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FORORD

Statistisk Sentralbyra gjennomforte landsomfattende intervjuundersokelser om nordmenns ferie-
vaner i 1970, 1974, 1978/79 og 1982. Disse undersokelsene bygger pa personlige intervju. I tillegg er
det i 1984/85 foretatt postale undersokelser om det samme emnet.

Uenne rapporten gir en oversikt over de fleste temaene som er dekket av ferieundersokelsene.

Forste del av rapporten nytter ferieundersokelsene til a belyse de norske ferieordningene. Deretter

blir det gitt en oversikt over ferietur-systemet generelt og de ulike prinsipper for maling av ferie-

reiser. Den tredje hoveddelen av rapporten redegjer for omfanget av ferieturer 1970 - 1982, sesong-

menstret, reisestremmene og reiselivsnxringens rolle, samt bakgrunnen for dem som ikke reiser pa ferie-
tur.

Den aysluttende del en beskriver ntrmere ferieturene i de ulike sesongene med hovedvekt pa som-
merferiene.

Fl ere av disse temaene har wert behandlet i tidligere analyser fra Statistisk Sentralbyra.

Hovedformilet med publikasjonen er a presentere resultatene i en lett tilgjengelig og oversiktlig form.

Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Reiselivsseksjonen i Samferdselsdepartementet.

Statistisk Sentralbyra, Oslo, 10. april 1986

Arne Dien
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1. DE NORSKE FERIEORDNINGENE

1.1. Hva er ferie? 

Ferie er ikke noe entydig begrep. En definisjon kan vere at ferie er en lengre periode hvor en

person etter eget onske har fri fra sine vanlige arbeidsforpliktelser for a gjore hva han selv har lyst

til. En slik definisjon utelukker arbeidsledighet og sykdom fra feriebegrepet. Den inkluderer en

rekke former for fritid, for eksempel lovfestede feriedager, frilordager, opparbeidede fri dager, son-

dager og helgedager.

Snakker en med folk om hva de legger i a ha ferie, far en ofte sterkt varierende svar. To

hovedtrekk blir nevnt av mange. Ferie er for det forste perioder av aret hvor visse befolkningsgrup-

per, dvs. ansatte, skoleelever og studenter mv. har rett til a ha fri fra sine organiserte arbeidsopp-

gayer i flere sammenhengende dager. Slike friperioder gir for det andre de yrkesaktive og familiene

deres en mulighet til a reise bort pa lengre turer for a oppleve noe annet enn de gjor til daglig. Tar

en utgangspunkt i slike organiserte friordninger og i mulighetene for noe lengre reiser, blir to be-

greper sentrale nar en skal analysere nordmenns feriemonster; "friperioder" og "ferieturer".

Er utgangspunkt den mer prinsipielle definisjonen av hva ferie er blir bildet mer komplisert.

Noen befolkningsgrupper har ingen lovfestet rett til ferie, men ma organisere slike friperioder selv,

som f.eks. husmodre og mange selvstendige neringsdrivende. Noen har riktignok organiserte friordnin-

ger, men vil eller ma nytte "ferien" til lonnet arbeid, noe mange skoleelever og studenter gjor. Andre

kan ikke helt to seg fri fra sine vanlige arbeidsoppgaver selv nar de reiser pa ferie, noe som er

situasjonen f.eks. for en god del husmodre. Feriebegrepet er derfor ikke noe helt enkelt begrep.

Feriebegrepet har dessuten endret seg over tid, ikke minst med endringene i de ulike fritidsord-

ningene.

De naverende ordningene blir nok av mange sett pa som en selvfolge, og ikke som resultat av en

lang historisk utvikling. Et slikt historisk perspektiv kan likevel gi nyttig innsikt i hva ferie er.

1.2. Friordningene i skoleverket 

I forrige arhundre var barna en viktig arbeidskraftressurs for familiene, spesielt innenfor

landbruket. Nar elevene hadde fri fra skolen, ventet arbeidsforpliktelser hjemue og ute. Behovet for

barnas arbeidskraft hjerame kan ha mert en medvirkende arsak til relativt kort skoletid, spesielt pa
landsbygda. Med utviklingen av industrisamfunnet og lovgivning om arbeidervern og begrenset barne-

arbeid, ble friperiodene fra skolen til egentlige ferier, i hvertfall gjaldt dette i de lag av befolk-

ningen som kunne klare seg uten barnas okonomiske bidrag.

Ogsa i vare dager er det mange elever og studenter, som utter ferieperiodene til a skaffe seg

inntekter. I 1974 brukte 76 prosent av skoleelevene og studentene del er av sine friperioder til inn-

tektsgivende arbeid. Nesten halvparten arbeidet en maned eller mer det aret. Tildels er skoleverkets

friperioder fortsatt plassert slik i tid at de apner muligheter for arbeid i ferien. Dette kan nok

f.eks. ere en av grunnene til at grunnskolen opprettholder hostferien i den viktigste innhostingsperi-

oden i landbruket.

Den kanskje viktigste endringen i skoletidsordningen i den senere tid, innforingen av friler-

dagen, kom forst og fremst som en tilpasning til endringer i fritidsordningen i arbeidslivet. Hoved-

formalet var a gi elevene fri i samme tidsrom som mange av foreldrene hadde det. Og lererne var selv-

folgelig ogsa interessert i at en slik ordning ble innfort.

1.3. Friordninger i arbeidslivet 

Arbeidet med okt fritid pa en rekke omrader har foregatt over lengre tid og det er sierlig fag-

bevegelsen som har statt bak kravene:
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- Mer fritid pa hverdagene (kortere daglig arbeidstid)

- Mer fritid i helgene (kortere ukentlig arbeidstid, lordagsfri o.1.)

- Mer fritid over aret (lengre ferier)

- Mer fritid over livslopet (lavere pensjonsalder)

- Og mer frihet til a velge tidspunkt for arbeid og fritid

Behovet for a komme til krefter igjen bade fysisk og psykisk, dvs. mulighet til rekreasjon, var

nok opprinnelig det viktigste argumentet. For a sikre at feriene blir brukt til dette, er det i den

norske ferieloven tatt med en bestemmelse om at de som har ferie, ikke har lov til a to seg annet lon-

net arbeid. Dette er en bestemmelse som neppe er handhevet strengt, men det er nok heller ikke nodven-

dig, for det er de fErreste som ikke nytter feriene til a koble av fra arbeidet. I 1974, det siste

aret vi har opplysninger om dette, brukte yrkesaktive i gjennomsnitt under 1/2 dag av ferien til annet

inntektsgivende arbeid.

Lordagsfriordningen 

Den storste fritidsreformen i Norge de siste 20 5rene har vert innforingen av frilordagsord-

ningen. Mens under halvparten av de yrkesaktive hadde 5 dagers uke i begynnelsen av 1970-arene, har

det store flertall fri hver lordag i dag. Tar vi statistikken fra Norsk Arbeidsgiverforenings medlems-

bedrifter som indikator pa utviklingen, fikk de yrkesaktive i lopet av arene fra 1964 til 1978 om lag

40-45 millioner flere hele fridager i aret i form av lorsdagsfri (Arbeidsgiveren 1977).

Resultatet av denne gradvise prosessen hvor den ene gruppen av ansatte etter den andre fikk

innfort kortere arbeidsuke, er at hele 70 prosent av de ansatte i Norge hadde fri hver lordag i 1978,

som er det siste aret vi har opplysninger om dette i Statistisk Sentralbyras ferieundersokelser.

En betydelig del av de selvstendige nEringsdrivende har ogsa fri hver lordag, med det resultat

at nesten 2/3 av de yrkesaktive her i landet samlet sett har 5 dagers arbeidsuke. En del av de yrkes-

aktive har dessuten andre ordninger i form av f.eks. fri annenhver lordag eller lignende. Bare 14

prosent av de yrkesaktive hadde derfor ikke lorsdagsfri i 1978. Og dette er en betydelig endring fra

1970 hvor 40 prosent av de yrkesaktive ikke hadde fri pa lordagene (tabell 1).

Tabell 1. Yrkesaktive personer etter lordagsfriordning. 1970, 1974 og 1978. Prosent

Lordagsfri ordni ng 
Har tri 	 Uopp- Tallet pa

Annen- windre enn En 	 Ikke 	 gitt 	 personer
I alt Hver 	 hver 	 annenhver 	 annen 	 lordags- 	 som svarte

lordag lordag lordag 	 ordning fri 

1970  	 100 	 38 	 21 	 0 	 0 	 40 	 2 	 1 377

1974  	 100 	 60 	 12 	 9 	 0 	 18 	 1 	 1 353

1978  	 100 	 63 	 11 	 5 	 7 	 14 	 0 	 1 373

Det var i sErlig grad produksjonsbedriftene som hadde fri hver lordag. 91 prosent av de an-

satte i industri, bygg, and egg og gruvedrift hadde en slik friordning. Vesentlig fErre ansatte i

tjenesteytende nEringer, 58 prosent, hadde lordagsfri hver uke. I disse nEringene var det vanligere

med fri annenhver lordag eller sjeldnere.

Det har vErt en betydelig bedring av frilordagsordningene fra 1970 til 1978, spesielt i de

tjenesteytende nEringene. Mens 41 prosent av de ansatte i disse nEringene ikke hadde lordagsfri i

1970, var det bare 12 prosent som ikke hadde det i 1978. Det vesentligste av forbedringen kom fra 1970

til 1974, i lopet av bare 4 ar.
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Ogsa blant de selvstendig neringsdrivende ble det vesentlig flere som tok seg fri pa lordagene

i 1970-Srene. De selvstendige i primermringene var imidlertid like lite fri fra sine arbeidsforplik-

telser pa lordagene som for. I 1978 hadde bare 23 prosent av dem en eller annen form for lordagsfri.

De andre selvstendige hadde ogsa i mindre grad lordagsfri i 1970, men fram til 1978 forbedret disse sin

situasjon betraktelig nar det gjelder fri pa lordager. Dens 68 prosent av dem ikke hadde lordagsfri i

1970, var denne andelen minket til Z8 prosent 8 Sr senere (tabell 2).

