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Det kommer stadig flere turister til Norge. Fra 2013 

til 2017 økte utenlandske gjestedøgn i Norge med 

5,7 prosent i året. Økningen i utenlandsk turisme til 

Norge kan flere forklaringer. En grunn er svakere 

kronekurs, som har gjort det rimeligere å feriere i 

Norge. En annen grunn er rett og slett at det gradvis 

blir flere mennesker som bruker penger på å reise, 

både fordi økonomisk vekst har bidratt til at flere har 

råd til å reise og at det blir flere mennesker i verden. 

Ikke minst er det en sterk øning i turister fra Kina. 

Også nedgang i reisekostnader knyttet til å fly har 

stimulert internasjonal turisme. 

Det kan også hende at norske reisemål i seg selv 

har blitt mer spennende for turister. Mange hevder 

Norge har både vakker og eksotisk natur. Etter hvert 

har det også utviklet seg et variert kultur- og under-

holdningstilbud i landet, som mange norske og 

utenlandske turister oppsøker.  

Selv om veksten i utenlandsk turisme til Norge har 

vært høy, og høyere enn veksten i norske turister i 

Norge er det er likevel langt flere nordmenn som fe-

rierer i Norge. Nordmenn står for om lag 70 prosent 

av alle kommersielle overnattinger. I tillegg kommer 

nordmenns bruk av hytter o.a. Veksten i norske 

kommersielle overnattinger har vært 1,6 prosent år-

lig i perioden 2013-2017. 

Reiselivsnæringen er i dag en betydelig næring for-

delt på flere typer tjenester. Viktigst er servering, 

overnatting og transport. Rene produsenter av akti-

viteter og opplevelser blir imidlertid stadig viktigere. 

Også formidling av reiseopplevelser er en del av 

næringen. Reiselivet er også en stor etterspørrer et-

ter varer og tjenester fra andre næringer, som mat-

industri og primærnæringene. 

Samlet sysselsatte reiselivsnæringene nærmere 

230 000 på hel- og deltid i 2017. Verdiskapingen var 

samme år om lag 67 milliarder kroner. Reiselivsnæ-

ringen har en større næringsmessig betydning i dist-

riktene enn i sentrale strøk, men er relativt viktig 

også i de største byene som Oslo og Bergen.  

Regjeringen la våren 2017 fram Meld. St. 19 (2016-

2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig (Reiselivs-

meldingen). Meldingen reflekterer rundt økningen i 

turiststrømmen til Norge og fordeler og utfordringer 

ved den. I meldingen vektlegger Regjeringen at ver-

diskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først 

og fremst skal fremmes gjennom gode rammebe-

tingelser for næringsvirksomhet.  

En sentral rammebetingelse for reiselivet er profile-

ringen av Norge som reisemål. Profileringsaktivite-

ten har en lang tradisjon og lignende profileringsar-

beid skjer i mange land. Det er Innovasjon Norge, 

som på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartemen-

tet har ansvaret for den offentlige profileringen av 

Norge som reisemål.  

I Reiselivsmeldingen ble det varslet at det er behov 

for bedre analyser av hvilken effekt Innovasjon Nor-

ges profileringsaktiviteter har, bl.a. for å gi et grunn-

lag for å vurdere om den offentlige finansieringen av 

profileringsaktivitetene er den mest effektive bruken 

av samfunnets ressurser.  

I dette prosjektet har Samfunnsøkonomisk analyse 

AS (SØA) analysert hvorvidt Innovasjon Norges 

profileringsarbeid bidrar til høyere verdiskaping i 

den norske reiselivsnæringen, gjennom å bidra til 

økt turisme i Norge.   

Analysen har vært metodisk krevende, ikke minst 

fordi tilgjengelige data har relativt korte tidsserier. I 

tillegg er det ikke entydig hvilke avgrensninger av 

turismen til Norge som bør gjøres for på best mulig 

måte isolere den turismen profileringen er ment å 

påvirke.  

Vi har studert effekten av profilering på turisme for 

hvert marked (land) hvor Innovasjon Norge har en 

Sammendrag 



 

        EFFEKTMÅLING AV PROFILERING AV NORGE SOM REISEMÅL | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO V 

reiselivssatsing. Vi finner positive (signifikante) ef-

fekter av den offentlige reiselivsinnsatsen i et utvalg 

markeder. Tydeligst effekter finner vi i tre markeder 

hvor den relevante (påvirkbare) turismen er turisme 

til norske skidestinasjoner (vinterturisme). Som i alle 

empiriske analyser, er resultatene heftet med usik-

kerhet. At vi finner effekt for disse markedene kan 

være en indikasjon på at det er her det er klarest 

sammenheng mellom den turismen vi klarer å måle 

og den turismen profileringen er ment å påvirke.  

Effekten av den offentlige reiselivsprofileringen 

framstår imidlertid som av begrenset betydning. I 

tråd med tidligere studier av hva som driver turisme 

(turistenes reisebeslutning) finner vi at økonomiske 

faktorer som inntekt og priser betyr langt mer enn 

profileringen av Norge som reisemål.  

Virksomhetenes egen profilering er også trolig vikti-

gere for den enkelte virksomhets økonomiske utvik-

ling enn Innovasjon Norges bidrag. Innovasjon Nor-

ges profileringsarbeid er ment å utvikle og styrke 

markedsmulighetene for norske reiselivsbedrifter, 

men ikke være salgsutløsende.  

Også turistenes egen profilering via sosiale medier 

og alminnelige deling av gode reiselivsopplevelser 

kan bety mye for profileringen av Norge. Den tekno-

logiske utviklingen tilsier at nye profileringsmåter og 

-kanaler i årene framover vil få relativt økt betydning 

på bekostning av tradisjonelle profileringskanaler. 

For å vurdere effekten av Innovasjon Norges reise-

livsprofilering på verdiskapingen har vi studert sam-

menhengen mellom økt turisme og verdiskaping i 

reiselivsnæringene. Vi har studert sammenhengen 

mellom økningen i kommersielle gjestedøgn og 

endringer i verdiskaping i overnattings- og serve-

ringsnæringen. Her finner vi en signifikant positiv 

sammenheng. Om lag tre firedeler av turistenes for-

bruk er imidlertid utenfor overnattings- og serve-

ringsnæringene. Vi har derfor også forsøkt å identi-

fisere empiriske sammenhenger mellom endringer i 

kommersielle gjestedøgn og endringer i verdiska-

ping i den norske fastlandsøkonomien. Sammen-

heng er trolig positiv, men vi finner ikke signifikante 

effekter mellom utenlandsk turisme og verdiska-

ping.  

Når vi kombinerer effekter av Innovasjons Norges 

profileringsinnsats med virkningen av økt turisme på 

norsk verdiskaping finner vi at Innovasjon Norges 

profileringsarbeid bidrar til økt verdiskaping i reise-

livsnæringen.  

Statlig profileringsinnsats kommer imidlertid ikke 

uten kostnader. Når vi sammenlikner de samfunns-

økonomiske kostnadene ved å bruke statlige midler 

på reiselivsprofilering av Norge er det ikke klart om 

verdiskapingsbidraget overstiger kostnadene. Det 

kan være tilfelle, men krever en positiv verdiska-

pingseffekt utenfor overnattings- og serveringsnæ-

ringen som er større enn effekten vi finner for over-

nattings- og serveringsnæringen. 

Når reiselivsprofileringen skal vurderes i et verdi-

skapingsperspektiv, må det også tas hensyn til at 

arbeidskraft og kapital som benyttes i reiselivsnæ-

ringen, alternativt kan anvendes andre steder. Pro-

duktiviteten i reiselivsnæringen, særlig overnat-

tings- og serveringstjenester, er lavere enn gjen-

nomsnittet for annet norsk næringsliv. Også veks-

ten, til tross for økning, synes å være lavere. Når så 

sentrale reiselivsnæringer (overnatting og serve-

ring) har såpass lav produktivitet (verdiskaping per 

timeverk), bør det offentlige være varsom med å 

oppmuntre til mye mer ressursbruk i denne delen av 

reiselivsnæringen.  

Offentlig innsats for næringsfremme skal begrunnes 

i markedssvikt. Det er ikke opplagt at all profilering 

har en slik begrunnelse. Det er kun når verdiska-

pende markedsføring ikke blir gjennomført fordi for 

mange har interesse av å være gratispassasjer at 
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det oppstår en markedssvikt. Profilering som vil gi 

klare verdiskapingseffekter for enkeltaktører vil 

mest trolig bli gjennomført uansett.  

Informasjon om Norges reiselivstilbud o.a. på visit-

norway.com har karakter av å være et fellesgode for 

langt flere enn reiselivsvirksomhetene. God og lett 

tilgjengelig informasjon om norske attraksjoner kan 

gi økt opplevelsesverdi av å reise i Norge, samt for-

enkle reiser i Norge. Dette er verdier som primært 

tilfører verdi til turisten, enten norsk eller uten-

landsk. Den samfunnsøkonomiske verdien (målt 

som turistenes nytte) av bedre reiseopplevelser er 

trolig reell og kommer i tillegg til verdiskapingseffek-

tene i reiselivsnæringene.  

Dersom Innovasjon Norges reiselivsinformasjon 

endres til nettopp informasjon om norske reiselivs-

muligheter, vil informasjonen få større preg av å 

være et reelt fellesgode. I så fall endres også mål-

settingen til informasjonsarbeidet – fra et mål om at 

informasjon om Norge som reismål skal lede til flere 

turister, til at turister skal få god informasjon om fe-

riemulighetene i Norge.  

Ren informasjon om Norge som reismål kan mest 

sannsynlig gjøres med mindre ressursinnsats enn 

dagens samlede reiselivsbudsjett. 

Samlet er vår vurdering at verdiskapingseffektene 

av Innovasjon Norges reiselivsprofilering er relativt 

begrensede. Vi anbefaler på den bakgrunn ingen 

økning i ressursbruken. Våre estimater tilsier, isolert 

sett, at det kan være ressursbesparende for sam-

funnet om innsatsen trappes noe ned, men usikker-

heten i resultatene gjør at vi ikke kan basere en an-

befaling om ressursbruk på våre estimeringsresul-

tater alene. 

Basert på hvordan vi skal forstå profilering av Norge 

som et fellesgode, anbefaler vi at det offentlige pro-

fileringsarbeidet framover bør legge mindre vekt på 

å tiltrekke flere turister, men heller legger vekt på å 

øke kvalitet og mengde informasjon til turister som 

uansett har bestemt seg for å feriere i Norge. 
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Antall utenlandske turister til Norge har hatt en klar 

økning de siste årene. Det kan være flere grunner 

til denne utviklingen. En grunn er styrket kostnads-

messig konkurranseevne som følge av svakere 

kronekurs. Alt annet likt har det gjort at det har blitt 

rimeligere for utenlandske turister å reise til Norge 

sammenliknet med andre reisemål.  

En annen grunn er at internasjonal turisme øker ge-

nerelt, trolig som følge av velstandsøkning i flere 

land, lavere reisekostnader og friere reisebetingel-

ser i land som Kina. Med uendrede markedsande-

ler, vil økt internasjonal reiseaktivitet gi økt turisme 

også til Norge. Videre har tilgjengeligheten for utlen-

dinger som vil til Norge blitt bedre de siste årene 

som følge av flere direkte flyruter til landet, noe som 

senker transportkostnadene for utenlandske turis-

ter. 

Det kan også hende at norske reisemål i seg selv 

har blitt mer attraktive for utenlandske besøkende. 

Norge som reisemål blir også markedsført på stadig 

nye måter. Ikke minst kan Innovasjon Norges lang-

siktige profileringsarbeid av Norge som reisemål ha 

bidratt til at kjennskapen til Norge har økt. 

1.1 Effektmåling av profileringsarbeidet 

Reiseliv er en eksportnæring, enten ved at utlen-

dinger besøker Norge både som ferie- og forret-

ningsreisende eller ved at nordmenn velger å feriere 

eller delta på forretningsmessige samlinger i Norge 

framfor andre land. Økt reiselivsaktivitet bidrar til økt 

verdiskaping i landet og regionene aktivitetene fore-

går. Hvor stort verdiskapingsbidraget er avhenger 

både av hvor stor del av reiselivsaktiviteten som er 

kommersiell og av lønnsomheten i de kommersielle 

aktivitetene. 

Reiselivets økonomiske betydning gjør at tilretteleg-

ging for økt reiselivsaktivitet er en integrert del av 

norsk næringspolitikk. Det overordnede målet for 

næringspolitikken er størst mulig samlet verdiska-

ping i norsk økonomi, innenfor bærekraftige ram-

mer.  

Regjeringen la våren 2017 fram Meld. St. 19 (2016-

2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig (Reiselivs-

meldingen). Regjeringen uttrykker i reiselivsmel-

dingen at det legges til rette for verdiskaping og 

lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst gjen-

nom å etablere gode rammebetingelser for å drive 

næringsvirksomhet.  

En sentral rammebetingelse for reiselivet er profile-

ringen av Norge som reisemål. Profileringsaktivite-

ten har en lang tradisjon og lignende profileringsar-

beid skjer i mange land. Norge har brukt offentlige 

midler på å profilere Norge som reisemål siden be-

gynnelsen av 1900-tallet. 

Det er Innovasjon Norge som på oppdrag fra Næ-

rings- og fiskeridepartementet har ansvaret for den 

offentlige profileringen av Norge som reisemål. In-

novasjon Norge skal gjennom sin reiselivsprofilering 

bidra til å styrke markedsmulighetene for norske rei-

selivsaktører (Prop. 1 S (2018-2019)). 

Reiselivsoppdraget til Innovasjon Norge faller imid-

lertid utenfor det fastsatte mål- og resultatstyrings-

systemet for Innovasjon Norge, og det gjennomfø-

res derfor ikke effektmålinger på samme måte som 

for mange av de andre oppdragene selskapet har. 

Selv om innhold og omfang av profileringsaktivite-

tene som Innovasjon Norge utfører er godt doku-

mentert, er det behov for bedre analyser av hvilken 

effekt disse aktivitetene har. Det ble i Meld. St. 19 

(2016-2017) fremmet tiltak om å sette i gang analy-

ser av hvilke virkninger det offentlig finansierte pro-

fileringsarbeidet har for å nå målet om økt lønnsom-

het i reiselivsnæringen.  

Formålet med denne effektmålingen er å vurdere 

hvorvidt Innovasjon Norges profileringsarbeid bidrar 

1 Innledning 
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til høyere verdiskaping i den norske reiselivsnæ-

ringen enn hva som ville vært tilfellet i fravær av det 

offentlige profileringsarbeidet, det vil si sammenlik-

net med at all profilering ble overlatt til bedriftene 

selv. 

En viktig begrunnelse for å bruke statlige midler til 

profilering av Norge som reisemål har vært at det 

anses som et fellesgode for hele reiselivsnæringen. 

Når et fellesgode deles av mange, vil hver enkelt 

virksomhet ikke ha insentiv til å investere så mye i 

fellesgodet som næringen samlet kan være interes-

sert i. Organisering av mange aktører krever også 

betydelig ressurser og kan være meget krevende 

uten tilstedeværelse av en stor nøytral aktør. Det 

kan derfor være gode grunner for å anta at en sam-

let innsats for profilering av Norge som reisemål vil 

bli lavere uten offentlig organisering og bidrag. 

Som en del av effektmålingen skal denne analysen 

også søke å gi svar på i hvilken grad reisemålspro-

fileringen er et fellesgode som alle aktører i reise-

livsnæringen nyter godt av. 

For å svare på oppdraget har vi gjennomgått beskri-

velser av Innovasjon Norges reiselivsoppdrag, rele-

vante stortingsmeldinger og -proposisjoner, tidli-

gere analyser av både den norske reiselivsnæ-

ringen og Innovasjon Norges profileringsarbeid, 

samt relevant forskning for metodevalg. Vi har også 

intervjuet relevante interessenter og et utvalg reise-

livsaktører. 

Vi har studert verdiskapingseffekten i to steg; (i) ef-

fekten av profileringsarbeidet på turisme og (ii) ef-

fekten av endringer i turisme på verdiskapingen i 

reiselivsnæringen og samlet verdiskaping for Fast-

lands-Norge. De to stegene analyseres hver for seg 

og kan gjennomføres parallelt. Tanken bak tilnær-

mingen er at hvis profileringen av Norge som reise-

mål bidrar til økt turisme og økt turisme bidrar til økt 

verdiskaping, da må profileringen av Norge som rei-

semål bidra til økt verdiskaping. Hvis det ikke er en 

sammenheng mellom profileringsarbeidet og tu-

risme, skyldes trolig eventuelle endringer i verdiska-

ping andre faktorer enn Innovasjon Norges innsats. 

1.2 Leseveiledning 

Kapittel 2 gir en detaljert beskrivelse av Innovasjon 

Norges arbeid med å profilere Norge som reisemål, 

herunder rasjonale for et offentlig profileringsarbeid. 

Kapittelet presenterer også utviklingen i reiselivs-

næringen i evalueringsperioden. Vi presenterer vi-

dere hvilke definisjoner vi har valgt å bruke for av-

grensning av reiselivsnæringen og dens produkter. 

Kapittel 3 presenterer den økonometriske analysen 

av effekten på turisme. Analysen er gjort per land 

hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. 

Analysen av effekten på verdiskaping i reiselivsnæ-

ringen er presentert i kapittel 4 

Kapittel 5 tar for seg hvorvidt profileringsarbeidet 

kan anses som et fellesgode. 

Vi oppsummerer hovedresultatene og anbefalinger 

i kapittel 6. 
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Det var totalt 1,32 milliarder internasjonale turistan-

komster i verden i 2017. Det er 83 millioner, eller syv 

prosent, flere reiser på tvers av landegrenser enn 

året før, og ny rekord i verdensturismen (Innovasjon 

Norge 2018a). Til sammenlikning økte verdens brut-

tonasjonalprodukt (BNP) med i overkant av tre pro-

sent siste år i faste priser.2 

Reiseliv har de siste årene vært en av verdens ras-

kest voksende næringer og stadig flere reisende 

globalt gir muligheter for ytterligere utvikling og 

vekst i norsk reiseliv (Prop. 1 S (2018-2019)). 

2.1  Turisme i Norge 

Samlet ble det registrert 33,3 millioner overnattinger 

ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2017, 

fordelt på hotell, hyttegrend, camping og vandrer-

hjem. Samlet stod de utenlandske turistene for 9,9 

millioner overnattinger. Sammen med norske rei-

sende i Norge ble det et rekordår også for norsk tu-

risme. 

Hotellovernattinger utgjør litt over to av tre kommer-

sielle overnattinger. Overnattingene på hotell er for-

delt nesten likt mellom ferie- og fritidsreisende og 

forretningsreisende (Statistisk sentralbyrå 2018a). 

Til tross for at halvparten av hotellovernattingene er 

i forbindelse med forretningsreiser er det de ferier-

ende som dominerer reiselivsmarkedet.  

Ferierende nordmenn benytter seg i stor grad av 

egne hytter, som ikke inngår i den offisielle statistik-

ken. Videre velger også mange turister å overnatte 

privat eller i regi av virksomheter som ikke inngår i 

den offisielle overnattingsstatistikken. Heller ikke 

overnatting i telt og mobile enheter utenfor camping-

plasser blir registrert. Det ble imidlertid registrert til 

sammen i overkant av 1 million overnattinger på pri-

 
 
                                                      
1 Dette kapittelet bygger på Meld. St. 19 (2016-2017) Opplev Norge – unikt 
og eventyrlig. Tallene er oppdatert med siste tilgjengelige statistikk. For en 

vate hytter og hus som er leid ut via en norsk for-

midler i 2017. Om lag tre av fire av disse overnat-

tingene var utenlandske. Registrert antall uten-

landske overnattinger på private hytter mv. var om 

lag en prosent lavere enn året før.  

Mens antall overnattinger via norske formidlere har 

falt de siste fem årene, har overnattinger bestilt via 

plattformer som Airbnb økt. I følge Airbnb ble det i 

2016 registrert 430 000 gjestedøgn hos Airbnb-ver-

ter i Norge, en økning fra 197 000 i 2015 (Meld. St. 

19 (2016-2017)).  

Turisme omfatter alle aktiviteter perso-

ner deltar på utenfor sitt ordinære hjem-

sted med personlige eller forretnings-

messige formål. Turisme omhandler dermed 

både innenlandske og utenlandske reiser, 

enten på fritiden eller i jobbsammenheng. 

Både dags- og overnattingsturister er 

normalt inkludert i turismebegrepet. 

En besøkende er en som reiser til eller 

oppholder seg på et sted som ligger uten-

for hans/hennes ordinære hjemsted, hvor 

oppholdet varer mindre enn et år og hvor 

hovedformålet ikke er å være ansatt i 

landet eller stedet som besøkes. En be-

søkende er definert som turist hvis rei-

sen inkluderer overnatting. 

Hovedindikatoren for antall turister er 

i denne rapporten antall overnattinger på 

hotell, hyttegrend, camping og vandrer-

hjem (såkalte kommersielle overnat-

tinger), samt overnattinger på private 

hytter/hus som er leid ut via en norsk 

formidler.  

Kilder: UNWTO, Innovasjon Norge og Sta-

tistisk sentralbyrå  

 

grundig gjennomgang av aktørene i norsk reiseliv, reiselivsnæringen mv. 
henvises leseren til nevnte stortingsmelding. 
2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG  

2 Aktører i norsk reiseliv1 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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Det eksisterer ingen offisiell statistikk for overnat-

tinger bestilt via Airbnb og liknende plattformer, men 

det er grunn til å tro at antall gjestedøgn har økt yt-

terligere de siste par årene. 

I tillegg til overnattinger på hoteller mv., tok Norge 

imot om lag 750 000 cruisepassasjerer i 2017, som 

til sammen foretok i overkant av 3 millioner dagsbe-

søk i norske havner (Innovasjon Norge 2018a). 

2.1.1 Utenlandske og norske turister 

Med sine 9,9 millioner overnattinger utgjør uten-

landske turister om lag 30 pst. av gjestedøgnene på 

kommersielle overnattingssteder i Norge. Det er 

med andre ord nordmenn på reise i Norge som ut-

gjør mesteparten av de registrerte overnattingene, 

og fordelingen mellom norske og utenlandske over-

nattinger har vært relativ stabil det siste tiåret. De 

siste fem årene har det imidlertid vært en svak øk-

ning i andelen utenlandske overnattinger (jf. figur 

2.1). 

Utlendingenes økte andel av den samlede turismen 

skyldes at veksten har vært høyere enn for norske 

turister. Gjennomsnittlig årlig vekst i kommersielle 

overnattinger (inkl. forretningsreisende) har vært 

5,7 pst. for utlendingene i perioden 2013-2017. I 

samme periode har gjennomsnittlig årlig vekst i an-

tall overnattinger blant nordmenn vært 1,6 pst.3 

Tar vi med hytteformidling er veksten fra utenlandsk 

turisme noe lavere enn ovennevnte; gjennomsnittlig 

årlig vekst på 5,0 pst. i samme periode. Den lavere 

veksten skyldes nedgang i overnattinger på private 

hytter og hus leid gjennom norske formidlere fra de 

fleste land de siste fem årene. Det er imidlertid 

grunn til å tro at nedgangen ikke er reell, men at den 

er en følge av at flere bestiller overnattinger direkte 

 
 
                                                      
3 På grunn av endringer i statistikken for overnattinger på campingplasser 
og hyttegrender i 2013 har vi beregnet samlet antall overnattinger for de 
to gruppene på bakgrunn av vekst i hotellovernattinger fra 2012-2013. 

fra hytte- og huseierne (bl.a. gjennom plattformer 

som Airbnb) og dermed ikke inngår i den offisielle 

statistikken. 

Figur 2.1 Antall kommersielle overnattinger fordelt 
på utenlandske og norske turister. Millioner over-
nattinger. 2005-20181,2 
  

 
1) Overnattinger for 2018 er beregnet av SØA på bakgrunn av 

veksten i antall overnattinger fra jan.-aug. 17 til jan.-aug. 18. 
2) Tallene for overnattinger på campingplasser og hyttegren-
der i 2013 er ikke sammenliknbare med tidligere år. Tallene i 

figuren er justert ved å beregne totalen for de to gruppene på 
bakgrunn av veksten i hotellovernattinger fra 2012-2013. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå    

Veksten i den utenlandske turismen de siste fem 

årene skyldes særlig vekst i turisme fra Asia og 

USA, som også tar større andeler av totalen hvert 

år. Kinesiske gjestedøgn har hatt en gjennomsnittlig 

årlig vekst på 31 pst. de siste fem årene, mens tu-

risme fra USA (inkl. Canada) har økt med 20 pst. i 

snitt per år. De såkalte nærmarkedene er imidlertid 

fortsatt viktigst for norsk reiseliv med tanke på vo-

lum (jf. figur 2.2). 
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Figur 2.2 Utenlandske overnattinger (kommersielle 
og hytteformidling) etter marked1 og gjennomsnitt-
lig årlig vekst siste fem år. 2017 
  

 
1) Utvalgte land hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. 

