 

Å reise var tidligere en eksotisk aktivitet i seg selv, men i takt med økonomisk vekst har det å dra på ferie blitt et 

allment fenomen i mange land. Mange mennesker er opptatt av å lære og oppleve nye ting, og gjerne 

kommunisere dette via sosiale medier. Stadig flere etterspør unike opplevelser på sine reiser. Typer opplevelser 

etterspurt kan være alt fra kajakkpadling, dykking og toppturer til å nyte lokal mat og drikke, og delta på 

festivaler. Rapporten «Adventure Tourism Market Study»9 (2013) finner at 42 prosent av de reisende fra Europa 

og Amerika definerer seg selv som opplevelsesturister i 2012, mot 26 prosent i samme undersøkelse fra 2009. 

Studien viser også en forbruksvekst for opplevelsesturister på 20 prosent i samme periode. Innovasjon Norges 

turistundersøkelser viser også en økende interesse for unike opplevelser, samt at dem som planlegger å gjøre 

aktiviteter i løpet av ferien er de mest fornøyde. 

4.1.4. Digitalisering 

Digitalisering er et uttrykk som blir brukt om arbeidet med å effektivisere prosesser ved hjelp av informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi. Rask endring i teknologien har endret hvordan forbrukerne bruker informasjon og 

dette har sterk innvirkning på turismen. Internett gir turistene mulighet til å innhente informasjon, planlegge, 

                                                                 

9 Rapport utarbeidet av George Washington University og Adventure Travel Trade Association.  
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booke og ikke minst dele informasjon – i alle reisens faser. Gjennom brukergenerert innhold blir forholdet 

mellom kunde og leverandør transparent.  

Norge ligger svært langt fremme når det gjelder digital utvikling. På «Networked readiness Index 2016» laget av 

World Economic Forum rangeres Norge som land nr. 4 av 144. Norge ligger som nr. 4 på mobil bredbånds-

utbygging og nr. 2 i bruk av sosiale medier. At nordmenn er dyktige til å ta i bruk nye digitale løsninger er et 

konkurransefortrinn for norsk reiselivsnæring. 

Den teknologiske utviklingen møtes av tilrettelegging av informasjonen gjennom app’er og internettsider. Sider 

som Booking.com, TripAdvisor, Hotels.com og AirBnB.com har allerede endret verdikjedene i reiselivsnæringen. 

Tilrettelegging av reiseinformasjon til mobiltelefoner og nettbrett er i stadig utvikling. En teknologisk utvikling 

som er forventet å spres og bli tatt mye mer i bruk i årene som kommer er stemmekontroll av TVer, smarte 

telefoner og nettbrett. Det forventes også en vekst i digitale løsninger som tar i bruk såkalt Augmented reality 

(AR). AR tilfører virkeligheten ekstra informasjon ved å legge på informasjon oppå virkeligheten gjennom en 

skjerm, en brille eller kanskje en linse i fremtiden. Pokemon Go er et eksempel på bruk av AR i en digital tjeneste. 

Det kan tenkes at man kan få informasjon om natur, kultur og andre opplevelser på en skjerm mens man er på 

tur i natur og by i fremtiden.  

4.1.5. Delingsøkonomi 

Delingsøkonomien blitt omfattende i løpet av få år. I dag er det utviklet tjenester for å dele leiligheter rundt 

omkring i verden, bildeling, hundepass og lignende. Eksempler på delingstjenester i Norge er Nabobil, Uber, 

Foodora, Nabobåt, Finn Småjobb og WeClean.  

Delingsøkonomi er et vidt begrep som favner en rekke ulike typer tjenester, og er en fellesbetegnelse på 

internettplattformer for kjøp, salg, leie eller bytte av varer og tjenester mellom privatpersoner. De fleste 

delingstjenestene formidler utleie av bolig, bil, båt eller tjenester mellom en kjøper og en selger. Tjenestene 

utfordrer både statens skatteinnkreving, prinsippet om konkurranselikhet og reglene i arbeidslivet, men 

delingstjenestene har samtidig bidratt til et økt tilbud av tjenester og økte inntekter for en del mennesker. 

Delingstjenester er et tilbud av rimelige substitutter til de tradisjonelle kommersielle reiselivstjenestene og 

medfører en vanskelig priskonkurranse for reiselivsnæringen. Utviklingen av internettets infrastruktur gjør det 

enklere å bruke rating som sikkerhetsmekanisme og betalinger kan utføres på en trygg måte. Utviklingen har gått 

i retning av økt urbanisering, noe som gjør samhandling mellom aktører enklere. Det er også fokus på bedre 

ressursutnyttelse.  

4.1.6. Tiden er knapp - Kortere og mer effektive reiser 

Mange opplever at å ha lite tid. Med knapphet på tid søker mennesker rett balanse mellom jobb og ulike 

ferieopplevelser. Globaliseringen og digitaliseringen har ført til at vi blir eksponert for en mengde valgmuligheter 

som tidligere ikke var like tilgjengelige. Internett og sosiale medier gir informasjon om andre menneskers liv og 

opplevelser over hele verden, mens økende økonomisk velstand gjør det mulig å realisere lignende opplevelser 

selv. Opplevelsene må kombineres med en hektisk jobbhverdag, knapp tid og raske reiseruter. Studier viser at 

økt inntekt fører til en følelse av mer tidspress i seg selv - uten at forklaringen er lengre arbeidsdager eller mer 

ansvar (DeVoe & Pfeffer, 2011).  

Det at tid er et knapt gode får flere konsekvenser for reiselivsnæringen. Turistene tar ut flere, korte ferier for å 

få avbrekk i en hektisk hverdag. Turistene forventer effektivitet; raske søk, rask kontakt, rask bekreftelse, oppleve 
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mye på kort tid. For å møte utviklingen må reiselivsnæringen tenke effektivitet i alle faser av booking- og 

reiseprosessen; planlegging, booking, reise til og fra og transport på stedet bør gå sømløst, ellers mister man 

kunder. Konkurranseevne krever god markedsføring, brukervennlige digitale bookingløsninger, et godt flytilbud 

og en velorganisert opplevelsesbransje på destinasjonen. De regionene i Nord-Norge som både byr på sterke 

naturopplevelser og samtidig har god tilgjengelighet har opplevd sterk vekst de senere årene. 

4.1.7. Fortsatt svak kronekurs eller styrket vekst og kroneverdi? 

Norsk økonomi har siden oljeprisfallet i 2014 vært i en konjunkturnedgang. Fallet i oljeprisen fra rundt 110 dollar 

fatet til godt under 30 dollar fatet gjorde mye av oljeproduksjonen i Nordsjøen ulønnsom. Dette førte til en rask 

nedtrapping av investeringer, med tap av arbeidsplasser og skatteinntekter som følge. Den norske kronen har 

svekket seg med 20 til 30 prosent mot de største og viktigste valutaene. Som en konsekvens har arbeidsledig-

heten steget fra omtrent 3,3 prosentpoeng til 4,5 prosent 1. kvartal 2017 ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen 

(AKU).  

Statistisk sentralbyrå spådde i sin rapport «En dyster økonomisk framtid?» at oljeprisen ville forbli lav i lang tid 

framover, og at oljeinvesteringene vil reduseres med en tredjedel fra 2013 til 2018 (Eika, 2015). Spådommen har 

vist seg å være i overkant pessimistisk. Høsten 2016 styrket oljeprisen seg, blant annet som følge av at OPEC-

landene og Russland har avtalt å redusere produksjonen.  

Det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser oppsving i den økonomiske veksten i 1. kvartal 2017. Samtidig har 

arbeidsledigheten falt det siste halve året. En viktig årsak til omslaget er den kraftige svekkelsen av norske kroner 

som har medført klar bedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen i eksportnæringene. Lav rente, 

ekspansiv finanspolitikk, avtakende fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen og vekst i eksportnæringer som 

reiseliv gir vekstimpulser.  

Kronekursen er svært følsom for endringer. Det er en reell mulighet for at kroneverdien øker fremover. 

