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Innledning

Tyskernes forventninger og ferieplaner for sommeren

Denne rapporten gir et innblikk i tyskernes forventninger til årets 
sommerferie.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva norsk reiselivsnæring kan 
forvente av det tyske markedet under koronaepidemien. 

Undersøkelsen er utarbeidet av Epinion og Gyger på oppdrag fra 
Innovasjon Norge. Det er gjennomført 2.000 intervju i uke 27 (29.6-5.7) 
blant et representativt utvalg fra hele Tyskland. Det er gjennomført 
tilsvarende undersøkelser i Norge og Danmark, resultatene sammenlignes 
noen steder i rapporten .

Resultatene må ses i lys av at det ikke var mulig for tyskere å reise til 
Norge i perioden da datainnsamlingen ble gjennomført. Regjeringen har 
signalisert at de tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i 
Schengen- og EU/EØS-land fra 15. juli, dersom smittesituasjonen tilsier 
det. Tyskerne reiser normalt på ferie noe senere på sommeren enn det 
som er vanligst i Norden. Mange tyskere planlegger sannsynligvis å reise i 
august eller september.

Rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra undersøkelsen. I 
tillegg til rapporten er det utarbeidet en mer detaljert bakgrunnsrapport. 
Samtlige rapporter er tilgjengelig på Innovasjon Norge sine nettsider. 

God leselyst!



Hovedfunn

Oppsummering av tyskernes reiseadferd sett i lys av 
koronaepidemien

Tyskerne er mer tilbøyelige 
til å reise utenlands i sommer 

enn nordmenn og dansker.

Mange tyskere vil til Norge 
både i sommer i høsten og til 

vinteren. 

Koronakrisen gjør mange 
tyskere bekymret for å reise. 

De er mer bekymret enn 
nordmenn og dansker.

Kun litt under hver tredje 
tysker oppgir at de kjenner 

godt til hva man kan gjøre og 
oppleve på en norgesferie.

© Bård Basberg/Loen Skylift



TEMA 1: 
Hva er tyskernes forventninger til 
årets sommerferie?

Hvor stor andel blir hjemme? Hvor stor andel reiser utenlands og er det mange 
som vil reise til Norge? Er tyskerne tilbakeholdne med å planlegge ferien?

© CH - Visitnorway.com
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Tyskernes forventninger til årets sommerferie

Usikre tider gjør at mange 
tyskere avventer

Hvor godt stemmer følgende påstande med dine ferieplaner i sommer?
(n=2000)

• 22 prosent vil reise akkurat slik de 
pleier i sommer. Det er betydelig flere 
av de som vil reise til utlandet som vil 
reise slik de vanligvis gjør. Andel for 
denne gruppen er på om lag 40 
prosent.  

• Flertallet er skeptisk til å bestille noe på 
forhånd og mange er opptatt av å sikre 
seg at bestillinger kan gjøres om. 

• Det er flere i Tyskland enn i Danmark 
og Norge som venter med å reise til de 
kan dra til utlandet igjen. 

46% 47%
37%

9%

32% 28%

27%

13%

10% 12%

15%

16%

5% 6%
7%

20%

5% 6%
11%

38%

2% 2% 3% 3%

Jeg synes det er vanskelig
å planlegge en ferie når alt

er så usikkert og endrer
seg hele tiden

Jeg vil ikke bestille noe på
forhånd, men se tiden an

Jeg venter med å reise på
ferie til jeg kan reise til

utlandet uten
begrensninger igjen

Jeg kommer til å reise på
sommerferie helt som jeg

pleier

Helt enig Delvis enig Verken / eller Delvis uenig Helt uenig Vet ikke
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Tyskernes forventninger til årets sommerferie

En fjerdedel av tyskerne 
planlegger å reise utenlands i 
sommer

Har du på nåværende tidspunkt planer eller overveielser om å feriere, med 
overnattinger, sommeren 2020?
(n=2000)

• 26 prosent av tyskerne (de røde 
søylene) planlegger å reise til utlandet 
denne sommeren. 15 prosent vil kun 
reise på ferie til utlandet og 11 prosent 
vil både reise til utlandet og i Tyskland. 

• De yngste vil i større grad reise 
utenlands (se side 10)

• I motsetning til nordmenn og dansker 
ønsker færre tyskere utelukkende å 
feriere i eget land. Det er flere tyskere 
utlandet*. Undersøkelsen i Tyskland er 
gjennomført i uke 27, i Norge ble 
undersøkelsen gjennomført i mai.  