Tyskland omfatter også Sveits og Østerrike, USA omfatter Ca-
nada og Storbritannia omfatter Irland. Asia ellers er Asia for-

uten Kina, Japan og Sør-Korea. 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Innovasjon Norge 

Hvilke land som kan betraktes som nærmarkeder er 

ikke lenger like opplagt. Reduserte transportkostna-

der og reisetid gjør at en reise til Norge fra land langt 

borte er enklere enn før. Samtidig som reisekostna-

der har blitt lavere, har også befolkningen, samlet 

sett, i flere av Norges sentrale turistmarkeder blitt 

rikere. Land som Kina har hatt en betydelig inntekts-

vekst de senere årene. Med en økende kinesisk 

middelklasse får flere og flere råd til å reise. Det 

samme gjelder for flere folkerike tidligere fattige 

land som India. Med uendrede markedsandeler vil 

økt turisme fra disse landene også gi en betydelig 

vekst i turisttilstrømming til Norge. 

Den positive utviklingen i Norges konkurranseevne 

de siste årene, som følger av kostnadsreduksjonen 

 
 
                                                      
4 Turistundersøkelsen estimerer forbruket blant gjester på kommersielle 
overnattingssteder og Hurtigruten. Turister som kun bor privat eller som 

en svakere kronekurs har gitt, har også vært gunstig 

for utviklingen i turismen til og i Norge (jf. figur 2.3). 

Den svekkede kronekursen har gitt utenlandske tu-

rister økt kjøpekraft ved valg av Norge som reise-

mål. Samtidig har utenlandsreiser blitt dyrere for 

nordmenn og dermed ytterligere bidratt til økt tu-

risme av nordmenn i Norge.  

Figur 2.3 Hotellgjestedøgn i juli1 hvert år fordelt på 
utenlandske og norske turister og konkurransekurs-
indeksen (KKI)2. Indeks (juli 2005=100). 2005-2018 

  

 
1) Gjestedøgn i juli brukes for å isolere feriereisende, mens 

hotellgjestedøgn er brukt for å omgå endringer i statistikken 
for overnattinger på campingplasser. 

2) Konkurransekursindeksen er en indeks som viser verdien av 
norske krone målt mot et veid gjennomsnitt av valutaene til 

25 av Norges viktigste handelspartnere. Stigende indeksverdi 
betyr svakere kronekurs.  

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 

Mens norske feriereisende står for det meste av for-

bruket, har de utenlandske ferierende i Norge et 

høyere døgnforbruk enn nordmenn (jf. figur 2.4). Ut-

lendingenes samlede turistkonsum i Norge var om 

lag 41 milliarder i 2016 ifølge Statistisk sentralbyrås 

satellittregnskap for turisme.  Tall fra Turistundersø-

kelsen4 til Innovasjon Norge antyder at turistenes 

samlede forbruk (både norske og utenlandske) er 

bor på overnattingssteder som ikke er med i den offisielle statistikken faller 
utenfor beregningen. Beregningen dekker om lag halvparten av forbruket 
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omtrent likt fordelt mellom ferie- og fritidsreisende 

og forretningsreisende.  

Blant utenlandske feriereisende var gjennomsnittlig 

døgnforbruk 2 240 kroner i 2016, sammenliknet 

med 1 855 kroner per døgn blant nordmenn.  

Det er amerikanerne som har det høyeste døgnfor-

bruket blant de utenlandske turistene, etterfulgt av 

feriereisende fra Frankrike og Kina (av enkeltlan-

dene).  

Figur 2.4 Estimert døgnforbruk for feriereisende i 
Norge etter opprinnelsesland.1 2016 
 

 
1) Turistundersøkelsen dekker gjester ved kommersielle over-

nattingssteder og Hurtigruten. 
Kilde: Innovasjon Norges Turistundersøkelse 2016 

 

 
 
                                                      
som faller inn under SSBs satellittregnskap (Innovasjon Norge 2018a). Tu-
ristundersøkelsen har derimot en finere inndeling enn satellittregnskapet.  

Utenlandske turister bruker naturlig nok en langt 

høyere andel av sitt forbruk i Norge til å dekke kjøp 

av overnattingstjenester.5 Felles for landene med 

det høyeste forbruket er at de også har den høyeste 

andelen overnattinger på hotell og/eller Hurtigruten. 

Eksempelvis oppgir amerikanske og kinesiske ferie-

reisende at hhv. 94 og 95 pst. av overnattingene vil 

være på hotell. Til sammenlikning oppgir nederlen-

derne, med det laveste døgnforbruket, også den la-

veste andelen (34 pst.) for hotellovernattinger 

(Innovasjon Norge 2017).  

Det er verdt å påpeke at tall for samlet forbruk per 

ferieopphold i Norge viser at forskjellen i døgnfor-

bruk mellom de ulike landene delvis utjevnes av for-

skjeller i lengden på ferien (Meld. St. 19 (2016-

2017)). 

Hva de ulike ferierende bruker pengene sine på vil 

påvirke deres bidrag til verdiskaping i den norske 

reiselivsnæringen. Eksempelvis har kineserne, i til-

legg til å være blant turistene som bruker mest på 

overnatting per døgn i Norge, det desidert høyeste 

forbruket på transport. Andre kan velge å bruke 

penger på opplevelser i skibakkene, kultur eller un-

derholdning. Minst målt verdiskapingsbidrag er det 

fra ferierende som bruker eget transportmiddel, 

overnatter utenfor kommersielle overnattingssteder 

og som kommer til Norge for å få tilgang til vakker 

natur, fiske eller annet som det er lite betalinger 

knyttet til. 

Verdiskaping i reiselivsnæringen omtales nærmere 

i kapittel 2.2, mens sammenhengen mellom turisme 

og verdiskaping i reiselivsnæringen og samlet for 

Fastlands-Norge studeres nærmere i kapittel 4. 

5 I overnattingstjenester inngår overnatting ved kommersielle overnattings-
steder. Utgifter til leie av private hus, hytter og rom telles i satellittregnska-
pet for turisme som turistkonsum utenom reiselivsprodukter. 
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2.1.2 Sesongvariasjon 

En begrensende faktor i all næringsvirksomhet som 

vokser, er kapasitetsbegrensninger i produksjons-

apparatet. I reiselivet vil det bl.a. være overnattings-

kapasitet. I perioder av året er kapasiteten utnyttet 

tilnærmet fullt ut. I andre i betydelig mindre grad. Vi-

dere vekst i, eller i det minste opprettholdelse av, 

Norges markedsandel forutsetter trolig at aktiviteten 

i reiselivet øker også utenom høysesong. 

Av de 33,3 millioner kommersielle overnattingene 

som ble registrert i Norge i 2017, ble 52 pst. regi-

strert i sommersesongen mai til august. For uten-

landske turister utgjør sommersesongen 62 pst. Det 

ser imidlertid ut til at reiselivsnæringen, sett for lan-

det samlet, er i ferd med å klare å fordele turismen 

noe mer utover hele året enn tidligere (jf. figur 2.5).  

Figur 2.5 Kommersielle overnattinger (norske og 
utenlandske) per måned og gjennomsnittlig årlig 
vekst fra 2005-2017. 2005, 2010, 2017   

  

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  

Prosentvis vekst i turisme har vært størst i mai (3,2 

pst.) og september (2,9 pst.) i perioden 2005-2017. 

Det er riktignok fortsatt sommermånedene juli og 

august som har hatt størst vekst målt i antall turister. 

Det er også vekst i sommersesongen som ga vekst 

i samlet turisme i Norge i 2017 (Innovasjon Norge 

2018a). 

Uavhengig av sesong er det turisme fra Kina, samt 

Asia for øvrig, som har hatt høyest gjennomsnittlig 

årlig vekst i perioden 2005-2017. Kinesiske turister 

har også stått for den største økningen i antall turis-

ter i sommersesongen i samme periode, mens det 

er svenske turister som har hatt den største øk-

ningen i antall turister i vintersesongen. 

Økt turisme i sommersesongen, en sesong som al-

lerede er godt besøkt, har de siste årene ledet til 

diskusjoner om trengsel og «overturisme». Kapasi-

tetsutfordringer og trengsel i høysesongen er imid-

lertid i all hovedsak en utfordring i enkelte deler av 

landet og på de mest kjente og populære reisemå-

lene. 

2.1.3 Geografisk variasjon 

Turismen fordeler seg ujevnt mellom norske turist-

destinasjoner. Ser vi kun på kommersielle overnat-

tinger i juli, for å isolere feriereisende i størst mulig 

grad, stod Vestlandet (eller Fjord Norge) for 38 pst. 

av de utenlandske overnattingene i 2018. Dette er 

samme andel som året før. Utenlandsk turisme til 

både Nordland og Troms økte i juli 2018, sammen-

liknet med året før, og Nord-Norge samlet stod for 

nesten 16 pst. av de kommersielle overnattingene i 

juli 2018. 

Antall gjestedøgn på Vestlandet har samlet økt med 

15 pst. i perioden 2010-2017, mye drevet av en øk-

ning i antall utenlandske gjestedøgn på 29 pst. Til-

svarende driver utenlandske turister den positive 

veksten i gjestedøgn også i Nord-Norge. De uten-

landske gjestedøgnene i Nord-Norge har økt med 

55 pst. siden 2010, mot en økning (også sterk) på 

28 pst. blant norske turister. 
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Blant nordmenn stod Oppland alene for 11 pst. av 

de kommersielle overnattingene i juli 2018, hvorav 

halvparten var overnattinger på campingplasser. Til 

sammenlikning utgjorde kommersielle overnattinger 

på Vestlandet 19 pst. og i Nord-Norge 8 pst. samme 

måned blant de norske turistene.  

I vintersesongen står Nord-Norge for om lag samme 

andel som i sommersesongen for utenlandske gjes-

tedøgn, men mens Nordland er fylket flest utlen-

dinger besøker om sommeren er det Troms, med 

sin nordlysturisme, som har flest gjestedøgn i vin-

tersesongen. Videre er Vestlandet byttet ut med ski-

destinasjoner i Hedmark, Oppland og Buskerud, 

som samlet stod for 40 pst. av utenlandske kom-

mersielle overnattinger i februar 2018. Innlandet6 

(med skisteder som Kvitfjell, Hafjell og Trysil) og 

Buskerud (med skisteder som Hemsedal og Geilo) 

har hver for seg flere utenlandske gjestedøgn enn 

Oslo i vinterferiemåneden februar.    

For nordmenn er Oslo det fylket med flest kommer-

sielle overnattinger gjennom hele vintersesongen. 

Det er imidlertid vanskeligere å skille feriereisende 

fra forretningsreisende for nordmenn i vinterse-

songen.7 Ser vi bort fra Oslo, er Innlandet og Bus-

kerud regionene med flest gjestedøgn blant nord-

menn i februar. Blant nordmenn er også Hordaland 

(med Voss) et populært reisemål i vintersesongen.  

Tyskland, Sverige og Danmark er de viktigste mar-

kedene for norsk reiseliv, målt i antall gjestedøgn. 

Tyskland representerer også det største enkeltlan-

det blant utenlandske gjestedøgn for alle regioner 

foruten Østlandet, hvor svenskene er den største tu-

ristgruppen. Danskene utgjør den nest største tu-

ristgruppen, etter svenskene, for Østlandet utenom 

 
 
                                                      
6 Hedmark og Oppland. 

Oslo og Akershus, som henger sammen med regio-

nens popularitet som skidestinasjon. 

Veksten i turisme har vært størst fra Kina og USA 

(jf. kapittel 2.1.1). Turister fra disse landene, samt 

Asia ellers, utgjør tre av de seks største utenlands-

markedene for Vestlandet (Innovasjon Norge 

2018a). 

Hvilke regioner og destinasjoner de ulike turistgrup-

pene (forstått som landbakgrunn) velger bestem-

mes i stor grad av tilgjengelighet og aktivitetstilbud, 

men det henger også trolig sammen med hvilke de-

stinasjoner og turistattraksjoner som brukes i mar-

kedsføringen av Norge. Dette omtales nærmere i 

kapittel 3. 

2.2 Reiselivsnæringen 

Reiselivsnæringen defineres vanligvis med ut-

gangspunkt i virksomheter som produserer opple-

velser, aktiviteter og andre tjenester for turister. Sta-

tistisk sentralbyrå (SSB) definerer reiselivsnæ-

ringen i deres satellittregnskap for turisme til å om-

fatte en rekke ulike typer virksomheter innenfor næ-

ringer som overnatting, servering, transport, reise-

byrå og opplevelsesanlegg.  

Den norske reiselivsnæringen, slik den er definert i 

satellittregnskapet for turisme, utgjorde om lag 

160 000 årsverk og skapte verdier for til sammen 

113,9 milliarder kroner i 2016. Dette utgjorde 6,8 

pst. av sysselsettingen og 4,2 pst. av verdiska-

pingen i fastlandsøkonomien (Statistisk sentralbyrå 

2018b). 

Det eksisterer imidlertid ingen entydige og objektive 

kriterier som definerer reiselivsnæringen. Årsaken 

er at mange potensielle reiselivsvirksomheter selger 

7 De fleste nordmenn har sommerferie i løpet av juli, som gjør det mulig å 
vurdere turisme i juli som feriereisende.  
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varer og tjenester til både turister og lokalbefolk-

ningen. Ulike definisjoner av reiselivsnæringen tar 

imidlertid utgangspunkt i at den består av virksom-

heter der en betydelig del av vare- og tjenestepro-

duksjonen retter seg mot turister.  

Reiselivsnæringen inndeles som regel inn i overnat-

ting, servering (inkl. catering), transport (frakt av 

passasjerer med tog, bane, båt, buss eller fly), opp-

levelser og formidling (reisebyråer, turistkontorer 

mv.). 

Hvilke næringer og virksomheter som defineres 

som en del av ovennevnte inndeling, samt data-

grunnlaget, påvirker følgelig næringens økono-

miske omfang (Meld. St. 19 (2016-2017)). Eksem-

pelvis beregnet Menon Economics verdiskapingen 

til å være nærmere 70 milliarder kroner i 2013 (se 

Iversen mfl. (2015a)), mens næringens verdiska-

ping er beregnet til i overkant av 100 milliarder 

samme år i satellittregnskapet for turisme.  I de på-

følgende avsnittene vil vi gi en kort presentasjon av 

reiselivsnæringens økonomiske omfang (sysselset-

ting og verdiskaping) i 2017. Datagrunnlaget er 

SØAs egen regnskapsdatabase.8 Vi har valgt å 

bruke Menon Economics sin definisjon fra deres 

verdiskapingsanalyse av næringen (se vedlegg i 

Iversen mfl. (2015)).9  

2.2.1 Sysselsetting og verdiskaping 

Reiselivsnæringen, slik vi har definert den her, sys-

selsatte nærmere 230 000 (hel- og deltid) i 2017 (jf. 

Error! Reference source not found.). Servering 

utgjorde 46 pst. av reiselivsnæringene i 2017 målt i 

antall ansatte. Serveringsnæringen er den største 

 
 
                                                      
8 I estimeringene av turismes effekt på verdiskaping i kapittel 4 er data-
grunnlaget nasjonalregnskapstall for å sikre tilstrekkelig lang tidsserie. Vi 
definerer da reiselivsnæringen som overnattings- og serveringsvirksom-
het. 

arbeidsgiveren av reiselivsnæringene og mer enn 

dobbelt så stor som overnattingsvirksomhet. 

Målt i verdiskaping er transport den største av rei-

selivsnæringene, med nærmere 29 milliarder kroner 

i 2017 (jf. tabell 2.2). Transportnæringen sto med 

dette for litt under halvparten av verdiskapingen i 

reiselivsnæringene. 

Tabell 2.1 Antall ansatte og andel av antall ansatte i 

reiselivsnæringene. 2017 
  Ansatte 

(inkl. deltid) 
Andel 

Overnatting 49 500 20 % 

Servering 105 900 46 % 

Transport 45 000 22 % 

Opplevelser 19 600 8 % 

Formidling 9 300 4 % 

Reiselivsnæringen 229 300 100 % 
 

Kilde: SØA  

Tabell 2.2 Verdiskaping, andel av samlet verdiska-

ping i reiselivsnæringene og produktivitet. 2017 
  Verdiskaping  

(i mrd. kr) 
Andel Produktivitet 

(i 1 000 kr) 

Overnatting 10,8 16 % 218,2 

Servering 17,7 27 % 167,1 

Transport 28,8 44 % 640,0 

Opplevelser 4,6 7 % 234,7 

Formidling 3,6 5 % 387,1 

Reiselivsnæringen 66,5 100 % 329,4 
 

1) Verdiskaping per ansatt (inkl. deltid) 
Kilde: SØA  

Formidlingstjenester (reisebyrå mv.) er den minste 

av de ulike reiselivsnæringene, både målt i syssel-

setting og verdiskaping. Dette er også den delen av 

reiselivsnæringene som har opplevd svakest vekst 

siden årtusenskiftet. Dette skyldes hovedsakelig di-

9 Våre tall avviker noe fra Menon sine (selv når vi sammenlikner samme 
år) av ulike grunner (bl.a. manuelle tilpasninger av virksomheter i de ulike 
næringene og ansattevariabelen).  
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gitalisering av markedet for formidlingstjenester 

(Meld. St. 19 (2016-2017)). 

Reiselivsnæringen, og særlig overnattings- og ser-

veringstjenester, har tradisjonelt vært en lavproduk-

tiv næring, sammenliknet med andre norske næ-

ringer. Grunnen er at næringen er arbeidsintensiv, 

med en relativt høy andel deltidsansatte (Meld. St. 

19 (2016-2017)). 

Til tross for lav produktivitet og produktivitetsvekst i 

norsk målestokk, viser en produktivitetsanalyse av 

den norske reiselivsnæringen at produktivitetsveks-

ten har vært sterkere enn i de fleste andre euro-

peiske land, og at norsk overnattings- og serve-

ringsnæring er blant Europas mest produktive 

(Iversen, Jakobsen og Holmen 2015b). Dette bidrar 

til å styrke norsk reiselivsnærings konkurranseevne 

internasjonalt (Meld. St. 19 (2016-2017)). 

2.2.2 Regional fordeling  

Reiselivsnæringen utgjør en større del av verdiska-

pingen og sysselsettingen i distriktene enn i mer 

sentrale strøk (Meld. St. 19 (2016-2017)). Med våre 

regnskapstall finner vi at reiselivsnæringen utgjorde 

om lag 14 pst. av samlet antall ansatte i næringslivet 

i Nord-Norge og 9 pst. på Vestlandet i 2017. Ser vi 

bare på Sogn og Fjordane utgjorde reiselivsnæ-

ringen 16 pst. av samlet antall ansatte.10 Til sam-

menlikning utgjorde næringen 11 pst. av sysselsatte 

i Oslo samme år. 

Som andel av samlet verdiskaping i næringslivet ut-

gjorde reiselivsnæringen 13 pst. i Sogn og Fjordane 

og 8 pst. i Nord-Norge i 2017, mens næringen stod 

for 3 pst. av verdiskapingen i Oslo.  

 
 
                                                      
10 Ved å holde Rogaland og Hordaland utenfor ekskluderer vi også i stor 
grad petroleumsrelatert virksomhet. 

Målt i kroner er reiselivsnæringen størst i Oslo, som 

stod for om lag 42 pst. av samlet verdiskaping i den 

norske reiselivsnæringen i 2017. 

2.3 Profilering av Norge som reisemål 

Den norske reiselivsnæringen har jobbet aktivt med 

å markedsføre Norge som reisemål i over 100 år. 

Landslaget for Reiselivet i Norge ble etablert i 1903 

som et fellesorgan for statlige, kommunale og pri-

vate aktører i reiselivsnæringen. I 1984 overtok stif-

telsen Nortra ansvaret for markedsføringen. I 1999 

skiftet Nortra navn til Norges Turistråd, som i 2003 

ble slått sammen med Statens nærings- og distrikts-

utviklingsfond (SND), Norges Eksportråd og Sta-

tens Veiledningskontor for oppfinnere til Innovasjon 

Norge (Innovasjon Norge 2014). 

Innovasjon Norge har på oppdrag fra Nærings- og 

fiskeridepartementet ansvar for å markedsføre 

Norge som reisemål. Dette er en del av Innovasjon 

Norges rolle som kompetanse-, utviklings- og mar-

kedspartner for norsk reiselivsnæring (Prop. 1 S 

(2018-2019)). Innovasjon Norge skal gjennom sin 

reiselivssatsing bidra til å styrke markedsmulighet-

ene for norske reiselivsaktører. 

Utgangspunktet for offentlige virkemidler er at de 

bør være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Enhver 

bruk av offentlige ressurser representerer en alter-

nativkostnad ved at ressursene kunne vært benyttet 

til andre verdiskapende formål. Det offentlige profi-

leringsarbeidet av Norge som reisemål bør derfor 

organiseres på en slik måte at den samlede verdi-

skapingen blir høyest mulig.  

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet 

har Menon Economics vurdert det samlede arbeidet 

med profilering og markedsføring av Norge som rei-



 

 

18 EFFEKTMÅLING AV PROFILERING AV NORGE SOM REISEMÅL | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

semål, herunder om det offentlige profileringsarbei-

det er organisert på en hensiktsmessig måte for å 

maksimere samlet verdiskaping (Jakobsen, Iversen 

og Fjose 2016). Etter innspill fra Menon, aktører i 

reiselivsnæringen og egne vurderinger mener Re-

gjeringen at det ikke er grunnlag for å konkludere 

med at dagens organisering er ineffektiv (Meld. St. 

19 (2016-2017)). 

Formålet med vår analyse er å vurdere om det of-

fentlige profileringsarbeid bidrar til økt verdiskaping 

i reiselivsnæringen. På bakgrunn av ovenstående 

vil vi i det følgende derfor presentere dagens innret-

ning av profileringsarbeid, uten videre drøfting av 

organiseringen.   

I ovennevnte gjennomgang av det offentlige profile-

ringsarbeidet anslo Menon Economics at norsk rei-

seliv markedsføres for om lag 1 milliard kroner i året, 

hvorav 550 millioner kroner er markedsføring i ut-

landet. De deler profileringen av Norge som reise-

mål inn i tre finansieringskilder; (i) offentlig finansiert 

profilering av Norge (administrert av Innovasjon 

Norge); (ii) bedrifters, landsdels- og destinasjons-

selskapers matching av offentlig finansiert profile-

ring; (iii) bedrifters, landsdels- og destinasjonssel-

skapers egen markedsføring. 

Det er effektene av de offentlig finansierte profile-

ringsaktivitetene (i) som skal identifiseres og måles 

i denne analysen. Det er like fullt nødvendig å ha 

kontroll på de øvrige aktivitetene som har helt eller 

delvis samme formål. Effektene av (i) vil til en viss 

grad bestemmes av omfanget av og på hvilken 

måte (ii) og (iii) innrettes. 

2.3.1 Innovasjon Norges aktiviteter  

Innovasjon Norges arbeid med reiseliv heter Visit 

Norway. Midlene som stilles til disposisjon for Inno-

vasjon Norges profileringsarbeid skal benyttes til å 

styrke markedsmulighetene for norske reiselivsak-

tører i prioriterte markeder gjennom langsiktig mer-

kevarebygging, profilering, operative markedstiltak 

og tilrettelegging for salg (Meld. St. 19 (2016-

2017)).  

Nærings- og fiskeridepartementet har årlig bevilget 

231,5 millioner kroner til Innovasjon Norges reise-

livsarbeid i perioden 2016-2018. De siste tre årene 

har dermed hatt noe høyere budsjetter enn 2015, 

som var det laveste i perioden etter finanskrisen.    

Justert for inflasjon (ved hjelp av KPI) har det imid-

lertid vært en nedgang i reiselivssatsingen siden 

2013 (jf. figur 2.6).  