Momenter som at OPEC strammer produksjonsbegrensningene videre, at det blir storkrig i produksjonsland, 

bedret konkurranseevne på norsk sokkel, og raskere vekst enn forventet i norsk økonomi vil alle bidra å styrke 

kroneverdien og således redusere den kostnadsmessige konkurranseevnen for reiselivsnæringen.  

4.1.8. Liberalisert flymarked med flere langdistanseruter fra Tromsø til USA og Asia 

Det har skjedd en liberalisering av internasjonal luftfart fra slutten av 1970-tallet til i dag. Amerikanske 

luftfartsmyndigheter startet med frikonkurranse innen luftfart fra 1978 ( (Samferdselsdepartementet, 2016). 

USA jobbet for og fikk opprettet en rekke bilaterale «Open Skies»-avtaler med mindre land på begynnelsen av 

80-tallet, hvor man sørget for ubegrensede landingsrettigheter på tvers av landene. Nederland var det første 

landet i Europa til å skrive under på en bilateral avtale med amerikanske myndigheter i 1992, noe som sørget 

blant annet for at KLM fikk tilgang til ubegrensede landingsrettigheter i USA. Fra 1997 har ethvert flyselskap med 

lisens i EU/EØS kunnet fly og lande i hele området. I 2007 ble det opprettet en Open skies-avtale mellom EU og 

USA med ubegrensede fly- og landingsrettigheter på tvers av landene. Norge og Island sluttet seg til denne 

avtalen fra 2011.10 

Som følge av mulighetene knyttet til avtalen mellom EU, Norge og USA, søkte Norwegian om en amerikansk 

flylisens for det irske datterselskapet Norwegian Air International (NAI) i desember 2013. I februar 2014 fikk NAI 

                                                                 

10 Kilde: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/country_index/united_states_en. Nettside besøkt 15.12.2016 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/country_index/united_states_en
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midlertidig godkjennelse i Irland, men det som skulle være en rutineforespørsel om tillatelse til å lande på 

amerikanske flyplasser, ble ikke blitt behandlet av amerikanske myndigheter på flere år. Manglende svar på 

forespørselen skyldes sterk motstand blant arbeidstakerorganisasjoner, konkurrerende flyselskaper og flere 

politikere. EU anklaget amerikanske myndigheter for å bryte med Open Skies-avtalen og startet en voldgifts-

prosedyre for å tvinge USA til å godkjenne Norwegians søknad.11 I desember 2016 fikk Norwegian en permanent 

amerikansk flylisens. 

Norwegian ønsker også å fly over russisk luftrom. For å kunne fly over russisk territorium kreves det over-

flygningsrettigheter sikret gjennom en russisk-skandinavisk luftfartsavtale. For å fly over Sibir er det i tillegg 

påkrevet med spesielle trafikkrettigheter. Skandinavia har samlet et visst antall overflygningsrettigheter over 

Sibir. Disse rettighetene er fordelt på grupper av destinasjoner (Samferdselsdepartementet, 2016). I dag bruker 

SAS majoriteten av Skandinavias samlede kvote fra Stockholm og København til Japan og til Kina, og har ingen 

flygninger fra Oslo til Asia, mens Norwegian har rett til å fly mellom Oslo og Bangkok.  

Norwegian har 32 nye Boeing 787-9 Dreamlinere til bestilling, og vil ha 42 Dreamlinere i flyflåten i 2020. 

Norwegian oppgir at flyene de mottar fra Boeing i 2020 vil være fly med lengre rekkevidde, og mener disse flyene 

vil åpne muligheten for langt flere direkteflygninger mellom Norge og USA, Norge og Kina.12 Selskapet ønsker seg 

flere overflygningsrettigheter over Russland, samt preclearance-rettigheter til USA, for å koble det amerikanske 

markedet med det asiatiske markedet. Den korteste flygbare veien mellom Nord-Amerika og Asia er over 

Skandinavia, og dermed kan tollklarering i Norge og økt flyvning over Russland legge til rette for Norge som 

internasjonalt knutepunkt.13  

Nord-Norges geografiske plassering er gunstig i forhold til Nord-Amerika, Kina og Japan. Nye langdistansefly og 

liberaliserte flymarkeder vil derfor kunne bidra til å markant forbedre Nord-Norges tilgjengelighet som 

turistdestinasjon i forhold til i dag.  

4.2. Scenarioprognosene: Inntekter fra ulike markeder gir robust vekst 

4.2.1. Valg av scenariokryss 

I lys av den raske endringstakten i samfunnet er det viktig og stadig vanskeligere for reiselivsaktører å planlegge 

og forberede seg på fremtiden. Fremtidsanalyser gjør oss i stand til å behandle grunnleggende usikre drivkrefter 

på en strukturert og analytisk måte, og på den måten beskrive mulige fremtider.  

Scenariostrukturering er en prosess der en spesifikk konklusjon logisk og nødvendig følger av et sett med 

premisser (van der Heijden, 2005). Man starter med å identifisere de driverne som er ment å ha en effekt på det 

aktuelle emnet. Disse analyseres og sorteres i sikre og usikre drivkrefter, for deretter å rangeres etter 

viktighet. Scenariologikken er da utformet som en konsekvens av de to usikre drivere som utgjør scenario-

krysset. Vi har valgt å organisere de omtalte drivkreftene etter vår vurdering av usikkerhet og betydning for 

nordnorsk reiseliv. Se figuren under.  

                                                                 

11 Kilde: http://www.nettavisen.no/na24/eu-vil-ha-fortgang-i-norwegians-usa-sknad/3423288750.html. Nettside besøkt 15.12.2016 
12Kilde: https://www.nrk.no/troms/fly-fra-tromso-til-kina_-usa-og-frankfurt-1.13229809. Nettside besøkt 19.desember 2016 
13Kilde:http://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-lover-a-skape-tusenvis-av-jobber-i-Norge_-hvis-han-far-fly-over-Russland-pa-veien-
til-Asia-611322b.html. Nettside besøkt 19.desember 2016 

http://www.nettavisen.no/na24/eu-vil-ha-fortgang-i-norwegians-usa-sknad/3423288750.html
https://www.nrk.no/troms/fly-fra-tromso-til-kina_-usa-og-frankfurt-1.13229809
http://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-lover-a-skape-tusenvis-av-jobber-i-Norge_-hvis-han-far-fly-over-Russland-pa-veien-til-Asia-611322b.html
http://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-lover-a-skape-tusenvis-av-jobber-i-Norge_-hvis-han-far-fly-over-Russland-pa-veien-til-Asia-611322b.html
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Tabell 2: Overordnet vurdering av usikkerhet og betydning av fremtidige drivkrefter for nordnorsk reiseliv frem mot 2030 

  

Når vi velger scenariokryss ønsker vi å velge to viktige usikre drivere til å skape variasjon i fire ulike scenarier. Vi 

velger derfor driverne «Norsk økonomi» og «Tilgjengelighet luftveien til Nord-Norge» for å skape våre fire 

scenarioer.  

En viktig usikkerhet er knyttet til hvordan omstillingen av norsk økonomi vil arte seg. Oljeprisens fall, med 

påfølgende store konsekvenser for norsk økonomi, ga 20-30 prosent lavere kroneverdi og resulterte i en sterkt 

forbedret kostnadsmessig konkurranseevne for reiselivsnæringen. Dersom oljeprisen skulle ta seg opp igjen, 

eksportnæringene opplever sterkere vekst enn forventet og finanspolitikken blir mer ekspansiv enn man regner 

med nå, kan norsk krone potensielt styrke seg betraktelig. Det vil sette reiselivsnæringen i en langt vanskeligere 

konkurransesituasjon. I driveren «Norsk økonomi» vurderer vi et utfall med vekst i økonomien og et utfall med 

økonomisk stagnasjon. I «vekst i økonomien»-utfallet antar vi at omstillingen fra petroleum til annen eksport har 

bidratt til økonomisk vekst, samtidig som økt oljepris har bidratt til noe økte investeringer i oljeindustrien, og 

økte vekstimpulser til oljeleverandørindustrien. At veksten i økonomien har returnert til nivået før fallet i 

oljeprisen i 2014 har ført til at norsk krone har styrket seg. I «økonomisk stagnasjon»-utfallet antar vi at oljeprisen 

har falt videre, og at omstillingen fra petroleum ikke har gitt vekst i annen eksportindustri. Lave renter har bidratt 

til et ytterligere fall i norsk kroneverdi.  