27%

15%
11%

42%

5%

Ja, feriereiser i
Tyskland

Ja, feriereiser i
utlandet

Ja, både feriereiser
i Tyskland eller

utlandet

Nei, verken
feriereiser i

Tyskland eller
utlandet

Vet ikke

* Se rapport om de norske og danske reiseforventninger i sommer på Visitnorway.no/innsikt.

26%
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Tyskernes forventninger til årets sommerferie

Norge kommer høyt på listen 
over land tyskere vil reise til i 
sommer

Hvilke land planlegger du eller overveier du å besøke på en ferie denne 
sommeren? (Top 10)

• Selv om det var uklart om det vil bli mulig å 
reise til Norge da undersøkelsen ble 
gjennomført, er det mange tyskere som 
vurderer å reise til Norge i sommer.

• Norge kommer høyt på listen over land 
tyskerne vurderer å reise til. Det er kun fem 
land foran Norge på listen over land de 
vurderer som aktuelle å reise til i sommer.

• En stor andel reiser kun innenlands eller blir 
hjemme. Av de som planlegger å reise til 
utlandet er det 12 prosent som vurderer Norge 
som et aktuelt reisemål. 

2,2%

2,7%

2,8%

3,1%

3,2%

3,4%

3,6%

3,7%

4,2%

3,1%

Tyrkia

Danmark

Nederland

Kroatia/Slovenia/Montenegro

Frankrike

Spania

Hellas

Østerrike

Italia

Norge

9%

11%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

12%

Andelen som har planer om å holde 
ferie i utlandet (n=495) Andel av hele befolkningen (n=2000)
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Danskenes forventninger til årets sommerferie

Reiseråd fra myndigheter er 
viktigst også for tyskere

Hva blir mest avgjørende for om du velger å reise på ferie i utlandet i 
sommer? (velg inntil tre alternativ)
De som vil reise til utlandet (n=495)

• Reiseråd fra myndighetene er 
avgjørende for mange.

• For tyskerne, som vil reise til 
utlandet, er det viktig at de kan reise 
akkurat dit de ønsker eller dit hadde 
planlagt før nedstengingen. 

• Hele 31 prosent oppgir at det er 
avgjørende at det er enkelt å 
avbestille og få pengene igjen. 

0%

3%

8%

14%

16%

18%

20%

22%

23%

25%

31%

32%

38%

Vet ikke

Ingen av disse alternativene er avgjørende

God informasjon om hva jeg kan oppleve og gjøre

At jeg kan finne et reisemål som alle dem jeg vil reise
sammen med, synes er attraktivt

Gode tilbud på opplevelser og aktiviteter

Husholdningens økonomiske situasjon

At det er mulig å ta ferien spontant

At jeg kan reise dit jeg hadde planlagt før
nedstegningen

At det er lett å reise til destinasjonen i egen bil

Det er mulig å reise på en trygg og sikker måte

Det er enkelt å avbestille og få pengene igjen

At det igjen blir mulig å reise dit jeg gjerne vil

Reiseråd fra myndighetene



50% 50%54% 46%45% 55%

Menn Kvinner
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Innblikk i gruppen som vil/ikke vil reise til utlandet i sommer 

Det er særlig de yngre som vil reise – og menn vil i større grad reise til utlandet

Karakteristika av gruppen som vil reise til Tyskland (utelukkende), utlandet og som ikke vil reise i år 
(n=546, n=495, n=959) 

20% 16% 16%

34%

14%

25%
21%

18% 28%

9%11% 13% 15%

40%

21%

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 66 år eller
derover

65%
35%

64% 36%79%
21%

Ingen
hjemmeboende barn

(0-18 år)

Barrnefamilie (barn
0-18 år)

49%

48%

Sør-Tyskland

Reiser kun i Tyskland versus Reiser (også) til utlandet versus Ingen reiser / Vet ikke

33% 37%

13%

Har reist til Norge
tidligere

51%

52%

Nord-Tyskland

49%

51%



TEMA 2: 
Hvordan ser en potensiell 
norgesferie ut for tyskerne som vil 
reise i utlandet i sommer?