Innovasjon Norges reiselivsmidler brukes til blant 

annet markedsaktiviteter i form av mediekjøp og di-

gitale medier, arbeid med kampanjer, pressekjøp, 

utviklingsaktiviteter, bærekraftig reiseliv, kompetan-

setjenester, formidling av trender og markedsinfor-

masjon, og turistundersøkelsen. En andel av mid-

lene dekker Innovasjon Norges administrasjons-

kostnader knyttet til oppdraget (Jakobsen, Iversen 

og Fjose 2016, 12). 

De siste fem årene, med reduserte budsjetter, har 

også andelen av reiselivsmidlene som går til forbru-

kermarkedsføring (inkl. brosjyre- og katalogdistribu-

sjon) gått noe ned (jf. figur 2.7).  Med et redusert 

budsjett i 2015 droppet Innovasjon Norge enkelte 

kampanjer, samtidig som brosjyredistribusjonstje-

nesten ble avsluttet og katalogproduksjon- og distri-

busjon ble betydelig redusert. Reduserte utgifter til 

brosjyre- og katalogdistribusjon hang også sammen 

med overgang til Innovasjon Norges overgang til di-

gitale løsninger i markedsføringen (Innovasjon 

Norge 2016).  
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Figur 2.6 Bevilgninger til Norges turistråd og Innova-
sjon Norges reiselivsoppdrag. Millioner kroner. 
Faste 2015-priser. 1929-2018 
  

 
Note: Bevilgninger for 2018 er hentet fra oppdragsbrevet til 

Innovasjon Norge fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
Kilder: Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge  

 

Figur 2.7 Fordeling av Innovasjon Norges reiselivs-
midler på utvalgte aktiviteter. Millioner kroner. Lø-
pende priser. 2010-2017   
  

 
Note: Forbrukermarkedsføring omfatter utgifter til kampanjer, 

Norgeskatalog og brosjyredistribusjon. 
Kilde: Innovasjon Norge  

 

 
 
                                                      
11 https://www.visitnorway.no/info/om-visitnorway/ 

Visitnorway.com er en offisiell reiseguide til Norge, 

som er ment å gjøre det enkelt å velge Norge som 

reisemål.11 Nettstedet presenterer bl.a. aktuelle pro-

dukter, tilbud og aktører i reiselivsnæringen. Nett-

stedet utgjorde en økende andel av Innovasjon Nor-

ges samlede reiselivsbudsjett i perioden 2010-

2015. I 2015 ble siden relansert i en form som bl.a. 

har gjort arbeidet med portalen mer kostnadseffek-

tiv (Innovasjon Norge 2016). I 2017 gikk om lag 24 

millioner kroner av Innovasjon Norges reiselivsbud-

sjett til nettstedet. 

Samtidig som forbrukermarkedsføring og Visitnor-

way.com utgjør en mindre andel av det samlede 

budsjettet, har postene «Asia og utviklingsmarked» 

og «bransjebearbeidelse» økt. Sistnevnte er profile-

ring av Norge mot utenlandsk reiselivsbransje (turo-

peratører, agenter, reisebyråer mv.). Innovasjon 

Norge tilrettelegger bl.a. for at norsk næring skal 

komme i kontakt med aktørene i markedene gjen-

nom workshops, studieturer, besøk hos turoperatø-

rer og seminarer (Innovasjon Norge 2016, 91). 

Temaprosjektene er rettet mot aktive opplevelser og 

fokuserer på vandring, sykkel og fiske. Dette finan-

sieres delvis av midler fra Landbruks- og matdepar-

tementet. 

For å synliggjøre norske reiselivsprodukter i uten-

landske medier jobber presseansvarlige i de ulike 

markedene (landene) bl.a. med å skape gode rela-

sjoner til journalister, invitere til presseturer og ge-

nerelt PR-arbeid (Innovasjon Norge 2018b). 

Posten «bærekraft og utvikling» (tidl. «innovasjon i 

reiselivsnæringen»), som i 2017 var på 11,2 millio-

ner kroner, skal bidra til Innovasjon Norges delmål 

flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næ-

ringsmiljøer. Innovasjon Norge skal bidra til dette 
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gjennom rådgivning, finansiering, kompetanse og 

nettverk. 

Personal- og overheadkostnader er inkludert i de 

ulike aktivitetene (postene) nevnt over. Innovasjon 

Norges kostnader knyttet til egen bemanning og 

overhead for reiselivsprofileringen var 76,1 millioner 

kroner i 2017. I tillegg kom personal- og overhead-

kostnader knyttet til «bærekraft og utvikling» på 7,2 

millioner kroner.12 Innovasjon Norges direkte pro-

sjektkostnader var dermed 148,2 millioner kroner i 

2017. 

Profileringen av Norge som reisemål er konsentrert 

mot definerte segmenter og målgrupper i et utvalgt 

internasjonale markeder. Segmentene og marke-

dene er valgt på bakgrunn av markedspotensial 

(både nåværende og framtidig), samt interesse fra 

reiselivsnæringen (Innovasjon Norge 2018b).  

2.3.2 Næringens matching av offentlig innsats 

Overordnet profilering av Norge som reisemål er 

ikke ment å være utløsende for salg, men skal bidra 

til å skape reiselyst til Norge (økt turisme). Den of-

fentlige finansieringen av profileringen skal imidler-

tid styrke reiselivsnæringens egne salgsutløsende 

markedsaktiviteter. I tråd med reglene for stats-

støtte kan Innovasjon Norge finansiere annonser 

som bidrar til å skape interesse for Norge som rei-

semål. Deretter kan virksomhetene koble seg på 

(matche) den overordnende markedsføringen ved å 

annonsere for sin egen virksomhet eller egne pro-

dukter, finansiert med deres egne midler (Jakobsen, 

Iversen og Fjose 2016). 

I 2017 bidro næringslivet (virksomheter, destina-

sjons- og landsdelsselskaper) med i 61,1 millioner 

kroner til Innovasjon Norges kampanjer. Samlet 

 
 
                                                      
12 Tall hentet fra Tabell 10-4 på s. 508 i Oppdragsgiverrapporten 2017. 
13 Norway in Your Pocket  

profileringsbudsjett ble dermed 292,7 millioner kro-

ner (jf. tabell 2.3). 

Tabell 2.3 Administrasjons- og gjennomføringskost-

nader fordelt på aktivitet. Millioner kroner. 2017 
 

Aktivitet 
Offentlig 
bidrag 

Nærings-
bidrag Sum  

Strategisk forretningsutvikling 46,7 - 46,7 

Forbrukermarkedsføring 54,5 24,2 78,7 

Vinterkampanje (ski) 17,4 9,1 26,4 

Norgeskatalog 0,2 0,5 0,7 

Presse og PR 18,1 0,3 18,4 

Norwegian Travel Workshop 4,5 6,6 11,1 

Bransjebearbeidelse 20,6 6,5 27,1 

Visitnorway.com 23,7 3,5 27,1 

Temaprosjekter 14,6 2,8 17,4 

Møter og arrangementer (MICE) 7,1 2,0 9,1 

Asia og utviklingsmarked 13,1 5,7 18,8 

Bærekraft og utvikling 11,2 - 11,2 

Sum 231,6 61,1 292,7 
 

Kilde: Innovasjon Norge  

Næringsbidragene er operative markedsmidler (in-

kluderer ikke personalkostnader mv.). Næringsbi-

dragene utgjorde en tredel av det samlede budsjet-

tet til forbrukermarkedsføring (inkl. vinterkampanje). 

Videre er det virksomhetene selv som finansierer 

det meste av Norgeskatalogen13 (en reiseguide 

med praktisk informasjon, kart mv.). Til sammen ut-

gjorde disse aktivitetene litt over halvparten av de 

samlede næringsbidragene. 

Innovasjon Norges operative markedsmidler (profi-

leringsbudsjett fratrukket personal- og overhead-

kostnader, samt midler til bærekraft og utvikling) var 

om lag 144,7 kroner i 2017.14 Innovasjon Norge stod 

dermed for 70 pst. av de totale operative markeds-

midlene samme år (utenat vi har tar hensyn til næ-

ringens egen markedsføring). 

14 Dette tilsvarer de direkte prosjektkostnadene på 148,2 mill. kroner nevnt 
over, fratrukket prosjektkostnadene til «bærekraft og utvikling». 
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Fordelingen mellom offentlige bidrag (inkl. personal- 

og overheadkostander) og næringsbidrag varierer 

mellom de ulike markedene (landene) hvor Innova-

sjon Norge har en reiselivssatsing (jf. tabell 2.4).    

Tabell 2.4 Administrasjons- og gjennomføringskost-

nader fordelt på marked. Millioner kroner. 2017 
 

Marked 
Offentlig 
bidrag 

Nærings-
bidrag 

Nærings-
andel 

Danmark 21,5 4,5 17 % 

Frankrike 8,6 1,0 10 % 

BeNeLux 8,8 1,2 12 % 

Italia 5,3 2,3 30 % 

Kina 4,5 1,5 25 % 

Russland 5,6 1,1 16 % 

Spania 7,3 2,4 24 % 

Storbritannia 22,9 5,7 20 % 

Sverige 15,8 2,1 12 % 

Tyskland  25,3 8,5 25 % 

USA 11,2 9,6 46 % 

Sum 136,6 39,7 23 % 
 

Note: Innsatsen i de ulike markedene summerer seg ikke opp 
til samlet profileringsbudsjett fordi de resterende utgiftene 

ikke lar seg fordele på marked. Disse utgiftene er kostnadsført 
på Norge, men omfatter også profilering i utlandet (fra Norge). 

Kilde: Innovasjon Norge  

Med nedgang i det offentlige profileringsbudsjettet 

de siste årene er også innsatsen i flere utenlandske 

markeder redusert (jf. figur 2.8 og figur 2.9). Størrel-

sen på budsjettene i de utenlandske markedene av-

henger imidlertid også, i tillegg til Innovasjon Norges 

prioriteringer, av markedets valuta og varierer derfor 

med endringer i kronekursen. Når vi skal studere ef-

fekten av profilering på turisme fra ulike markeder 

måler vi derfor de offentlige bidragene og nærings-

bidragene i lokal valuta (justert for inflasjon ved 

hjelp av KPI for de ulike markedene).      

Næringsbidragene varierer relativt mye fra land til 

land. Næringsbidragene har også falt i nesten alle 

markeder, som følge av en reduksjon i samlede næ-

ringsbidrag. Nedgangen i næringsbidragene kan 

delvis forklares av en endring i innretningen av In-

novasjon Norge profileringsarbeid (dette omtales 

nærmere i kapittel 5). 

2.3.3 Næringens egen markedsføring 

Reiselivsbedriftene bruker langt mer ressurser på 

selvstendig markedsføring, sammenliknet med mar-

kedsføring gjennom Innovasjon Norge og destina-

sjonsselskapene. Det eksister ingen samlet oversikt 

over hvor mye reiselivsbedriftene bruker på egen 

markedsføringen. Menon Economics anslår i gjen-

nomgangen av organiseringen av reisemålsprofile-

ringen at reiselivsbedriftene markedsfører for 550 

millioner kroner i utlandet (Jakobsen, Iversen og 

Fjose 2016).  

I en analyse av ringvirkninger av Hurtigrutens virk-

somhet oppgis det at Hurtigruten alene brukte om 

lag 160 millioner kroner på markedsføring i utlandet 

i 2015 (Løge mfl. 2016). 

Til tross for anslag på næringslivets samlede mar-

kedsføringsutgifter vet vi ikke hvordan disse fordeler 

seg på de ulike markedene vi studerer i den videre 

analysen, og er derfor ikke inkludert.  
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Figur 2.8 Antall gjestedøgn1 (venstre akse) og profilering2 (høyre akse). Lokal valuta.  Millioner. Faste 2015-
priser. 2006-2017 

  

  

  

   

1) Avgrenset til turisme i den sesongen og til den regionen Innovasjon Norges hovedkampanje i de enkelte markedene er ment å 
påvirke. Avgrensingene er gjort på bakgrunn av innspill fra Innovasjon Norge og er dokumentert i Vedlegg 2. 

2) Innovasjon Norges profilering omfatter personal- og overheadkostander. Næringsbidragene er operative markedsmidler. Profi-
leringen måles i markedets valuta og er justert for inflasjon ved hjelp av KPI for markedet.  

Kilder: Innovasjon Norge, Norges Bank og OECD 
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Figur 2.9 Antall gjestedøgn1 (venstre akse) og profilering2 (høyre akse). Lokal valuta.  Millioner. Faste 2015-

priser. 2006-2017 
 

  

  

   

1) Avgrenset til turisme i den sesongen og til den regionen Innovasjon Norges hovedkampanje i de enkelte markedene er ment å 
påvirke. Avgrensingene er gjort på bakgrunn av innspill fra Innovasjon Norge og er dokumentert i Vedlegg 2. 

2) Innovasjon Norges profilering omfatter personal- og overheadkostander. Næringsbidragene er operative markedsmidler. Profi-
leringen måles i markedets valuta og er justert for inflasjon ved hjelp av KPI for markedet.  

Kilder: Innovasjon Norge, Norges Bank og OECD 
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For å forstå nytten av profilering av Norge som rei-

semål må vi forstå i hvilken grad profileringen øker 

turismen til Norge og hvordan disse turistene mulig-

gjør lønnsom produksjon i reiselivsnæringene. Tan-

ken er at profilering skal bidra til at flere potensielle 

turister blir oppmerksomme på Norge som reismål 

og at de utvider reiselivsaktørenes marked, noe 

som igjen gir mulighet for økt verdiskaping direkte i 

reiselivsnæringen og indirekte hos reiselivsaktøre-

nes leverandører. Vi vil i dette kapittelet studere pro-

fileringens effekt på turisme, mens neste kapittel tar 

for seg turismens effekt på verdiskaping i reiselivs-

næringen. 

Til tross for den reelle reduksjonen i bevilgninger til 

Innovasjon Norges profileringsarbeid, har det som 

nevnt vært en betydelig økning i turismen til Norge i 

samme periode. Vi kan med andre ord ikke på bak-

grunn av en enkel sammenlikning av utvikling i de 

to størrelsen si noe om sammenhengen mellom 

profilering og turisme. Det er heller ingen åpenbar 

sammenheng når vi ser på profilering fordelt på 

marked (land) og turisme til Norge fra disse marke-

dene (se figur 2.8 og figur 2.9).  

Formålet med dette kapittelet er å studere virk-

ningen av Innovasjon Norges profileringsarbeid, når 

vi også tar hensyn til andre faktorer som påvirker 

turisme. Det vil si, vi ønsker å studere om variasjo-

nen i utenlandske gjestedøgn i Norge varierer med 

endringer i Innovasjon Norges profilering, når vi 

kontrollerer for andre årsaker til at turismen varier. 

Det eksisterer en rekke studier av hva som påvirker 

personers reisebeslutninger. En gjennomgang av 

ulike økonometriske analyser viser at inntekt, pris-

forholdet mellom hjemlandet og reisemålet, prisfor-

holdet mellom hjemlandet og konkurrerende reise-

 
 
                                                      
15 Kronenberg mfl. (2015) ser til Divisekera og Kulendran (2006). 

mål, samt valutakurser er de viktigste faktorene for 

turistenes reisebeslutning (Song og Li 2008). 

Til tross for flere økonometriske studier av hva som 

påvirker turisters reisebeslutninger, er det relativt få 

som har forsøkt å estimere effekten av profilering. 

Vi har i vår metodiske tilnærming lagt oss tett opp til 

metoden benyttet i Divisekera og Kulendran (2006) 

og Kronenberg mfl. (2015), som studerer effekten 

på internasjonal turisme av markedsføring i hen-

holdsvis Australia og Sverige (Åre). De to studiene 

har liknende tilnærminger15, men skiller seg noe på 

hvordan ulike variable måles, avgrensninger og es-

timeringsmetode. Vår økonometriske spesifikasjon 

(modell) og estimeringsmetode følger hovedsakelig 

den i Divisekera og Kulendran (2006). 

Vi vil i det følgende presentere vår metodiske tilnær-

ming til å svare på om den offentlige profileringen 

av Norge som reisemål har effekt på utenlandske 

turisters valg av Norge, før vi deretter presenterer 

resultater for de markedene hvor vi finner effekt. 

3.1 Modellspesifikasjon 

Det er i hovedsak to syn på de økonomiske effek-

tene av markedsføring; det ene er basert på mar-

kedsmaktmodellen og det andre følger av informa-

sjonsteori (Divisekera og Kulendran 2006). Først-

nevnte ser markedsføring som en måte å overbe-

vise konsumentene om at det produktet som mar-

kedsføres er bedre enn konkurrerende produkter. 

På den måten sørger markedsføringen for økt pro-

duktdifferensiering. Hvis markedsføring gjør at kon-

sumentene ser produktet som bedre enn alternati-

vene vil de være mindre sensitive for prisendringer 

i produktet som markedsføres (markedsføring redu-

serer priselastisiteten).   

3 Profileringens effekt på turisme 
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I følge den andre tilnærmingen er konsumentenes 

etterspørselsrespons en funksjon av forbrukerbe-

vissthet og kunnskap om liknende (konkurrerende) 

produkter (Divisekera og Kulendran 2006). Mar-

kedsføring øker konsumentenes kunnskap om al-

ternative produkter. Når mange markedsfører lig-

nende produkter (f.eks. mange land markedsfører 

sine feriedestinasjoner) øker kunnskapen om alle 

alternativene. Økt kunnskap om liknende produkter 

gjør at endringer i pris på et produkt kan ha større 

effekt på konsumentenes etterspørsel enn før mar-

kedsføringen (markedsføring øker priselastisiteten). 

På bakgrunn av ovenstående er det rimelig å anta 

at relative priser mellom Norge og alternative reise-

mål (inkl. turistenes hjemland) har større betydning 

desto mer kunnskap potensielle reisende har om 

Norge og alternative reisemål. Flere ulike studier 

finner at relative priser er av de viktigste faktorene 

for turisters valg av reisemål. Når relative priser be-

tyr mye for valg av reisemål, underbygger det at rei-

sende i dag er godt opplyst om alternativene de står 

overfor.  

Markedsføring kan likevel ha økonomisk verdi for 

den som markedsfører. Valg av reisemål blir som 

oftest tatt i forkant av reisen og kunnskap om hva 

prisene vil være når reisen skal gjennomføres er 

ikke eksakt. I fravær av fullstendig informasjon kan 

det dermed tenkes at profilering av Norge som rei-

semål kan påvirke valget av reisemål (Divisekera og 

Kulendran 2006), selv om mange lands samlede 

markedsføring gir økt betydning av selve prisforhol-

det. 

Uavhengig av økonomisk motiv for markedsfø-

ringen viser eksisterende forskning at kostnaden 

forbundet med å reise og turistenes inntekt er av-

gjørende økonomiske faktorer for personers reise-

beslutning (etterspørselen etter å reise). I tillegg på-

virker naturligvis ikke-økonomiske faktorer, som 

destinasjonens egenskaper (attributter) valget av 

reisemål.  

Det er krevende, om ikke umulig, å kvantifisere en 

destinasjons egenskaper og konsumenters (reisen-

des) preferanser. Profilering av et reisemål har som 

mål å påvirke preferansene gjennom å gi informa-

sjon om reisemålet. Dermed kan turisme fra et be-

stemt land til en bestemt destinasjon uttrykkes som 

en funksjon av kostnader, inntekt og profileringsut-

gifter (Divisekera og Kulendran 2006): 

𝑇 = 𝑓(𝑃𝑖 , 𝑌, 𝐴) (1) 

hvor 𝑃𝑖 er et sett av priser (kostnader forbundet å 

reise), 𝑌 er inntekt og 𝐴 er profileringsutgifter. 

For å kunne estimere sammenhengen mellom pro-

filering av Norge som reisemål og etterspørselen et-

ter å reise til Norge trenger vi et mål på turisme, som 

både er registrert over tid og som kan fordeles på 

turistenes bostedsland.  

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer månedlig 

statistikk på den kommersielle overnattingstrafikken 

(overnattinger på hotell, hyttegrend, camping og 

vandrerhjem). Statistikken omfatter alle overnat-

tingsbedrifter i fra januar 2005 til februar 2018, samt 

om lag 40 enkeltland (hvor turistene kommer fra). I 

tillegg til kommersielle overnattinger publiserer SSB 

statistikk over norske og utenlandske gjesters over-

natting på private hytter/hus som er leid ut via en 

norsk formidler. Statistikken bidrar til en mer full-

stendig norsk overnattingsstatistikk. Denne sta-

tistikken dekker perioden 1997-2017. 

Utgangspunktet for vår analyse er markeder (land) 

hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. Hvil-

ken sesong og hvilken del av Norge (hvilke destina-

sjoner) som i hovedsak profileres varierer mellom 

de ulike markedene. Eksempelvis er profilering av 

Innlandet (Hedmark og Oppland), Buskerud og Te-

lemark som skidestinasjoner hovedkampanjen i In-
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novasjon Norges profileringsarbeid i Danmark. Etter 

dialog med Innovasjon Norge har vi avgrenset tu-

risme fra de ulike markedene til antall gjestedøgn 

(kommersielle overnattinger og hytteformidling) i 

den relevante sesongen og til de relevante destina-

sjonene (se vedlegg 1 for avgrensninger per mar-

ked). Formålet med avgrensningene er å forsøke å 

isolere den såkalte påvirkbare turismen.  

For å kontrollere for kostnadene forbundet med å 

reise ønsker vi å inkludere tre ulike priser; den rela-

tive prisen mellom turistens hjemland og Norge, den 

relative prisen mellom turistenes hjemland og alter-

native reisemål og reisekostnaden.  

De to relative prisene består av forskjeller i priser, 

samt valutakurser. Ideelt sett skulle vi målt forskjel-

ler i priser som forholdet mellom priser på typiske 

turistvarer og -tjenester. Denne informasjonen har 

vi imidlertid ikke. I tråd med litteraturen måler vi der-

for de relative prisene ved hjelp av konsumprisin-

deksen (KPI). Mer spesifikt måles den relative pri-

sen mellom Norge og turistenes hjemland som 

𝑃𝑖
𝑁𝑂𝑅 = (

𝐾𝑃𝐼𝑁

𝐾𝑃𝐼𝑖

) × 𝐸𝑋𝑖𝑁𝑂𝐾 

hvor 𝐾𝑃𝐼𝑖 og 𝐾𝑃𝐼𝑁 er hhv. KPI i turistenes hjemland 

og Norge (begge med basisår 2005=100), mens 

𝐸𝑋𝑖𝑁𝑂𝐾 er vekslingskursen mellom valutaen i land 𝑖 

og norske kroner. En økning i 𝑃𝑖
𝑁𝑂𝑅 kan komme av 

at prisene øker mer i Norge enn i turistenes hjem-

land eller at det blir dyrere for turistene å kjøpe 

norske kroner (krona styrker seg). Vi forventer der-

for en negativ koeffisient på 𝑃𝑖
𝑁𝑂𝑅 i estimeringene 

våre, som betyr at økning i den relative prisen, alt 

annet likt, gir reduksjon i turisme fra land 𝑖. 

 
 
                                                      
16 Se bl.a. https://www.skiinfo.no/nyheter/a/562337/%C3%B8kt-ski-inter-
esse-i-danmark  

I tillegg til at reisende vurderer prisnivået i Norge (i 

forhold til prisnivået i hjemlandet), er det grunn til å 

tro at de vurderer prisnivået hos destinasjoner som 

konkurrerer med Norge som reisemål. Vi kan imid-

lertid ikke kontrollere for relative priser mellom alle 

alternative destinasjoner (land). For det første er det 

ikke gjennomførbart rent økonometrisk å inkludere 

alle pris-kombinasjoner som kontrollvariable. For 

det andre vil hva som faktisk er alternative destina-

sjoner variere både mellom land og mellom ulike 

grupper i de ulike landene.  

Selv om vi ikke vet hvilke alternative reisemål alle 

reisende vurderer opp mot Norge, vet vi for eksem-

pel at Norge konkurrer med Østerrike (alpene) om 

de danske skituristene.16 Videre vet vi at turister fra 

Asia ofte kommer til Norge som en del av en rund-

reise i Europa og at destinasjoner som Spania, Ita-

lia, Hellas og Kroatia er populære blant tyske som-

merturister. På bakgrunn av dette virker reisemål i 

euroområdet som plausible alternativer til Norge 

som reisemål. Vi måler derfor den relative prisen 

mellom turistenes hjemland og alternative reisemål 

som  

𝑃𝑖
𝐸𝑈𝑅 = (

𝐾𝑃𝐼𝐸𝐴19

𝐾𝑃𝐼𝑖

) × 𝐸𝑋𝑖𝐸𝑈𝑅 

hvor 𝐾𝑃𝐼𝑖 fortsatt er KPI i turistenes hjemland, mens 

𝐾𝑃𝐼𝐸𝐴19 er KPI i euroområdet. 𝐸𝑋𝑖𝐸𝑈𝑅 er vekslings-

kursen mellom valutaen i land 𝑖 og euro.17 𝑃𝑖
𝐸𝑈𝑅 øker 

hvis konsumprisindeksen øker mer i euroområdet 

enn i turistenes hjemland eller hvis valutaen i turis-

tenes hjemland svekkes mot euro. Hvis 𝑃𝑖
𝐸𝑈𝑅 øker 

blir det relativt sett dyrere for turistene fra land 𝑖 å 

reise til et land innenfor euroområdet. Hvilken effekt 

dette har på turismen til Norge er imidlertid et empi-

risk spørsmål.  