I driveren «Tilgjengelighet luftveien i Nord-Norge» vurderer vi et utfall hvor Avinor og staten satser på bedret 

luftfartstilgjengelighet gjennom infrastrukturutbygging og andre offentlige virkemidler for økt flytilbud, og et 

utfall hvor infrastruktur og offentlige støtteordninger er som i dag. I «satsning på tilgjengelighet»-utfallet antar 

vi at dagens planer for flyplassutbygginger i Nord-Norge realiseres, samt at det utbygges en tredje rullebane på 

Gardermoen. Vi antar videre en sterk satsning på charterfondet og gode betingelser på anbudsrutene i Nord-

Norge. Satsningen utløser flere ruter og charterfly til Nord-Norge. Vi antar at satsningen sammenfaller med 

fremveksten av langt flere langdistanseruter fra norske flyplasser i årene som kommer. Russland øker antall 

overflygningstillatelser over Sibir, og direkteflygninger fra Oslo og Tromsø til Japan og Kina er nå mulig. Dette er 

med å realisere Norwegians ambisjon om Norge som transferhub på flygninger mellom USA og Kina, med den 

positive effekten at Nord-Norge vil bli langt mer tilgjengelig for noen av verdens største markeder. I det andre 
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utfallet skjer det ikke endringer i infrastruktur, mens charterfondet legges ned når midlene er brukt opp. 

Tilgjengeligheten luftveien holder seg på dagens nivå. 

 

4.2.2. Vår prognosemodell  

Utfallene i scenariene vil avhenge av endringene i eksogent bestemte variabler og hvordan disse påvirker 

turistforbruket. Vi har bygget opp en enkel prognosemodell med bakgrunn i kjente størrelser som verdiskaping 

og sysselsetting i reiselivsnæringen (hentet fra Menons regnskapsdatabase), utlendingers forbruk i Norge, og 

nordmenns forbruk i utlandet (hentet fra nasjonalregnskapet). Med utgangspunkt i disse størrelsene har vi 

beregnet størrelsen på de ulike markedene til nordnorsk reiselivsnæring, det vil si andelen av inntektene som 

kommer fra norske turister, utenlandske turister, lokalbefolkning og forretningsreisende i dag. Deretter har vi, 

ved bruk av kilder som IMFs World Economic Outlook, Finansdepartementets Perspektivmelding og kjennskap 

til den historiske utviklingen i norsk kronekurs, gjort antagelser om nivået på realveksten i BNP i Norge og i utland, 

verdien av norsk krone og produktivitetsvekst i de ulike scenarioene. I tillegg har vi i en egen analyse beregnet 

hvor viktig endringer i luftfartstilgjengelighet vil være for etterspørselen etter norsk reiseliv, isolert sett. I dette 

delkapittelet presenteres oppbyggingen av vår prognosemodell. Det viktigste antakelsene om effekter av BNP-

vekst, valutakurssvingninger og endringer i luftfartstilbudet er beskrevet i vedlegg. 
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Figur 19: Scenariokryss mellom driverne «Norsk økonomi» og «Tilgjengelighet luftveien i Nord-Norge» 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 2  R A P P O R T  

 

Figur 20: Oversikt over sentrale drivere og antatt variasjon i disse driverne  

 

De viktigste driverne i vår modell er økonomisk vekst i inn- og utland, valutakurssvingninger og endringer i 

luftfartstilgjengeligheten. Under følger en forklaring av modellen, våre beregninger og antakelser. 

- Real-BNP vekst i Norge påvirker nordmenns disponible inntekt i reelle størrelser. Økt disponibel inntekt gjør 

at vi har mer penger å bruke på ferie, altså øker nordmenns forbruk på ferie. Ferieforbruket kan brukes i 

Nord-Norge, resten av Norge eller utlandet. Isolert vil økt vekst i Norge føre til en økning i innenlandske 

turister i Nord-Norge, men også en økning i utgående turister til både utlandet og resten av Norge.  

I et høyvekst-scenario legger vi til grunn tre prosent årlig vekst i real-BNP og i et lav-vekst scenario legger vi 

til grunn én prosent årlig vekst i real-BNP. Antakelsene om BNP-vekst i høyt og lavt utfall kan begrunnes med 

utgangspunkt i den historiske utviklingen i real-BNP. Nasjonalregnskapet viser at realveksten i fastlands-BNP 

i markedspriser var på 2,75 prosent i året fra 2003 til 2015. Dette er en periode hvor norsk økonomi har hatt 

lange gode perioder (i forkant av finanskrisen og mellom finanskrisen og oljekrisen) og vanskeligere perioder 

(finanskrise og oljekrise). Når vi antar at økonomien skal ha en lang god periode fra 2015 til 2030 er det derfor 

rimelig å legge anslagene over den historiske veksten siste ti år, og motsatt når vi antar at økonomien skal ha 

en dårlig periode. 

- Real-BNP vekst i utlandet påvirker tilsvarende utlendingers forbruk på ferie. Økt vekst gir økt forbruk til 

feriereiser og ferieforbruket kan brukes i Nord-Norge, resten av Norge eller andre steder. Isolert vil økt vekst 

i utlandet føre til en økning i innkommende turisme fra utlandet. Real-BNP vekst i utlandet holdes konstant i 

alle scenarier og settes til 2 prosent.  
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Antagelsen er basert på IMFs framskrivinger i World Economic Outlook, OECDs framskrivinger i Economic 

Outlook og vekstforventningene i Perspektivmeldingen 2017. IMF og OECD forventer en årlig vekst på noe 

over 2 prosent, men denne veksten trekkes i hovedsak opp av fremvoksende økonomier langt borte fra 

Norge, land som i dag har svært få turister i Norge. Finansdepartementet anslår en realvekst på rundt 2 

prosent i året for Norges handelspartnere.  

 

- Valutakursen til den norske krona påvirker den relative prisen på ferie i Norge i forhold til ferie i andre land. 

En sterk norsk krone vil gjøre det dyrere for utlendinger å feriere i Norge og billigere for nordmenn å feriere 

i utlandet. En svekket norsk valuta vil ha motsatt effekt. Relativt billigere feriereiser i Norge vil øke både 

utenlandsk etterspørsel etter feriereiser i Norge og innenlandsk etterspørsel etter feriereiser i Norge, på 

samme måte som relativt dyrere feriereiser i Norge vil redusere etterspørselen.  

I et lav-vekst scenario legger vi til grunn at valutakursen i 2030 vil være 10 NOK per Euro. Dette tilsvarer en 

valutasvekkelse på 12 prosent sammenlignet med 2015-nivå. I et høy-vekst scenario legger vi til grunn at 

valutakursen i 2030 vil være 7 NOK per Euro, en valutastyrking på 17 prosent sammenlignet med 2015-nivå. 

For enkelhets skyld antar vi ellers at utenlandske valutaer holder seg stabilt i forhold til hverandre. Valuta-

kursen har vært historisk svak de seneste årene og valutasvekkelsen ved lav vekst antas derfor å være mindre 

enn valutastyrkingen i et høy-vekst scenario.  

- Tilgjengelighet er en kombinasjon av pris på flyreiser, flytid, hyppighet på avganger (flere valg) og kostnad 

med å finne informasjon. Bedret tilgjengelighet vil gi billigere flyreiser, redusert flytid, hyppigere avganger og 

lavere kostnad med å finne informasjon. Dette vil redusere prisen på både innreise til og utreise fra Nord-

Norge i form av pris på selve reisen, og i form av uobserverbare kostnader på tid, tilpasning og innhenting av 

informasjon. Bedret tilgjengelighet vil øke antallet innkommende turister, men samtidig øke antallet 

utgående turister.  