Hva er barrierene for å reise til Norge?  Hvis de reiser til Norge, hvordan vil ferien 
så se ut: Hvordan vil de reise rundt i Norge? Hvilke aktiviteter vil de gjøre? 
Hvordan vil de overnatte?

© Patricia Thiede / Foap / Visitnorway.com 
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Den potentielle norgesferie

Hvis tyskerne skal dra til Norge, 
blir de helst en uke eller mer

Hvilke type reiser forventer du å ta til Norge i sommer? / 
Forestill deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke typer reiser ville det 
være mest sannsynlig at du ville velge til Norge i sommer? 
De som vil reise i utlandet, Tyskland eller begge dele (n=495)

• Generelt om dette og de neste to 
sidene: De 62 respondentene (3%), 
som har svart at de vil til Norge, har 
svart på den kommende norgesferien. 
De øvrige har blitt bedt om å forestille 
seg at de skal til Norge i sommer. 

• Majoriteten svarer at om de skal til 
Norge, da blir det en litt lengre reise på 
1-2 uker eller mer. 

9% 11%

19%

36%

42%

12%

4%

Dagstur(er) Kortere reiser
med 1

overnatting

Kortere reiser
med 2-3

overnattinger

Reiser opptil
en uke

Reiser 1-2
uker

Reiser på mer
enn 2 uker

Vet ikke



13

Den potentielle norgesferie

De fleste vil reise rundt i Norge med bil – mange er åpne for å reise med fly
Hvilke transportformer forventer du å bruke i Norge i sommer? / 
Forestill deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke 
transportformer ville det så være mest sannsynlig at du ville bruke? 
De som vil reise i utlandet, Tyskland eller begge dele (n=495)

1%

1%

3%

4%

10%

11%

11%

12%

22%

26%

52%

52%

Ingen av disse

Vet ikke

Motorsykkel

Fritidsbåt

Bobil/bil med campingvogn

Hurtigruten

Sykkel

Buss

Tog

Ferge

Fly

Bil

Hvilke typer overnatting forventer du å bruke i Norge i sommer? / Forestill 
deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke typer overnatting ville det 
så være mest sannsynlig at du ville bruke?
De som vil reise i utlandet, Tyskland eller begge dele (n=495)

1%

2%

7%

7%

7%

10%

11%

12%

13%

15%

54%

59%

Vet ikke

Ingen av disse

Telt, hengekøye eller annet i naturen

Fritidsbåt

Hos venner og familie

Hurtigruten

Campingplass

Vandrerhjem/bed and breakfast

Særegne overnattingssteder
(tretopphytter, fyr, rorbuer, naust ol)

Bobil eller campingvogn

Hytte/feriehus/leilighet

Hotell
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Den potentielle norgesferie

Tyskerne ønsker både fjord og byopplevelser
Hvilke av følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å oppsøke/foreta deg i Norge i sommer? / Forestill deg at du skal til Norge på sommerferie. Hvilke av 
følgende aktiviteter/opplevelser ønsker du å oppsøke/foreta deg i Norge i sommer?
De som vil reise i utlandet (n=495)

0%

3%

11%
18%

27%

28%

28%

38%

39%

41%

41%

42%
42%

44%

58%

Vet ikke

Ingen av disse

Delta i konserter, arrangementer

Besøke forlystelsesparker

Leie sykler, kano, kajakk eller tilsvarende

Delta i betalte aktiviteter (f.eks. rafting, guidede turer osv.)

Besøke museer, utstillinger, gallerier osv.

Spise på restauranter og spisesteder

Sightseeing

Strand, sol og badning

Naturaktiviteter (f.eks. vandreturer, sykling og andre gratisaktiviteter)

Oppsøke kjente naturattraksjoner

Oppleve de norske fjell

Byopplevelser

Oppleve de norske fjorder
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Barrierer for å reise til Norge på ferie

Den største barrieren for å reise til Norge i sommer er bekymring for å bli satt i 
karantene. Like viktig for tyskere som skal til utlandet, er at de ikke har vurdert Norge

Hva er de viktigste grunnene til at du ikke vil reise til Norge i sommer? Du kan velge opp til tre alternativer
De som kun vil reise i Tyskland (n=546), De som vil reise i utlandet eller både tyskland og utlandet (n=495)