Tabell 2. Yrkesaktive i u ike yrker, etter lordagsfriordning. 1970, 1974 og 1978. Prosent

Selvstendige i jord-
og skogbruk, fiske 

Andre selv-
stendige

Ansatte i industri-
bygge-, anleggs- og

gruvearbeide
Andre ansatte

tjenesteyting mv.) 

1970 	 1974 	 1978 1970 	 1974 	 1978 1970 	 1974 	 1978 	 1970 	 1974 1978

I alt 	  100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 100

Lordagsfriordning .

Hver lordag 	 3 	 6 	 6 	 25 	 34 	 44 	 73 	 85 	 91 	 29 	 58 	 58

Annenhver lordag 	 2 	 1 	 3 	 6 	 11 	 9 	 16	 6 	 2 	 29 	 18 	 15

Har fri mindre
enn annenhver
lordag  	 U 	 10 	 2 	 0 	 15 	 14 	 0 	 5 	 1 	 0 	 10 	 6

En annen ordning 	 0 	 0 	 11 	 0 	 0 	 6 	 0 	 0 	 5 	 0 	 0 	 8

Ikke lordagsfri  	 86 	 84 	 77 	 b8 	 4U 	 28 	 11 	 4 	 1 	 41 	 14 	 12

Uoppgitt  	 9 	 1 	 2 	 0 	 - 	 5 	 0 	 - 	 1 	 0 	 0

Tallet pa personer
som svarte 	  130 	 81 	 66 	 126 	 116 	 104 	 374 	 329	 311 	 747 	 699 890

Ferieordninger 

Lonnstakerne startet arbeidet med a fa lengre perioder med fri fra arbeidslivets forpliktelser

allerede tidlig i dette Srhundret. I forhandlinger med arbeidsgiverne krevde de en rett til a to seg

fri et visst antall sammenhengende dager hvert Sr. Etter at denne retten i prinsippet ble akseptert,

har sa fagorganisasjonene gradvis krevd en utvidelse av antall dager de ansatte skulle ha fri; forst 2

ukers ferie, sS 3 uker, 4 uker og na 5 ukers ferie med lonn.

I dag har alle ansatte rett til 4 ukers ferie. Av sosiale grunner er denne retten til ferie

utvidet til 5 uker for alle arbeidstakere over 60 Sr. Og siden det er hensynet til de eldre ansattes

helse og velferd som er motivet, er denne ekstra ferieuka finansiert over trygdesystemet, ikke av

arbeidsgiverne som ellers.

Den femte ferieuka er i prinsippet vedtatt av Stortinget for alle ansatte, men gjennomforingen

er gjort avhengig av landets okonomi. Forelopig er en ekstra feriedag tatt i bruk av denne femte uka.

Noe tilsvarende tiltak for at ogsA selvstendige nieringsdrivende (og hjemmemrende) skal fa

flere sammenhengende dager fri fra sine daglige arbeidsforpliktelser har vi ikke i Norge, med ett

unntak. Stortinget vedtok tidlig pa 1970-tallet at jordbrukerne skulle likestilles med de ansatte i

industrien. Dette likestillingsprinsippet er seinere fulgt opp, og omfatter ikke bare inntektsmessig

likestilling, men ogsa en rekke sosiale tjenester, som f.eks. ferie- og fritidsordninger. Over stats-

budsjettet blir det derfor nS bevilget midler bade til systematiske avloserordninger, hvor andre far

lonn for S overta jordbrukernes arbeid i friperioden, og til at jordbrukerne dessuten far en ferielonn

pS linje med lonnstakerne. Etter en proveordning med 2 ukers ferie i begynnelsen av 1970-Srene er

ferieordningen for jordbrukerne n (S blitt permanent og utvidet til 3 uker. sa vidt en vet er Norge det

eneste land i verden som har innfort en slik ordning.

De andre selvstendige neringsdrivende er fortsatt overlatt til seg selv nar det gjelder a orga-

nisere og finansiere sine friperioder.



Ansatte i alt 	 100 	

- 	

- 	 75 	 8 	 6

Ansatte i
industri,
bygg-, an-
legg- og
gruvedrift 	 100 	

- 	

-	 88 	 10 	 0

Andre ansatte
(tjenesteyting
mv.) 	  100 	

- 	

-	 71 	 7 	 8
Selvstendige 
naaringsdrivende	 100 	 14 	 25 	 25 	 21 	 5 	 4

Selvstendige
i primaarnier-
ingene   100 23 26 35 6 3 -

Andre selv-
stendige 	  100 	 9 	 24 	 18 	 31 	 7 	 7

1 	 4 	 4 	 1 201

0 	 1 	 311

1 	 5 	 6 	 890

- 6 	 17U

- 9 	 66

- 5 	 104

1

0

2
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Antall ferieuker med lonn

Ferieundersokelsen 1978 - som er det siste aret vi har tall for - viser at 75 prosent av de ca.

1,5 millioner ansatte i Norge hadde lovens minstemal pa 4 ferieuker i aret. 8 prosent eller ca 12U 000

nordmenn hadde 5 ukers ferie. Ue aller fleste av disse var over 6U 5r, dvs. de hadde lovfestet rett

til sa lang ferie. De ovrige har trolig ved avtale fatt en ekstra ferieuke.

Det var i feriearet 1977/78 ogsa 6 prosent av de ansatte eller nesten 100 00U personer som

hadde 6 ukers ferie. Alle disse arbeidet i tjenesteytende yrker. Og relativt sett var denne ferie-

formen mer vanlig blant kvinner og personer mellom 25 og 34 ar enn blant ansatte ellers. I tillegg

oppga 7 prosent a ha uregelmessig arbeid eller sesongarbeid slik at det var vanskelig a gi anslag pa
feriens lengde. 4 prosent gav andre svar om ferielengden. (Tabell 3).

I disse siste gruppene ma vi regne med a ha ansatte som ikke er i full jobb, ansatte i skole-

verket og ansatte i nyere yrker som f.eks. oljevirksomheten med et helt annet monster for arbeid og

fritid enn ellers i yrkeslivet. De aller fleste av dem som har andre ferielengder enn 4, 5 eller 6

uker arbeider utenfor industri-, bygge- og anleggsarbeid og gruvedrift.

De selvstendige mringsdrivende som utgjorde vel 200 000 i 1978, hadde vesentlig f&rre ferie-

uker enn de ansatte. Bare 30 prosent av disse yrkesaktive hadde 4-6 ferieuker. 1/4 av de selvstendige

meringsdrivende hadde 1-2 ukers arlig ferie, og like mange 3 uker. Hele 14 prosent oppga at de ikke

hadde hatt en eneste ferieuke i 1978.

Det var spesielt selvstendige i primmrnxringene, dvs. jordbruk, skogbruk og fiske, som hadde fa

eller ingen ferieuker arlig. Mens 89 prosent av de ansatte hadde 4-6 ukers ferie, var det bare 8 pro-

sent av de selvstendige i priturnmringene og 45 prosent av de andre selvstendige som hadde like mange

feri euker.

Vi har ikke opplysninger som viser utviklingen i antall ferieuker over tid. Men ferieunder-

sokelsene har kartlagt et begrep - friperiode - som nesten tilsvarer ferieuke-begrepet. For friperio-

dene har Statistisk Sentralbyra opplysninger som viser utviklingen fra 1970 til 1982.

Tabell 3. Yrkesaktive i ulike yrker, etter tallet pa ferieuker i Aret. 1977/78. Prosent

Tallet

	

Tallet pa ferieuker pr. ar 	pa
Uregelmessig Vet ikke 	 Andre Uopp- per-
arbeid/ 	 antall 	 svar 	 gitt 	 soner

I alt 	 0 	 1-2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 sesongarbeid ferieuker 	 som
svarte



16

Friperioder

Begrepet "friperiode" omfatter en periode av sammenhengende dager fri fra yrkeslivet av minst 3

dagers varighet utenom vanlige fridager; som frilordager, sondager, helgedager og hoytidsdager.

Dagene i slike friperioder vil vanligvis tilsvare de lovfestede feriedagene for ansatte, men i

tillegg kommer opparbeidede fridager for dem som har en slik ordning. En eller to enkeltstaende fri-

dager blir imidlertid ikke regnet som friperiode. Det er nok endel som utter slike enkeltstaende

fridager til a fa en lengre periode fri fra arbeidet, f.eks. i tilknytning til jule- og nyttarshelgen,

i pasken og i forbindelse med 1. mai, 17. mai og pinsen.

For dem som opparbeider ekstra fridager eller deler opp ferien i mange meget korte perioder,

kan samlet antall dager i ferieukene avvike fra samlet antall fridager i friperiodene. Vanligvis vil

imidlertid samlet antall dager fri i friperioder tilsvare samlet antall dager i ferieukene utenom fri-

lordager og sondager.

At det er en slik rimelig grad av overenstemmelse framgar av ferieundersokelsen 1978 hvor bade

antall ferieuker og antall dager i friperioder ble kartlagt. I det aret hadde f.eks. de ansatte ca.

21,5 fridager i friperioder og ca. 21,5 feriedager i sine ferieuker, hvor antall feriedager i en ferie-

uke er 5 dager (7 dager i ferieuka minus lordag og sondag).

Denne overensstemmelsen gjor at vi trolig kan nytte registreringen av friperiodene til a pavise

endringene i ferie-omfanget for de yrkesaktive fra 1970 til 1982. Det er imidlertid feilkilder som

gjor at en m6 tolke resultatene med forsiktighet. Sporrematen nar det gjelder friperiodene var blant

annet annerledes i 1970 enn i de pafolgende undersokelsene. Dette kan vEre arsaken til at gjennom-

snittlig antall fridager i friperioder sank for de ansatte fra 1970 til seinere ar (tabell 4).