17 For land i euroområdet blir dette prisutviklingen i turistenes hjemland i 
forhold til euroområdet samlet. 

https://www.skiinfo.no/nyheter/a/562337/%C3%B8kt-ski-interesse-i-danmark
https://www.skiinfo.no/nyheter/a/562337/%C3%B8kt-ski-interesse-i-danmark
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Hvis koeffisienten på den relative prisen mellom tu-

ristenes hjemland og euroområdet er negativ i esti-

meringene kan det være en indikasjon på at turis-

tene anser Norge og det alternative reisemålet som 

komplementære reisemål. Dette kan tenkes å være 

tilfellet for eksempel for Kinesiske turister som leg-

ger turen til Norge som en del av en rundreise i Eu-

ropa. Hvis de dropper ferien i Europa på grunn av 

økte priser, dropper de også turen til Norge.  

Hvis en økning i det relative prisforholdet mellom tu-

ristenes hjemland og et land i euroområdet gir en 

positiv effekt på turismen til Norge (positiv koeffisi-

ent), indikerer effekten at Norge og det aktuelle lan-

det i euroområdet er substitutter. Dette vil eksem-

pelvis være tilfellet hvis danske skiturister vurderer 

Norge og Østerrike som relativt likeverdige destina-

sjoner, og velger den destinasjonen hvor de får 

mest igjen for pengene.      

Informasjon om KPI i turistenes hjemland og euro-

området, samt valutakurser for turistenes hjemland 

og euro er hentet fra OECDs database.18 Valutakur-

sen mellom turistenes hjemland og norske kroner er 

hentet fra Norges Bank.19  

Utover kostnader knyttet til å være i Norge (de rela-

tive prisene), inngår trolig selve reisekostnaden 

(𝑅𝐾𝑂𝑆𝑇) i turistenes reisebeslutning. Hvordan turis-

tene kommer seg til Norge avhenger av reise-

avstanden. Divisekera og Kulendran (2006) har 

data på flypriser til Australia fra de ulike markedene 

de studerer.20 Siden de fokuserer på turisme fra ut-

landet, argumenterer Kronenberg mfl. (2015) for at 

de bare trenger å vurdere flypriser. I mangel på tids-

serier for flypriser bruker de flybensinpriser (som 

 
 
                                                      
18 𝐸𝑋𝑖𝐸𝑈𝑅er utregnet via vekslingskursen mellom turistenes valuta og ame-
rikanske dollar og euro og amerikanske dollar. 
19 https://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/  
20 Fly er den eneste måten å komme seg til Australia på for utenlandske 
turister. 

gjelder for alle flyselskaper) som en approksima-

sjon.21  

Utviklingen i flybensinprisen følger utviklingen i pri-

sen på råolje. Også bensin- og dieselprisene følger 

stort sett utviklingen i råoljeprisen, men ulike lokale 

(og internasjonale) forhold kan gi avvikende utvik-

ling.22 Vi har likevel valg å bruke importprisen på rå-

olje i de ulike markedene som et mål på reisekost-

nad. Importprisene er hentet fra OECDs database. 

Prisen er omregnet til lokal valuta fra amerikanske 

dollar og justert for inflasjon ved hjelp av KPI.  

Vi forventer at den estimerte koeffisienten til 𝑅𝐾𝑂𝑆𝑇 

er negativ (økte reisekostnader reduserer turisme, 

alt annet likt).    

Inntekt (𝐼𝑁𝑁𝑇) måler vi som husholdningens dispo-

nible inntekt, som tilsvarer summen av lønn, blandet 

inntekt, formuesinntekter, offentlige stønader og 

andre inntekter, fratrukket skatter, formuesutgifter 

og andre utgifter. Med økte inntekter, øker mulighe-

ten til å reise. Vi forventer derfor at koeffisienten til 

𝐼𝑁𝑁𝑇 er positiv.23 Husholdningenes disponible inn-

tekt er hentet fra OECDs database. Inntekten er om-

regnet til lokal valuta ved hjelp av løpende kjøpe-

kraftsparitet mellom det aktuelle landet og ameri-

kanske dollar og justert for inflasjon ved hjelp av 

KPI. 

De ovennevnte faktorene er inkludert i tråd med 

konsumentteori og kunnskap fra tidligere empiriske 

studier av hvilke faktorer som påvirker reisebeslut-

ninger. De må inkluderes i modellen for å sikre at 

ikke effekter av disse fanges opp i den effekten vi er 

21 Det er påvist en sterk sammenheng mellom flybensinprisen og billettpri-
ser (flyselskapene velter kostnaden over på konsumentene). 
22 Se https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjo-
ner/langt-mer-enn-oljeprisen-pavirker-bensinprisene  
23 P reise utenlands på ferie regnes ofte som et såkalt luksusgode. Hvis 
det er tilfellet vil også koeffisienten være større enn 1. 

https://www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/
https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/langt-mer-enn-oljeprisen-pavirker-bensinprisene
https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/langt-mer-enn-oljeprisen-pavirker-bensinprisene
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interessert i, nemlig effekten av Innovasjon Norges 

profilering av Norge som reisemål.  

Målet på Innovasjon Norges profileringsinnsats er 

de årlige administrasjons- og gjennomføringskost-

nadene per marked (se figur 2.8 og figur 2.9). Inno-

vasjon Norges innsats (𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑁) er omregnet til 

markedets valuta og omregnet til faste priser (justert 

for inflasjon ved hjelp av KPI). 

Målet vi har på Innovasjon Norges profileringsinn-

sats inkludere personal- og overheadkostnader. 

Dette utgjorde om lag 35 pst. av det samlede profi-

leringsbudsjettet i 2017 (se kapittel 2.3.1). Det er 

ikke opplagt at disse utgiftene skal inngå i estime-

ringen av profileringens effekt på turisme. Personal-

kostander utgjør imidlertid det meste av personal- 

og overheadkostandene (Jakobsen, Iversen og 

Fjose 2016). Det må antas at de oppgitte personal-

kostandene er relatert til personal med ansvar for å 

representere, herunder profilere, Norge i de ulike 

markedene og at personalkostander kan anses som 

relevante i effektmålingen.   

I tillegg til midlene fra Innovasjon Norge, bidrar næ-

ringslivet til markedsføring av Norge som reismål 

ved å koble seg på Innovasjon Norges kampanjer 

(se kapittel 2.3.2). Ved å inkludere næringslivets 

matching (𝑃𝑅𝑂𝐹𝑁) kan vi være mer sikre på at 

eventuelle signifikante effekter av Innovasjon Nor-

ges bidrag kun fanger opp effekten av den offentlige 

støtten til profilering. Næringslivets matching er like-

vel bare en liten andel av hva næringslivet samlet 

bruker på markedsføring (se kapittel 2.3.3). At vi 

ikke klarer å måle næringslivets egen markedsfø-

ring i de ulike markedene kan potensielt være en 

estimeringsmessig utfordring (se kapittel 3.4). 

I prinsippet burde profilering som hovedsakelig er 

ment å endre forbrukernes preferanser (smak), skil-

les fra den profileringen som primært er ment å in-

formere (Taylor og Weiserbs 1972). Hvis profile-

ringen er ment å endre preferanser (i tråd med mar-

kedsmodellen nevnt innledningsvis) kan profile-

ringsutgiftene inkluderes i estimeringene som profi-

leringsutgifter per innbygger i det aktuelle markedet. 

Hvis formålet er å informere, er absolutte profile-

ringsutgifter et bedre mål (Divisekera og Kulendran 

2006).  

Innovasjon Norges profilering er ment å bidra til økt 

turisme gjennom å skape bevissthet om Norge som 

reisemål. Profileringsarbeidet er med andre ord pri-

mært ment å informere, og vi inkluderer derfor ab-

solutte utgifter som mål på Innovasjon Norges og 

næringslivets utgifter i estimeringene. 

For å estimere effekten av profileringen på turisme 

fra de ulike markedene, transformerer vi alle oven-

nevnte variable til logaritmer. Fordelen med dette er 

at de estimerte koeffisientene kan tolkes som elas-

tisiteter (prosentvis endring i turisme av en prosent-

vis endring i profileringen). Sammenhengen i likning 

(1) kan dermed uttrykkes med følgende økonomet-

riske modell:   

ln 𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝐼𝑁𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2 ln 𝑃𝑖𝑡
𝑁𝑂𝑅

+ 𝛽3 ln 𝑃𝑖𝑡
𝐸𝑈𝑅

+ 𝛽4 ln 𝑅𝐾𝑂𝑆𝑇𝑖𝑡

+ 𝛽5 ln 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖𝑡
𝐼𝑁

+ 𝛽6 ln 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖𝑡
𝑁

+ 𝛽7𝐹𝐾𝑅𝐼𝑆𝐸 + 𝑢𝑖𝑡 

(2) 

hvor 𝑇𝑖𝑡 angir det vi har definert som påvirkbar tu-

risme fra marked 𝑖 i år 𝑡, og 𝑢𝑖𝑡 er et restledd som 

tar med alle variasjoner øvrige variabler i modellen 

ikke forklarer.  

Tidligere empiriske studier av turisme har bl.a. vur-

dert effekter av spesielle arrangementer (se bl.a. 

Teigland (1999) for en effektstudie av OL på Lille-

hammer). Samtidig er det usikkert hvilken effekt 
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slike «megaeventer» har på turisme.24 Hvilke (om 

noen) spesielle hendelser som kan tenkes å påvirke 

turisme varierer trolig for de ulike markedene. I mo-

dellen over har vi eksemplifisert relevante hendel-

sers ved å kontrollere for den globale finanskrisen 

(variabelen 𝐹𝐾𝑅𝐼𝑆𝐸 =1 i 2008 og 2009). 

3.2 Metodisk tilnærming 

Før vi begynner med estimeringene må vi vite hvil-

ken økonometrisk tilnærming som er den riktige å 

bruke. Dette gjør vi ved å undersøke den såkalte 

datagenereringsprosessen, bl.a. ved å teste om va-

riablene (tidsseriene) som inngår i modellen er sta-

sjonære eller ikke. At en tidsserie er stasjonær betyr 

bl.a. seriens gjennomsnitt og varians er konstant 

over tid. Hvis vi estimerer sammenhengen mellom 

ikke-stasjonære variable risikerer vi å estimere 

falske sammenhenger (at vi estimerer en signifikant 

sammenheng mellom to variable hvor det i virkelig-

heten ikke er en sammenheng).25  

Vi har testet om alle de log-transformerte variablene 

vi ønsker å inkludere i modellen er stasjonære.26 

Ingen av variablene er stasjonære på nivåform 

(mao. ikke I (0)). Differensierer27 vi alle variablene 

en gang er de derimot stasjonære (de er mao. 

I(1)).28  

For å unngå å estimere falske sammenhenger, må 

vi estimere modellen i (2) med prosedyrer som pas-

ser for I(1)-variable. En populær tilnærming er å es-

timere en såkalt feiljusteringsmodell (ECM). Denne 

tillater både at det er en underliggende (langsiktig) 

sammenheng mellom variable og for kortvarige til-

pasninger (Hill, Griffiths og Lim 2012). Vi har imid-

 
 
                                                      
24 Se bl.a. https://www.nrk.no/hordaland/markedsforingsprofessor-om-ky-
gos-nye-musikkvideo_-_-turisteffekten-er-oppskrytt-1.14326942  
25 Ofte referert til som en spuriøs sammenheng. 
26 Ved hjelp Augmented Dickey-Fuller (ADF)-testen. 
27 Det vil si at vi genererer nye variabler som er lik differansen mellom 
verdien i år 𝑡 og år 𝑡 − 1. Eksempelvis vil den nye variabelen for Innova-

sjon Norges profilering være ∆𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑁 = 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑡
𝐼𝑁 − 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑡−1

𝐼𝑁 . 

lertid for få observasjoner (2005-2017) til at vi kan 

estimere likningen i (2) med en feiljusteringsmo-

dell.29 

Et alternativ til feiljusteringsmodellen er metoden fo-

reslått i Engle og Granger (1987). Denne metoden 

innebærer en estimering av modellen i (2) i to steg. 

Resultatene fra det første steget kan tolkes som den 

langsiktige sammenhengen mellom f.eks. Innova-

sjon Norges profilering og turisme fra landet vi stu-

derer, mens resultatene fra det andre steget tolkes 

som kortvarige effekter.  

Resultatene fra det første steget er kun gyldige hvis 

restleddene fra denne estimeringen er stasjonære. 

Hvis dette ikke er tilfellet kan vi ikke si noe om den 

langsiktige sammenhengen mellom profilering og 

turisme. Den kortsiktige sammenhengen er like fullt 

gyldig.30 Vi vil i det følgende presentere resultater 

for estimeringer av modellen i (2) for de landene 

hvor vi i det minste finner en kortsiktig sammenheng 

mellom variablene som inngår i modellen. 

3.3 Empiriske resultater 

Vi har estimert likning (2) for hvert av de tolv mark-

edene vi har data for Innovasjon Norges profile-

ringsinnsats. Med utgangspunkt i disse dataene kla-

rer vi ikke å etablere en langsiktig sammenheng 

mellom turisme og faktorene vi kontrollerer for. Re-

sultatene vi presenterer under må derfor tolkes som 

kortsiktige effekter på turisme. At vi ikke finner lang-

tidseffekter kan være fordi vi har for korte tidsserier 

(dette drøftes nærmere i kapittel 3.4), men det er 

heller ikke urimelig at markedsføringskampanjer for 

28 Detaljerte testresultater for alle variable og markeder (land) er presentert 
i vedlegg 2. 
29 En mer detaljert forklaring er gitt i vedlegg 2. 
30 Metoden er nærmere beskrevet i vedlegg 2. 

https://www.nrk.no/hordaland/markedsforingsprofessor-om-kygos-nye-musikkvideo_-_-turisteffekten-er-oppskrytt-1.14326942
https://www.nrk.no/hordaland/markedsforingsprofessor-om-kygos-nye-musikkvideo_-_-turisteffekten-er-oppskrytt-1.14326942
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Norge som reisemål kun har effekter på turisme i 

samme periode som kampanjene kjøres.  

De estimerte effektene på turisme for hvert av lan-

dene hvor vi finner effekter av profileringen av 

Norge som reisemål er presentert i tabell 3.1. Av de 

tolv markedene, er det relativ få vi klarer å etablere 

en fornuftig sammenheng mellom turisme og fakto-

rene vi ønsker å måle effekten av, herunder den of-

fentlige profileringsinnsatsen. Med fornuftig sam-

menheng mener vi ikke nødvendigvis at vi skal finne 

signifikant effekt av reiselivsprofileringen, men bl.a. 

at modellen skal gi mening med tanke på fortegn-

ene på de ulike økonomiske variablene i tråd med 

økonomisk teori (positiv effekt av inntekt mv.).   

Vi finner statistisk signifikant effekt av Innovasjon 

Norges profileringsinnsats i Danmark og Russland. 

I tillegg er effekten i Sverige og USA nærme nok til 

at vi tror de ville vært signifikante med flere obser-

vasjoner.31 For disse fire markedene er modellens 

forklaringskraft tilfredsstillende og de estimerte ko-

effisientene har stort sett forventet fortegn (se drøf-

ting i kapittel 3.2). 

Danmark, Sverige og Russland er de tre landene 

hvor vi måler effekt på turisme til norske skidestina-

sjoner i vintersesongen (desember til mars). Tu-

risme fra USA er avgrenset til turisme i sommerse-

songen (mai til september) til Vestlandet og Oslo.32 

Den estimerte elastisiteten på Innovasjon Norges 

profileringsarbeid i Danmark er 0,171. Det betyr at 

en prosentvis økning i profileringsutgiftene i Dan-

mark gir, alt annet likt, en forventet økning i danske 

vinterturister på 0,171 pst. på kort sikt. Resultatene 

tyder videre på at næringslivets matching har om 

 
 
                                                      
31 I markedene vi ikke rapporterer effekter er standardfeilene for store til 
at vi kan anta det samme. I andre tilfeller passer ikke fortegnet på koeffi-
sienten med teorien. 

lag samme estimerte effekt som effekten av den of-

fentlige reiselivsprofileringen. 

Tabell 3.1 Estimert sammenheng mellom turisme og 

profilering 
 
 Marked 

                DNK SWE RUS USA 

Log PROFIN      0,171** 0,118 0,271*** 0,141 

                (0,031) (0,054) (0,032) (0,071) 

Log PROFN      0,167***   0,046 

                (0,012)   (0,028) 

Log INNTEKT        6,317** 0,824 4,278*** 4,301 

                (1,159) (1,237) (0,557) (0,777) 

Log PNOR        -1,630 -2,785** -5,411*** 1,519 

                (0,579) (0,472) (0,463) (0,586) 

Log PEUR        -3,334 0,816* 2,503*** -1,770* 

                (2,254) (0,193) (0,238) (0,211) 

Log RKOST 0,284 -0,034 -2,890*** 0,088 

 (0,119) (0,078) (0,388) (0,093) 

Konstant        -0,049** -0,015 -0,163** -0,028 

                (0,009) (0,024) (0,029) (0,008) 

Dummy FKRISE 
2016 

2011 
2012 
2016 

2009 2012 
2013 
2014 

Justert R2       0,970 0,883 0,903 0,973 

R2           0,994 0,977 0,968 0,997 

Ant. obs.     11 11 10 11 
 

Noter: Modellen er estimert på differensiert form for alle mar-
kedene. Effektene må tolkes som kortsiktige endringer i tu-

risme. Ulike dummyvariable er inkludert for å korrigere for au-
tokorrelasjon. Robuste standardfeil i parentes.  

 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

I 2017 var Innovasjon Norges samlede budsjett i 

Danmark på 17,1 millioner danske kroner (vi måler 

effekten av profileringen i lokal valuta). Samme år 

var det 475 600 danske gjestedøgn i Norge i løpet 

av vintersesongen (fordelt på Innlandet, Buskerud 

og Telemark). Vi antar at en økning i profileringsut-

giftene på 10 pst. kan regnes som en marginal end-

32 Avgrensningene er gjort etter innspill fra Innovasjon Norge og er beskre-
vet nærmere i vedlegg 2.  
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ring.33 Da får vi at en økning i profileringsbudsjettet 

i Danmark på 1,7 millioner danske kroner kan for-

ventes å gi en økning i danske gjestedøgn i vinter-

sesongen på 1,7 pst., tilsvarende 8 100 gjestedøgn. 

Økningen i budsjettet tilsvarer 2,2 millioner norske 

kroner i dagens valuta. 

For Sverige er den estimerte effekten av Innovasjon 

Norges profileringsarbeid noe mindre enn i Dan-

mark. Koeffisienten har den samme tolkningen som 

over. Hvis reiselivsbudsjettet i Sverige øker med 10 

pst. fra 16,3 millioner svenske kroner i 2017, kan 

vinterturismen fra Sverige forventes å øke med om 

lag 1,2 pst. (koeffisienten er 0,118). En økning i an-

tall gjestedøgn på 1,2 pst. fra 367 700 i vinterse-

songen 2017, tilsvarer 4 300 ekstra svenske gjeste-

døgn. Omregnet til norske kroner med dagens va-

luta, er dette forventet effekt av en økning i reise-

livsbudsjettet på 1,5 millioner kroner.   

Den estimerte effekten av Innovasjon Norges profi-

leringsinnsats i Russland antyder en økning i antall 

gjestedøgn på 2,7 pst. av en økning i reiselivsbud-

sjettet på 10 pst. Det har vært et markant fall både i 

profileringen og i vinterturismen fra Russland siden 

2012. I 2017 var det totalt 3 500 russiske gjeste-

døgn i Norge i løpet av vintersesongen, mens den 

samlede offentlige profileringsinnsatsen var på 39,2 

millioner russiske rubler. På bakgrunn av våre resul-

tater kan en økning i den offentlige profileringsinn-

satsen på 3,9 millioner rubler (eller 500 000 norske 

kroner) forventes å gi en økning i vinterturismen fra 

Russland med litt under 100 gjestedøgn.  

For Sverige og Russland har vi valgt å ta ut næ-

ringslivets matching av modellen fordi den estimerte 

effekten av denne variabelen er negativ. Det er 

vanskelig å se for seg at dette faktisk er tilfellet og 

 
 
                                                      
33 De estimerte effektene er effekter av marginale endringer i de uavheng-
ige variablene. Desto større endringer i effektvariabelen, desto mer usik-
kert er det derfor om den estimerte effekten fortsatt holder. 

det er nærliggende å tolke dette enten som målefeil 

eller at matchingen har en parallell og omvendt end-

ring i virksomhetenes egen markedsføringsinnsats.  

Med samme regneøvelse som over antyder våre re-

sultater (med svært svak signifikans) at en økning i 

Innovasjon Norges profileringsinnsats i USA på 

140 000 amerikanske dollar, som til dagens valuta-

kurs tilsvarer 1,2 millioner norske kroner, gi en øk-

ning antall amerikanske gjestedøgn i sommerse-

songen på 5 700 (økning på 1,4 pst. fra 2017-nivå). 

I tråd med tidligere empiriske studier av reisevalg, 

finner vi at husholdningenes disponible inntekt og 

de relative prisene har størst estimert effekt på tu-

rismen. Eksempelvis vil en økning i danske hus-

holdningers disponible inntekt på en prosent kunne 

forventes å gi en økning i turismen til Norge på 6,3 

pst., mens en prosentvis økning i det relative pris-

forholdet mellom Norge og Sverige forventes å re-

dusere turismen fra Sverige med 2,8 pst. 

Vi har, hovedsakelig av hensyn til autokorrelasjon, 

inkludert dummyvariabel for enkelte år (basert på 

analyser av restleddene). Årsdummiene kan tenkes 

å være sammenfallende med hendelser som kan 

tenkes å påvirke Norges attraktivitet, som lanse-

ringen av animasjonsfilmen Frost i 2013 og åp-

ningen av Norwegians direkteruter mellom Norge 

og USA, Ski-VM mv. Etter inkludering og testing av 

ulike år er det imidlertid vår oppfatning at det er 

vanskelig å spore effekt av slike hendelser. 

3.4 Måleutfordringer 

Det er metodisk utfordrende å etablere en sammen-

heng mellom profilering og turisme. I vårt tilfelle 

skyldes dette bl.a. at antall år med data er få, sam-

menliknet med hvor mange faktorer vi ønsker å 
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kontrollere for. I tillegg har vi ikke oversikt over hvor 

mye næringslivet (flyselskaper, andre transportører, 

destinasjonsselskaper, aktivitetsvirksomheter o.a.) 

bruker på egen markedsføring, som trolig påvirker 

turismen til og i Norge mer enn Innovasjon Norges 

profilering (se kapittel 2.3.3). Sosiale medier har de 

siste årene gjort barrieren for å drive markedsføring 

betydelig lavere, og mengden markedsføring øker. 

I en sterkt konkurranseutsatt næring som reiseliv 

kan dermed profileringen av et land få redusert be-

tydning i en konstant økende flom av informasjon 

(Kronenberg, et al. 2015). 

I tillegg til markedsføring av destinasjonen, samt 

økonomiske faktorer, som valutakurser og forbruke-

res disponible inntekt, er internasjonal turisme også 

drevet av destinasjonsspesifikke faktorer, som 

destinasjonens attraktivitet Kronenberg mfl.  (2015). 

En generell utfordring er at vi ikke klarer å måle tu-

risters preferanser for ulike reisemål. 

Vi klarer heller ikke fange opp virkningen av innova-

sjoner i tilbudet av overnatting eller reiseopplevel-

ser, som Airbnb mv. Alt annet likt senker utviklingen 

av tjenester som Airbnb kostnadene ved å over-

natte. Utfordringen er at vi ikke klarer å måle utvik-

lingen i antall turister som bor privat. 