Figur 21: Anslag for årlig prosentvis vekst i BNP. Kilde: Finansdepartementets Perspektivmelding 2017 
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I scenarioene med bedret tilgjengelighet kostnadene på alle tilgjengelighets-parameterne reduseres med 30 

prosent, mens i scenarioene med uendret tilgjengelighet vil kostnadene være uendret. Effektene av bedret 

tilgjengelighet forklares nærmere i kap. 6.2.3.  

- Produktivitetsvekst bestemmer sammenhengen mellom inntektsvekst og sysselsettingsvekst. Som følge av 

teknologisk framgang øker produktiviteten til en arbeider over tid. I praksis vil dette si at det over tid vil kreves 

færre sysselsatte for å tilby det samme produktet. I tråd med Perspektivmeldingen antar vi en årlig vekst i 

arbeidsproduktiviteten på 1,8 prosent.  

4.2.3. Fire scenariobeskrivelser 

I dette delkapittelet gir vi en virkelighetsbeskrivelse av hver av de fire scenarioene. Vi presenterer reiselivsrelatert 

forbruk, gjestedøgnsutvikling, verdiskapings- og sysselsettingsvekst og relaterer utviklingen til ulike plausible 

årsaker til at scenarioet er realisert. 

Scenario 1 – Befolkningens økte inntekter og forretningstrafikk gir vekst i sentrale strøk 

I første scenario har vi beregnet effektene på forbruk, verdiskaping, sysselsetting og kommersielle gjestedøgn av 

at den økonomiske veksten er høy, mens luftfartstilgjengeligheten forblir på dagens nivå.  

En realvekst på 3 prosent i året vil bidra til at nordmenn kan bruke stadig mer penger på ferie og reise, men siden 

vi antar at myndighetene ikke har satset på utbygging av luftfartsinfrastrukturen og flyselskapene har ikke lykkes 

med langdistansesatsninger har rutetilbudet holdt seg omtrent på 2015-nivå.  

Figur 22: Anslått forbruk etter segment i 2015 og 2030 i scenario 1. 2015-kroner. 

I dette scenarioet ligger norsk krone på 7 kroner per euro og utlandet vil derfor være relativt billig for nordmenn. 

Nordmenn vil bruke mer av det stadig voksende feriebudsjettet i utlandet. Vi beregner at nordlendingers forbruk 

i utlandet øker med 15 milliarder kroner, en realvekst på 150 prosent fra 2015. Innenlandsk turisme er den 

viktigste driveren for reiselivet i Nord-Norge også. Siden nordlendinger vil være rikere, vil man også bruke mer 

penger på ferie i Nord-Norge og resten av landet. Vi beregner at det totale turistforbruket øker fra 20 milliarder 

kroner i 2015 til i underkant av 29 milliarder 2015-kroner i 2030. Veksten vil først og fremst skyldes at nordmenn 

bruker mer penger i landsdelen både på ferie og yrkesreise.  
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Man kan se for seg at den sterke økonomiske veksten skyldes at nordnorsk næringsliv får inntekter fra olje-

utvinning i Barentshavet og åpning av enkelte felt utenfor Lofoten/Vesterålen, og/eller at prisene på råvarer som 

fisk og jernmalm er høye. Høy aktivitet i næringslivet vil skape forretningstrafikk, noe som vil merkes godt i 

overnattingsbransjen. Hotellene vil da få store inntekter fra norske forretningsreisende og kurs-/konferanse-

gjester, og vi beregner at segmentet nordmenn på hotell øker fra 1,9 millioner gjestedøgn i Nord-Norge i 2015 

til 2,9 millioner gjestedøgn i 2030, en vekst på 52 prosent. Utviklingen i turismen blant utlendinger vil være langt 

svakere, og vi beregner veksten i antall utenlandske gjestedøgn på hotell til 19 prosent. Tilgjengeligheten er 

antatt uendret og økningen i turisme vil derfor bestå av turister som ankommer Nord-Norge med bil. Vi beregner 

at camping-markedet vil ha en sterkere vekst enn hotellene. Gjestedøgn på camping og hyttegrender øker med 

98 prosent for nordmenn og 48 prosent for utlendinger i dette scenarioet.  

Figur 23: Kommersielle gjestedøgn i 2015 og 2030 etter overnattingsform og segment i scenario 1 

Våre beregninger gir omtrent 40 prosent høyere forbruk fra yrkesreisende fra 2015 til 2030. Utlendinger antas å 

bli stadig rikere med en realinntektsvekst på 2 prosent i året. Det er økonomisk vekst globalt sett, og en viss 

økende etterspørsel etter nordnorsk reiseliv, men svak luftfartstilgjengelighet vil føre til at veksten i utenlandske 

turister skjer i form av rundreiseturister i bil, buss og til vanns. En kronekurs på 7 euro demper reiselivseksporten.  

Figur 24: Verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen i 2015 og 2030 i scenario 1. Faste priser 2015. 
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Selv om nordlendinger vil bruke en større andel av feriebudsjettet på sine reiser til utlandet, og utlendinger vil 

oppleve at Norge er blitt veldig dyrt, beregner vi at verdiskapingen og sysselsettingen i næringen øker. 

Nordlendinger vil være langt rikere, og med de økte inntektene blir det vanlig å gå ut å spise og drikke, og 

kulturlivet vil oppleve at teatre og musikkfestivaler går godt. Vi beregner at reiselivsnærings verdiskaping øker 

med 56 prosent fra 8 milliarder kroner i 2015 til 12,5 milliarder 2015-kroner i 2030, mens sysselsettingen øker 

med 25 prosent.  

Scenario 2 – Utenlandsk rundreiseturisme gir vekst på sommeren, mens vintervekst skjer i kun byene 

I andre scenario har vi beregnet effektene på forbruk, verdiskaping, sysselsetting og kommersielle gjestedøgn av 

at den økonomiske veksten stagnerer, samtidig som luftfartstilgjengeligheten forblir på dagens nivå. Det vil si at 

både nordlendingers etterspørsel etter turisme på den ene side, og infrastrukturen, offentlig virkemidlerbruk og 

rutetilbudet på den andre side, holder seg på dagens nivå. 

Norsk økonomi er i en vanskelig situasjon etter at omstillingen fra oljeøkonomi til annen eksportindustri har blitt 

langt vanskeligere enn man så for seg når oljeprisen falt. Svak omstillingsevne i økonomien, eldrebølge og 

innstramming på oljepengebruk har gitt svake vekstimpulser til norsk økonomi, og offentlige investeringer i 

infrastruktur er blitt redusert som følge. Nye flyplasser er ikke blitt bygget, ingen flyplasser er utvidet, antall 

anbudsrutene er redusert og charterfondet er lagt ned. Langdistanserutene har holdt seg på stabilt nivå over tid. 

At norsk økonomi går trått har redusert verdien av norsk krone, og bedret norsk reiselivs kostnadsmessige 

konkurranseevne. Norge er billigere for utenlandske turister, og vi beregner at reiselivseksporten vil øke med 80 

prosent fra 7,3 milliarder norske kroner i 2015 til 13,3 milliarder 2015-kroner i 2030. Eksportveksten dempes av 

at flyrutetilbudet ikke er blitt bedre over tid, mens rundreiseturismen på land og til vanns vil øke kraftig. 

Hurtigruten er blitt en kjent merkevare globalt, mens nasjonale turistveger vil være blant de viktigste turist-

symbolene for markedsføring i utlandet. 

Figur 25: Anslått forbruk etter segment i 2015 og 2030 i scenario 2. Faste priser 2015. 

Selv om utlendingene vil strømme til Norge, vil det ikke være feststemning i hele reiselivet. Nordmenns forbruk 

på ferie vil vokse sakte. Selv om nordlendingers forbruk i utlandet vil gå noe ned på grunn av svak krone, vil 

veksten i nordmenns turistforbruk i Nord-Norge og resten av landet være svak. Næringslivet vil ha en svak vekst. 

