
Ei
na

r A
sla

ks
en

_ 
Pu

dd
er

ag
en

cy

KAN NORGE BLI ET 
LEDENDE 
KULTURREISEMÅL?

Aase Marthe Horrigmo
Direktør reiseliv
Innovasjon Norge



Nasjonal reiselivsstrategi
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Hva ønsker 
vi å oppnå?



Reason to go

Foto: Tomasz Furmanek/Visitnorway.com 





Kultur og reiseliv



Hindrer for kulturturisme?

1
Er virkemiddelapparatet rigget for 
kulturturisme?
2
Er kvaliteten god nok?

3
Vi er kjent for naturen vår, ikke kulturen



Er vi rigget for kulturturisme?

Foto: Visit Norway

Mangel på …

samspill mellom aktørene?

samspill på destinasjonene?

samspill i virkemiddelapparatet?



«Innovasjon Norge skal i 2022 ha sterkt fokus 
på å kommersialisere og formidle Norges 
mange kunst- og kulturtilbud samt norsk 
mat, noe som også vil bidra til å forsterke 

Norge som et attraktivt reisemål både 
nasjonalt og internasjonalt.»



Program for nyskapende
kultur-opplevelser

Samisk reiseliv – en delstrategi

reiselivsstrategi
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Foto: Visit Norway/  Kistefos museet/ Benjamin Ward

Kvalitet i vekst



Norway fails to meet some basic holiday expectations in the category, i.e. across segments globally

Norway Needs to continue to work on Holiday basics

Good value for 
money

Interesting, rich 
cultural heritage 

or art

Good local 
cuisine

Beautiful nature

Social, friendly Peaceful For Explorers 

IMPROVE/BE MORE OF SUSTAIN PERFORMANCE

ImproveMaintain



URL: https://www.lonelyplanet.com/news/whats-new-in-oslo-in-2022

Lonely Planet
juni 2022

«What's new in Oslo in 2022? 
5 cultural openings to look 
forward to»

1 689 687 unike månedlige
besøk online

https://www.lonelyplanet.com/news/whats-new-in-oslo-in-2022


Politiken, Danmark
juni 2022

«Her er 4 nye grunde til, at du 
bør tage til Oslo snarest 
muligt»

Opplag 449 534

URL: https://politiken.dk/rejser/art8842543/Her-er-4-nye-grunde-til-at-du-b%C3%B8r-
tage-til-Oslo-snarest-muligt

https://politiken.dk/rejser/art8842543/Her-er-4-nye-grunde-til-at-du-b%C3%B8r-tage-til-Oslo-snarest-muligt




Kun Kulturelt aktive

Både Kulturelt aktiv og Aktiv utendørs

• Kombinasjonen med natur er veldig viktig for 
de som også er interessert i kultur.

• En stor andel av de feriereisende turistene velger 
å kombinere flere ulike typer aktiviteter på sin 
ferie i Norge. Dette gjør seg særlig gjeldende 
blant de utenlandske feriereisende hvor f.eks. 42 
prosent svarer at både kultur, natur og 
utendørsaktiviteter er svært viktig på reisen. Det 
er en større andel av de norske feriereisende som 
utelukkende er opptatt av kulturelle opplevelser, 
enn det er blant de utenlandske. 

DET ER FÅ SOM KOMMER 
TIL NORGE KUN FOR Å 
OPPLEVE KULTUR

Kombinasjonene av aktiviteter
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Utenlandske

Norske

Både Kulturelt aktiv og Naturturist

Både Kulturelt aktiv, Naturturist og 
Aktiv utendørs

.. at minst to av de følgende aktiviteter er 
‘svært viktige’ på ferien i Norge:
§ Oppleve naturen
§ Oppleve nordlyset
§ Oppleve fjellene
§ Oppleve fjordene
§ Besøke nasjonalparker
§ Oppleve midnattssolen
§ Oppleve dyrelivet

Aktive utendørsturister

..at minst én av følgende aktiviteter er ‘svært 
viktige’ på ferien i Norge:
§ Delta i sportslige aktiviteter (løping, 

klatring, kiting, paragliding og så videre)
§ Gå på turer/fjellturer i over to timer
§ Sykle i naturen (for eksempel i terrenget 

eller i skogen)
§ Sykle i byen eller på veier
§ Saltvannsfiske
§ Toppturer
§ Ferskvannsfiske
§ Kajakk/kano, rafting

NaturturisterDe kulturelt aktive turister

.. at minst to av de følgende aktiviteter er ‘svært 
viktige’ på ferien i Norge:
§ Kulinariske opplevelser og matopplevelser
§ Besøke historiske bygninger/steder
§ Oppleve moderne kunst
§ Oppleve festivaler, nasjonale feiringer og 

nasjonale arrangementer
§ Gå på teater, ballett, konserter eller 

operaforestillinger
§ Besøke museer
§ Oppleve lokal kultur, livsstil og tradisjon
§ Oppleve byen og livet til lokalbefolkningen

De ulike typer feriereisende er definert ut ifra de som har oppgitt … 

57% Kulturelt
aktive turister

66% Kulturelt 
aktive turister

Kilde: Turistundersøkelsen



- Men ser man på nivåene så er gjestfri lokalbefolkning, spennende 
kultur og historie de to dimensjonene med størst utvikling.
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Hva er det som skal til for at 
flere skal tenke på Norge som et 
reisemål for kulturopplevelser

Utvikling i målgruppens syn på Norge som et reisemål for byliv og kultur | 
Gjennomsnittlig andel av potensielle utenlandske turister som er «helt enig» i de ulike utsagnene.
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Det er spennende byopplevelser

Det er spennende kultur og historie

Det er gode matopplevelser og lokale
spesialiteter

Har gjestfri lokalbefolkning

Kilde: Merkevaretrackeren



5 internasjonale kampanjer siden høsten 2021* 

Samlede resultater: 

• 98,3 millioner visninger (impressions)

• 40,2 millioner rekkevidde (betalt og organisk)

• 12,8 millioner kvalitets videovisninger (>15 sekunder)

• 1, 1 millioner engasjement (klikk, likes, komm., delinger) 

Høy kampanjeaktivitet
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OSLO MOVES ART

SOCIAL 
IMMERSION

BROADENING 
MY CULTURAL 

HORIZON



Merket for bærekraftig reisemål



Takk for meg!