Vi bruker kommersielle overnattinger og hyttefor-

midlingsstatistikken som grunnlag for et mål på tu-

risme til Norge. Begge statistikken lar seg fordele på 

turistenes hjemland og destinasjon i Norge. Det har 

imidlertid blitt gjort flere endringer i statistikken over 

tid (se https://www.ssb.no/overnatting). Vi kan ikke 

utelukke at dette ikke påvirker konsistensen i tids-

seriene vi utnytter i våre estimeringer. 

 

https://www.ssb.no/overnatting
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For at den offentlig finansierte profileringen av 

Norge som reisemål skal ha effekter på verdiska-

pingen i reiselivsnæringen, må økt turisme bidra til 

økt verdiskaping. Alt annet likt (uendrede priser mv.) 

er det rimelig å anta en positiv sammenheng mellom 

turisme og verdiskapingen i turismeorienterte næ-

ringer; flere turister betyr økt salg og dermed økte 

inntekter. Også nordmenn som ferierer i eget land 

etterspør varer og tjenester. Når ferie i eget land 

skjer i stedet for i utlandet, reduseres importen av 

reiselivstjenester og verdiskapingen i Norge øker. 

Basert på metoder og teorier benyttet i internasjonal 

litteratur for å teste hypotesen om at turisme gene-

rerer økonomisk vekst, undersøker vi i dette kapit-

telet hvorvidt økt turisme bidrar til økt verdiskaping, 

både i reiselivsnæringen og for den samlede norske 

økonomien.  

Vi presenterer i det følgende våre estimater av tu-

rismens effekt på verdiskaping i norsk reiselivsnæ-

ring. Vi oppsummerer først metodebruk og resulta-

ter fra den internasjonale litteraturen. En mer detal-

jert redegjørelse av metoder og tester er gitt i ved-

legg 2. 

4.1 Turismegenerert økonomisk vekst 

Når utenlandske turister kommer til Norge (eller 

nordmenn velger å feriere i Norge i stedet for utlan-

det) oppstår det tre typer økonomiske gevinster: (i) 

alle som selger varer og tjenester til turistene øker 

sin inntekt, enten de selger transport, overnatting, 

mat eller opplevelser; (ii) leverandørene av innsats-

varer til reiselivsvirksomhetene få økt sin inntekt og 

(iii) sysselsatte og eiere i reiselivsnæringene og de-

res leverandører bruker sin reiselivsgenererte inn-

tekt helt eller delvis i Norge. Det skaper igjen inntek-

ter, som starter en ny runde med ringvirkninger 

Dersom det blir med det ene turistbesøket vil verdi-

skapingseffekten være midlertidig. Effekten vil bli 

borte når inntektene er brukt opp. Turistbesøket kan 

imidlertid ha vært så vellykket at informasjonen 

spres til flere utlendinger (eller nordmenn) som igjen 

genererer en fortsatt turiststrøm i påfølgende perio-

der eller eventuelt stadig flere. Reiselivsnæringen 

svarer på dette med å bygge ut kapasitet og legger 

til rette for en vedvarende inntekt for Norge som 

følge av at utlendinger velger å konsumere deler av 

sin inntekt i Norge (eller nordmenn reduserer sitt for-

bruk i utlandet).  

Den mest åpenbare verdiskapingseffekten av økt 

turisme er at reislivsprodusentene får høyere pro-

duktivitet som følger av bedre utnyttelse av produk-

sjonsutstyr som hoteller, serveringssteder, trans-

portmidler, attraksjoner o.a. Bedre kapasitetsutnyt-

telse i reiselivsnæringen bidrar gjennom lavere en-

hetskostnader, alt annet likt, til økt verdiskaping i 

landet som helhet. 

Økte investeringer og nyetableringer vil i første om-

gang være en kostnad for en virksomhet og et land, 

men generer økt verdiskaping når investeringen i 

neste omgang blir benyttet. Forutsetningen for at in-

vesteringen skal bidra til økt verdiskaping for et land 

er at den gir høyere avkastning enn alternative in-

vesteringer i andre næringer. For land eller regioner 

med ledige ressurser skal det lite til dersom inves-

teringen blir brukt. For land med lite ledige ressurser 

vil investeringen i reiseliv måtte konkurrere med 

andre investeringer.  

Enkelte investeringer som ikke er forbeholdt turister 

kan også bli lønnsomme ved at en kan legge turis-

ters bruk til andres bruk av investeringen. Det kan 

gjelde infrastruktur som veier, havner og flyplasser, 

men også kultur og opplevelsesprodukter i seg selv, 

ved at bruk av slike anlegg inngår i nordmenns al-

minnelige konsum. Et godt eksempel er den store 

utbyggingen av Gardermoen. For at den økte kapa-

siteten skal utnyttes og investeringen bli lønnsom, 

4 Turismens effekt på verdiskaping  
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må både norske og utenlandske turister og forret-

ningsreisende benytte seg av kapasitetsøkningen. 

Økning i verdiskaping kan følge både av at det kom-

mer flere turister og at turister bruker mer penger 

(har høyere konsum) per døgn de oppholder seg i 

Norge. 

Hva slike effekter betyr for et land er utførlig studert 

i økonomisk litteratur. Balaguer og Cantavella-Jordà 

(2002) var de første som formelt testet hypotesen 

om at turisme genererer vedvarende bidrag til øko-

nomisk vekst. Hypotesen er videreutviklet fra vel-

etablerte teorier knyttet til eksport-generert økono-

misk vekst (se blant annet Balassa (1978)  og 

Bhagwati (1979)) til å gjelde turisme særskilt.  

Turismegenerert vekstteori studerer hvorvidt tu-

risme skaper økonomiske vekst (turisme har en 

kausal effekt på økonomisk vekst). Det er ikke opp-

lagt at det er turismen som utløser økonomisk vekst 

og ikke motsatt. Både forretnings- og fritidsreiser er 

delvis drevet av økonomisk vekst. I perioder med 

økonomisk vekst øker forretningsreisene som følger 

av økt aktivitet. På samme måte kan man tenke seg 

at økonomisk vekst gir inntekter som innbyggere i 

alle land ønsker å bruke helt eller delvis på reiseliv 

både i eget land og i utlandet.  

En lang rekke internasjonale studier har utførte em-

piriske analyser av hypotesen om turismegenerert 

økonomisk vekst. Disse oppsummeres i Brida mfl. 

(2016). Empiriske tester av hypotesen er utford-

rende av flere grunner. For det første påvirkes ver-

diskaping og turisme av en lang rekke faktorer, som 

for eksempel realprisendringer på innsatsfaktorer, 

valutakurs mot utlandet mv.  

Tidsseriene vi inkluderer i modellene har også sine 

svakheter. Vi bruker endringer i hotellovernattinger 

som indikator for endringer i turisme. Hotellovernat-

tinger er samtidig mer eller mindre en delmengde av 

verdiskapingen, og spesielt når vi ser på reiselivs-

næringen isolert. Dette omtales som et endogeni-

tetsproblem, og slike egenskaper kan medføre ut-

fordringer med identifikasjon av pålitelige og presise 

resultater. Samtidig er hotellovernattinger vår beste 

indikator på turisme med en tilstrekkelig lang tidsse-

rie. 

Litteraturoppsummeringen i Brida mfl. (2016) byg-

ger på om lag hundre artikler fra internasjonale tids-

skrifter. Den overordnede konklusjonen er at hypo-

tesen om turismegenerert økonomisk vekst bekref-

tes. Vi kan likevel ikke uten videre overføre resulta-

tene til norske forhold. Det er stor variasjon i hvor 

mange studier som er gjennomført for ulike deler av 

verden og dermed av spesifikke forhold for enkelte 

land som Norge. Hypotesen bekreftes for 6 av 8 eu-

ropeiske land, men utvalgsskjevhet trekkes fram 

som en begrensning for generalisering. Flere stu-

dier tar utgangspunkt økonomier som er klart mer 

reiselivsintensive enn det Norge er (som for eksem-

pel Tyrkia). Selv om denne rapporten ikke er et bi-

drag til den internasjonale litteraturen på feltet, er 

det like fullt interessant å teste metodene på norske 

forhold.  

Det metodiske rammeverket muliggjør analyser av 

både kortsiktige og langsiktige effekter. Verdiska-

ping, turisme og prisen på turisme kan forventes å 

ha en langsiktig sammenheng basert på økonomisk 

vekstteori. Med dette mener vi at veksten i de tre 

størrelsene over tid ikke kan avvike for mye (eller 

være helt like). Dette gir grunnlag for at vi kan esti-

mere sammenhengene vi studerer med en feiljuste-

ringsmodell (se kapittel 3.2). 

For å illustrere hva som menes med langsiktig sam-

menheng kan vi tenke oss en prosentvis økning i 

turisme. Dersom turismen vedvarer på det nye 

(høyere) nivået, vil også verdiskapingen over tid jus-

tere seg til et nytt nivå. Hvordan denne tilpasningen 

skjer kan studeres i modellene. Er økningen i tu-



 

 EFFEKTMÅLING AV PROFILERING AV NORGE SOM REISEMÅL | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 35 

risme midlertidig, får man kun en kortsiktig effekt på 

verdiskaping som over tid «dør ut».   

4.2 Metodisk tilnærming 

Vår metodiske tilnærming bygger på eksisterende 

teori og litteratur som beskrevet over (Brida mfl. 

(2016)). Tilnærmingen for å finne den mest optimale 

modellspesifikasjonen er beskrevet i (Davidson, et 

al. 1978).34 De variablene vi har valgt er de som re-

flekterer den teoretiske modellen i de internasjonale 

studiene på best mulig måte. Samtidig har vi tilgang 

til kvartalsdata for perioden fra 1. kvartal 1990 til 3. 

kvartal 2018. Dette gir oss et godt grunnlag for å es-

timere de relevante modellspesifikasjonene.  

Vi måler verdiskaping som bruttoprodukt i faste pri-

ser for reiselivsnæringen og for Fastlands-Norge. 

Reiselivsnæringen definerer vi her som overnat-

tings- og serveringsnæringen slik at vi kan benytte 

oss av kvartalsvise nasjonalregnskapstall. Selv om 

overnattings- og serveringsnæringen utgjør en del-

mengde av den samlede reiselivsnæringen, vurde-

rer vi den til å være tilstrekkelig som indikator på ut-

viklingen i næringen. Den internasjonale litteraturen 

benytter verdiskaping i faste priser som mål på øko-

nomisk vekst.  

Som drøftet innledningsvis er det en utfordring i seg 

selv å finne en presis indikator på turisme. Vi defi-

nerer turisme som hotellovernattinger.  Antall over-

nattinger benyttes i de fleste internasjonale studier. 

Hotellovernattinger utgjorde 72 pst. av de samlede 

overnattingene i Norge i 2017. Turisme målt som 

hotellovernattinger forventes dermed å være en god 

indikator for det totale omfanget av overnattinger i 

Norge. 

 
 
                                                      
34 Restriksjoner basert på økonomisk teori (økonomisk signifikans) er be-
nyttet dersom inkluderte tidsserier ikke kan forkastes ved standard statis-
tiske tester. Estimerte modeller oppfyller kravene til autokorrelasjon, hete-

For å kontrollere for reiselivsnæringens konkurran-

seevne benytter vi realvalutakursen. Realvalutakur-

sen beregnes basert på konkurransekursindeksen, 

samt prisutvikling i Norge og blant våre handelspart-

nere. Konkurransekursindeksen er en nominell ef-

fektiv valutakurs beregnet på grunnlag av kursene 

på norske kroner mot valutaene for Norges 25 vik-

tigste handelspartnere. Stigende indeksverdi betyr 

depresierende kronekurs, eller svekkelse av norske 

kroner mot utenlandsk valuta.  

Valutakursen kan endres raskt og forventes å ha en 

relativt rask effekt på utenlandske turisters ønsker 

om å reise til Norge. Tilsvarende vil en svekkelse av 

norske kroner bidra til at nordmenn i større grad 

ønsker å feriere i Norge, siden utenlandsreiser blir 

relativt dyrere. Samtidig forventer vi at det til en viss 

grad foregår en valutasikring blant både turister og 

virksomheter, noe som kan dempe effekten på både 

kort og lang sikt av valutakurssvingninger. 

Samtidig er det prisvekst (inflasjon) i både Norge og 

i utlandet som påvirker etterspørselen etter reiser 

(og andre konsumvarer). Økte priser medfører, alt 

annet likt, at vi får mindre igjen for pengene våre. 

Prisvekst forventes å ha en noe mer langsiktig effekt 

på etterspørselen etter ferier i Norge blant både 

norske og utenlandske turister.  

Den relative prisveksten defineres som utenlandsk 

prisvekst delt på den norske. Utenlandsk prisvekst 

defineres som prisveksten i 25 av Norges handels-

partnere identifisert ved SSBs importvekter. Vi kan 

dermed justere den nominelle konkurransekursin-

deksen til å bli et godt mål på realvalutakursen.  

Alle ovennevnte tidsserier oppfyller kravene (består 

testene) for at vi kan benytte vårt valgte metodiske 

roskedastisitet og normalfordelte restledd. Statistiske ekstremverdier 
håndteres med dummy-variable dersom de kan forklares og/eller dersom 
de forbedrer restleddsegenskapene betydelig.  



 

 

36 EFFEKTMÅLING AV PROFILERING AV NORGE SOM REISEMÅL | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

rammeverk. En nærmere beskrivelse av tester av 

tidsserieegenskaper, modellspesifikasjoner og ro-

busthetstester er gitt i vedlegg 2. 

4.3 Empiriske resultater 

De påfølgende avsnittene presenterer resultatene 

fra våre tester av sammenhengen mellom turisme 

og verdiskaping basert på norske data.  I kapittel 

4.3.1 ser vi på sammenhengene mellom turisme og 

verdiskapingen i reiselivsnæringen før vi i kapittel 

4.3.2 drøfter tilsvarende for Fastlands-Norge.  

I tråd med litteraturen oppsummert i Brida mfl. 

(2016) estimerer vi følgende modell: 

∆ln 𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1∆ ln 𝑂𝑉𝑁𝑡
𝑁𝑂𝑅

+ 𝛽2∆ ln 𝑂𝑉𝑁𝑡
𝑈𝑇𝐿

+ 𝛽3∆ ln 𝑅𝐾𝐾𝐼𝑡

+ 𝛼1 ln 𝑂𝑉𝑁𝑡−1
𝑁𝑂𝑅

+ 𝛼2 ln 𝑂𝑉𝑁𝑡−1
𝑈𝑇𝐿

+ 𝛼3 ln 𝑅𝐾𝐾𝐼𝑡−1

+ 𝛾 ln 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜇𝑖𝑄𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑢𝑡 

(3) 

der 𝑌 er verdiskaping, 𝑂𝑉𝑁 er hotellovernattinger for 

henholdsvis norske (NOR) og utenlandske (UTL) tu-

rister. Vi tester også effektene av de samlede over-

nattingene (TOT). Realvalutakursen er definert som 

𝑅𝐾𝐾𝐼. Vi inkluderer kvartalsdummier, 𝑄, for å jus-

tere for sesongvariasjon. Alt estimeres på logarit-

misk form for å forenkle tolkningen som elastisiteter 

(se vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av mo-

dellen). 

I modellen tolkes 𝛽-leddene som de kortsiktige ef-

fektene av økt turisme, og 𝛼-leddene benyttes for å 

beregne de langsiktige effektene. Langsiktige effek-

ter krever vedvarende økninger i hotellovernattinger 

(eller realvalutakurs) for at verdiskapingen som stu-

deres skal justeres til nytt langsiktig nivå. Ved en 

midlertidig (engangs) økning i turisme, tolkes de 

kortsiktige effektene direkte fra 𝛽-leddene. Effek-

tene «dør ut» over en tidsperiode avhengig av hvor 

raskt verdiskapingen justeres mellom kvartaler. 

4.3.1 Effekt på verdiskapingen i reiselivsnæringen 

Estimerte effekter av økt turisme på verdiskapingen 

i reiselivsnæringen rapporteres som modellspesifi-

kasjon (1) og (2) i tabell 4.1. Modellspesifikasjon (1) 

ser på effektene norske og utenlandske hotellover-

nattinger og realvalutakursen har på verdiskaping i 

reiselivsnæringen. Modellspesifikasjon (2) er tilsva-

rende, men der skilles det ikke mellom norske og 

utenlandske overnattinger. 

Resultatene fra modell (1) indikerer en kortsiktig ef-

fekt på verdiskapingen i reiselivsnæringen på 0,031 

pst. av en prosentvis økning i utenlandsk turisme. 

Effekten er midlertidig så lenge økningen i uten-

landsk turisme ikke er vedvarende. En midlertidig 

økning i utenlandsk turisme stimulerer verdiska-

pingen på kort sikt, men på lang sikt vil verdiska-

pingen vende tilbake mot nivået den hadde før end-

ringen i turisme, alt annet likt.  

Resultatet for den utenlandske turismen er statistisk 

signifikant og er i tråd med økonomisk teori. Størrel-

sen på effekten er på linje med hva flere internasjo-

nale studier finner på den samlede økonomien, og 

noe lavere enn hva for eksempel Ertugrul og Mangir 

(2015) finner i Tyrkia. Forfatterne finner en kortsiktig 

effekt på Tyrkisk økonomi på 0,046 pst. ved en øk-

ning i utenlandsk turisme på fem prosent. Studien 

undersøker den samlede effekten på Tyrkias øko-

nomi av utenlandsk turisme, og kontrollerer ikke for 

innenlandske overnattinger. I lys av at vi uteluk-

kende ser på verdiskapingen i reiselivsnæringen, er 

det grunn til å betrakte vårt estimat som en nedre 

effekt på norsk økonomi som helhet, inkludert indi-

rekte og induserte ringvirkninger. Vi drøfter effek-
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tene på fastlandsøkonomien av økt turisme nær-

mere i neste delkapittel. 

Tester av modell (1) støtter forventningen om at det 

eksisterer en langsiktig sammenheng mellom verdi-

skapingen i reiselivsnæringen, norske og uten-

landske overnattinger og realvalutakursen. Støtte 

for den langsiktige sammenhengen bekreftes også 

i modell (2) som ser på alle hotellovernattinger sam-

let. 

Tolkningen av den langsiktige likevekten er at avvi-

ket i veksten i verdiskaping over tid ikke avviker fra 

veksten i turisme og realvalutakursen. Dersom et 

avvik oppstår i én av forklaringsfaktorene, vil de øv-

rige korrigere sin vekst mot en ny likevekt der avvi-

ket igjen er konstant. Altså, dersom det skjer en ved-

varende økning i utenlandsk turisme til Norge i dag, 

vil verdiskapingen i reiselivsnæringen over tid øke. 

Størrelsen på effekten og justeringshastigheten es-

timeres i modellene våre. 

Dersom utenlandske overnattinger øker med en 

prosent, øker verdiskapingen i reiselivsnæringen på 

lang sikt med 0,37 pst. Hastigheten på justeringen 

estimeres til tre kvartaler, sånn at den langsiktige 

effekten realiseres innen ett år er gått. Den langsik-

tige effekten er statistisk signifikant. 

Den estimerte langtidseffekten av utenlandsk tu-

risme på norsk reiselivsnæring er i tråd med flere 

tilsvarende internasjonale studier. For eksempel fin-

ner Ertugrul og Mangir (2015) at en prosentvis øk-

ning i utenlandsk turisme på lang sikt øker verdiska-

pingen i Tyrkisk økonomi med 0,24 pst. Effekten er 

riktignok noe lavere enn det vi kommer fram til, men 

samtidig beregner de effekten på økonomien som 

helhet, og ikke reiselivsnæringen spesifikt slik vi 

gjør her. 

Vi understreker at vårt estimat gjelder de direkte og 

indirekte effektene i en delmengde av reiselivsnæ-

ringen. I tillegg er det grunn til å vente noe effekter 

også i resten av reiselivsnæringen samt i øvrige de-

ler av økonomien og de induserte effektene (kon-

sumvirkninger). 

Tabell 4.1 Estimerte effekter av turisme på verdiska-

ping i reiselivsnæringen 
  
 Kortsiktige effekter 

                (1) (2) 

Log OVNNOR      0,277*** 
(0,067) 

 

Log OVNUTL 0,031** 
(0,014) 

 

Log OVNTOT  0,142*** 
(0,040) 

Log RKKI 0,145 
(0,138) 

0,118 
(0,114) 

Log Yt-1 -0,247** 
(0,056) 

-0,265*** 
(0,048) 

Konstant -1,63*** 
(0,400) 

 

-1,994*** 
(0,483 

 Langsiktige effekter 

 (1) (2) 

Log OVNNOR      0,669*** 
(0,082) 

 

Log OVNUTL 0,366** 
(0,170) 

 

Log OVNTOT  0,987*** 
(0,075) 

Log RKKI 0,055 
(0,251) 

0,245 
(0,193) 

Sesongdummier Ja Ja 

R2           0,970 0,971 

Ant. obs.     113 112 
 

Noter: Robuste standard feil i parentes.  
 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

I tillegg til å kontrollere og studere effekten av de 

utenlandske hotellovernattingene inkluderer vi 

nordmenns overnattinger og realvalutakursen.  

Resultatene indikerer at en økning i nordmenns ho-

tellovernattinger med en prosent medfører en øk-

ning i verdiskapingen i reiselivsnæringen med 0,28 

pst. på kort sikt. Dersom økningen er av en vedva-

rende karakter økes verdiskapingen med 0,67 pst. 

på lang sikt. Justeringshastigheten til verdiska-
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pingen er den samme her, slik at vi venter at ny 

langsiktig likevekt nås i inneværende år. Effektene 

både på kort og lang sikt er statistisk og økonomisk 

signifikante.  

Effektene av norske hotellovernattinger er større 

både på kort og lang sikt sammenliknet med hva vi 

finner for de utenlandske hotellovernattingene. Av-

vikene i estimerte effekter kan trolig forklares med 

at norske hotellovernattinger utgjør hoveddelen av 

de kommersielle overnattingene i Norge. Samtidig 

inkluderer de norske hotellovernattingene trolig an-

delsmessig flere forretningsreiser, som kan tenkes 

å ha en høyere verdiskaping enn utenlandske ho-

tellovernattinger.  

Realvalutakursen har en relativt tydelig tolkning 

gjennom at en depresiering (økning i realvalutakur-

sen) stimulerer til tradisjonell eksport, samt økt tu-

risme i Norge for både utlendinger og nordmenn. Vi 

finner derimot ikke spesielt sterk statistisk signifi-

kant støtte for realvalutakursen i våre modeller, 

hverken på kort eller lang sikt. Samtidig har de en 

intuitiv økonomisk tolkning (riktige fortegn), og de 

påvirker ikke modellens egenskaper eller overord-

nede resultater. Dermed velger vi å ha de inne for å 

kontrollere for disse forholdene selv om vi ikke kan 

tolke resultatene på grunn av for lav statistisk signi-

fikans.  

Som en robusthetssjekk på resultatene estimerer vi 

modell (2) der vi ser på samlede hotellovernattinger. 

Resultatene på kort og lang sikt er relativt sammen-

fallende med de vi finner i (1). Den kortsiktige effek-

ten av å øke totalt antall hotellovernattinger med en 

prosent øker verdiskapingen i reiselivsnæringen 

med 0,14 pst. Dersom økningen i turisme er vedva-

rende vil verdiskapingen i reiselivsnæringen på lang 

sikt også øke 0,9 pst.  

Våre to modellspesifikasjoner indikerer at uten-

landske overnattinger påvirker verdiskapingen i den 

delen av reiselivsnæringen som er overnatting og 

servering på både kort og lang sikt. Effektene er noe 

mindre enn hva man finner i den internasjonale lit-

teraturen når det gjelder turismens effekt på et lands 

samlede økonomi, som ikke urimelig.  

Vi forventer at den direkte verdiskapingseffekten vi 

finner i overnattings- og serveringsnæringen ikke 

fanger opp de direkte og indirekte effektene hverken 

i resten av reiselivsnæringen (transport, aktiviteter 

mv.) eller i øvrige deler av økonomien, samt de kon-

sumgenererte effektene som følger av sysselsattes 

og kapitaleieres konsum.  

Vi vet at en fjerdedel av turistkonsumet tilfaller over-

nattings- og serveringsnæringen. Som en forleng-

else av dette kan man tenke seg at også en fjerde-

del av verdiskapingen skjer i denne næringen, altså, 

at verdiskapingseffekten for norsk økonomi også er 

positiv og signifikant. I det følgende tester vi derfor 

samme modell som over, men med verdiskaping for 

Fastlands-Norge som den avhengige variabelen.  