I et slikt scenario er det sannsynlig at oljeselskapene og leverandørindustri gradvis fases vekk, uten at annen 

eksportindustri klarer å ta over oljenæringens posisjon som eksportinntektskilde. Hoteller og reiseliv rettet mot 
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yrkestrafikk og kurs/konferanse vil i så fall bli lidende. Byhotellene vil da slite med lønnsomheten, og flere av de 

store flyplasshotellene i landsdelen kan komme til å måtte legges ned. 

Overnattingssteder rettet mot internasjonal turisme vil gå godt, og hoteller- og campingplasser i naturskjønne 

distrikter som Helgeland, Lofoten/Vesterålen og Finnmark vil oppleve god gjestedøgnvekst. 

Figur 26: Kommersielle gjestedøgn i 2015 og 2030 etter overnattingsform og segment i scenario 2 

Vi beregner at verdiskapingen i reiselivsnæringen i Nord-Norge øker med 42 prosent fra 8 milliarder kroner i 2015 

til 11,4 milliarder 2015-kroner i 2030. Gitt en produktivitetsvekst i tråd med Perspektivmeldingen vil 

sysselsettingen øke med 8 prosent. Næringens vekst skyldes at utlendinger vil bruke langt mer penger i 

landsdelen enn tidligere, mens nordmenns ferieforbruk vil vokse sakte. Lokalbefolkningens forbruk av serverings- 

og kulturtjenester vil også vokse sakte.  

Figur 27: Verdiskaping og sysselsetting innen nordnorsk reiselivsnæring i 2015 og 2030 i scenario 2. Faste priser 2015. 
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Scenario 3 – Hele landsdelen er hot-spot for opplevelsesturisme på vinteren 

I tredje scenario har vi beregnet effektene på forbruk, verdiskaping, sysselsetting og kommersielle gjestedøgn av 

at den økonomiske veksten i Norge stagnerer, samtidig som luftfartstilgjengeligheten blir sterkt forbedret. Det 

vil si at nordlendingers etterspørsel etter turisme stagnerer, mens infrastrukturen, offentlig virkemiddelbruk for 

flytrafikken og rutetilbudet blir langt bedre. 

I dette scenariet sliter norsk økonomi i oppoverbakke. En svak vekst kan komme av at omstillingen fra oljebasert 

økonomi til framtidsrettet eksportindustri blir vanskelig for norsk næringsliv. Svak vekst kan komme av at 

framtidens teknologi utvikles i andre land som USA, Sverige og Kina. Norge kan på sin side slite med å håndtere 

høye forventninger til offentlige tjenester i kombinasjon med en eldre befolkning og et høyere arbeids-

ledighetsnivå. I en slik situasjon kan man se for seg vekst i lavproduktive deler av norsk økonomi, blant annet 

innen helse og omsorg, men også tjenestenæringer, deriblant norsk reiseliv. I en slik vanskelig situasjon kan 

reiselivsnæringen brukes aktivt for å skape arbeidsplasser, og samtidig satse på distriktene og øke eksporten til 

landet. I dette scenarioet antar man at myndighetene legger godt til rette for norsk reiseliv gjennom nye 

flyplasser på Helgelandskysten, i Lofoten og Finnmark, ny rullebane på Gardermoen, sterk satsning på anbuds-

ruter og satsning på charterfondet. Myndighetenes satsning antas å sammenfalle med SAS og Norwegians 

satsning på langdistanseflygninger til USA og Asia med økt antall flygninger og reduserte priser på luftfart som 

følge. 

Figur 28: Anslått forbruk etter segment i 2015 og 2030 i scenario 3. Faste priser 2015. 

Vi beregner at økt kostnadsmessig konkurranseevne og økt tilgjengelighet fører til doblete eksportinntekter fra 

reiselivet fra 7,3 milliarder kroner i 2015 til 14,9 milliarder 2015-kroner i 2030. Nordmenn vil ikke ha blitt mye 

rikere, men Sør-Norge og Nord-Norge er bedre knyttet sammen av flytilbudet. Vi beregner en forbruksvekst på 

48 prosent fra norske turister i nord. Utlandet vil være dyrere for nordlendinger, men på grunn av flere og 

billigere fly enn tidligere øker nordlendingenes forbruk svakt.  

Vi mener kombinasjonen av svak valutakurs og økt luftfartstilgjengelighet vil føre til at opplevelsesturismen i 

Nord-Norge vil ta av ytterligere. I en sitasjon med fortsatt god kostnadsmessig konkurranseevne vil utlendinger 

komme til Nord-Norge både sommer og vinter, og antall utenlandske gjestedøgn på hotell og camping vil øke. Vi 

beregner en økning på henholdsvis 113 prosent på hotell og 67 prosent på camping. Veksten vil være noe 

sterkere på hotell da en større andel av turistene kommer med fly enn tidligere, blir kortere, men bruker mer 

penger enn før. Det vil også være vekst i rundreiseturisme, og campingplassene vil kunne oppleve trengsel i 
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sommerhalvåret. I dette scenarioet vil forretningshotell i Bodø og Tromsø ikke oppleve den helt store veksten, 

og det er naturlig for dem å vri seg mot høyt betalende turister, gjerne amerikanere og kinesere som er villig til 

å investere mye for kombinasjonen av komfort og naturopplevelser.  

Figur 29: Kommersielle gjestedøgn i 2015 og 2030 etter overnattingsform og segment i scenario 3. Faste priser 2015. 

Deler av reiselivsnæringen i Nord-Norge vil gå svært godt. Distrikter som Helgeland og Lofoten vil være langt mer 

tilgjengelig for internasjonale turister. Disse regionene har spektakulær natur og kan by på utrolige 

naturopplevelser, og vil sannsynligvis ha sterk turistvekst, særlig på vinteren. Luftfartstilgjengelighet har vært en 

flaskehals for vintervekst. I en by som Tromsø vil man fortsatt ha gode inntekter fra nordlysturismen vinterstid, 

mens Bodø vil nok slite mer. Reiselivet i Bodø har vært mer rettet mot norsk næringsliv og norsk turisme, 

segmenter som vil gå svakt i dette scenarioet. Vi beregner at verdiskapingen øker med 50 prosent, mens 

sysselsettingen øker med 13 prosent. 

Figur 30: Verdiskaping og sysselsetting innen nordnorsk reiselivsnæring i 2015 og 2030 i scenario 3. Faste priser 2015.

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Nordmenn - hotell Nordmenn - camping Utlendinger - hotell Utlendinger - camping

M
ill

io
n

er
 g

je
st

ed
ø

gn

2015 2030

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2030

M
ill

ia
rd

er
 k

ro
n

er

0

5

10

15

20

25

2015 2030

Tu
se

n
 s

ys
se

ls
at

te



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 0  R A P P O R T  

 

Scenario 4 – Økte inntekter og god tilgjengelighet gir vekst på tvers av regioner og sesonger 

I fjerde scenario har vi beregnet effektene på forbruk, verdiskaping, sysselsetting og kommersielle gjestedøgn av 

at den økonomiske veksten i Norge er god, mens luftfartstilgjengeligheten stadig forbedres.  

I dette scenarioet er norsk økonomi i god vekst etter de svake årene som følge av oljekrisen rundt 2015. Vi kan 

anta at omstillingen etter hvert har lykkes, at næringslivet har omstilt seg til produktive næringer og at velferds-

veksten er god. Norske myndigheter vil i dette scenarioet være opptatt av å spre verdiskapingsveksten i Nord-

Norge, og derfor satse på utbygging av nye og gamle flyplasser, samt charterfond og anbudsruter. Vi ser også for 

oss at SAS og Norwegians satsning på direkteruter til og fra USA og Asia har gitt mange flere langdistanseruter til 

og fra Norge. God tilgjengelighet til Nord-Norge kombinert med en sterk norsk krone vil føre til at mange 

nordlendinger tar ferie i utlandet. Vi beregner at nordlendingers forbruk i utlandet øker med nær 180 prosent.  

Figur 31: Anslått forbruk etter segment i 2015 og 2030 i scenario 4. Faste priser 2015. 