Det som sikkert har skjedd fra 1974 til 1982 er imidlertid en betydelig vekst i antall fridager

for selvstendige nEringsdrivende. De selvstendige i jordbruk, skogbruk og fiske har okt sine fridager

med vel 80 prosent i gjennomsnitt. (Da er frilordager, sondager og andre offentlige fridager holdt

utenom.) De andre selvstendige har hatt en okning av antall fridager med nesten 60 prosent.

Resultatet av denne utviklingen er at de selvstendig nEringsdrivende utenom primErnEringene

gjennomsnittlig sett har like mange fridager i friperioder med minst 3 sammenhengende fridager, som de

ansatte. De selvstendige i primErwringene har okt gjenomsnittlig antall fridager fra 1/3, til 1/2 av

hva de ansatte hadde i 1982.

Et sporsmal som umiddelbart reiser seg er hvorfor de selvstendig nEringsdrivende tidligere

hadde klart fErre ferieuker enn de ansatte. En av forklaringene ligger i at ferieukeopplysningene er

fra 1978, mens de siste fridagtallene er fra 1982. Minst halvparten av veksten i de selvstendige

nEringsdrivendes fridager ser ut til a ha kommet i de 4 arene mellom undersokelsene i 1978 og 1982. Og

sammenligner vi bare 1978-tall for fridager og ferieuker - og regner om ferieuken til fridager minus

lordag og sondag, blir forskjellene i resultatene rundt 10 prosent. Slike forskjeller ma en trolig

leve med fordi registreringen av antall ferieuker bare gjelder hele ferieuker, mens registreringen av

fridagene bare har med fridager i perioder pa minst 3 sammenhengende dager, og ikke de kortere fridags-

periodene.
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Tabell 4. Giennomsnittlig antall fridager i friperioder for yrkesaktive i ulike yrker. 1970 - 1982

Ansatte 1 in-
Selvstendige i 	 Andre 	 dustri-, bygge-, 	 Andre

I alt 	 jordbruk, skog- 	 selvstendige 	 anleggs- og 	 ansatte
bruk og fiske 	 gruvedrift 

1970  	 :1 	 :1 	 14 	 25 	 26

1974  	 20 	 6 	 14 	 20 	 22

1978  	 20 	 8 	 18 	 18 	 21

1982  	 20 	 11 	 22 	 20 	 22

Andel av alle yrkesaktive i
1974. Prosent 	  100 	 7 	 9 	 26 	 58

1 Opplysningene i 1970 ble samlet inn pa en sporreteknisk noe annen mate enn de senere ar. Opplys-
ninger ble ikke samlet inn for selvstendige i primmrnieringene.

Mulighet for 5 innarbeide fridager 

Arbeidstakernes organisasjoner har ogsa \art opptatt av at fritiden skal kunne tas ut pa tids-

punkt som de ansatte er mest interessert i. Det har blant annet medfort egne avtaler om fleksibel

daglig arbeidstid, og muligheter for a arbeide inn ekstra fridager, ikke minst i det offentlige.

Mulighetene for 5 arbeide inn fridager, som tildels kan "ayspaseres" i tilknytning til de vanlige

feriedagene har apnet muligheter for noe lengre ferier 	 og ferieturer - for en del nordmenn.

I 1978 hadde 35 prosent av de yrkesaktive i Norge muligheter for a innarbeide slike fridager,

etter eget utsagn. Med ca. 1,7 millioner yrkesaktive (ansatte og selvstendige) betyr dette at om lag

610 UUU personer hadde anledning til a arbeide inn ekstra fridager. Denne muligheten er imidlertid for

190 000 av disse begrenset til bestemte dager, uten at det er registrert hvilke og hvor mange slike

dager det er snakk om (tabell 5).

Over halvparten, 54 prosent, oppga a ikke ha slike muligheter, mens 11 prosent enten svarte at

dette ikke var aktuelt eller at de "visste ikke". I dette tilfellet betyr nok "vet ikke" at sporseilet

ikke passer i deres situasjon, for det var serlig selvstendige som svarte dette.

Om lag 1/4 (24 prosent) oppgav at de hadde muligheter fora innarbeide fridager "etter eget

onske". Dette utsagnet var vanligst blant selvstendige utenom primmrnmringene, og minst vanlig blant

selvstendige i jordbruk, skogbruk og fiske.

Opplysningene om muligheten til a innarbeide fridager forteller derfor forst og fremst hvor

mange som har en valgfrihet i egne oyne, og trolig mindre om mulighetene faktisk blir utnyttet. Eerie-

undersokelsene gir dessverre ikke opplysninger om i hvilken grad norske yrkesaktive faktisk innarbeider

fridager, med de muligheter det gir for a plusse p5 eventuelle vanlige ferie-perioder.

Frihet til a velge tidspunkt for ferie 

Ordningene med fleksibel arbeidstid og muligheter for a innarbeide fridager er blitt vanligere

ferst i de seinere 6r. Allerede i 1960-arene fikk imidlertid ferieloven bestemmelser som fastslar at

arbeidstakerne har rett til a to ut 3 ukers sammenhengende fri om sommeren, dvs. pa den mest attraktive

arsti den for uteliv (fra 16. mai til 30. september). Den fjerde ferieuka kan nyttes ellers i Sret

etter avtale mellow arbeidsgiver og arbeidstaker.

Denne retten setter visse rammer for hvordan ferieukene kan fordeles over gret, men sier ikke

at ukene skal fordeles slik hvis arbeidstakerne og arbeidsgiverne er enige om noe annet.
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Tabell 5. Yrkesaktive personer i ulike yrker, etter muligheter for a innarbeide fridager. 1978.
Prosent

Muligheter for a innarbeide fridager 
Ikke aktuelt, 	 Tallet pg

I alt Etter PS 	 Har ikke 	 er selvsten- 	 Andre 	 Vet 	 personer
eget 	 bestemte slike 	 dig wrings- 	 svar 	 ikke som svarte
onske dager 	 muligheter drivende 

Alle personer  	 IUU 	 24 	 11 	 54 	 2 	 1 	 8 	 1 373

Selvstendige i jordbruk,
skogbruk og fiske  	 100 	 11 	 - 	 32 	 3 	 - 	 55 	 66

Andre selvstendige  	 100 	 31 	 4 	 26 	 1 	 - 	 39 	 104

Ansatte i industri,
bygg-, anlegg og gruve-
drift  	 100	 23 	 18 	 56 	 2 	 2 	 0 	 311

Andre ansatte  	 1UU 	 25 	 10 	 58 	 3 	 1 	 4 	 890

Hensynet til produksjonen

Mange yrkesaktive har av produksjonstekniske grunner klare begrensninger for nar de kan ta sine

ferier. Dette gjelder bedrifter som m5 ta fellesferie fordi det er vanskelig eller teknisk umulig a
produsere uten at de fleste eller alle sysselsatte er tilstede. Slike felles ferieordninger er

imidlertid ikke den vanlige ferieordningen i Norge. 22 prosent eller ca. 38U 000 yrkesaktive nordmenn

hadde fellesferie i 1978. Det var spesielt ansatte i industri, bygg, anlegg og gruvedrift som direkte

var bereft av denne form for fastlegging av ferien. I tillegg kommer at familiene til disse ansatte

som oftest ogsa ma tilpasse seg til fellesferie. Hele 61 prosent av de ansatte i industri o.l. hadde

ferie pa felles ti d. Bare 12 prosent av de andre ansatte var i same situasjon. Og bare 10 prosent av

de selvstendige neringsdrivende - utenfor primmrnmringene - fulgte en fellesferie-ordning.

Om ikke de sysselsatte er bundet helt til a ta ferie samtidig, kan produksjonstekniske forhold

gjore at de ma tilpasse ferieperiodene til produksjonen. Rotasjonsordninger eller turnusordninger er

like utbredt som fellesferie-ordninger. 22 prosent eller ca. 38U OW yrkesaktive fulgte denne type

ordning i 1978. Slike ordninger var imidlertid klart mer vanlige blant ansatte i tjenesteytende ner-

inger enn i industri, bygg og anlegg (28 prosent mot 15 prosent).

Mindre grupper ma dessuten tilpasse seg sesongarbeid o.l. og skoleferiene. Det er spesielt

selvstendige nmringsdrivende, ikke minst i primerneringene, som ma ta hensyn til arsrytmen i produk-

sjonen.

Over en tredjedel av de yrkesaktive (38 prosent eller ca. 650 U00 personer) oppgir imidlertid

at de kan velge ferietidspunktet fritt. En slik frihet har nesten halvparten av de selvstendige ner-

ingsdrivende, men ogsa 42 prosent av de ansatte utenfor industri-, bygge- og anleggsarbeid. Noen av de

ansatte i industrien, og bygge- og anleggssektoren kan ogsa velge selv, men de utgjer bare 21 prosent

av de ansatte der.
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Hensynet til familien 

Na er det klart at det ikke bare er hensynet til produksjonen og arbeidsoppgavene som bestemmer

tidspunktet for feriene. De fleste forsoker ogsa a finne et tidspunkt som passer for familien. En

stor del av dem som hevder at de kan velge ferietiden fritt, tar da ogsa i realiteten hensyn til ekte-

fellen og andre familiemedlemmer. Av de 37 prosent som sa at de selv valgte ferietidspunkt fritt i

1974, var det 1/3 som samtidig nevnte at de tok slike familimre hensyn.

Kvinner i yrkeslivet tok dobbelt sa ofte slike hensyn som menn. Noe av grsaken til dette kan

vmre at menn nesten dobbelt sa ofte er bundet av fellesferie som kvinner.

Ferietidspunkt som problem

I hvilken grad manglende frihet til a velge ferietidspunkt er et problem sier ferieundersokel-

sene mindre om. Noe stort problem var det trolig ikke i 1978, for nesten 2/3 av de yrkesaktive som

ikke kunne velge ferietiden selv, oppga at de ville valgt samme tidspunkt hvis de kunne valgt fritt.

Det var imidlertid vanligere blant dem som ikke hadde hatt hovedferien om sommeren a onske seg et annet

ferietidspunkt. Men selv for dem som hadde hovedferien om hosten eller vinteren var det et lite fler-

tall som onsket a feriere pa same tidspunkt hvis de kunne velge fritt.