4.3.2 Effekt på verdiskapingen i Fastlands-Norge 

Modellspesifikasjon (3) og (4) i tabell 4.2 er tilsva-

rende som de vi har drøftet over, men hvor vi ser 

nærmere på effektene på fastlandsøkonomien. Hy-

potesen er at økt turisme genererer ringvirkninger i 

resten av økonomien, også utenfor overnattings- og 

serveringsnæringen slik vi drøftet over. 

Den internasjonale litteraturen studerer sammen-

hengene mellom utenlandsk turisme og verdiska-

ping i økonomien (for hele landet). Som nevnt over, 

finner også flere studier støtte for turismegenerert 

økonomisk vekst.  

Vi finner derimot ikke støtte i våre data for hverken 

kortsiktige eller langsiktige effekter på verdiska-

pingen i Fastlands-Norge av utenlandsk turisme. 

Den kortsiktige effekten av utenlandsk turisme er 

positiv, men ikke statistisk signifikant for relevante 
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nivåer. Modellen gir ingen økonomisk signifikant 

tolkning av langtidseffekten av utenlandsk turisme 

og kan dermed ikke inkluderes. Vi kan derfor heller 

ikke konkludere med at utenlandsk turisme påvirker 

verdiskapingen i Fastlands-Norge ved hjelp av mo-

dell (3) isolert.  

At utenlandsk turisme ikke påvirker verdiskapingen 

i Fastlands-Norge virker derimot ikke troverdig, sær-

lig i lys av resultatene vi finner for reiselivsnæringen 

over. De kort- og langsiktige effektene på reiselivs-

næringen må betraktes som et nedre estimat på 

den samlede verdiskapingen av økt utenlandsk tu-

risme til Norge.  

At modellene våre ikke fanger opp denne effekten 

for fastlandsøkonomien kan trolig forklares av 

mangelfulle data og at datagrunnlaget mangler til-

strekkelig variasjon. For lite, eller for lite variasjon i, 

data kan gjøre at størrelsene drukner noe i model-

leringene våre og vi får problemer med å identifisere 

effekter.  

Modellspesifikasjon (3) identifiserer derimot signifi-

kante kort- og langsiktig effekter av norske hotell-

overnattinger. En økning i norsk turisme på en pro-

sent tyder på en økning av verdiskapingen i Fast-

lands-Norge på 0,15 pst. Dersom økningen i norske 

hotellovernattinger på en prosent er vedvarende, in-

dikerer resultatene våre at verdiskapingen i fast-

landsøkonomien på lang sikt øker med 1,14 pst.  

Samtidig er det grunn til å tolke de langsiktige effek-

tene av norske overnattinger med varsomhet, da 

modellen i liten grad gir statistisk støtte for en lang-

siktig sammenheng. Resultatene indikerer like fullt 

at det er en positiv effekt også på lang sikt av norske 

overnattinger.  

 

Tabell 4.2 Estimerte effekter av turisme på verdiska-

ping i Fastlands-Norge 
  
 Kortsiktige effekter 

                (3) (4) 

Log OVNNOR      0,147** 
(0,070) 

 

Log OVNUTL 0,016 
(0,012) 

 

Log OVNTOT  0,104*** 
(0,027) 

Log RKKI 0,066 
(0,087) 

0,064 
(0,091) 

Log Yt-1 -0,132 
(0,048) 

-0,050 
(0,028) 

Konstant -0,442* 
(0,057) 

-0,184 
(0,211) 

 Langsiktige effekter 

 (3) (4) 

Log OVNNOR      1,143 *** 
(0,057) 

 

Log OVNUTL 

 
-  

Log OVNTOT  1,221*** 
(0,170) 

Log RKKI - 
 

- 

Sesongdummier Ja Ja 

R2           0,831 0,821 

Ant. obs.     113 113 
 

Noter: Robuste standard feil i parentes.  
 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

Som vi så for reiselivsnæringen finner vi relativt 

store effekter av norske hotellovernattinger også for 

Fastlands-Norge. Størrelsen på effekten av norske 

hotellovernattinger kan trolig forklares av at det aller 

meste av hotellovernattingene er norske. En margi-

nal endring av norske overnattinger gir derfor en 

større verdiskapingseffekt enn en tilsvarende pro-

sentvis endring i de utenlandske overnattingene. 

Det kan også tenkes at norske overnattinger skjer 

på en måte som faktisk gir en større verdiskapings-

effekt i økonomien enn hva de utenlandske overnat-

tingene gjør. 
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Realvalutakursen har heller ingen statistisk signifi-

kant effekt for Fastlands-Norge. De har likevel en 

økonomisk intuitiv tolkning og påvirker ikke model-

lens egenskaper eller resultater. Derfor velger vi å 

ha den med på kort sikt for å kontrollere for noe av 

denne variasjonen.  

Modellspesifikasjon (4) ser på alle typer overnat-

tinger. Heller ikke her er det en sterk statistisk støtte 

for en langsiktig sammenheng, og vi må tolke den 

langsiktige effekten med varsomhet. Modellen indi-

kerer like fullt en positiv sammenheng på lang sikt. 

En økning i alle hotellovernattinger med en prosent 

ser ut til å øke verdiskapingen i Fastlands-Norge 

med 0,1 pst. på kort sikt. Dette underbygger forvent-

ningen om at turisme har en positiv effekt på verdi-

skapingen også i økonomien i sin helhet, og spesielt 

med tanke på resultatene fra reiselivsnæringen.  

For å oppsummere tyder resultatene våre på at økt 

turisme (både norske og utenlandske) påvirker ver-

diskapingen i reiselivsnæringen på både kort og 

lang sikt. Selv om vi forventer at ringvirkninger gjør 

at vi også burde finne effekter på verdiskapingen i 

Fastlands-Norge, finner vi ikke støtte for dette i våre 

data. 

At vi ikke finner effekter av utenlandsk turisme på 

økonomien er i strid med litteraturen på området, 

hvor man i en rekke studier har funnet støtte for hy-

potesen om at turisme har en signifikant effekt på et 

lands økonomiske vekst. Vi forkaster ikke hypote-

sen for Norge heller, da vi finner en effekt i reiselivs-

næringen. Årsaken til fraværet av effekter på fast-

landsøkonomien skyldes trolig for lite data, eller for 

lite variasjon i data.  

Det er derimot ikke uten videre slik at all vekst i ver-

diskaping er samfunnsøkonomisk lønnsom når ulike 

investeringsalternativer vurderes opp mot hver-

andre. Selv om det er all grunn til å forvente økt ver-

diskaping av økt turisme, begrunner ikke dette of-

fentlige investeringer som sådan.  

Produktiviteten i reiselivsnæringen generelt, og spe-

sielt i overnattings- og serveringsnæringen, er me-

get lav (se kapittel 2.2.1). Så lenge veksten i verdi-

skapingen som følger av økt turisme realiseres 

gjennom bedre kapasitetsutnyttelse, og ikke fort-

renger annet mer produktivt næringsliv, må verdi-

skapingseffekten betraktes som samfunnsøkono-

misk lønnsom. I en situasjon der økt verdiskaping i 

reiselivsnæringen eventuelt fortrenger annet mer 

produktivt næringsliv bidrar ikke verdiskapingsveks-

ten til økonomisk mervekst i Norge.  

Mandatet for dette oppdraget er ikke å vurdere den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten av hverken 

reiselivsnæringen som sådan eller av det offentlige 

bidraget, men er en viktig del av en eventuell vurde-

ring av hvorvidt Innovasjon Norges profileringsar-

beid skal fortsette og på hvilken måte det eventuelt 

skal fortsette.  
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En viktig begrunnelse for å bruke offentlige midler til 

profilering av Norge som reisemål har vært at det 

anses som et fellesgode for hele reiselivsnæringen, 

som aktørene selv ikke har insentiv til å investere 

tilstrekkelig i. I tillegg gjør profileringen verden kjent 

med at Norge har mange interessante reiseopple-

velser. Uten nærmere begrunnelse er slik kunn-

skapsformidling et fellesgode for alle potensielle tu-

rister verden over. 

Goder som er tilgjengelig for alle, og hvor en per-

sons bruk ikke forringes av om andre bruker det, vil 

normalt ikke bli finansiert av aktører som ønsker av-

kastning på egne investeringer. Men det finnes ak-

tører som primært ønsker å bringe fram goder for 

samfunnet uten avkastningsmotiv, både privatper-

soner, organisasjoner og offentlige myndigheter. En 

kan se profileringen av Norge som reisemål, og alle 

andre lands tilsvarende profilering, i en slik sam-

menheng.  

Innovasjon Norges reiselivsprofilering har imidlertid 

en langt mer næringsrettet begrunnelse. Innovasjon 

Norges profileringsarbeid skal bidra til vekst i norske 

reiselivsnæringer, eller i det minste sikre grunnlaget 

for norske reiselivsnæringer. I tildelingsbrevet til In-

novasjon Norge for 2018 begrunnes bevilgningen til 

profileringsarbeidet slik:35  

«Midlene som stilles til disposisjon for Innovasjon 

Norges reiselivsarbeid skal benyttes til å styrke mar-

kedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjen-

nom langsiktig merkevarebygging av Norge som 

reisemål. For å oppnå dette skal Innovasjon Norge 

profilere Norge som reisemål, gjennomføre opera-

tive markedstiltak og tilrettelegge for salg av norske 

reiselivsprodukter. Innovasjon Norges reiselivsar-

beid skal støtte opp under regjeringens reiselivspo-

 
 
                                                      
35 https://www.regjeringen.no/conten-
tassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a0e/innovasjon-norge-in---
oppdragsbrev-for-2018-l2193465.pdf   

litikk, som gitt i Meld. St. 19 (2016-2017) Opplev 

Norge – unikt og eventyrlig.» 

I Meld. St. 19 (2016-2017) heter det: 

«Profileringen av Norge som reisemål er et felles-

gode for hele reiselivsnæringen. Virkningene av 

profileringen kommer i prinsippet alle bedrifter til 

gode da ingen kan ekskluderes fra den økte etter-

spørselen etter Norge som profileringen medfører. 

Bedriftene selv har ikke insentiv eller ressurser til å 

profilere Norge som reisemål. Dette er en viktig be-

grunnelse for statlig finansiering av profileringen av 

Norge som reisemål.» 

Bruk av offentlige midler til næringsfremme begrun-

nes generelt ved at det er en markedssvikt som 

hindrer produksjon av goder som vil bidra til økt vel-

ferd. Dersom det offentlige kan korrigere slike mar-

kedssvikter, slik at gevinstene overstiger kostna-

dene, vil den offentlige pengebruken skape et sam-

funnsøkonomisk overskudd.   

Dersom den offentlig finansierte reiselivsprofile-

ringen øker interessen for å reise til og feriere i 

Norge, er det grunn til å regne med at verdiska-

pingen i norske reiselivsnæringer øker, og derigjen-

nom også verdiskapingen i landet. 

I dette kapitlet ser vi nærmere på i hvilken grad pro-

fileringsarbeidet til Innovasjon Norge er et felles-

gode for norsk reiselivsnæring. Først drøftes egen-

skapene til fellesgoder i økonomien og hvordan en 

prinsipielt bør tenke om finansieringen av denne ty-

pen goder. Deretter drøfter vi investeringer i felles-

goder ved ulik grad av addisjonell virkning og verdi-

skapingsbidrag, samt hvilke kvalitetsfremmende til-

5 Kan profileringsaktiviteten betraktes som et fellesgode? 

https://www.regjeringen.no/contentassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a0e/innovasjon-norge-in---oppdragsbrev-for-2018-l2193465.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a0e/innovasjon-norge-in---oppdragsbrev-for-2018-l2193465.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a0e/innovasjon-norge-in---oppdragsbrev-for-2018-l2193465.pdf
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tak en kan tenke seg av den typen aktiviteter vi her 

diskuterer.  

5.1 Kjennetegn ved fellesgoder 

Fellesgoder (eller offentlige goder) er en klasse av 

goder som er kjennetegnet ved at en persons (eller 

flere personers) bruk av godet ikke reduserer and-

res muligheter for å bruke godet. I økonomiske ter-

mer kalles slike goder for ikke-rivaliserende. Det 

motsatte er private goder, som er rivaliserende ved 

at en persons bruk fortrenger en annens bruk.  

Fritt tilgjengelig kunnskap og informasjon er gode 

eksempler på fellesgoder. At en person benytter 

seg av den offentlig tilgjengelige informasjonen om 

Norges reislivsmuligheter forringer ikke en annens 

mulighet til å gjøre det samme. Veier, stier og leder 

med god kapasitet, offentlige møteplasser, offent-

lige byrom, offentlig tilgjengelig kulturuttrykk og na-

tur åpen for allmenn ferdsel er andre eksempler. 

En helt sentral egenskap ved fellesgoder er at kost-

naden ved en ekstra bruker er meget lav og i prin-

sippet null. Det har stor betydning for prising og fi-

nansiering av fellesgoder.  

Når en person må velge mellom to goder vil kostna-

den ved å velge et gode være personens verdset-

ting av godet som velges bort. Dette kalles alterna-

tivkostnaden. I et marked for private goder prises 

varer og tjenester normalt slik at kostnaden ved å 

produsere en ekstra tjeneste eller vare er lik verd-

settingen (alternativkostnaden). 

Et fellesgode kan imidlertid «alle» bruke, gjerne om 

og om igjen, uten at de må redusere bruken av 

andre goder. Dermed er alternativkostnaden ved 

slike goder null og markedsmekanismen allokere 

ikke kollektive goder i et samfunnsøkonomisk øns-

kelig omfang. Markedsprisen måtte i så fall være 

null, med inntekter som da ikke dekker produksjons-

kostnadene. Ingen privat aktør har derfor insentiver 

til å forsyne markedet med fellesgoder. 

Det er ikke opplagt at fellesgoder skal produseres. 

Selv om godet er gratis, er det ikke opplagt at det er 

interesse for å benytte seg av godet. Hvis det koster 

ressurser å produsere godet, må samfunnets bruks-

verdi overstige kostnaden ved å produsere det for 

at produksjonen skal øke velferden i samfunnet.  

Dersom det er tilstrekkelig bruksverdi av godet, blir 

da spørsmålet, hvem som skal produsere et gode 

som det er gratis å bruke. Svaret er, i henhold til 

økonomisk teori, at produksjon av ønskede felles-

goder utføres av offentlige myndigheter, med 

mindre det melder seg aktører som har en altruistisk 

glede av å produsere det samme. Når det offentlige 

produserer et fellesgode, må kostnadene finansie-

res gjennom skattlegging av innbyggerne. 

Informasjon om, eller profilering av, Norge som rei-

semål er et godt eksempel på et gode ingen enkelt 

virksomhet vil prioritere p finansiere. Den enkelte 

reiselivsvirksomhet ønsker hovedsakelig å mar-

kedsføre egen virksomhet (egen destinasjon). Ved 

å bruke penger på markedsføring av Norge som rei-

semål risikerer virksomhetene å finansiere mar-

kedsføring andre nyter godt av og de selv bare del-

vis nyter godt av; turister som kommer til Norge som 

følge av markedsføringen kommer ikke nødvendig-

vis til virksomheten (destinasjonen) som finansierte 

markedsføringen, og investeringen risikerer å gi li-

ten eller ingen avkastning.  

En annen avgjørende egenskap ved fellesgoder (ut-

over ikke-rivalisering) er at ingen brukere kan hind-

res i å bruke det (godet er ikke-ekskluderbart). Om 

en kan begrense bruken av i prinsippet ikke-rivali-

serende goder, omtales de som «klubbgoder». 

Slike goder blir dermed forbeholdt dem som tillates 

å bruke godet, for eksempel gjennom å betale en 

brukerpris eller en klubbkontingent. Dette krever at 
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en kan «individualisere» godet. Eksempelvis kan 

det koste penger å komme inn på et museum, men 

at en person er inne på museet forhindrer (normalt) 

ikke andre også å være det. 

Når det er mulig å hindre brukere tilgang til fellesgo-

der, og det faktisk gjøres, er det ikke lenger en opp-

lagt begrunnelse for offentlig finansiering. Brukerbe-

taling for fellesgoder reduserer den samfunnsøko-

nomiske nytten av godet ved at en brukerpris fører 

til at alle med positiv betalingsvilje, men lavere enn 

brukerprisen, avvises.  

Når man tar hensyn til at skattefinansiering har kost-

nader36, kan det noen ganger være ønskelig å eks-

kludere brukere gjennom brukerbetaling, om slik 

brukerbetaling er mulig å håndheve og om en kan 

unngå gratispassasjerer. I den samfunnsøkono-

miske kalkylen må en da vurdere kostnader og ge-

vinster ved skattefinansiering gjennom vridende 

skatter opp mot alternativet, nemlig velferdstapet 

som oppstår ved at noen ekskluderes via brukerbe-

taling eller andre former for betaling for tilgang til 

infrastrukturen. 

Et eksempel på fellesgode med brukerpris er den 

profilering av Norge som krever matching fra næ-

ringslivet eller enkelte destinasjoner. Dersom en 

innfører en brukerpris på muligheten til å delta i en 

profileringskampanje, som profilerer særskilte om-

råder eller virksomheter, oppstår et velferdstap 

gjennom det samlede nyttetap fra dem som blir eks-

kludert, nemlig de med betalingsvilje lavere enn bru-

kerprisen. Hvis alternativkostnaden for marginal 

bruk er null, vil en reiselivsvirksomhet med lav, men 

positiv betalingsvilje bli holdt utenfor eller avvist. 

Dette velferdstapet må vurderes opp mot en situa-

 
 
                                                      
36 Selv om enkelte skatter ikke påvirker effektiviteten i økonomien, vil de 
fleste skatter vri tilpasningen til personer og virksomheter. Det samfunns-
økonomiske tapet ved at skatter skaper vridninger i økonomien omtales 
som vridningseffekter og operasjonaliseres i samfunnsøkonomiske kalky-

sjon der vi for eksempel benytter en vridende skatt 

som finansiering av fellesgodet.  

Begrunnelsen for å produsere fellesgoder med bru-

kerbetaling er i så fall at økt profilering skaper større 

verdiskapingseffekt (som igjen kan skattlegges) hos 

de som deltar i profileringskampanjen enn velferds-

tapet til de som holdes utenfor.  

Samlet sett er det vår vurdering at Innovasjon Nor-

ges profilering av Norge har karakter av å være et 

fellesgode. Det er også utgangspunktet for tidligere 

analyser som SNF (2011) og Menon (2016). Det 

samme blir lagt til grunn i reiselivsmeldingen (Meld. 

St. 19 (2016-2017)).   

Det er imidlertid profileringens egenskap av å være 

informasjon fritt tilgjengelig for alle som gir profile-

ringsarbeidet egenskap som fellesgode. Analysene 

nevnt over legger også vekt på at mangfoldet av rei-

selivsvirksomheter gjør det vanskelig å organisere 

et tilstrekkelig samordnet eller effektivt profilerings-

arbeid. I samme retning har det blitt framhevet at 

norsk reiseliv består av mange virksomheter med 

svak lønnsomhet. Hverken mange små virksomhe-

ter eller svak lønnsomhet er i seg selv argumenter 

for at profileringsarbeidet er et fellesgode. Mange 

små virksomheter eller svak lønnsomhet kan imid-

lertid underbygge at et offentlig profileringsarbeid 

påvirker verdiskapingen i reiselivsvirksomhetene, 

gitt at profileringsarbeidet faktisk bidrar til flere be-

talende turister.  

En lite organisert reiselivsnæring kan også ha glede 

av at det offentlige tar på seg en organisatorrolle og 

utvikler profileringskampanjer i form av ulike typer 

«klubbgoder», altså profileringskampanjer med bru-

kerbetaling. I det følgende ser vi nærmere på i hvil-

ler til om lag 20 prosent av offentlige utgifter (se bl.a. Finansdepartemen-
tets rundskriv R-109/14 Prinsipper og kra ved utarbeidelse av samfunns-
økonomiske analyser mv.) 
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ken grad Innovasjon Norges reiselivsprofilering tar 

form som fri tilgjengeliggjøring av informasjon uten 

brukerbetaling.  

5.2 Reiselivsprofileringen som fellesgode 

Innovasjon Norges har de senere årene gradvis re-

dusert vektleggingen av profileringsaktiviteter med 

matching til fordel for mer generell profilering av 

hele Norge som reiselivsmål, hele året. Denne end-

ringen ble tydeliggjort i forbindelse med at Innova-

sjon Norge utviklet en ny handlingsplan for reiselivs-

satsingen basert på Reiselivsmeldingen (Meld. St. 

19 (2016-2017)) som ble vedtatt i Stortinget i mai 

2017, samt Landbruks- og matdepartementets stra-

tegi for reiseliv basert på landbruket og reindriften 

sine ressurser «Opplevingar for ein kvar smak».  

Den offentlig finansierte profileringen av Norge som 

reisemål hadde fram til dette lagt mest vekt på hva 

Norge har å tilby av naturbaserte opplevelser, i all 

hovedsak sesongbaserte produkter.  

Den reviderte handlingsplanen viste, ifølge Innova-

sjon Norge selv i sin rapportering til oppdragsgi-

verne i 2017, et tydelig skille for reiselivssatsingen 

Visit Norway, hvor det nå i større grad enn tidligere 

var ønskelig å skape reiselyst til Norge, i Norge og 

stimulere til å oppleve Norge hele året. Profilerings-

arbeidet synes også å ha blitt koblet tydeligere til In-

novasjon Norges arbeid med å fremme mer mang-

fold i hva turister kan oppleve i Norge, og utviklingen 

av reiselivsproduktene som tilbys. Profileringsarbei-

det ble knyttet til at Innovasjon Norge og reiselivs-

aktører selv i større grad skulle arbeide med innhol-

det i opplevelsene og spesielt i de kreative 

næringene. Visjonen ble definert til at Norge skal 

være et ledende reisemål for bærekraftige natur- og 

kulturbaserte opplevelser.  

Handlingsplanen utvidet også Visit Norway sitt man-

dat til å jobbe med alle næringer som skaper opple-

velser, herunder kultur og møte- og arrangements-

markedet. Som en del av dette utarbeidet Innova-

sjon Norge en strategi for hvordan Norge kan til-

trekke og nyttiggjøre seg av flere internasjonale ar-

rangementer, både innenfor idrett, kultur, kongres-

ser og konferanser.  

I forlengelse av diskusjonen indikerer nedgangen i 

næringslivets investeringer i kampanjer der Innova-

sjon Norge matcher beløpene at profileringsarbei-

det i større grad kan betraktes som et fellesgode (og 

i mindre grad et klubbgode) i dag enn tidligere (jf. 

figur 5.1).  

Figur 5.1 Næringslivets matching av Innovasjon Nor-
ges kampanjearbeid. Millioner kroner og andel av 
samlet ressursbruk.  2010-2017. 
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hatt en større reduksjon og dermed også andelen 

matching.  

Intervjuer med reiselivsaktører tyder på det varierer 

fra år til år hvilke typer kampanjer det investeres i, 

avhengig av reisetrender man ser i viktige eksiste-

rende markeder og i potensielle nye markeder. I 

sum er det like fullt en nedgang i private investe-

ringer og i andelen av private midler i Innovasjon 

Norges kampanjearbeid. Dette har også, slik vi for-

står det, vært en ønsket utvikling fra Innovasjon 

Norge. 

En ofte nevnt problemstilling knyttet til offentlig fi-

nansiering av fellesgoder, som alternativt kan finan-

sieres som klubbgoder, er «gratispassasjerer». Når 

det er lett å profilere egen virksomhet som en del av 

noe større uten at en betaler for selve profileringen, 

vil få ha interesse av å delta med egne midler. Gra-

tispassasjerproblematikken synes å ha vært en reell 

problemstilling innenfor i reiselivsnæringen over 

lang tid. I en spørreundersøkelse til norske reiselivs-

virksomheter i 2011, svarte over halvparten av res-

pondentene at de var enige i påstanden om at «rei-

selivsnæringen er preget av for mange «free-ri-

dere» (det vil si aktører som ikke satser selv, men 

som utnytter offentlige satsinger og andre aktørers 

initiativ» (SNF 2011).  

Intervjuer vi har gjennomført tyder på at det er en 

viss bekymring for gratispassasjerer fortsatt. Selv 

om vi ikke kan fastslå i hvor stor grad gratispassa-

sjerer er et problem, så er problematikken hovedsa-

kelig knyttet til at deler av profileringsaktivitetene 

krever private investeringer. Når profileringsinnsat-

sen i større grad fullfinansieres av offentlige myn-

digheter vil dette problemet trolig reduseres. Det er 

også verdt å peke på at gratispassasjerkritikken kan 

indikere at mye av profileringen ville funnet sted 

uavhengig av norske myndigheters bidrag.  