 

I en situasjon der norsk økonomi går godt vil en sterk krone virke dempende på etterspørselen fra utlendinger, 

mens et godt flytilbud er positivt for internasjonal turisme. Vi beregner at utlendingers forbruk i Norge øker med 

i underkant av 43 prosent, fra 7,3 milliarder kroner i 2015 til 10,4 milliarder 2015-kroner i 2030. Vi beregner at 

nordmenns forbruk i Nord-Norge øker med 60 prosent, og forretningssegmentet også øker med 60 prosent. 

Kombinasjon av vekst i norsk økonomi og økt tilgjengelighet luftveien vil bidra til å øke hotellgjestedøgn. Økt 

antall forretningsreisende vil bidra til gode tider for hoteller i Bodø og Tromsø, særlig ved flyplassene, mens nye 

flyplasser i Helgeland og Lofoten vil gi hotellvekst særlig på vinteren. Vi tror aktører i Lofoten vil evne å utnytte 

at regionen er internasjonalt kjent, og har potensial til å kunne tiltrekke seg store bedrifter og konferanser fra 

hele verden.  
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Figur 32: Kommersielle gjestedøgn i 2015 og 2030 etter overnattingsform og segment i scenario 4 

I dette scenarioet vil den sterke norske kronene svekke rundreiseturismen relativt til andre typer turisme. 

Regioner med svakere tilgjengelighet luftveien vil i så fall bli skadelidende. Eksempelvis vil da Nordkappturismen 

vokse svakt, mens baseturisme i Alta vil ha sterk vekst. Alta vil tjene på hyppigere flyavganger til Gardermoen 

med god forbindelse til de største byene i Tyskland og andre deler av Europa. At rundreiseturismen går tråere 

gir seg utslag i lavere gjestedøgnsvekst på campingplasser enn på hotell. 

Alt i alt vil reiselivsnæringen gå godt i dette scenarioet også. Det vil være vekst i de fleste segmenter og selv om 

den sterke kronekursen vil øke nordlendingers forbruk i utlandet og dempe utlendingers forbruk i Norge, vil økt 

tilgjengelighet bidra til at flere nordmenn og utlendinger likevel velger Nord-Norge som destinasjon, særlig på 

vinteren. En sterk inntektsvekst vil føre til at lokalbefolkningen i større grad velger å spise ute og nyte kulturlivets 

goder. Vi beregner at reiselivsnæringen vokser med 60 prosent til en verdiskaping på 12,9 milliarder 2015- kroner 

i 2030, mens sysselsettingen i næringen øker med 23 prosent.  

Figur 33: Verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen i 2015 og 2030 i scenario 4. Faste priser 2015. 
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4.2.4. Resultat: Reiselivets vekst er robust for svingninger i norsk økonomi 

På bakgrunn av vår enkle prognosemodell kan vi beregne reiselivsrelatert forbruk, verdiskaping og sysselsetting 

i næringen og utvikling i gjestedøgn. 

Hovedresultatet av analysene er at reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien som helhet. 

Reiselivets inntekter kommer fra nordmenn og utlendinger på ferie, forretningsreisende og lokalbefolkning. De 

fire ulike hovedmarkedene vil til dels reagere motsatt av hverandre i ulike økonomiske situasjoner. Svingninger i 

den økonomiske utviklingen vil ikke slå ut i like store svingninger i reiselivets inntektsgrunnlag, da svak (sterk) 

utvikling i nasjonale markeder motsvares av sterk (svak) utvikling i internasjonale markeder. Våre beregninger 

tilsier en realvekst i reiselivsrelatert forbruk på mellom omtrent 45 prosent i det svakeste scenarioet (scenario 1) 

og 65 prosent i det sterkeste scenariet (scenario 3). Figuren under viser totalt reiselivsrelatert forbruk fordelt på 

nordmenns, utlendingers og norske næringers forbruk i 2030. En 30 prosent forbedret tilgjengelighet slår ut i 

omtrent 1,5-2 milliarder 2015-kroner økt turistforbruk på tvers av de økonomiske ulike økonomiske situasjonene. 

Figur 34: Reiselivsrelatert forbruk i Nord-Norge i 2015 og i fire scenarier i 2030. 2015-kroner 

 

Våre beregninger tilsier at den sterkeste veksten i reiselivsrelatert forbruk i Nord-Norge kommer i scenarioet 

med lav økonomisk vekst kombinert med økt tilgjengelighet luftveien. Dette er en situasjon hvor norsk krone er 

lav og reiselivets kostnadsmessige konkurranseevne høy, samtidig som økt antall direkteruter mellom Norge, 

Europa, USA og Asia har gjort landsdelen tilgjengelig for reiser hele året. Kombinasjonen av god kostnadsmessig 

konkurranseevne og bedret tilgjengelighet gir en dobling i reiselivseksporten fra landsdelen. Når i tillegg utlandet 

er blitt dyrere for andre nordmenn, motvirkes de negative konsekvensene av en svak utvikling i nordmenns 

feriebudsjett. I scenariene med høy økonomisk vekst er veksten i eksport på mellom 25 og 40 prosent, altså mye 

svakere, men svak utvikling i utlendingers forbruk oppveies til dels av en bedre utvikling i nordmenns og norske 

næringers reiseforbruk. 

Variasjon i økonomisk vekst og luftfartstilgjengelighet slår ut i ulik vekst innen segmenter av kommersielle 

overnattinger. I scenario 3, hvor vi beregner høyest vekst i det reiselivsrelaterte forbruket, er det sterkest vekst 

i segmentet utlendinger på hotell. Vi mener økt tilgjengelighet og god kostnadsmessig konkurranseevne vil slå ut 
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i vekst i langhelgturisme, særlig i vinterhalvåret når turister har mindre tid til rådighet. Flere regioner vil bli mer 

tilgjengelig luftveien og oppleve vekst fra nordlysturisme. Flere direkteruter fra Norge til USA og Asia gjør at 

framtidens nordlysturister i større grad kommer fra andre verdensdeler enn dagens nordlysturister. I scenario 2, 

hvor den kostnadsmessige konkurranseevnen er bedret mens tilgjengeligheten er lik som i dag, mener vi økt 

reiselivseksport vil slå ut i tradisjonell rundreiseturisme på sommeren, siden tilgjengeligheten luftveien er 

uendret. Det gir sterk vekst i utenlandske gjestedøgn på camping.  

Figur 35: Totalveksten innen kommersielle gjestedøgn fra 2015 til 2030 i de fire scenariene. Per segment og samlet sett.  

Reiselivsnæringen defineres som næring ved at bedriftene og bransjene selger til mennesker på reise. Store deler 

av reiselivsnæringen selger også varer og tjenester til lokalbefolkningen og lokalt næringsliv. Inntekter fra 

lokalbefolkningen og lokalt næringsliv vil avhenge av den generelle økonomiske utviklingen i Nord-Norge, og er 

uavhengig av flytilbudet til og fra landsdelen. Vi har beregnet hvordan reiselivsnæringens verdiskaping og 

sysselsetting vil påvirkes i de ulike scenarioene. Se figuren under. 

Figur 36: Verdiskaping og sysselsetting i 2015 og i fire scenarier i 2030. 2015-kroner. 
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Vi beregner at reiselivsnæringen vil ha noe sterkere vekst i verdiskaping og sysselsetting i scenariene med høy 

økonomisk vekst i Nord-Norge, til tross for at det reiselivsrelaterte forbruket øker mer i lavvekstscenariene. Dette 

skyldes at inntektene fra lokalbefolkningen og lokalt næringsliv øker mest når den økonomiske veksten er høy. 