Den samme holdningen kom fram ogsa i ferieundersokelsen i 1974, men den undersokelsen viste

dessuten at de som ferierte forholdsvis tidlig pa sommeren (mai/juni) var mest fornoyd, og i minst grad

kunne tenke seg a skifte hvis de fikk velge fritt. De som var minst fornoyd, eller som i storst grad

kunne tenke seg a bytte tidspunkt for hovedferien, var de som var palagt a feriere i august. 1/4 av

dem onsket seg ferie i juli, mens de fleste andre foretrakk mai/juni. Bare 2 prosent av de yrkesaktive

som ikke kunne velge fritt i 1974 ville foretrekke a bytte til hosten, vinteren eller tidlig pa varen.

98 prosent av dem onsket a feriere om sommeren.

2/3 av de yrkesaktive, som ikke kunne velge ferietid fritt, var med andre ord sa fornoyd at de

ikke ville bytte tidspunkt for ferien. Av den siste tredjedelen var det klart flest som onsket en

annen tid pa sommeren. Meget fa ville bytte til den kalde arstiden.

1.4. Fritid for hjemmearbeidende 

De hjemmearbeidende husmodre og husfedre har ingen organiserte tiltak fra samfunnets side for

at de skal fa fritid, i den forstand at de har fri fra det daglige husarbeidet. Eventuelle tiltak med

sikte p5 5 gi avlasting fra husarbeidet, er overlatt til de hjemmearbeidende selv og deres familier.

Vansker med a fa til en slik ordning er nok en vesentlig forklaring pg at de hjemmearbeidende,

selv om sommeren, i liten grad har fri fra sine daglige arbeidsoppgaver. Ferieundersokelsen i 1978

viste at hele 58 prosent av de hjemmearbeidende, stort sett hadde de samme arbeidsoppgavene hele som-

meren. Det betyr at av ca. 530 000 hjemmearbeidende kvinner og menn hadde 310 000 stort sett ikke fri

fra sine arbeidsoppgaver i hjemmet den sommeren. 22 prosent eller ca. 120 000 personer hadde hatt

helt fri fra husarbeid, hvorav vel 2/3 hadde hatt under 14 dager helt fri. Av de ca. 20 prosent eller

vel 100 000 husmodre/-fedre som hadde hatt delvis fri fra husarbeid, hadde nesten 2/3 ikke hatt mere

enn 14 dager fri.

Det var sm4 forskjeller mellom ulike aldersgrupper av hjemmearbeidende. En kan nok derfor

slutte at ferie, i form av fri fra daglige plikter, ikke er sa vanlig for norske hjemmearbeidende

husmodre og -fedre.
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2. FERIETUR-SYSTEMET

Et viktig trekk ved det norske ferie-systemet er at mange reiser bort samtidig pS ferietur.

Dette far konsekvenser bade i de omradene som blir besokt, mottakeromrAdene, og i de omradene som blir

forlatt, aysenderomrSdene.

Vi skal ikke her komme inn pg hvilke konsekvenser ferietrafikken far, og hvilke reaksjoner den

kan utlose i samfunnene som blir forlatt og i samfunnene som mottar de ferierende. Det viktigste her
er a understreke at de som reiser bort pa ferie, ferietur-deltakerne, er en vesentlig del av et system

hvor de ulike delene er gjensidig avhengig av hverandre og sammen utgjer en funksjonell enhet.

Statistisk SentralbyrSs ferieundersokelse belyser bare en del av dette systemet i og med at de

kun kartlegger forbrukernes ferievaner og holdninger. For lettere S se svakhetene ved undersokelsene

kan det vmre nyttig a se litt prinsipielt pa hvordan ferietur-systemet generelt er bygd opp og fung-

erer.

2.1. Enhetene i ferietursystemet 

Dette systemet bestir i prinsippet av 3 geografiske enheter; det omr&det de ferierende reiser

bort fra (avreise- eller bostedsomrSdet), det eller de omradene som de ferierende reiser til (mottaker-

eller ferieomrSdene) og eventuelle gjennomfarts- eller transittomrSder som blir passert til og fra

ferieomradene. Dette er illustrert i figuren nedenfor: (Figuren er hentet fra Pigram, 1983.)

Figur 1. De geografiske enhetene i ferietursystemet.

Avreise- 	 Gjennomfarts- 	 Mottaker

°made 	 omr&de 	 °wade

I Vest-Europa har en lagt liten vekt pS reiseaystand mellom bosteds- og ferieomrSdene, n tir en

har avgrenset ferieturbegrepet. Hovedkriteriet i disse landene har stort sett vert at en ferietur

skal vmre et mere langvarig skifte av oppholdsmiljo med ferie som formal. For a unnga a blande ferie-

turene sammen med de kortvarige turene i helgene, er en ferietur i Norge, og de fleste Vest-Europeiske 

land derfor definert som minst 4 netters fravmr fra hjemmet med ferie som formal (dvs. minst 5 dagers

varighet). I Nord-Amerika derimot har en ikke vmrt sa opptatt av a skille mellom kortvarige og mere

langvarige fritidsreiser, men lagt mer vekt pa om reisene har vmrt til mere eller fjerne rekreasjons-

omrSder. Hovedbegrepet der er derfor vacation trip, og hovedkriteriet at aystanden fra bostedsomrSdet

til rekreasjonsomrSdet er minst 100 miles (160 km).

I tillegg til de 3 geografiske enhetene nevnt foran, bestir ferietursystemet av 4 hovedgrupper

av mennesker:

- de som reiser pa ferietur (forbrukerne) 

- de som tjener til livets opphold ved a produsere varer og tjenester som de ferierende
etterspor (produsentene) eller (reiselivsnmringen)

- de som ferieturene far konsekvenser for; dvs. innbyggerne i ferieomrSdene og innbyggerne som
blir igjen i bostedsomrSdene

Faktorer som pavirker forbrukerne 
Det grunnleggende i dette systemet er at det finnes mennesker som onsker a reise bort fra hjem-

stedet for S feriere et annet sted. Dette onsket kan ha sammenheng bade med at det er noe som til-

trekker i et annet °wade (pull-faktorer), og at det er forhold pa bostedet som en onsker a komme bort

fra (push-faktorer).

Et onske om a dra pa ferie er imidlertid ikke nok til A fa en ferietur i gang. Onsket ligger

der imidlertid i form av en latent ettersporsel som kan bli realisert hvis mulighetene fora reise er

tilstede.
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En hovedtype av hindringer er de forpliktelser forbrukerne har pa bostedet, enten det er over-

for en arbeidsgiver, egne kunder, familiemedlemmer som trenger pleie eller tilsyn, eller husdyr eller

hage som trengs a ses etter. Fri fra slike forpliktelser er en nodvendig forutsetning for S
kunne reise pg ferietur.

En annen hovedtype av hindringer er knyttet til at ferieturer vanligvis medforer okonomisk

belastning, enten direkte ved kjop av varer og tjenester eller indirekte i form av eventuelt inntekts-

tap ved a to seg fri fra arbeidet uten lonn.

Manglende okonomiske ressurser kan ha to virkninger. For det forste kan det fore til at et

onske om a dra pg ferietur ikke blir realisert, dvs. at en velger a bli hjemme. For det andre kan

okonomien fore til at forbrukeren velger S feriere pS en annen og rimeligere mate enn det som ellers

ville blitt valgt. I slike tilfeller er ettersporselen ledet vekk fra den ferieformen som var mest

onsket. Ettersporselen mot ulike typer av ferietilbud kan derfor endre seg raskt hvis en hindring (som

begrensede okonomiske muligheter) blir redusert.
I tillegg til okonomiske hindringer er det en rekke helsemessige, sosiale og psykologiske bar-

rierer knyttet til det a dra pS ferietur. Mange ferieformer krever fysiske og psykiske ressurser, noen

dra sammen med, ulike former for ferdigheter (sprSk, svommedyktighet osv.) og ogsa selvtillit og

sosiale evner. Det er altsS ikke bare okonomiske forhold som kan fore til at latente onsker om a dra

pg ferietur ikke slay ut i effektiv ettersporsel, eller blir realisert som ettersporsel etter andre

varer og tjenester.

Det hjelper imidlertid ikke om alle forutsetningene om fritid, okonomi, helse osv. er oppfylt,

hvis forbrukeren ikke er interessert i a reise pg ferietur. Noen trives sS godt der de bor at de fore-

trekker S vere hjemme ogsa i ferien. Det viktigste grunnen til at folk velger a reise bort i ferien er

derfor at de finner det onskverdig eller attraktivt. Og vanligvis er det attraktive knyttet til det

ferieomradet som blir besokt. En viktig forutsetning for at et geografisk omrade skal kunne bli et

populmrt ferieomrSde, er derfor at det har attraksjoner. Vanligvis er disse attraksjonene av en annen

art eller av bedre kvalitet enn det de ferierende kan oppleve pg hjemstedet sitt.

I prinsippet kan disse attraksjonene vmre utformet fra naturens side, eller skapt av mennesker

- spesielt for turister eller for andre formS1. I praksis viser det seg at de viktigste naturattrak-

sjonene er knyttet til klimatiske fordeler som ferieomr5dene har i forhold til bostedsomrSdet, til

dramatiske eller vakre landskap og til muligheter for ulike typer av aktiviteter i naturen. For nord-

menn er det som vi seinere skal se, serlig mulighetene for sol og varme og ulike former for friluftsliv

som er de store natur-attraksjonene.

Den viktigste attraksjonen i ferieomrSdet som er menneskeskapt, er de sosiale miljoene som

finnes der. Samvar med slekt og venner er derfor den viktigste "ferieaktiviteten" bade i Norge og i

mange andre land. I tillegg til det sosiale miljo kommer kulturelle miljo, hvor bade mennesker og

samlinger fra tidligere tiders kultur (museum, historiske monumenter og bygningsverk), men ogsS dagens

kulturelle ytringer er viktige "trekkplastre". Blant dagens kulturelle ytringer som er viktige ferie-

attraksjoner kan nevnes underholdning (musikk, dans, idrett osv.), levesett (storbymiljo og bygdemiljo)

og neringsformer som Lofotfiske og seterdrift for bare a nevne noe.