Når reiselivsprofileringen krever matching oppstår 

imidlertid også et annet problem. Hvordan kan Inno-

vasjon Norge vite at det er aktivitetene som får 

matching som er de som gir størst verdiskapingsef-

fekt, enten i form av flere turister generelt eller i form 

av flere turister som ønsker å betale mer for reise-

livstilbudene? Jo bedre Innovasjon Norge treffer 

virksomhetens behov, jo større grunn er det også til 

å regne med at virksomheten selv kan organisere 

og finansiere profileringsaktivitetene.  

Vår vurdering er at endringen i Innovasjon Norges 

reiselivsstrategi, mot mindre grad av matching, for-

sterker reiselivsprofileringens egenskaper som fel-

lesgode. Det er like fullt fremdeles betydelig innslag 

av såkalt klubbgode, hvor det ikke er like åpenbart 

at det er behov for offentlig finansiering. 

5.3 Profileringens addisjonelle effekt 

Når den offentlige reiselivsprofileringen har som mål 

å fremme verdiskapingen i reiselivsnæringen, er det 

grunn til å diskutere mer utdypende i hvilken grad 

profileringen kommer i tillegg til virksomhetenes 

egen profilering (har addisjonell effekt) eller om den 

primært erstatter profilering virksomhetene selv 

uansett ville ha gjort. Dersom den offentlige profile-

ringen kommer som erstatning for virksomhetenes 

egen profilering, vil profileringsaktiviteten til dels ha 

preg av å være en overføring fra skattebetalerne til 

reiselivsvirksomheten.  

Dersom profileringsaktiviteten hadde hatt karakter 

av generelle informasjon, til alle som er interessert i 

å få kunnskap om reisemål i Norge, ville dette 

spørsmålet ikke vært så interessant. Da ville infor-

masjonen vært et reelt fellesgode på linje med et 

generelt kulturgode. Verdien av informasjonen ville 

da være knyttet til at informasjonen ikke finnes 

andre steder og at noen, nordmenn eller utlen-

dinger, har glede av at informasjonen finnes på linje 

med generell folkeopplysning. Drøftingen nedenfor 
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om Innovasjon Norges profileringsarbeid har addi-

sjonell effekt er knyttet til at målet med arbeidet er å 

bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene. 

Ideelt sett bør markedsføring med mål om å øke 

verdiskapingen i reiselivsnæringene være nyttig for 

virksomheter som (i) ikke ville gjort investeringene 

uten (en eller annen form for) offentlig støtte, (ii) er 

bedriftsøkonomisk lovende virksomheter eller (iii) 

har gjort en god strategisk avklaring vedrørende 

hvilke markedssegmenter man ønsker å satse i (se 

også SNF (2011)).  

Hvorvidt profileringsarbeidet faktisk skaper økt ver-

diskaping for virksomhetstypene overfor er imidler-

tid usikkert. Profileringskampanjer kan vise seg å bli 

mislykkede. Usikkerhet vil i en investeringskalkyle 

ha mange av de samme egenskapene som en kost-

nad, og for virksomheten er det klart lønnsomt at det 

offentlige tar på seg hele eller deler av denne risi-

koen. Slik sett kan innslaget av usikkerhet i virk-

ninger av en kampanje tilsi at i hvert fall deler av den 

offentlige reiselivsprofilering kommer som et tillegg 

til privates egenprofilering. 

Risikoen knyttet til å igangsette mislykkede kam-

panjer reduseres jo mer kontakt Innovasjon Norge 

har med ledende reiselivsaktører. Det gjelder særlig 

i matchede kampanjer. Slik sett er trolig addisjona-

liteten lavest for matchede kampanjer og høyest når 

det er hele Norge som profileres.  

Dette gjelder derimot ikke nødvendigvis for alle ty-

per av kampanjearbeid. Kampanjer med mål om å 

åpne nye markeder er betydelig mer krevende enn 

å opprettholde eksisterende markeder. Intervju ty-

der på at Innovasjon Norges bidrag er viktigere i 

kampanjer rettet mot de nye markedene, og at ak-

tørene selv heller kan sørge for å opprettholde ek-

sisterende markeder. Kampanjearbeidet rettet mot 

nordlysturisme fra UK er ett eksempel som trekkes 

fram hvor en kan tenke seg at addisjonaliteten var 

høy gjennom at man åpnet for et nytt marked og et 

nytt produkt. Det er dermed mulig å se for seg en 

tydeligere todeling av kampanjearbeidet gjennom at 

Innovasjon Norge i større grad bidrar til å åpne nye 

markeder i samarbeid med reiselivsaktørene, og at 

aktørene selv bidrar til å vedlikeholde eksisterende 

markeder. 

Hvor addisjonell Innovasjon Norges reislivsprofile-

ring er lar seg ikke uten videre avdekke. Aktørene 

som nyter godt av profileringsarbeidet har insentiver 

til å svare taktisk på spørsmål om temaet. Det kan 

også hende at profileringsarbeidet har pågått så 

lenge at det er vanskelig å tenke seg en situasjon 

uten offentlige profilering av Norge som reiselivsde-

stinasjon. 

Intervjuer med reiselivsaktører tyder på at de store 

reiselivsaktørene vil videreføre sin egen markedsfø-

ringsaktivitet, men at innholdet vil endres gjennom 

at aktørene i større grad prioriterer «lavthengende 

frukter» i form av eksisterende markeder og nær-

markeder. Selv om intervjuene tyder på at reiselivs-

aktørene vil opprettholde sine markedsføringsbud-

sjetter selv uten Innovasjon Norges kampanjearbeid 

slik det gjennomføres i dag, er det lite som indikerer 

at de vil erstatte Innovasjon Norges andel i disse 

kampanjene. Derfor forventes samlede investe-

ringer i markedsføringen av Norge som reisemål å 

reduseres noe dersom Innovasjon Norges matching 

av kampanjer opphører, alt annet likt. Samtidig er 

Innovasjon Norge i dag kun involvert i en marginal 

del av all markedsføring som gjøres av norske rei-

selivstilbud (se kapittel 2.3.3), slik at effekten av re-

duksjonen trolig også er lav.  

Det er også lite som peker i retning av at private ak-

tører skal videreføre den delen av profileringen som 

i dag ikke krever matching. Dette underbygger at 

den generiske markedsføringen av Norge gjennom 

visitnorway.com kan i større grad kan betraktes som 

et fellesgode enn kampanjearbeidet med matching. 
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5.4 Fellesgoder med lav verdiskapingseffekt 

Vår analyse av effekten av Innovasjon Norges mar-

kedsføring av Norge tyder på liten eller ingen effekt 

på utenlandske overnattingsbesøk (se kapittel 3). 

Dermed er det også liten grunn til å vente at mar-

kedsføringen har påvirket den positive verdiska-

pingseffekten utenlandske turister genererer i sær-

lig stor grad.  

Det kan være flere årsaker til at vi finner få eller små 

målbare effekter. Det kan være at mangel på data 

gjør at vi ikke klarer å identifisere faktiske effekter. 

Det kan også være at store deler av det Innovasjon 

Norge rapporterer som markedsføring i realiteten 

har andre funksjoner, det vil si at den reelle mar-

kedsføringsinnsatsen er lavere enn den rapporterte. 

I så fall forsterker det problemene med å identifisere 

reelle effekter. Det kan også være at Innovasjon 

Norges markedsføringsinnsats ikke påvirker turist-

strømmen til Norge, hverken av utlendinger eller 

nordmenn. Hvordan påvirker dette forståelsen av og 

verdien av Innovasjon Norges markedsføring av 

Norge? Under peker vi på noen forhold som gjør at 

det kan tenkes annerledes om markedsføringen av 

et land. 

Markedsføring er informasjon og kan utformes på 

ulike måter. Som pekt på ovenfor har informasjon 

om et land karakter av å være et fellesgode, slik 

som informasjon om et lands attraksjoner, hvordan 

det er mulig å få tilgang til ulike attraksjoner og hvor-

dan det er mulig å transportere seg til og mellom 

ulike attraksjoner.37  

Selv om informasjon i seg selv ikke endrer turisme-

strømmen til Norge, har informasjonen likevel verdi. 

Det har verdi for alle som av andre grunner ønsker 

 
 
                                                      
37 Med attraksjoner mener vi alle typer interessante forhold i et land. Hva 
som er attraksjoner er subjektivt og er ikke begrenset til natur, kultur eller 
underholdning. Det kan like gjerne være møteplasser og begivenheter. 

å reise i Norge. Gjennom at utlendinger og nord-

menn på reise i Norge får bedre og mer informasjon 

om interessante sider ved landet, øker verdien av 

reisen. Informasjon om mer effektiv transport, over-

nattingsmuligheter mv. som forenkler reisen redu-

serer transport- og transaksjonskostnader og øker 

nettoverdien av reisen.  

Verdiøkningen av bedre og mer informasjon om 

Norge er et samfunnsmessig gode, dersom de blir 

benyttet. Jo mer tilgjengelig den er, jo større er ver-

dien. Tilsvarende er verdien størst om den tilfører 

informasjon (eller samling av informasjon) som el-

lers er kaotisk eller vanskelig tilgjengelig. Klarer re-

gionale aktører å koble seg effektivt til en godt utfor-

met «inngangsport» med informasjon, tilbud og 

bookingmuligheter øker verdien ytterligere. 

Informasjonen er også et gode for de som ikke rei-

ser i Norge. Informasjon om et land skaper økt 

kunnskap som kan benyttes både som generell in-

teressant informasjon for nordmenn som snakker 

om landet og for utlendinger som generelt ønsker å 

orientere seg i verden, selv om de velger å reise 

andre steder. Det kan heller ikke utelukkes at per-

soner som får kunnskap om Norges attraksjoner bi-

drar til at de selv eller andre på et senere tidspunkt 

velger å reise til Norge. 

Informasjonsproduksjonen er imidlertid ikke gratis. 

Noen må produsere og tilgjengeliggjøre interessant 

og nyttig innhold. Innholdet fornyes og tilpasses 

trender i turismen kontinuerlig for å nå ut til et størst 

mulig publikum.  

I dag finansieres visitnorway.com hovedsakelig av 

det offentlige. Samlet budsjett (inkl. næringsbidrag) 

for nettsiden var i overkant av 27 millioner kroner i 
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2017. Dette er kostnaden for samfunnet av den tje-

nesten nettsiden representerer. Næringslivet finan-

sierte 3,5 millioner av disse kostnadene i 2017.  

Skal informasjonen gi en verdiøkning for samfunnet 

som er større enn produksjonskostnadene, tillagt 

kostnadene ved å skattefinansiere produksjonen, 

må nytten summere seg til om lag minst 32,5 millio-

ner kroner.38   

Det er ikke mulig innenfor dette prosjekt å anslå 

hvorvidt verdien av fellesgodet «reiseinformasjon 

om Norge» er høyere enn kostnadene. På den ene 

siden vil informasjonen potensielt være til nytte for 

svært mange. Slik skal det lite ekstra nytte for den 

enkelte av tilgang til informasjon før det overstiger 

kostnadene. På den annen side er informasjons-

flommen om så vel reiseinformasjon som annen in-

formasjon i dag så stor, at det skal mye til å tilføre 

ekstrainformasjon som reelt gir interesserte brukere 

verdifull informasjon. Verdien av Innovasjon Norges 

reiselivsinformasjon må derfor vurderes opp mot i 

hvilken grad den benyttes. 

Dersom Innovasjon Norges markedsføring av 

Norge kan forstås som et bidrag til fritt tilgjengelig 

reiseinformasjon for alle, heller enn noe som er ret-

tet mot å øke antall turister, kan det bety at innret-

ningen på informasjonsarbeidet bør endres. Det er i 

så fall viktigere at informasjonen gjøres tilgjengelig 

for alle og er rettet mot å gi god oversikt over mang-

foldet av attraksjoner, heller enn å drive kampanje-

arbeid. 

5.5 Kvalitetsøkning som et fellesgode 

Dette prosjektet er begrenset til å analysere effek-

ten av Innovasjon Norges markedsføring. Det kan 

imidlertid være verdt å nevne at ikke bare informa-

 
 
                                                      
38 Kostanden av vistitnorway.com ganget med skattefinansieringskostna-
den. 

sjon om, men også kvalitet på reiselivsopplevelser, 

har stor betydning for interessen for å benytte 

norske reiselivstilbud. 

Formidling av kvaliteten på aktiviteter i reiselivsnæ-

ringen kan derfor også ha preg av fellesgoder. Det 

kan være arbeid med å organisere eller støtte utvik-

ling av fellesgoder, som mer tilgjengelige naturgo-

der, bedre eller enklere sammenkobling av reise-

livsopplevelser, reiseleder tilpasset fritidsaktiviteter 

og lett tilgjengelige kulturelle eller idrettslige begi-

venheter.  

Det er ikke opplagt at Innovasjon Norge skal forvalte 

denne typen oppgaver, men en nasjonal aktør kan 

være viktig for å koordinere og støtte initiativer som 

krever medvirkning fra mange. Uansett innretning 

på Innovasjon Norges reiselivsinformasjon, er det 

fornuftig å informere om kvalitetsforbedringer og 

ekstraordinære begivenheter. 
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Reiseliv er en av verdens raskest voksende næ-

ringer. De senere årene har turismen i Norge økt, 

slik den har i det meste av verden. Økonomisk er 

det all grunn til å glede seg over at en del av denne 

veksten også kommer norsk økonomi til gode. Tu-

rister bidrar til både utvikling av nye opplevelser og 

til verdiskaping. Vi har i denne rapporten dokumen-

tert at økning i både norsk og utenlandsk turisme i 

Norge øker verdiskapingen i overnattings- og serve-

ringsnæringen (reiselivsnæringen). I enkelte regio-

ner kan reiselivsnæringen også være en viktig im-

puls til sysselsetting og derigjennom bosetting. 

Innovasjon Norge bidrar aktivt til å fremme norsk 

reiseliv gjennom profilering, samt rådgivning og bi-

stand til å utvikle nye og/eller forbedrede reiselivs-

produkter. Hovedformålet med denne rapporten har 

vært å studere effekten av Innovasjon Norges profi-

lering av Norge som reisemål for utenlandske turis-

ter. Analysen har tatt hensyn til at turisters reisebe-

slutninger er betinget av en flere økonomiske for-

hold som inntekt, prisforskjeller mellom land og rei-

sekostnader. 

Med den relativt korte tidsserien vi har tilgjengelig 

for Innovasjon Norges reiselivsinnsats er det meto-

diske krevende å etablere en sammenheng mellom 

profilering og turisme. I tillegg er det ikke entydig 

hvilke avgrensninger av turismen til Norge som bør 

gjøres for på best mulig måte isolere den turismen 

profileringen er ment å påvirke.  

Vi finner positive (signifikante) effekter av den of-

fentlige reiselivsinnsatsen i et utvalg markeder, og 

særlig de tre markedene hvor den relevante (påvirk-

bare) turismen er turisme til norske skidestinasjoner 

(vinterturisme). At vi finner effekt for disse marke-

dene kan være en indikasjon på at det er her det er 

klares sammenheng mellom den turismen vi klarer 

å måle og den turismen profileringen er ment å på-

virke.  

Som i alle empiriske analyser, er resultatene heftet 

med usikkerhet (se kapittel 3). Vi kan likevel ikke si 

annet enn at i markedene hvor vi finner effekter ser 

det ut til at den offentlige reiselivsinnsatsen påvirker 

turismen fra disse markedene til Norge, alt annet 

likt. I tråd med tidligere studier av hva som driver 

turisme (turistenes reisebeslutning) finner vi imidler-

tid at økonomiske faktorer som inntekt og priser be-

tyr langt mer enn profileringen av Norge som reise-

mål.  

Innovasjon Norges profileringsarbeid er ment å ut-

vikle og styrke markedsmulighetene for norske rei-

selivsbedrifter, men ikke være salgsutløsende. Virk-

somhetenes egen profilering er derfor trolig vikti-

gere for den enkelte virksomhets økonomiske utvik-

ling enn Innovasjon Norges bidrag. Også turistenes 

egen profilering via sosiale medier og alminnelige 

deling av gode reiselivsopplevelser kan bety mye 

for profileringen av Norge. Den teknologiske utvik-

lingen tilsier at nye profileringsmåter og -kanaler i 

årene framover vil få relativt økt betydning på be-

kostning av tradisjonelle profileringskanaler. 

Like fullt påvirker også Innovasjon Norges profile-

ringsarbeid verdiskapingen i norsk reiselivsnæring 

positivt. Et regneeksempel, basert på identifiserte 

virkninger av Innovasjon Norges profileringsarbeid 

og turismens effekt på verdiskaping, tydeliggjøre 

størrelsen på verdiskapingsbidraget: 

En økning i profileringsinnsatsen på 10 

pst. i hvert av de fire markedene hvor 

vi finner effekter av profileringen av 

Norge som reisemål summerer seg til 5,4 

millioner norske kroner. Dette er, på 

bakgrunn av våre empiriske resultater, 

forventet å gi en økning i utenlandsk 

turisme på totalt 18 200 gjestedøgn (se 

kapittel 3 for forklaring til utreg-

ningene). I 2017 var det 9,9 millioner 

utenlandske gjestedøgn i Norge. En øk-

ning 18 200 gjestedøgn tilsvarer dermed 

en vekst på 0,18 pst.           (forts.)    

6 Anbefalinger 
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Vår analyse av turismens effekt på verdi-

skaping i reiselivsnæringen indikerer at 

en økning i antall utenlandske gjeste døgn 

på en prosent, gir en økning i reiselivs-

næringens verdiskaping på 0,031 pst.39 Den 

estimerte økningen i utenlandske gjeste-

døgn er imidlertid ikke en prosent, men 

0,18 pst. Samlet effekt på verdiskaping i 

reiselivsnæringen blir dermed en økning 

på 0,18x0,031=0,0057 pst. 

Nasjonalregnskapet for 2017 oppgir ver-

diskapingen (bruttoproduktet) i overnat-

tings- og serveringsnæringen til 45 253 

millioner kroner. Basert på tallgrunnla-

get over vil en økning i profilerings-

budsjettene i de fire markedene på 10 

pst. medføre økt verdiskaping i norsk 

overnattings- og serveringsnæring på om 

lag 2,6 millioner kroner. 

Det er vår vurdering at regneeksempelet over syn-

liggjør at Innovasjon Norges reiselivsprofilering bi-

drar til økt verdiskaping i den norske reiselivsnæ-

ringen, som er formålet med innsatsen. Verdiska-

pingsbidraget er imidlertid beregnet på estimater 

som er heftet med usikkerhet, og må derfor tolkes 

med forsiktighet. 

Uavhengig av usikkerhet, den samlede verdiska-

pingseffekten av en økning i utenlandsk turisme er 

langt fra begrenset til overnattings- og serverings-

næringen. Utenlandske turister bruker også penger 

på andre varer og tjenester enn overnatting og ser-

vering. I henhold til SSBs satellittregnskap for tu-

risme utgjøre overnatting og servering om lag 23 

pst. av utenlandske turisters konsum i Norge.40 

Utenlandske turister kjøper også tjenester knyttet til 

transport, underholdning, kultur og aktiviteter, samt 

en rekke norskproduserte varer (som mat).  

 
 
                                                      
39 Effekten av reiselivsprofileringen på turisme er en kortsiktig effekt (i be-
tydningen av at økningen er en følge av en økning i profileringen i en pe-
riode, og at turismen er forventet å falle tilbake til tidligere nivå dersom 
profileringen ikke opprettholdes neste periode). Vi legger derfor til grunn 
den kortsiktige effekten på verdiskaping også. 

Vår analyse av virkninger av økt utenlandsk turisme 

på fastlandsøkonomien indikerer at det er en positiv 

sammenheng, men resultatene er ikke signifikante 

og sårbare for modellspesifikasjoner. Vi kan derfor 

ikke, på bakgrunn av vår analyse, angi størrelsen på 

det samlede verdiskapingsbidraget. Vi vurderer det 

likevel som rimelig at verdiskapingsbidraget Innova-

sjon Norges profilering gir i overnattings- og serve-

ringsnæringen klart er et nedre anslag på samlet 

verdiskapingsbidrag.  

Det beregnede verdiskapingsbidraget følger en øk-

ning i Innovasjon Norges reiselivsbidrag på 5,4 mil-

lioner kroner. Denne økning kommer med en skat-

tefinansieringskostand. Det er vanlig å anslå denne 

skattefinansieringskostanden til 20 pst. av den of-

fentlige finansieringskostnaden.41 Tar vi hensyn til 

dette blir den samlede profileringskostnaden 6,5 

millioner kroner. 

Basert på våre funn er det mest riktig å beskrive 

virkningen av Innovasjon Norges profilering av Nor-

ges som reisemål som av positiv, men av begrenset 

betydning for verdiskapingen i norsk reiselivsnæ-

ring. Regneeksemplet over indikerer også at kost-

naden av den offentlige profileringsinnsatsen over-

går verdiskapingseffekten i reiselivsnæringen. Det 

kan tenkes at virkningen utenfor overnattings- og 

serveringsnæringen er stor nok til at det samlede 

verdiskapingsbidraget er større enn kostnadene, 

men det er usikkert. 

Det kan også tenkes effekter av profileringen av 

Norge i alle markeder hvor Innovasjon Norge har en 

reiselivsinnsats, selv om vi ikke identifiserer disse 

med det tilgjengelige datagrunnlaget. Hvis ikke ef-

fektene i disse markedene er større enn de vi faktisk 

40 Satellittregnskapet for turisme utgår fra SSBs nasjonalregnskap og er 
beregnet for 2016 som siste år. 
41 Se bl.a. Finansdepartementets rundskriv R-109/14 Prinsipper og kra 
ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. 
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har identifiser er det imidlertid rimelig å anta at for-

holdet mellom profileringsutgifter og verdiskapings-

effekten holder seg (høyere verdiskaping til høyere 

kostander). 

Når reiselivsprofileringen skal vurderes i et verdi-

skapingsperspektiv, må det også tas hensyn til at 

arbeidskraft og kapital som benyttes i reiselivsnæ-

ringen, alternativt kan anvendes andre steder. Pro-

duktiviteten i reiselivsnæringen, særlig overnat-

tings- og serveringstjenester, er lavere enn gjen-

nomsnittet for annet næringsliv. Også veksten, til 

tross for økning, synes å være lavere. Når så sent-

rale reiselivsnæringer (overnatting og servering) har 

såpass lav produktivitet (verdiskaping per timeverk), 

bør det offentlige være varsom med å oppmuntre til 

mye mer ressursbruk i denne delen av reiselivsnæ-

ringen. Det er dermed ikke opplagt at det gagner 

norsk verdiskaping og øke antallet utenlandske tu-

rister uten at økningen bidrar høyere produktivitets-

vekst. For at verdiskapingsbidraget skal være posi-

tivt for hele Norge, framstår det som viktig at de tu-

ristene som kommer benytter tiden i Norge til aktivi-

teter og i destinasjoner som gir høy avkastning på 

ressursene. 

Høyest avkastning på ressursene får vi om uten-

landske turister kanaliseres til regioner eller desti-

nasjoner hvor det er ledige ressurser (arbeidskraft 

og kapital) eller hvor produktiviteten og lønnsomhe-

ten i virksomhetene er høy. For Norge som helhet 

er produktiviteten i overnattings- og serveringsnæ-

ringen for lav til at det grunnlag for å anbefale å øke 

offentlig finansiert innsats for å tiltrekke utenlandske 

turister.  

Offentlig innsats for næringsfremme skal begrunnes 

i markedssvikt. Det er ikke opplagt at all profilering 

har en slik begrunnelse. Dersom begrunnelsen er at 

virksomhetene er for lite lønnsomme til å ta på seg 

markedsføringskostnader, er ikke det et argument 

for offentlig markedsføring, snarer tvert imot. Det er 

kun når verdiskapende markedsføring ikke blir gjen-

nomført fordi for mange har interesse av å være gra-

tispassasjer at det oppstår en markedssvikt. Profile-

ring som vil gi klare verdiskapingseffekter for enkelt-

aktører vil mest trolig bli gjennomført uansett. Det er 

profilering som ellers ikke vil bli gjennomført og som 

kommer svært mange til gode som er Innovasjon 

Norges oppgave.  