Vi beregner at reiselivsnæringens verdiskaping øker mest i en situasjon med økonomisk vekst kombinert med 

økning i luftfartstilgjengelighet. Fortsatt er variasjonene i vekst mellom scenarioene lav, fra 45 prosent for 

scenarioet med lavest vekst (scenario 2) til 65 prosent for scenarioet med høyest vekst (scenario 4). I scenario 2 

øker sysselsettingen øker med 1500 ansatte, omtrent 8 prosent, mens i scenario 4 øker sysselsettingen med 4000 

ansatte, omtrent 24 prosent. En svakere sysselsettingsvekst enn verdiskapingsvekst følger av produktivitetsvekst 

over tidsperioden.  
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6. Vedlegg 

6.1. Redegjørelse for Menons luftfartsindeks 

Menons lufthavnindeks forteller hvor god sivil luftfartsdekning et gitt område i Norge har. Indeksen er en slags 

infrastruktur- og sentralitetsindikator, som kan benyttes som inndata i evaluering av infrastrukturinvesteringer 

innen samferdsel og økonomiske modeller med regionalt fokus. Ved evaluering av investeringer i samferdsel kan 

man kjøre sensitivitetsanalyse for nedbygging, oppbygging, flytting eller erstatninger av lufthavner. I regionale 

økonomiske modeller kan indeksen fungere som et mål for evnen til å tiltrekke seg økonomisk aktivitet og som 

et mål for transportkostnader. I det følgende vil vi redegjøre for metodikken bak indeksen med basis i lufthavn-

kategoriene og vektlegging av avstander: 

Lufthavnkategorier: Ved utregning av denne indeksen skiller vi mellom fem ulike lufthavnkategorier 

med basis i Avinors størrelsesklassifikasjon; fra minst til størst dreier det seg om lokale lufthavner, 

regionale lufthavner, nasjonale lufthavner, store lufthavner og nasjonal hovedlufthavn. Hvilken kategori 

en lufthavn er plassert i forteller noe om trafikktilbudet og satsningsnivået for vedkommende lufthavn. 

Bakgrunnen for å ta utgangspunktet i Avinors inndeling er et ønske om en oversiktlig, gjennomtenkt og 

intersubjektiv klassifisering, som i mindre grad er sensitiv for midlertidige svingninger i trafikktall. 

Inndelingen ivaretar disse hensynene godt, selv om det åpenbart også eksisterer en del variasjon i 

størrelse på lufthavnene innad i hver kategori. 

Av Avinors 45 lufthavner har én status som nasjonal hovedlufthavn, tre som store lufthavner, fire som 

nasjonale lufthavner, ni som regionale lufthavner og 28 som lokale lufthavner. I tillegg til Avinors 

lufthavner har vi inkludert de fem ikke-Avinor-lufthavnene i Norge som driver sivil rutebasert luftfart. 

Ut ifra ikke-Avinor-lufthavnenes trafikktall og rutetilbud har vi kategorisert Moss lufthavn og Sandefjord 

lufthavn Torp som nasjonale lufthavner, mens Notodden flyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, Stord 

lufthavn og Ørland hovedflystasjon er kategorisert som lokale lufthavner. Fly- og helikopterplasser som 

utelukkende foretar private oppdragsflygninger, tilhører klubber, Luftforsvaret eller Helse-Norge, eller 

står for andre private og offentlige ikke-rutebaserte flygninger, er holdt utenfor analysen. Disse fly- og 

helikopterplassene har jevnt over mindre betydning for siviltrafikkens fremkommelighet i Norge, og 

inkludering av dem i indeksutregningene ville gitt et misvisende bilde av hvor god luftfartsdekningen i 

deres nærliggende områder er. 

Avstander: I beregningene av Menons luftfartsindeks for en gitt kommune tar vi i bruk avstandene 

mellom kommunesenteret og de nærmeste lufthavnene som oppfyller hver av de fem lufthavn-

funksjonene; det vil si den lokale lufthavnfunksjonen, den regionale lufthavnfunksjonen, den nasjonale 

lufthavnfunksjonen, stor lufthavnfunksjonen og nasjonal hovedlufthavnfunksjonen. Avstandene fra 

kommunesentre og lufthavner er hentet ut fra avstandsberegningene til Gule Sider. Vi har valgt å 

benytte raskeste reisevei fremfor korteste reisevei, idet dette er veien som normalt brukes. Tilsvarende 

er reiseavstand preferert over reisetid som avstandsmål, fordi målet er mer robust over tid. I tilfeller der 

ferger trafikker kjøreruten har vi omregnet ett minutts tid på ferge til én kilometer. Ventetid er ikke 

inkludert eksplisitt. Innad på Svalbard foregår trafikken ved ikke-rutebaserte flygninger. Her regnes 

reiseavstanden som det dobbelte av luftlinjen. 

Maksimal reiseavstand mellom kommunesenter og lufthavn for å ha noe som helst innflytelse på 

luftfartsdekningen er satt lik 400 kilometer. Etter hvert som avstanden reduseres, tilskrives lufthavnene 

lineært mer vekt. Istedenfor å tillegge den nest nærmeste lokallufthavnen betydning, har vi valgt å 
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vektlegge den lokale lufthavnfunksjonen relativt mye, ut ifra en betraktning om at ulike lokale lufthavner 

primært oppfyller det samme behovet. Generelt reflekterer en kommunes avstand til nærmeste 

lufthavn for en gitt lufthavnfunksjon i hvilken grad det respektive behovet er dekket. Kommunene vil 

ikke premieres ytterligere for de nest nærmeste lufthavnene for hvert behov. Den lokale lufthavn-

funksjonen vektlegges en tredel og de andre lufthavnfunksjonene vektlegges en seksdel. En lufthavn 

kan oppfylle alle lufthavnfunksjonene på eget og lavere størrelsesnivåer. Målet skaleres til slutt, slik at 

vi oppnår en indeks fra 1 til 100. 

Matematisk tilsvarer dette at Menons geografiske luftfartsindeks for kommune 𝑖, 𝑚𝑔𝑙𝑖𝑖, er gitt ved: 

(1) 𝑚𝑔𝑙𝑖𝑖 = ∑ 𝑠𝑚𝑔𝑙𝑖𝑣𝑘(𝑖) ∗ min(𝐴 − 𝑎𝑖,𝑘(𝑖), −𝑏𝑓𝑖,𝑘(𝑖), 0)𝐾(𝑖)=5
𝑘(𝑖)=1 , hvor ∑ 𝑣𝑘(𝑖) = 1𝐾(𝑖)=5

𝑘(𝑖)=1  for alle 𝑖 

der 𝑘(𝑖) = 1,2,3,4,5 henviser til lufthavnene som dekker hvert av kommune 𝑖 sine lufthavnbehov i stigende 

størrelsesorden, 𝑠𝑚𝑔𝑙𝑖  er en skaleringsfaktor for å sikre at indeksen går fra 1 til 100, 𝑣𝑘(𝑖) er vektingen for 

lufthavnbehov 𝑘 innen kommune 𝑖, 𝐴 er maksimal reiseavstand målt i kilometer for å ha betydning, 𝑎𝑖𝑘  er 

reiseavstanden på land mellom kommune 𝑖 og lufthavn 𝑘(𝑖) målt i kilometer, 𝑏 er omregningskoeffisienten 

mellom tid på ferge og reiseavstand målt i kilometer per minutt, og 𝑓𝑖,𝑘(𝑖) er tiden på ferge mellom kommune 

𝑖 og lufthavn 𝑘(𝑖) målt i minutter. 

Vår parameterfastsettelse tilsvarer 𝐴 = 400, 𝑏 = 1, 𝑣1(𝑖) =
1

3
 og 𝑣2(𝑖) = 𝑣3(𝑖) = 𝑣4(𝑖) = 𝑣5(𝑖) =

1

6
 og 𝑠𝑚𝑔𝑙𝑖 =

1

4
. 