A ha attraksjoner er imidlertid heller ikke nok for at et omrSde skal utvikle seg til a bli ett

ferieomrSde. Et ouirSde som skal motta ferierende, ma i tillegg vmre tilgjengelig (ha veg, bat-, tog-

eller flyforbindelse eller were tilgjengelig til fots, med taubane osv.). Det ma vanligvis ogsa tilby 

ulike former for tjenester (overnatting, bespisning, informasjon m.m.) og %ere kjent blant aktuelle

brukere.
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Sett fra forbrukernes Dyne har ferietursystemet derfor folgende elementer:

Figur 2. Faktorer som pSvirker ferietursystemet.

Avreise- 	 Gjennomfarts- 	 Mottaker-

omrSdet
	

omrAdet
	

omrSdet

Innbyggerne har:

- onske om a reise bort
- informasjon om

reisemuligheter
- fri fra arbeid og

sosiale forpliktelser
- okonomiske evne til

reise
- fysiske og psykiske

ressurser

OmrSdet har: 	 OmrSdet har:

- tjeneste- 	 - attraksjoner
tilbud 	 - er tilgjengelig

- har tjenestetilbud
- er kjent

Produsentene 

I prinsippet kan forbrukerne ofte velge mellom S ordne nodvendige tjenester selv eller S kjope

f.eks. overnatting, bespisning eller informasjon av noen som produserer slike tjenester. De fleste

nordmenn, viser det seg, foretrekker a ordne det meste selv. De bor pa egen hytte, i campingvogn, telt

eller hos slekt og venner i feriene.

En del kjaper enten alt eller noen av tjenestene fra produsenter av tjenester som de ferierende

er interessert i. Noen av disse produsentene har det som sin hovednmring a tilby slike tjenester.

Andre har det som binmring i form av tilleggsinntekter til annen virksomhet. De produsentene som har

sin hovedinntekt fra tjenester produsert for reisende generelt tilhorer reiselivsnmringen, hvorav de

som forst og fremst tilbyr tjenester til ferierende turister, tilhorer turistnmringen. Enkelte fore-

trekker S si at produsenter som har hovedinntekten fra reisende generelt tilharer kjernen av reiselivs-

nmringen (Reiselivsnmringens hvitbok, 1981).

I denne analysen hvor perspektivet stort sett er feriesystemet sett med forbrukernes Dyne, er

det ikke mulig a skille mellom disse hovedformene for tilbydere eller produsenter.

Det viktige i feriesystemet er i denne sammenheng at produsentene er en hovedtype av aktorer

som forsaker a phirke forbrukernes adferd; bade ved informasjon om feriemuligheter (markedsforing),

ved prisfastsetting, ved utvikling av tjenester (f.eks. overnattingstilbud) og ved S utvikle eller

bevare attraksjoner og tilrettelegge adkomstmulighetene. For a forsta utviklingen i nordmenns ferie-

adferd i 1970-Arene burde en derfor ogsS ha innsikt i tilbydernes adferd i den samme perioden.

Mottaker- og avreisesamfunnene 

Forbrukerne og ferietilbudsprodusentene er de to viktigste aktorene i feriesystemet. Men ogs&

innbyggerne i mottakersamfunnene og i avreisesamfunnene vil i storre eller mindre grad forsake A p&-

virke bade de som ferierer og de som produserer tjenester til de reisende. De mest omtalte reaksjonene

har til na kommet i mottakersamfunnene som har reagert med tiltak fora begrense tilstromming av ferie-

rende der konsekvensene har \art uanskede (f.eks. ved konkurranse om tomter og boliger mellom lokale

innbyggere og tilreisende, stay, forurensning eller konflikter mellom mater S oppfore seg pa). Andre

lokalsamfunn har av hensyn til arbeidsplasser og inntekter stimulert til en okning av feriestrommen

(f.eks. ved a tilrettelegge forholdene for turistnmringens virksomhet).
Det er heller ikke vanskelig 5 gi eksempler pa at avreisesamfunnet har forsokt a begrense

strommen av egne innbyggere som drar ut for S feriere, eller bevisst har tilrettelagt mulighetene for 5
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feriere ute. Det forste gjelder sarlig pa nasjonalt nivS, hvor flere nasjoner har opplevd feriestrom-

men ut av landet som et nasjonalokonomisk problem, som de dels har forsokt S lose ved S redusere inn-

byggernes okonomiske evne til S reise ut (valutabegrensninger o.1.) eller ved bedre a tilrettelegge

mulighetene for A feriere hjemme. Sveriges turistpolitikk i 1970-arene er et konkret eksempel pS at et

land aktivt har forsokt a begrense egne innbyggeres reiser ut av landet ved a gjore det mer attraktivt

og lettere a feriere hjemme. Slike reaksjoner fra et avreisesamfunn som ogsS er ferieomr&de, ma tas i

betraktning dr en skal forstS vesentlige endringer i nordmenns ferievaner i 1970-grene (hvor veksten i

nordmenns feriereiser utenlands, ikke minst til Sverige, har vmrt betydelig).

Eksempler pS at et avreisesamfunn har tilrettelagt mulighetene for egne innbyggere som vii
reise bort 0 ferie er det vel ikke sA mange ay. Slike tilfeller har det felles at avreisesamfunnene

mangler vesentlige goder som en onsker at innbyggerne skal fS tilgang til andre steder. Iii en viss

grad kan en se pi Norges vedtak om a ikke innkreve "ferieskatt" p& ferieturer til Syden fra innbyggerne

i Nord-Norge, som et eksempel pa en slik tilretteleggings-tankegang.

Endringer i ferietursystemet 

Det viktigste her er imidlertid ikke S gi eksempler, men a Opeke at i dette feriesystemet er

det 4 hovedtyper av aktorer; forbrukerne, produsentene, mottaker- og avreise-samfunnene som aktivt

pavirker utviklingen i systemet. Systemet endrer seg derfor og utvikler seg over tid i en prosess

formet av disse aktorene, men ogsS av mer generelle krefter i de samfunn som er involvert.

Noen av disse generelle kreftene er knyttet til den samfunnsokonomiske utvikling i avreise- og

mottakersamfunnene, hvor f.eks. generelle inntektsokninger i avreisesamfunnet faker forbrukernes mulig-

heter til S reise bort pA ferie, mens svingninger i okonomien (konjunkturene) trolig bade pAvirker

mulighetene og onskene. Endringer i den samfunnsokonomiske situasjonen landene i mellom kan komme til

uttrykk gjennom valutakurs-endringer som gjor det rimeligere eller dyrere S reise pA ferie landene i

mellom. Slike generelle okonomiske endringer har skjedd i 1970-Srene, og ma ogsA vare med som for-

kiaring av endel endringer i nordmenns ferievaner i dette tidsrommet.

Blant andre viktige faktorer er generelle sosiale endringer i befolkningens adferd og struktur.

Blant de viktigste i Norge i 1970-grene med betydning for feriemonsteret, er sannsyniigvis den kende

andelen av kvinner som har gStt ut i betalte yrker, den okende andelen av familier som er oppdelt ved

skilsmisse og et lavere barnetall pr. familie. Virkningene av disse sosiale endringene for ferie-

monsteret er flere: Oppdelingen av familier har trolig medvirket til en deling ogsS av sommerferiene

der barna gjerne er sammen med foreldrene pA ulike tidspunkt. Og den kende andelen av kvinner i

yrkeslivet har trolig fort til en konsentrasjon av ferieperiodene om sommeren siden flere kvinner har

eittet tilpasse seg yrkeslivets tidsrammer i tillegg til skolenes ferier.

I tillegg kommer virkningen som utdanningssystemet i Norge har gitt. En rekke ferieformer

krever ferdigheter som dagens ungdom systematisk far here i skolen; ferdigheter som de eldre genera-

sjonene ikke har fStt tilgang til i samme grad. Manglende sprakferdigheter har i stor grad forsvunnet

som en hindring for S reise utenlands, bade pS grunn av at minst 1/2 million flere nordmenn har lmrt

engelsk eller andre verdenssprSk siden 1950-Srene. Men ogsS pi grunn av at stadig flere utlendinger

har lmrt verdenssprAk som f.eks. engelsk, og derfor lettere kan motta nordmenn pS feriebesok i sine

hjemland. I tillegg kommer det rikholdige tilbudet av gruppereiser til utlandet, hvor lederne eller

andre deltakere kan hjelpe til med (A lose eventuelle sprSkproblemer.

Manglende ferdigheter i sentrale ferieaktiviteter bade om sommeren og vinteren, soma svomme og

stS pA ski, er ogsA i ferd med a forsvinne. Disse barrierene blir for en stor del borte etter hvert

som de eldre generasjonene blir erstattet med nye generasjoner som har Vitt mer systematisk opplaring.
Av den grunn er det nA over 1/2 million flere nordmenn som kan svomme enn for 20 Sr siden, og ogsS en

vesentlig okning i antall nordmenn som har andre ferdigheter av betydning for ferieutfoldelsen.
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Slike prosesser er med pa 5 endre feriemonsteret, men det er ikke alltid like enkelt a doku-

mentere hvilke forhold som er viktigst i endringsprosessen. Det en imidlertid kan dokumentere er

hvilke faktiske endringer som har foregAtt i nordmenns ferievaner fra 1970 og fram til 1982, og antyde

noen av de viktigste Arsakene til endringene som har skjedd. Det er dette en i stor grad har mAttet

begrense seg til i denne analysen. En grundigere forstAelse av endringene i ferievanene vil eventuelt

kreve at en ser nermere pA hvordan feriesystemet generelt fungerer. Og det kan ferieundersokelsene

bare delvis belyse.