43%

37%

17%

32%

16%

7%
10%

13%

6%
9%

4%
2%

26%

22%

26%

7%

23% 23%

18%

7%

12%

4%
5%

6%

Jeg er nervøs for
å bli satt i

karantene eller å
strande i et
annet land

Jeg er usikker på
reglene ifm. å
reise under

koronakrisen

Jeg har ikke
vurdert Norge

Jeg vil heller
feriere hjemme i

Tyskland

Jeg synes det er
for dyrt i Norge

Jeg vil heller til
andre land i

stedet

Jeg synes ikke
Norge er et

egnet reisemål
for meg

Jeg er nervøs for
at bli smittet, hvis

jeg reiser

Jeg kjenner ikke
godt nok til

feriemulighetene
i Norge

Jeg har ikke råd
til å reise på ferie

i sommer i det
hele tatt

Jeg vil unngå å
kjøre i bil
igjennom
Sverige

Jeg synes ikke
Norge er et
interessant
ferieland

Vil kun reise i Tyskland Vil reise i utlandet
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Tyskernes oppfattelse av å feriere i Norge 

Norge er attraktivt, legg å komme til, men mange kjenner ikke godt nok til hva 
man kan gjøre og oppleve på en norgesferie

Hvor godt passer påstandene under om å planlegge og reise på sommerferie i Norge?
(n=2000)

24%
12% 12% 7% 8%

38%

38% 36%

22% 21%

Det er attraktivt å feriere i Norge Det er lett å komme til Norge Det er lett å planlegge en feriereise
i Norge

Jeg kjenner godt til hva man kan
gjøre og oppleve på en norgesferie

Det er mulig å komme til Norge
uten å utsette seg for smittefare

Helt enig Delvis enig



© Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com

TEMA 3: 
Hvilke konkrete Covid-19 
bekymringer har tyskerne og 
hvordan påvirker krisen 
feriebudsjettet?

Hvilke bekymringer har tyskerne i forhold til å reise etter Covid-19? Hvordan 
påvirker krisen deres økonomisk situasjon og feriebudsjett?
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Covid-19 bekymringer

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i sommer?
(n=2000)

25% 29% 25% 29%
20% 20% 21% 18% 17% 14% 11%

33% 28% 31% 26%
30% 27% 25% 27% 25%

21%
15%

Jeg vil unngå
attraksjoner og

severdigheter der
det er mange
mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med fly
pga. smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg er
helt sikker på at

jeg ikke blir smittet
av korona på

reisen

Jeg er bekymret
for å bli smittet ifm.

en feriereise

Jeg er vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å reise

til/igjennom
Sverige

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å overnatte på

hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise

til/igjennom
Danmark

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus pga.
smittefaren

Helt enig Delvis enig

Mange tyskere er bekymret for å 
bli smittet på en feriereise

• Sammenlignet med nordmenn og dansker er tyskerne mer 
bekymret for smitte*.

• Den høye andelen som er redd for å reise med fly, kan være 
en potensiell bekymring for norsk reiseliv.

* Se rapport om de norske og danske reiseforventninger i sommer på Innovasjon Norge sine nettsider.
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Covid-19 bekymringer for de personer, der vil reise til Norge i år

Tyskere som vil reise til utlandet, er gjennomgående mindre bekymret for 
smitte i forbindelse med en feriereise

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om frykt for smitte i forbindelse med en feriereise i sommer?
(n=546, n=495) (Her vises kun andelen, der har svaret ‘Helt enig og Delvis enig’)

47% 43% 43%
36% 36% 35% 35% 34%

28% 26%
17%

59% 60% 58% 55% 52% 47% 48% 47% 43%
36%

27%

Jeg vil unngå
attraksjoner og
severdigheter

der det er
mange

mennesker

Jeg er bekymret
for å reise med

fly pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise med

buss og tog pga.
smittefaren

Jeg vil ikke reise
på ferie før jeg

er helt sikker på
at jeg ikke blir

smittet av
korona på reisen

Jeg er bekymret
for å bli smittet

ifm. en feriereise

Jeg er bekymret
for å reise med

ferge pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise

til/igjennom
Sverige

Jeg er vil unngå
større byer

Jeg er bekymret
for å overnatte
på hotell pga.
smittefaren

Jeg er bekymret
for å reise

til/igjennom
Danmark

Jeg er bekymret
for å leie

hytte/feriehus
pga. smittefaren

Vil (også) reise til utlandet Vil kun reise i Tyskland
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Økonomisk påvirkning 

Kun en av fem tyskere forventer at koronakrisen vil påvirke dem negativt 
økonomisk

Hvordan forventer du at koronakrisen vil påvirke din husstands økonomi de neste månedene sammenlignet med før koronakrisen?
(n=2000)

3% 3% 5%
13% 14% 15%

60% 59% 58%

16% 16% 14%
4% 4% 3%4% 4% 4%

Jeg forventer at husholdningens økonomi de neste 2
månedene blir?