Informasjon om Norges reiselivstilbud mv. på Visit-

norway.com har, som drøftet i kapittel 5, karakter av 

å være et fellesgode for langt flere enn reiselivsvirk-

somhetene. God og lett tilgjengelig informasjon om 

norske attraksjoner kan gi økt opplevelsesverdi av 

å reise i Norge, samt forenkle reiser i Norge. Dette 

er verdier som primært tilfører verdi til turisten, en-

ten norsk eller utenlandsk. Den samfunnsøkono-

miske verdien (målt som turistenes nytte) av bedre 

reiseopplevelser er trolig reell og kommer i tillegg til 

verdiskapingseffektene vi redegjorde for i regne-

eksemplet over. Forutsetningen er imidlertid at in-

formasjonen tilfører kunnskap som ikke er like en-

kelt tilgjengelig fra andre kanaler. 

Dersom Innovasjon Norges reiselivsinformasjon 

endres til nettopp informasjon om norske reiselivs-

muligheter, vil informasjonen få større preg av å 

være et reelt fellesgode. I så fall endres også mål-

settingen til informasjonsarbeidet – fra et mål om at 

informasjon om Norge som reismål skal lede til flere 

turister, til at turister skal få god informasjon om fe-

riemulighetene i Norge.  

Vi har ikke analysert hva som er god informasjon 

eller hvor mye ressurser som kreves for å utarbeide 

og tilgjengeliggjøre slik informasjon, ut over det vi 

vet om kostander knyttet til Visitnorway.com i bud-

sjettene til Innovasjon Norge. Disse kostnadene lig-

ger litt over 30 millioner kroner per år (inkl. skattefi-

nansieringskostnaden). På bakgrunn av sistnevnte 

legger vi til grunn at mer generelle informasjon om 
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norske feriemuligheter kan gjøres med mindre res-

sursinnsats enn dagens samlede reiselivsbudsjett. 

En overgang til mer generelle reiselivsinformasjon, 

kan imidlertid ha en næringspolitisk betydning, selv 

om det ikke er primærmålsettingen. Så lenge svært 

mange land markedsfører seg som reisemål, kan 

hvert lands profileringskampanje anses som et 

slags «våpenkappløp». Ingen lands nasjonale pro-

filering påvirker konkrete reisebeslutninger mye, 

men fravær av offentlig informasjon om landet kan 

gjøre virksomhetenes egen profilering mindre tro-

verdig eller interessant. 

Samlet er vår vurdering at verdiskapingseffektene 

av Innovasjon Norges reiselivsprofilering er relativt 

begrensede. Vi anbefaler på den bakgrunn ingen 

økning i ressursbruken. Våre estimater tilsier, isolert 

sett, at det kan være ressursbesparende for sam-

funnet om innsatsen trappes noe ned, men usikker-

heten i resultatene gjør at vi ikke kan basere en an-

befaling om ressursbruk på våre estimeringsresul-

tater alene. 

Basert på hvordan vi skal forstå profilering av Norge 

som et fellesgode, anbefaler vi at det offentlige pro-

fileringsarbeidet framover bør legge mindre vekt på 

å tiltrekke flere turister, men heller legger vekt på å 

øke kvalitet og mengde informasjon til turister som 

uansett har bestemt seg for å feriere i Norge. 
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Vedlegg 1 Sesong- og regionavgrensninger 

Hovedsatsinger og viktigste markedsgrunnlag i de ulike landene 
  Hovedkampanje Region Sesong Interesser (opptatt av) Bestiller reisen Påvirkningsperiode 

(kampanjeperiode) 

Danmark Vinterkampanje (alpint) Hedmark, Oppland, 
Buskerud og Telemark 

Vinter (desember til mars) Familievennlige destinasjoner, tett på 
løypa, snøsikkerhet 

4-6 måneder før  Uke 38-44 og uke 1-2 

Sverige Vinterkampanje (alpint) Hedmark, Oppland, 
Buskerud og  

Vinter (desember til mars) Familievennlig. Mer utfordrende ski-
kjøring enn i Sverige, snøsikkerhet 

6 måneder før September til februar 

Tyskland Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og  
Nord-Norge 

Sommer (mai-august) Fjordene, naturopplevelser, kultur-
historie, arkitektur, lokalkultur  

3-6 måneder før Januar til april 

Storbritannia Nordlyskampanje Nord-Norge Oktober-mars Nordlys, vinteraktiviteter, Hurtigru-
ten 

1-5 måneder før September til januar 

Nederland Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og  
Nord-Norge 

Sommer (mai-august) Natur, opplevelser, kombinasjoner 
med by 

6 måneder før Mars til juli 

Frankrike Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og  
Nord-Norge 

Sommer (mai-august) Hurtigruten, natur, fjorder og øyer, 
byliv, kulturhistorie 

6-12 måneder før Mars til april/juni 

Italia Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og  
Nord-Norge 

Sommer (mai-august) Natur og aktiviteter, rundreise i 
Norge. 

Rett før Mai til juli 

Spania Norgeskampanje (sommer) Vestlandet, Nord-
Norge og Oslo 

Juni-september Natur og aktiviteter, byer og kultur, 
midnattssol 

1-3 måneder før Mai 

Russland Vinterkampanje (alpint) Hedmark, Oppland og 
Buskerud 

Vinter (desember til mars) Skiferie, familievennlig, snøsikkerhet, 
trygt 

1-6 måneder før September til desember 

USA Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og Oslo Sommer (mai-september) Fjordene, natur, «soft adventure», 
historie, byene 

3-6 måneder før Januar til april 

Kina Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og  
Nord-Norge 

Sommer (mai-september) Fjordene, natur, byer 1-2 måneder før April til juni 

Polen Norgeskampanje (sommer) Vestlandet og  
Nord-Norge 

Sommer (mai-august) Droppet f.o.m. 2014 Droppet f.o.m. 2014 Droppet f.o.m. 2014 

 

Noter: Sesong og region er basert på Innovasjon Norges hovedkampanje i de ulike markedene (etter innspill fra Innovasjon Norge). 
Kilder: Innovasjon Norge og SØA 
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Dette vedlegge redegjør for ulike tester gjort i for-

bindelse med den empiriske analysen i kapittel 3 og 

4. Testene danner grunnlaget for valget av økono-

metriske modeller. Tilnærmingen til estimeringene 

som er gjort i kapittel 3 og 4 består av følgende ele-

menter:  

1. Tester for stasjonaritet og kointegrasjon 

2. Spesifisering av en feiljusteringsmodell 

3. Gjennomføre robusthetstester 

Hovedårsaken til at det er viktig å vite om en tidsse-

rie er stasjonær eller ikke-stasjonær før man gjen-

nomfører regresjonsanalyser, er faren for å oppnå 

tilsynelatende signifikante regresjonsresultater fra 

urelaterte data når ikke-stasjonære serier inklude-

res i modellen. Første ledd i vår empiriske tilnær-

ming er derfor å undersøke tidsseriene for å identi-

fisere om de har såkalt enhetsrot (unit root).  

Alle log-transformerte variable testes for enhetsrot 

ved hjelp av Augmented Dickey-Fuller (ADF)-tes-

ten. Nullhypotesen som testes er at tidsserien inne-

holder en enhetsrot (at den er ikke-stasjonær) mot 

alternativet at den er stasjonær. Testresultatstatene 

relevant for estimeringer i kapittel 3 er presentert i 

Tabell 1, mens resultater for kapittel 4 er i Tabell 2. 

Alle relevante variable for inkluderingen i estime-

ringene i både kapittel 3 og 4 er I(1), det vil si at de 

er stasjonære hvis vi differensierer variablene en 

gang. 

Et tilfelle hvor ikke-stasjonære variable kan inklude-

res i regresjonsmodellen, uten at vi risikerer å esti-

mere falske sammenhenger, er når den avhengige 

variabelen (den vi vil måle effekten på) og den uav-

hengige variabelen (den vi vil måle effekten av) 

kointegrerer. Kointegrasjon innebærer at to variable 

deler liknende stokastiske trender og at de aldri av-

viker for langt fra hverandre.  

Figur 1 illustrerer to tidsserier (verdiskaping i over-

nattings- og serveringsnæringen og antall uten-

landske gjestedøgn) som hver for seg er ikke-sta-

sjonære, men som deler en liknende trend (de kova-

rierer). 

Figur 1 Utenlandske gjestedøgn i millioner (t.v.) og 
verdiskaping i overnattings- og serveringsnæringen 
i milliarder kroner (t.h.). 1985Q1-2018Q3. 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Når vi har fastslått at relevante variable er stasjo-

nære enten på nivå eller på differensiert form kan vi 

gå videre med å teste for kointegrasjon. Dette kan 

testes ved hjelp av Engel Granger sin framgangs-

måte (beskrevet i kapittel 3.2) eller som en del av 

estimeringen av en feiljusteringsmodell (ECM). 

Engle og Granger sin tilnærming innebærer å esti-

mere ønsket likning på nivåvariable for å oppnå 

kointegrasjonsvektoren som representerer det lang-

siktige forholdet mellom variablene. Deretter predi-

keres restleddene og disse testet for enhetsrot. Sta-

sjonære restledd indikerer at det er en kovarierende 

(langsiktig) sammenheng. 
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Hvis det ikke kan forkastes at det eksisterer en 

kovarierende sammenheng inkluderes de predi-

kerte restleddene (en periode tilbake (lag)) i lik-

ningen med de differensierte variablene. Hvis det er 

en langsiktig sammenheng bør koeffisienten på de 

inkluderte restleddene være signifikant. 

Den andre tilnærmingen er å teste om koeffisienten 

på den laggede avhengige variabelen er signifikant 

når feiljusteringsmodellene estimeres «direkte». I 

kapittel 3 hvor vi estimerer effekten av profileringen 

på turisme fra de ulike markedene er ikke sistnevnte 

tilnærming gjennomførbart. 

Hvis vi skulle estimert likningen i (2) med en feiljus-

teringsmodell måtte vi ha inkludert alle kontrollvari-

able på differensiert form (∆ ln 𝐼𝑁𝑁𝑇𝑖𝑡, ∆ ln 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖𝑡
𝐼𝑁 

mv.), samt laggede versjoner av de samme variab-

lene (ln 𝐼𝑁𝑁𝑇𝑖𝑡−1, ln 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑖𝑡−1
𝐼𝑁  mv.) og en lagget ver-

sjon av den avhengige variabelen på nivå, ln 𝑇𝑖𝑡−1. 

Til sammen utgjør dette flere variable enn vi har ob-

servasjoner, og modellen lar seg ikke estimere. 

Tabell 1 Unit root-tester av variable inkludert i estimeringene av profileringens effekt på turisme  
  CHN DEU DNK ESP FRA GBR 
 ADF-test ADF-test ADF-test ADF-test ADF-test ADF-test 
 Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. 
 I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

Log OVNKOM 0.78 -2.87 -1.24 -2.66 -1.21 -3.52 -1.03 -3.14 0.36 -1.83 -1.07 -2.08 

Log OVNTOT 0.78 -2.87 -2.03 -3.02 -0.95 -3.52 -1.03 -3.14 0.25 -1.83 -1.11 -2.02 

Log TURISME 0.83 -2.791 -1.76 -2.95 -0.53 -3.49 -1.23 -3.00 -0.61 -2.39 -1.92 -3.53 

Log PROFIN      -2.12 -4.55 -1.82 -3.60 -2.95 -4.30 -1.93 -3.80 -1.01 -5.06 -1.53 -2.57 

Log PROFN           -2.02 -3.63 -0.95 -5.96 0.47 -3.23 -1.68 -4.82 -0.14 -3.46 -0.82 -4.09 

Log PROFTOT           -2.22 -4.31 -0.99 -4.54 -1.12 -2.52 -1.60 -4.49 -0.71 -5.16 -1.27 -3.77 

Log INNTEKT        -4.67 -4.211 1.01 -3.30 -1.03 -3.66 -1.89 -1.42 -1.90 -3.81 -1.24 -3.16 

Log RKOST -1.11 -3.32 -1.62 -2.96 -1.64 -3.05 -1.59 -3.01 -1.68 -2.99 -1.67 -2.94 

Log PNOR        -0.44 -3.10 -1.14 -2.68 -1.10 -2.79 -1.30 -2.75 -1.32 -2.60 -1.52 -2.47 

Log PEUR        -0.66 -3.60 -2.14 -2.53 -1.34 -2.75 -3.23 -2.90 -2.13 -2.05 -1.85 -2.76 

 ITA NLD POL RUS SWE USA 

 ADF-test ADF-test ADF-test ADF-test ADF-test ADF-test 

 Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. Nivå Diff. 

 I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

Log OVNKOM -1.25 -2.65 -1.16 -2.20 -8.31 -4.57 -2.77 -2.65 -0.31 -5.96 1.47 -4.121 

Log OVNTOT -1.25 -2.65 -1.14 -2.18 -8.31 -4.57 -2.77 -2.65 -0.20 -5.80 1.47 -4.121 

Log TURISME -1.41 -3.04 -1.19 -2.10 -5.68 -3.41 -1.42 -3.811 0.39 -2.83 0.97 -3.821 

Log PROFIN      -1.05 -4.18 -2.15 -2.79 -3.85 -4.22 -1.34 -2.89 -9.88 -7.66 -0.81 -4.17 

Log PROFN           -1.03 -3.09 0.31 -3.82 -4.85 -2.62 1.90 -3.861 -0.31 -4.36 -1.70 -2.63 

Log PROFTOT           -0.94 -3.60 -1.13 -3.49 -4.01 -4.05 0.06 -2.541 -3.08 -8.69 -1.02 -2.88 

Log INNTEKT        -1.11 -2.60 -0.64 -2.29 -0.78 -2.49 -2.42 -2.87 -0.63 -3.25 -0.05 -3.30 

Log RKOST -1.64 -3.06 -1.66 -3.15 -1.34 -2.37 -1.73 -3.89 -1.71 -3.02 -1.29 -3.01 

Log PNOR        -1.22 -2.81 -1.02 -2.74 -2.36 -3.63 -2.84 -2.32 -1.58 -2.83 -0.36 -2.62 

Log PEUR        -1.30 -2.60 -1.39 -2.80 -3.53 -5.90 -2.13 -2.41 -1.85 -2.78 -0.68 -3.07 
 

Noter: Kritisk verdi for 10% signifikansnivå er -2,62. 
1) Variabelen er trendstasjonær og detrendet.        
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Tabell 2 Unit root-tester av variable inkludert i esti-

meringene av turismens effekt på verdiskaping 
  

 
Nivå 
I(0) 

Differensiert 
I(1) 

Log OVNNOR      0,828 -4,390 

Log OVNUTL -0,771 -5,406 

Log OVNTOT 0,276 -4,404 

Log RKKI -2,272 -5,945 

Log YREISELIV
 0,038 -3,610 

Log YFN -0,098 -4,923 
 

Noter: Fire lags er inkludert for hver variabel for å justere for 
autorkorrelasjon. Kritisk verdi for 1% signifikansnivå er -3,50. 

I kapittel 4 har vi tilstrekkelig lange tidsserier for alle 

variable vi ønsker å inkludere i modellen til at vi kan 

estimere en feiljusteringsmodell. I tråd med littera-

turen oppsummert i Brida mfl. (2016) estimerer vi 

følgende modell: 

∆ln 𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1∆ ln 𝑂𝑉𝑁𝑡
𝑁𝑂𝑅

+ 𝛽2∆ ln 𝑂𝑉𝑁𝑡
𝑈𝑇𝐿

+ 𝛽3∆ ln 𝑅𝐾𝐾𝐼𝑡

+ 𝛼1 ln 𝑂𝑉𝑁𝑡−1
𝑁𝑂𝑅

+ 𝛼2 ln 𝑂𝑉𝑁𝑡−1
𝑈𝑇𝐿

+ 𝛼3 ln 𝑅𝐾𝐾𝐼𝑡−1

+ 𝛾 ln 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜇𝑖𝑄𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑢𝑡 

(3) 

der 𝑌 er verdiskaping, 𝑂𝑉𝑁 er hotellovernattinger for 

henholdsvis norske (NOR) og utenlandske (UTL) tu-

rister. Vi tester også effektene av de samlede over-

nattingene (TOT). Realvalutakursen er definert som 

𝑅𝐾𝐾𝐼. Vi inkluderer kvartalsdummier, 𝑄, for å jus-

tere for sesongvariasjon. 

Med denne modellspesifikasjonen er det støtte for 

en langsiktig sammenheng hvis 𝛾 er signifikant og 

negativ. 

I modellen tolkes 𝛽-leddene som de kortsiktige ef-

fektene av økt turisme, og 𝛼-leddene benyttes for å 

beregne de langsiktige effektene. Langsiktige effek-

ter krever vedvarende økninger i hotellovernattinger 

(eller realvalutakurs) for at verdiskapingen som stu-

deres skal justeres til nytt langsiktig nivå. Ved en 

midlertidig (engangs) økning i turisme, tolkes de 

kortsiktige effektene direkte fra 𝛽-leddene. Effek-

tene «dør ut» over en tidsperiode avhengig av hvor 

raskt verdiskapingen justeres mellom kvartaler. 

Hastigheten på tilpasningen mot den langsiktige li-

kevekten er gitt ved estimert 𝛾. Denne tar normalt 

verdier mellom 0 og 1 og tolkes som hvor stor andel 

av avviket i forrige periode (t-1) som korrigeres i in-

neværende periode (t).  

 

Avviket mellom våre tre størrelser forventes på lang 

sikt å være konstante. Endringsleddene kan derfor 

betraktes som en konstant 𝑘 på lang sikt, og vi får 

at den langsiktige sammenhengen mellom verdi-

skaping, turisme og pris er: 

ln 𝑌 = 𝑘 +
𝛼1

−𝛾
ln 𝑂𝑉𝑁𝑡−1

𝑁𝑂𝑅 +
𝛼2

−𝛾
ln 𝑂𝑉𝑁𝑡−1

𝑈𝑇𝐿

+
𝛼3

−𝛾
ln 𝑅𝐾𝐾𝐼 

Ved å estimere (3) kan vi altså beregne den lang-

siktige effekten av økt turisme på verdiskaping som 

vist over. Estimatet tolkes som en prosentvis end-

ring i verdiskaping som følger av en vedvarende 

endring i turismen.  

Tester for kointegrasjon gjøres i hver av modellspe-

sifikasjonene i tabellene under. P-verdier for esti-

mert 𝛾 rapporteres basert på korrekte kritiske ver-

dier fra Ericsson og MacKinnon (2002). Øvrige ko-

effisienter kan tolkes ut fra vanlige t-verdier.  

Estimatoren for den laggede avhengig variabel er 

signifikant ulik null for modell (1) og (2). Dette indi-

kerer at det eksisterer en kovarierende langsiktig 

sammenheng mellom verdiskaping i overnattings- 

og serveringsnæringen, (ulike typer) turisme og 
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realvalutakursen, noe som også er i tråd med øko-

nomisk teori.  

For modellspesifikasjon (3) og (4) er det mindre sta-

tistisk tydelige resultater for en langsiktig kointegre-

rende sammenheng. Ingen av de laggede avheng-

ige variablene er statistisk signifikante på 10-pro-

sentnivå, men tilstrekkelig høye til at vi kan argu-

mentere for at en langsiktig sammenheng eksiste-

rer. Estimatene har også riktig (negativt) fortegn 

som underbygger en likevektsjustering. At det ek-

sisterer en langsiktig sammenheng også for verdi-

skaping i Fastlands-Norge er også meget sannsyn-

lig basert på forventninger og økonomisk teori.  

Vi estimerer fire ulike modellspesifikasjoner i kapit-

tel 4 med ulike avhengige variable (verdiskaping i 

henholdsvis reiselivsnæringen og i Fastlands-

Norge) og kontrollvariable (norske, utenlandske og 

samlede gjestedøgn). Tilnærmingen for å identifi-

sere den mest optimale modellspesifikasjonen er 

generell til spesifikk slik beskrevet i Davidson m.fl. 

(1978). Vi justerer spesifikasjonen fra en generell 

modell med flere lags av differensierte forklarings-

variable basert på statistisk og økonomisk signifi-

kante estimater med mål om best mulig føyning. 

Tester for modellens restleddsegenskaper gjøres 

kontinuerlig.  

Alle modeller oppfyller kravene til restleddsegen-

skaper (ingen autokorrelasjon eller heteroskedasti-

sitet) med rimelig signifikans. Tolkningen av resul-

tatene er gitt i kapittel 4. 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Estimerte effekter av turisme på verdiska-

ping i reiselivsnæringen 
  
 Kortsiktige effekter 

                (1) (2) 

Log OVNNOR      0,277*** 
(0,067) 

 

Log OVNUTL 0,031** 
(0,014) 

 

Log OVNTOT  0,142*** 
(0,040) 

Log RKKI 0,145 
(0,138) 

0,118 
(0,114) 

Log Yt-1 -0,247** 
(0,056) 

-0,265*** 
(0,048) 

Konstant -1,63*** 
(0,400) 

 

-1,994*** 
(0,483 

 Langsiktige effekter 

 (1) (2) 

Log OVNNOR      0,669*** 
(0,082) 

 

Log OVNUTL 0,366** 
(0,170) 

 

Log OVNTOT  0,987*** 
(0,075) 

Log RKKI 0,055 
(0,251) 

0,245 
(0,193) 

Sesongdummier Ja Ja 

R2           0,970 0,971 

Ant. obs.     113 112 

𝜒 𝐴𝐶𝑇𝐸𝑆𝑇
2 (A) 4,79 (0,31) 2,73 (0,60) 

𝜒 𝐴𝑅𝐶𝐻
2 (B) 4,33 (0,36) 5,44 (0,25) 

 

Noter: (A) ACTEST beregner en generell test for seriekorrelerte 
restledd (autokorrelasjon) slik testen er beskrevet i blant annet 
Cumby og Huizinga (1992). Nullhypotesen er ingen seriekorre-
lasjon i den spesifiserte tidsperioden. Vi tester for seriekorrela-
sjon i de fire siste periodene, altså for siste år. Vi ønsker en mo-
dellspesifikasjon som ikke forkaster nullhypotesen. (B) ARCHLM 
gjennomfører en Lagrange multiplikator (LM) test for hete-
roskedastiske restledd slik det ble foreslått i Engle (1982). Null-
hypotesen er ingen ARCH-effekter i restleddene. Vi ønsker en 
modellspesifikasjon som ikke forkaster nullhypotesen.  Robuste 
standard feil i parentes. P-verdi i parentes for robusthetstes-
tene For øvrig robuste standard feil i parentes.  
 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Tabell 7 Estimerte effekter av turisme på verdiska-

ping i Fastlands-Norge 
  
 Kortsiktige effekter 

                (3) (4) 

Log OVNNOR      0,147** 
(0,070) 

 

Log OVNUTL 0,016 
(0,012) 

 

Log OVNTOT  0,104*** 
(0,027) 

Log RKKI 0,066 
(0,087) 

0,064 
(0,091) 

Log Yt-1 -0,132 
(0,048) 

-0,050 
(0,028) 

Konstant -0,442* 
(0,057) 

-0,184 
(0,211) 

 Langsiktige effekter 

 (3) (4) 

Log OVNNOR      1,143 *** 
(0,057) 

 

Log OVNUTL 

 
-  

Log OVNTOT  1,221*** 
(0,170) 

Log RKKI - 
 

- 

Sesongdummier Ja Ja 

R2           0,831 0,821 

Ant. obs.     113 113 

𝜒 𝐴𝐶𝑇𝐸𝑆𝑇
2 (A) 4,07 (0,40) 3,25 (0,60) 

𝜒 𝐴𝑅𝐶𝐻
2 (B) 0,49 (0,97) 1,08 (0,90) 

 

Noter: (A) ACTEST beregner en generell test for seriekorrelerte 
restledd (autokorrelasjon) slik testen er beskrevet i blant annet 
Cumby og Huizinga (1992). Nullhypotesen er ingen seriekorre-
lasjon i den spesifiserte tidsperioden. Vi tester for seriekorrela-
sjon i de fire siste periodene, altså for siste år. Vi ønsker en mo-
dellspesifikasjon som ikke forkaster nullhypotesen. (B) ARCHLM 
gjennomfører en Lagrange multiplikator (LM) test for hete-
roskedastiske restledd slik det ble foreslått i Engle (1982). Null-
hypotesen er ingen ARCH-effekter i restleddene. Vi ønsker en 
modellspesifikasjon som ikke forkaster nullhypotesen.  Robuste 
standard feil i parentes. P-verdi i parentes for robusthetstes-
tene For øvrig robuste standard feil i parentes.  
 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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