2.2. Metoder for A male ferieturer 

I prinsippet kan en kartlegge folks ferievaner ved undersokelser i hver av de 3 hovedtypene av

geografiske (wader som inn* i ferietursystemet; dvs. i avreiseomrSdene, transittomrAdene eller

mottakeromradene, eller ved grensene mellom de ulike typene av (wader.

Figur 3. Ferieundersokelser, ulike prinsipper for Piling

Avreise-

eller

boomrAde

Gjennomfarts- eller

transittomrAde

Mottaker-

eller

ferieomrSde

d Opplysninger fra:

- utvalq av de
ferierende

- innkvarterings-
statistikk

a Opplysninger
fra utvalg av

dem som bor
i omrAdet

b Opplysninger fra

utvalg av brukerne av

ulike transportmidler

c Opplysninger fra

undersekelser pA
grensene mellom
omrAder

De ferieundersokelser som foretas i ferieomradene baserer seg enten pS opplysninger fra et

utvalg av ferierende som er i omradet pS et bestemt tidspunkt, eller pa opplysninger fra overnattings-

steder i omrSdet. En svakhet ved begge disse metodene er at det er vanskelig S fA oversikt over alle
som er pa ferie i et omrAde, noe som er nedvendig for S kunne trekke et tilfeldig undersokelsesutvalg.

Det er ogsS vanskelig A fA opplysninger fra alle de stedene som tar imot ferierende for overnatting.
Det vanligste er derfor a begrense innsamlingen av opplysningene til de overnattingsstedene som er Spne

for alle, dvs. de kommersielle overnattingsstedene. Denne form for "innkvarteringsstatistikk" skiller

heller ikke alitid mellom om folk overnatter i ferie- eller annen sammenheng. I ferieomrAder hvor det

ogsa er mye yrkestrafikk, kurs- og konferansegjester eller mange ferierende som bor i egen hytte, hos

slekt og venner, i telt eller campingvogn, vil slike metoder kunne gi et feilaktig bilde av ferie-
trafikken.

Undersokelser av feriemonsteret foretatt i transitt-omrAdene har ogsA sine svakheter. Slike
opplysninger blir innsamlet ved 	 to kontakt med brukerne av ulike transportmidler. I omrAder hvor det

er mange ferdselsArer og former for transportmidler, er det vanskelig S foreta systematisk datainnsam-

ling. Spesielt gjelder dette dem som bruker privat transport, dvs. personbil. Tilsvarende problemer
har en ved undersokelser basert pa passering av grensene mellom omrAdene i feriesystemet. I praksis

foretas da ogsS "grensekontroll"-undersokelsene stort sett bare ved grensene mellom land som har pass-
eller visumkontroll.
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Undersokelser som blir foretatt i bostedsomrAder har ogsa noen svakheter, men den store for-

delen er at det der er enklere a skaffe opplysninger fra tilfeldige utvalg av befolkningen. Hovedsvak-

heten er at det er kostbart a hente inn opplysninger fra et tilstrekkelig stort utvalg til a kunne gi

s& sikre tall for mindre geografiske omrAder som mange brukere onsker seg. Likevel gir denne type

undersokelser et godt overblikk over helheten og - ved gjentatte undersokelser - et brukbart bilde av

de endringer som finner sted.

I denne oversikten over nordmenns ferievaner skal vi nytte opplysninger fra de landsomfattende

ferieundersokelsene som er foretatt blant nordmenn pa deres hjemsteder. Hvert fjerde Sr fra og med

1970 har Statistisk Sentralbyra foretatt intervju om ferievaner med representative utvalg fra den

voksne norske befolkning.

For a gi mer detaljerte opplysninger har Statistisk SentralbyrA pa oppdrag av Reiselivsdirek-

toratet, satt i gang kvartalsvise undersokelser av nordmenns ferievaner. I tillegg gir undersokelsene

opplysninger om ferieplaner. Resultater fra disse Rye ferieundersokelsene er ikke tatt med her. Forst
og fremst fordi opplysningene i de sistnevnte undersokelsene bygger pa selvutfylling av skjemaer sendt

i posten, mens de 4-grige undersokelsene er basert pa personlige intervju. Forskjellen i metode kan

medfore problemer ved sammenligninger, og for dette er nmrmere studert, er det riktigst a vente med

trekke konklusjoner om utviklingen etter 1982.

2.3. Feilkilder 

I de ferieundersokelsene som er foretatt med 4 Ars mellomrom fra 1970 til 1982 har qtvalget

bestAtt av ca. 3 000 personer i alderen 15-74 Sr. Personer pa sykehus, institusjoner, i militmr-

tjeneste, til sjos eller i andre former for felleshusholdning, er ikke tatt med.

Kontroller som er foretatt viser at de personer som er blitt intervjuet, i det alt yesentligste

utgjor representative utvalg av den voksne norske befolkning. Men siden det bare er et begrenset

antall personer som er intervjuet, vii resultatene - som i alle utvalgsundersokelser - innebmre en viss

usikkerhet nAr en overforer resultatene til A gjelde hele den voksne befolkningen. Denne usikkerheten

vil imidlertid falle innenfor visse feilgrenser som kan beregnes pa forhAnd.

Or en sammenligner resultatene fra 2 undersokelser som begge har visse feilmarginer p& grunn

av utvalgsmetoden, vii usikkerheten oke.

I tabellpublikasjonene fra ferieundersokelsene er det gitt en nmrmere oversikt over feilkilder

(se NOS 1971, 1975, 1979 og 1983).
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3. FERIETURENES OMFANG OG STRUKTUR 1970 - 1982

3.1. Omfanget av ferieturer 

En ferietur er definert som en midlertidig reise borte fra hjemmet av minst 4 netters varighet

og med ferie som formal.

De viktigste maleenhetene.

I prinsippet kan en ha mange mal for volumet eller omfanget av turer. De mest brukte maleen-

hetene er:

a) Antall personer pa ferietur eller andel av befolkningen som reiste pa ferie i en bestemt
tidsperiode, vanligvis ett ar.

b) Antall ferieturer i alt som befolkningen tar, eller antall ferieturer pr. innbygger i lopet
av en tidsperiode.

Det er blitt vanlig a bruke spesielle betegnelser eller fagtermer pa noen av disse male-

enhetene. Andelen av befolkningen i et land eller i en befolkningsgruppe som har reist pa ferietur et

blir f.eks. ofte omtalt som netto-reiseintensiteten. (Fornorsking av Schmidhauser, 1975.)

I Norge var netto-reiseintensiteten i 1982, pa hele 74. Det betyr at 74 prosent av den voksne

norske befolkning var pa ferietur det aret. Og siden befolkningsstatistikken viser at det var ca. 3,0

millioner nordmenn mellom 15 og 74 sir i 1982, sa vet vi samtidig at disse 74 prosentene representerer

om lag 2,2 millioner nordmenn pa ferietur dette bestemte aret.

Antallet som reiser pa ferietur pr. ar forteller imidlertid bare en del om volumet av ferietra-

fikken. volumet avhenger ikke bare av hvor mange som reiser, men ogsa av hvor mange turer hver enkelt

tar.

Antall turer i aret pr. innbygger blir ofte kalt for brutto-reiseintensiteten. Brutto-reise-

intensiteten i Norge var i 1982 1,47. Det betyr at gjennomsnittlig sett hadde hver voksen nordmann

nesten 	 ferietur, dvs. at det er vanlig i Norge a reise pS mer enn en ferietur i aret.

En hey brutto-reiseintensitet kan imidlertid ha flere arsaker. Den kan ha hey verdi fordi

mange reiser pa ferietur et lite antall ganger, eller fordi relativt fa reiser, men de som gjor det

reiser svmrt mange ganger. Et nil som brutto-reiseintensiteten kan alts tolkes pa ulike mater. Andre

opplysninger er nodvendige hvis en vil vite mer om fordelingen av ferieturene.

Ferietur-frekvensen forteller hvor mange ferieturer de som har reist pa ferietur et at., har

hatt i gjennomsnitt. Ferietur-frekvensen kan imidlertid endre seg uten at det representerer noen

egentlig endring i ferievolumet. Hvis en familie reiste pA hytta 14 dager et ar, og 2 ganger a 7 dager

aret etter, ville ferietur-frekvensen for denne familien har okt til det dobbelte, mens antall dager pS
ferietur til samme sted var akkurat det samme som for.

De norske ferie-undersokelsene har ogsa kartlagt antall ferieturdager, som gir oss en mulighet

til mere entydig a fastsette ferietur-volumet.

Det kan mere grunn til a understreke at antall ferieturdager er forskjellig fra antall overnat-

tingsdogn. En kort ferietur pa 4 overnattingsdogn representerer 5 dager pS ferietur. Og feriedagene

behover ikke nodvendigvis a mere reisedager, dvs. dager hvor en forflytter seg. Ferieturdagene omfat-

ter ogsS dager borte fra hjemmet hvor en ferierer i ro pA samme stedet.

Utviklingen 1970 - 1982 

Ved hjelp av disse male-begrepene og ferieundersokelsene er det mulig i gi et ganske presist

bilde av nordmenns ferieturer og hvordan disse turene har utviklet seg i fra 1970 - 1982, i forste

omgang i volummessig forstand.

Det viser seg for det forste at netto-reiseintensiteten i Norge okte sterkt pa begynnelsen av

1970-tallet, fra en andel av befolkningen som reiste pa ferietur i 1970 pa 61 prosent til hele 74

prosent 4 Sr senere. Fra 1974 til 1982 har andel en mert nermest konstant, med en ubetydelig nedgang

fra 1978 til 1982 (tabell 6).
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Tabell 6. Omfanget av ferieturer i lopet av ferieSret. 1969/70 - 1981/82

n a 	 erne-
Antall inn- 	 Andel 0 ferie-	 Antall nord- turer pr.
byggere 	 tur, dvs. netto- menn pa 	 innbygger, dvs.
(15-74 gr.) 	 reiseintensi- 	 ferietur 	 bruttoreise-

teten 	 intensiteten

n a 	 erie-
turer pr.
reisende,
dvs. ferietur-
frekvensen

Antall
ferie-
turer
i alt

Pst.