Jeg forventer at husholdningens økonomi de neste 6
månedene blir?

Jeg forventer at husholdningens økonomi de neste 12
månedene blir?

Betydelig bedre Bedre Som før Korona Verre Betydelig verre Vet ikke / Usikker
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Økonomisk påvirkning 

De fleste tyskere vil 
bruke like mye penger 
som normalt på ferie i 
sommer

Hvilke av følgende alternativer beskriver best hvor mange penger din husstand vil 
bruke på ferier i sommer?
(n=2000)

• Kun 17 prosent svarer at de vil 
bruke mindre penger på ferier enn 
før koronakrisen. Nordmenn og 
dansker var mer tilbakeholdne med 
å bruke penger på ferie i sommer. 
Tilsvarende tall i Norge 37% og 
27% prosent i Danmark. 

• 7 av 10 tyskere har ikke kuttet ned 
på sommerens feriebudsjett. 8%

63%

17%
12%

Jeg vil bruke mer
penger på ferier enn

før koronakrisen

Jeg vil bruke like mye
penger på ferier som

før koronakrisen

Jeg vil bruke mindre
penger på ferier enn

før koronakrisen

Vet ikke



TEMA 4: 
Hvordan ser tyskerne på ferier de 
kommende årene?

Vil tyskernes reisevaner forandre seg i tiden som kommer? Hvilke forventninger 
kan Norge ha til tyskernes ferieplaner i høst og vinter?

© Anton Ligaarden / Visitnorway.com
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Koronaens påvirkning av tyskernes ferievaner

Mange mener at de vil reise mer 
til Norge årene som kommer

Hvor enig/uenig er du i påstandene under om hvordan du vil endre dine 
ferievaner i årene som kommer?
(n=2000)

• 24 prosent sier at de vil reise 
mer til Norge – se mer om hva 
som karakteriserer dem på neste 
side. 

• 44 prosent er enige i at de 
kommer til å reise akkurat slik de 
gjorde før koronakrisen, men 
halvparten vil unngå fly når de 
reiser. 18%

5%
14%

27%

27%

19%

17%

22%

19%

37%
29%

19%

Jeg vil reise akkurat
slik som jeg gjorde

før korona

Jeg vil reise mer til
Norge

Jeg vil reise mindre
til utlandet

Jeg vil unngå fly når
jeg skal reise

Helt enig Delvis enig Verken / eller



52%
48%

48% 52%

Menn Kvinner

24

Innblikk i gruppen som vil reise mere til Norge 

Det er de yngre som forventer å reise mer til Norge de kommende år –
sannsynligvis både påvirket av skiferie- og sommerferieplaner

Karakteristika av gruppen som vil reise mer til Norge
(n=461) (Andel som er helt/delvis enige i ‘Jeg vil reise mer til Norge’)

25%
20% 16%

26%

13%14% 15% 16%

38%

17%

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 66 år og
derover

66%
34%

73%
27%

Ingen
hjemmeboende
barn (0-18 år)

Barrnefamilie
(barn 0-18 år)

Gruppen som vil reise mer til Norge versus Øvrige tyskere

51%

45%

Sør-Tyskland

49%

55%

Nord-Tyskland
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Tyskernes ferieplaner til høst og vinter

En del tyskere forventer å 
ha høstferie, skiferie eller 
nordlysferie i Norge

Nå vil vi gjerne spørre om dine ferieplaner for resten av året og i løpet av 
vinteren. Hvor sannsynlig er det at du vil reise på feriene nevnt under?
(n=2000)

• Så mye som en av fem tyskere 
forventer å reise til Norge på 
høsten eller vinteren.

• Her er det kun spurt om Norge og 
«annet land», det kan påvirke 
svarene og øke andelen som 
svarer Norge.

• Cruise virker å ha mistet noe av sin 
appell i Tyskland. 
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