Setter vi inn for disse verdiene i likning (1), blir luftfartsindeksen: 

(2) 𝑚𝑔𝑙𝑖𝑖 =
min(400−𝑎𝑖,1(𝑖)−𝑓𝑖,1(𝑖),0)

12
+

min(400−𝑎𝑖,2(𝑖)−𝑓𝑖,2(𝑖),0)

24
+

min(400−𝑎𝑖,3(𝑖)−𝑓𝑖,3(𝑖),0)

24
+

min(400−𝑎𝑖,4(𝑖)−𝑓𝑖,4(𝑖),0)

24
+

min(400−𝑎𝑖,5(𝑖)−𝑓𝑖,5(𝑖),0)

24
 

Ved aggregering fra likning (2) opp til høyere geografiske nivåer vektes luftfartsindeksene etter folketallene fra 

den siste nasjonale folketellingen. Med andre ord vektlegger vi kommunene etter befolkningsstørrelse når vi 

regner ut luftfartsindeksene for fylkene, landsdelene og hele landet. Matematisk blir dermed den geografiske 

luftfartsindeksen for region 𝐼, 𝑀𝐺𝐿𝐼𝑗: 

(3) 𝑀𝐺𝐿𝐼𝐼 =
∑ 𝑚𝑔𝑙𝑖𝑖

𝑁(𝐼)
𝑖=1 𝑏𝑒𝑓𝑖

∑ 𝑏𝑒𝑓𝑖
𝑁(𝑗)
𝑖=1

 

hvor 𝑏𝑒𝑓𝑖  er befolkningsstørrelsen i kommune 𝑖 og 𝑁(𝐼) er antall kommuner i region 𝐼. 

6.2. Effekter av driverne i vår prognosemodell 

I tillegg til å velge utfall for de viktigste driverne i modellen må vi også vurdere effekten av de ulike driverne på 

etterspørselen. Her gjør vi antakelser om inntekts-, pris og tilgjengelighetselastisiteter på etterspørselen etter 

reiser. 

6.2.1. Inntektselastisitet  

Omfanget av feriereiser avhenger sterkt av økonomisk utvikling og ble beskrevet i avsnitt 4.1.1. I en 

scenarioanalyse må effekten av økonomisk vekst fanges opp. Det gjøres gjennom en antatt inntektselastisitet på 

feriereiser kombinert med ulike vekstprognoser i scenarioene. Aalen, Iversen, & Jakobsen (2015) finner en 

inntektselastisitet på over 2, mens UNWTO & ETC (2009) sier at forholdet mellom BNP-vekst og vekst i 
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internasjonal turisme er 1,3 globalt sett. På feriereiser til og fra Nord-Norge antar vi en inntektselastisitet på 1,5 

i intervallet mellom de to anslagene. Med en fastsatt inntektselastisitet antar vi implisitt at verdens totale 

reisebudsjett bestemmes av den økonomiske utviklingen.  

6.2.2. Effekt av Valutakurs 

I scenariomodellen antar vi at valutakursen har en 1-til-1 effekt på utenlandsk etterspørsel i Norge og norsk 

etterspørsel i utlandet. Dette er i tråd med Aalen, Iversen, & Jakobsen (2015). Det vil si at 1 prosent svekkelse av 

den norske krona vil føre til en etterspørselsendring på 1 prosent etter norske feriereiser fra utlandet, og en 

reduksjon på 1 prosent i norsk etterspørsel etter utenlandsferier.  

6.2.3. Effekt av tilgjengelighet flyveien 

Vi stykker tilgjengelighet opp i fire komponenter som alle spiller inn på hvor tilgjengelig en destinasjon er.  

- En priskomponent, 

- en reisetidskomponent, 

- en tilpasningskomponent, og 

- en informasjonskomponent. 

Pris 

Redusert pris på flyreisen vil redusere den totale prisen på en feriereise til Nord-Norge. På bakgrunn av 

kartlegging av utenlandske turisters forbruk fra Innovasjon Norges Turistundersøkelse antar vi at utenlandske 

feriereisende bruker omtrent 1/3 av prisen på feriereisen på fly. Prisendringer på hele reiseopplevelsen vil 

påvirke etterspørselen tilsvarende valuta. Siden fly utgjør 1/3 av prisen på reise, vil 1 prosent reduksjon i flypris 

øke etterspørselen med 0,33 prosent. 

Reisetid 

I tråd med at tid er et knapt gode som beskrevet i kapittel 4.1.6, har tiden brukt til å reise til og fra Nord-Norge 

en kostnad. Reduksjon i reisetiden til Nord-Norge vil dermed være med å redusere totalkostnaden på en ferie i 

Nord-Norge.  

Tilpasning 

Tidspunktene en gitt reise er mulig å foreta kan være avgjørende for valg av destinasjon for en feriereise. 

Ugunstige reisetidspunkt medfører en reisekostnad i form av at den reisende må tilpasse seg. Er denne kostnaden 

for høy vil den reisende velge en annen destinasjon. Bedre tilgjengelighet trenger derfor ikke kun bety kortere 

reisetid, men også at det finnes flere mulige reisetidspunkt eller bedre tilpassede reisetidspunkt.  

Informasjon 

Å tilegne seg informasjon er forbundet med letekostnader for turister. Et reisebyrå kan for eksempel ha kunnskap 

om en rekke ulike reisemåter for å komme seg til Nord-Norge. En potensiell turist til Nord-Norge i USA sitter 

derimot ikke på kunnskapen om alle de ulike reisemåtene, men vet at man kan søke på nett eller kontakte et 

reisebyrå. En rekke søkemotorer på internett er spesialtilpasset flyreiser og gjennom disse vil man kunne finne 

mye informasjon til en lav kostnad. Samtidig utnytter søkemotoren tilgjengelig informasjonen søkemotoren har 

tilgang på. Det fører gjerne til at muligheter fra lokale eller mindre tilbydere ikke blir fanget opp. Turisten i USA 

kan forsøke å finne ut av disse mulighetene, men det vil innebære en investering av tid og medføre kostnader. 
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Den potensielle turisten kan forsøke et reisebyrå, men dette vil også medføre ekstrakostnader både i form av tid 

og reisebyråets påslag.  

Bedret tilgjengelighet kan i tillegg til redusert tids- og tilpasningskostnad, føre til at det er lettere å finne en 

tilfredsstillende reisemåte til Nord-Norge. Personer som i utgangspunktet ønsker å reise til Nord-Norge, men ikke 

finner det rette alternativet, vil dermed ha en høyere sannsynlighet for å finne dette rette alternativet når man 

tar høyde for at informasjon har en kostnad.  

Hvor mye utgjør de ulike tilgjengelighetskostnadene av total reisekostnad? 

Både vinter og sommer har en gjennomsnittlig utenlandsk turist et totalforbruk på rundt 20 000 NOK i Norge. 

Varigheten av reisen er kortere om vinteren, men dette kompenseres med et høyere døgnforbruk.  

Utenlandske turister til Nord-Norge kommer fra ulike steder og dette vil selvsagt påvirke reisetiden. For å forsøke 

å finne effekten av redusert reisetid gjør vi et anslag om at en gjennomsnittlig utenlandsk turist bruker 10 timer 

på reisen til Nord-Norge. Tilpasningskostnader og letekostnader er mindre kvantifiserbare, men bør være 

betydelige. Vi antar derfor at tilpasnings- og letekostnader til sammen er like store som tidskostnaden på reisen. 

Utenlandske turister med fly til Nord-Norge har i gjennomsnitt høy inntekt og bør dermed ha en relativt høy 

alternativkostnad på sin tidsbruk. Lønn brukes ofte som alternativkostnad på tid. Vi antar en alternativkostnad 

per time på 500 kroner, noe som vil implisere en gjennomsnittlig inntekt på ca. 900 000 kroner. 

Setter vi sammen dette regnestykket, vil den totale reisekostnaden bli:  

Variabel Målt i NOK 

Pris på reise 20 000 NOK 

- hvorav 1/3 fly 6 667 NOK 

Reisetidskostnad 500 NOK* 10 = 5 000 NOK 

Tilpasnings- og letekostnad 5 000 NOK 

  

Total reisekostnad 30 000 NOK 

 

Gjennomsnittlig antar vi dermed at kostnadene på reisetid, tilpasning og informasjonsinnhenting utgjør 50 

prosent av den betalte reiseprisen. Elastisiteten på 1 for valutakurs impliserer en elastisitet på 1,5 for total 

reisekostnad når 33 prosent av kostnadene ikke er prisen på reisen. For en flyreisende vil den totale reise-

kostnaden reduseres med ca. 11 prosent når kostnaden på alle tilgjengelighetskomponentene går ned med 20 

prosent. 11 prosent av total reisekostnad tilsvarer 17 prosent av den faktisk betalte prisen for reisen. 

 

 