1969/70  
	

2 738 000
	

61
	

1 670 000
	

1,10
	

1,7
	

2 800 000

1973/74  
	

2 815 000
	

74
	

2 100 000
	

1,54
	

2,0
	

4 200 000

1977/78  
	

2 909 000
	

77
	

2 270 000
	

1,67
	

2,2
	

4 850 000

1981/82  
	

2 997 000
	

74
	

2 210 000
	

1,47
	

2,0
	

4 400 000

I perioden 1970 - 1982 okte den voksne norske befolkning med ca. 20-25 000 innbyggere i aret,
slik at antall personer som reiste pa ferietur okte noe mer enn prosent-andelene skulle tilsi. Antall

personer som reiste pS ferietur okte derfor med noe over 1/2 million eller 32 prosent i lopet av arene

1970 til 1982. 80 prosent av okningen skjedde imidlertid fra 1970 til 1974.

Samtidig har det vart en klar tendens til flere ferieturer pr. Sr. Mens antall turer pr.

innbygger, eller brutto-reiseintensiteten var 1,10 turer i 1970, hadde den okt til 1,47 turer i 1982.

Resultatet av at det bade ble 1/2 million flere personer som dro pa ferietur i *Wet av disse 12 grene

22 at det ble vanligere med flere turer pr. Sr, var en okning pa nesten 1,6 millioner ferieturer, en

okning 0 57 prosent.

Antall ferieturer pr. person som reiste pA ferietur, dvs. ferieturfrekvensen, okte med 30

prosent hvorav 3/5 av veksten skjedde fra 1970 til 1974.

Denne veksten i antall personer som reiste pa ferietur og i antall turer pr. innbygger og pr.

reisende, skjedde samtidig med at nordmenn ogs4 tok ut flere ferieturdager (tabell 7). Veksten

antall ferieturdager pr. innbygger var pg ca. 30 prosent fra 1970 til 1978, mens det var nedgang fram

til 1982. Strengt tatt er nedgangen i ferieturdager fra 18 i 1978 til 16 i 1982 ikke statistisk

utsagnskraftig. Omfanget av nordmenns ferieturer samlet malt i antall dager pA ferietur, okte derfor

med ca. 10 millioner eller 25 prosent til 1982, til tross for en registrert nedgang pa ca. 4 millioner

ferieturdager fra 1978 til 1982.

Maler en veksten i ferieturvolumet i antall ferieturer viser ferieundersokelsene m.a.o. en

gjennomsnittlig vekst pS nesten 5 prosent pr. Sr fra 1970 til 1982. Om lag 1/3 av denne tilveksten
henger sammen med at flere nordmenn reiste pa ferietur enn tidligere, og 2/3 av de som reiste, reiste

flere ganger i aret.

Maier en tilveksten i ferieturdager blir den gjennomsnittlige veksten pS bare 2 prosent pr. Sr
fra 1970 til 1982. Og tilveksten blir enda mindre hvis en bare ser pS den andelen av ferieturene som

er rettet mot norske feriemal. For en betydelig del av veksten i ferievolumet har viert rettet mot

utl andet.

Mens bare 15 prosent av ferieturene gikk utenfor Norges grenser i 1970, var hele 36 prosent til

utlandet i 1982. Noe over halvparten av veksten i utenlandsandelen kom mellom 1970 og 1974, og det

var en okning i andelen av ferierende til utlandet ogsa fram til 1978 og 1982.

Malt i antall ferieturer okte strommen av utenlandsferierende til det tredobbelte i lopet av

disse 12 grene, fra noe under 1/2 million turer i 1970 til noe over 1 1/2 million i 1982. Den ene

halvparten av tilveksten kom fra 1970 til 1974. Den andre halvparten fra 1974 til 1978. Antall ferie-
turer ser ut til S ha stagnert fra 1978 til 1982. Andel en som reiste til utlandet har riktignok okt

noe, men antall ferieturer generelt gikk noe ned med det resultat at strommen ut av Norge var pa
omtrent samme nivA i 1982 som i 1978.
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Ferieundersokelsene antyder at det er de noe kortvarigere ferieturene til utlandet som har okt

i omfang. Selv om det har blitt flere turer til utlandet er det derfor ikke blitt slik at nordmenn

oppholder seg i lengre tid i utlandet i feriene. I hvertfall gjelder dette i fra 1974 til 1982 som er

den perioden vi har opplysninger om dette. Milt i antall ferieturdager har det derfor ikke virrt noen

nevneverdig vekst i utenlandsstrommen fra Norge fra midten av 70-Arene og fram til 1982. Antall ferie-

dager utenlands okte ikke med mere enn 1/2 million dager eller 5 prosent pA 8 Sr, mens nordmenns ferie-

opphold i Norge malt i dager ble redusert med omtrent 1 prosent fra 1974 til 1982 (tabell 7). Med den

statistiske usikkerheten som er i materialet betyr dette at bade ferietrafikken til utlandet og i Norge

ikke har endret seg nevneverdig fra midten av 1970-tallet og fram til 1982 malt i feriedager.

Tabell 7. Antall ferieturdager i lopet av Aret. 1969/70 - 1981/82

An 	 An

	

Antall 	 Antall 	 Antall 	 Antall 	 ferie- 	 dager i 	 Andel av
ferietur- 	 ferietur- 	 ferietur- 	 ferietur- 	 dager i 	 utlandet 	 ferie-
dager pr. 	 dager i 	 dager i 	 dager i 	 utlandet 	 pr. uten- 	 turene som

	

ar pr. 	 alt 	 Norge 	 utlandetl 	 pr. inn- 	 lands- 	 gAr til
innbygger 	 byggerl	 ferieturl 	 utlandet 

Pst.

1969/70  	 14 	 38 300 000 	 15

1973/74  	 17 	 47 900 000 39 500 000 	 8 400 000 	 4 	 8 	 25

1977/78  	 18 	 52 400 000 	 41 200 000 	 11 200 000 	 5 	 7 	 33

1981/82  	 16 	 48 000 000 	 39 100 000 	 8 900 000 	 4 	 6 	 36

1 Ble ikke kartlagt i 1970.

Konklusjonen om at det ikke har skjedd vesentlige endringer bygger imidlertid pa malinger pA

bare to tidspunkt etter 1974. Fra 1974 til 1978 var det en vekst i ferievolumet malt i dager bade for

ferieopphold i Norge, og spesielt for nordmenns turer til utlandet. Fra 1978 til 1982 sank ferievolu-

met tilbake til 1974-nivA for bade norske og utenlandske feriemAl generelt.

Hvis nedgangen fra 1978 til 1982 skyldes spesielle forhold i 1982, f.eks. privat-okonomisk

stagnasjon det Aret, kan en eventuell langsiktig vekst ha blitt skjult av en midlertidig nedgang.

NAr ferieturvolumet okte med 10 millioner dager i Norge fra 1970 til 1982, kommer det nok

forst og fremst av at 1/2 million flere drog pa ferietur i 1982 enn i 1970. Det hadde mindre sammen-

heng med at turene samlet sett ble lengre i varighet, dvs. at folk i mindre grad tilbrakte ferien

hjemme eller fikk flere feriedager. (Samlet varighet av turene okte bare fra 14 til 16 dager.) OgsS i

Arene framover kan derfor det viktigste vivre i hvilken grad flere nordmenn kommer til A reise pa ferie-

tur. Et interessant sporsal er da om hva det er som hindrer endel i a reise. Og om disse hindringene

er varige eller mere midlertidige. Kjenner en svaret pa det sporseilet er det lettere g vurdere om

veksten i ferieturuttaket har kommet opp mot en eventuell grense. Dette er niErmere vurdert i kapittel

6.
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3.2. Sesongmonstret og endringene i det 

Endringene i hovedtrekkene i ferieturmonstret er et resultat av mange forskjellige endrings-

prosesser som dels forsterker og dels motvirker hverandre. Skal en bedre forstS hvorfor totaltallene

utvikler seg som de gjer, kan ett hjelpemiddel mere a splitte feriemonstret opp i ulike hovedformer for

ferier. Ett viktig skille er da nSr pS aret ferieturene foreggr, fordi opplevelsesmulighetene er av-

hengige av om ferien er lagt til sommerens varmeste mSneder eller til den kjoligere og morkere ars-

tiden.

Fordelingen av ferieturer pa sommer og vinter 

Hadde nordmenns ferieturer mert jevnt fordelt over arets dager ville bare en liten del - 4

prosent - av den voksne befolkningen vmrt pa ferie den enkelte dag. De aller fleste nordmenn (96 pro-

sent) ville ikke mert pg ferietur pS en slik gjennomsnittsdag.

Na er ikke nordmenns ferieturer jevnt fordelt over aret. Ferieturene er konsentrert til
bestemte perioder. Hvis en deler bet i to hoveddeler, sommer- og vinterhalaret, viser ferieunder-

sokelsen 1982 at vel 2/3 av nordmenns ferieturdager er lagt til den varmere del av aret og snaut 1/3

til vinterhalvgret. Da er sommeren avgrenset til tidsrommet mellom 1. mai og 31. august. Vinterhalv-

Sret er resten av aret og omfatter mer enn et halvt Sr, i alt 242 dager, mens sommerhalv&ret omfatter

123 av arets 365 dager. Sett i forhold til hvor mange dager det er i de to periodene, er det nesten 5

ganger s& mange ferierende pr. dag am sommeren som i resten av aret (tabell 8).

Tabell 8. Andel pa ferietur 1981/82, totalt antall personer og dager pa ferie, om sommeren og
resten av aret

Andel av
befolkningen
pS ferietur

Antall 	 Samlet
Antall 	 dager pa 	 antall 	 Antall 	 Antall
personer 	 ferietur 	 ferietur- 	 dager 	 personer
dette 	 pr. 	 dager i 	 i hver 	 pa reise
tilsvarer 	 reisende 	 aret 	 sesong 	 pr. dag 

Prosent

I alt 1981/82  	 74
	

2 220 000 	 22 	 48 000 000 	 365 	 130 000

Sommeren 1982  	 68
	

2 040 000 	 14 	 33 200 000 	 123 	 270 000
Resten av bet 1981/82  	 41

	
1 230 000 	 12 	 14 800 000 	 242 	 60 000

Sesongmonsteret gar i det alt vesentlige igjen fra Sr til Sr. Stabiliteten i sesongmensteret

gjer at det trolig er de same forholdene som bestemmer nAr nordmenn tar seg ferie hvert Sr. Og tids-

punktene er sannsynligvis valgt pa grunn av at de bade er fordelaktige rent opplevelsesmessig, og nod-

vendig ut fra hensynet til arbeids- og familielivet.

Faktorer som Ovirker sesongfordelingen 

En faktor som setter rammer for fordelingen av ferieturene er hvilke tidsrom som er mulige i

arbeidslivet. Ferieloven fastslar at arbeidstakerne har rett, men ikke plikt til, A ha 3 av 4 lov-

festede ferieuker om sommeren. Den ovrige ferien fordeles pS resten av aret, til dels ut fra praktiske

hensyn. Derfor er ofte den siste ferieuken knyttet til heltids- og fridagene i julen og pasken.

En annen viktig ramme rent tidsmessig er samordningen av ferietidspunktet med hva som er mulig

og onskelig for de evrige familiemedlemmer. A reise pS ferietur er for de fleste som har stiftet

familie, en familieaktivitet. De familiene som har barn i skolepliktig alder ma vanligvis innrette seg

etter de tidsrom elevene har fri fra skolen.
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I mange norske familier er begge ektefellene ute i yrkeslivet og dette gjor ogsa at rammene kan

bli snevrere hvis ektefellene vil ha ferie sammen. Er en av ektefellene avhengig av 5 ha ferie pS et
bestemt tidspunkt, f.eks. i fellesferien, ma den andre ektefellen og de ovrige familiemedlemmene til-

passe seg etter det - hvis de onsker a feriere sammen.

I tillegg til rammene som forholdene i yrkeslivet og hensynet til familieferien eventuelt set-

ter, kommer onskeligheten av a feriere pg tidpunkt hvor forholdene for naturopplevelse og friluftsliv

er pa det beste. Til en viss grad har denne bindingen til naturgitte forhold blitt mindre sterk de

siste arene, da det nA er muligheter for a reise lengre aysted til omrAder hvor klimaet ogsS om vin-
teren er som om sommeren her hjemme.

Nmrmere om sommersesongmonstret 

Kombinasjonen av fordelaktige naturgitte forhold, og forhold i arbeids- og familieliv gjor at

sommeren er den aller viktigste ferieperioden i Aret.
Sommersesongen stud for 69 prosent av ferieturdagene i 1981/82. Hele 92 prosent av alle som

var pa ferie det Aret, dro pa sommerferietur. I tillegg er sommeren den Arstiden hvor relativt mange

tar seg to ferieturer i samme sesong. Sommeren er dessuten den perioden av Aret hvor ferieturene varer

lengst. I 1982 var hovedferieturene sommerstid av 2 ukers varighet, mens turene ellers i iret varte

vel 1 1/2 uke gjennomsnittlig sett.

Ferieturene om sommeren er imidlertid heller ikke jevnt fordelt over tid. Det vesentligste av

ferieturene sommerstid i 1982 foregikk med start i juli mined eller i begynnelsen av august. Over 60

prosent av hovedferieturene sommeren 1982 startet i juli. Det meste (2/3) av hovedferiene i juni og

august var lagt med start ror opp til juli, dvs. til de 10 dagene p& slutten av juni og begynnelsen av

august. 82 prosent av hovedferieturene sommeren 1982 var med andre ord lagt til de 50 sommerdagene

rundt midten av juli. Starttiden for de ovrige 18 prosentene var fordelt pA de andre 73 dagene i som-

merperioden. Hovedferieturen er da definert som den ferieturen om sommeren som varte flest dager for

dem som var pA mere enn en ferietur om sommeren.

Tilleggsferiene om sommeren, dvs. den andre ferieturen om sommeren for dem som dro p& flere

ferieturer pa den grstiden, var i sterre grad fordelt over bade juli og begynnelsen av august. Tenden-

sen var med andre ord at hovedferien var lagt til juli med en tilleggsferie noe seinere i denne mAneden

og tildels ut i august.

Dette hovedmonsteret var i stor grad stabilt i 1970-Arene, men med en liten ekning av ferie-

turer i mai - hvor 4-7 prosent av sommerferieturene fant sted i 1982. For tilleggsferiene var det

imidlertid en redusert andel som var lagt til august i 1982 i forhold til i 1970 (tabell 9).

Tabell 9. Personer pa ferietur om sommeren, etter starttid for lengste og nest lengste sommerferietur.
1970 og 1982. Prosent

I alt 	 Mai 	 Juni 	 Juli 	 August 	 personer
som svarte

Lengste sommerferietur

1970  	 100 	 2 	 19 	 63
	

14 	 1 470

1982  	 100 	 4 	 20 	 61
	

14 	 1 612

Nest lengste sommerferietur

1970  	 100 	 3 	 18 	 44 	 35
	

306

1982  	 100 	 7 	 19 	 48 	 25
	

455



Feri eperi ode
	

1969/70 

I alt  	 365

Prosentan e
1977/78 	 1981/82 	 i 1981/82 

365 	 365 	 100

1973/74

365
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Ferieperiodene utenom sommeren 

Ferieturene utenom sommeren var heller ikke jevnt fordelt, men i stor grad konsentrert til

bestemte deler av aret. I de norske ferieundersokelsene er sesongen utenom sommeren delt opp i 5

ferieperioder eller feriesesonger:

hosten, som strekker seg fra 1. september til om lag midten av desember

julen, som strekker seg fra om lag midten av desember til begynnelsen av januar
vinteren, som omfatter det meste av januar, februar og mars fram til pSske

- pasken, som omfatter perioden rett foran og etter pSskehoytidsdagene

vAren, som omfatter ti den etter pSsken og fram til 1. mai

Avgrensningen av ferieperiodene varierte noe fra ferieundersokelse til ferieundersokelse, forst

og fremst fordi *ken flytter seg tidsmessig fra Sr til Sr. I Sr hvor pSsken har kommet tidlig er

vinterperioden blitt kortere og vArperioden lengre. De store hoytidene i jul og pAske har heller ikke

vmrt avgrenset konsekvent pS samme mite. For julens vedkommende har det sammenheng med at en har
onsket a avgrense juleferieperioden til begynnelsen av en ny uke. Og siden helgedagene ogsi varierer

litt med hensyn til dato fra Ar til ar , har det fort til at starten pS juleperioden og ayslutningen har

variert noe.

Resultatet av at paskehoytiden ikke faller pi samme tid hvert Sr, er at varigheten av vinter-

og varperiodene varierer noe fra ferieundersokelse til ferieundersokelse (tabell 10).

Tabell 10. Antall dager i hver ferieperiode 1969/70 - 1981/82

Host  	 104 	 107 	 109 	 106 	 29

Jul  	 22 	 21 	 17 	 20 	 5

Vinter  	 72 	 88 	 69 	 87 	 24

riske  	 18 	 11 	 13 	 12 	 3

Var  	 26 	 15 	 34 	 17 	 5

Sommer  	 123 	 123 	 123 	 123 	 34

Pisken har imidlertid i hele 1970-Srene vmrt den klart viktigste ferieperioden utenom sommeren,

med 14 prosent av Srets ferieturdager i 1982. I lopet av de 12 dagene Oskeperioden var avgrenset til

det aret, brukte den voksne norske befolkning like mange dager til a reise bort, som i hele host- og

vinterperioden som tilsammen strakte seg over 193 dager.

Konsentrasjonen av ferieturene til pAsken skyldes at vel hver fjerde nordmann dro pa pSske-

ferietur mens bare vel hver tiende nordmann tok en ferietur i lopet av vinter- og hostperiodene.

Ferieturene om hosten var noe lenger enn om vinteren, og derfor er hostperioden en noe viktigere ferie-

sesong enn vinterperioden. De bakenforliggende forklaringene pA hvorfor pasken er s& vesentlig mer

attraktiv som ferieperiode enn vinter- og hostperiodene, er vel at hoytidsdagene i pasken gjor det mer
aktuelt S to seg fri fra arbeidsforpliktelsene, ikke av religiose grunner, men av praktiske grunner.

Yidere har det nok betydning at pAsken er pi en tid av aret hvor klima og naturforhold gjor det mer

attraktivt a feriere i Norge igjen.

Den sterke konsentrasjonen av ferieturene i phken merkes ikke bare ved at det er mange som

reiser bort, men ogsS at pgsketurene er samlet pa fa dager. Resultatet er derfor at det i phken pr.
dag er 4 ganger si mange nordmenn pa ferietur som ellers i Sret gjennomsnittlig sett, og konsentrasjo-

nen er ca. 20 ganger s1 star som i vinter- og hostsesongen pr. dag (tabell 11).
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Dette merkes selvsagt i form av en stor ettersporsel etter de fleste former for reiselivstje-

nester enten det gjelder transport, innkvartering eller formidlingstjenester. Problemet ved en slik

konsentrasjon blir selvsagt mangel pa kapasitet i en del tilfelle. Konsentrasjonen merkes spesielt

godt for reiselivsmeringen i Norge, fordi paskeferieturen i uvanlig stor grad er lagt til norske ferie-

mal. Bare 10 prosent av paskeferieturdagene er lagt utenlands, mens ferieturene om hosten og vinteren

i betydelig grad gar til utlandet.

Tabell 11. Andel pa ferietur 1981/82, totalt antall personer og dager pa ferie, pa forskjellige
ti der av aret

	

n e 	 Antall 	 Prosentvis
av be- 	 Antall 	 Antall 	 ferie- 	 fordeling

	

folk- 	 Antall 	 dager 	 Samlet 	 Antall 	 ferie- 	 rende i 	 etter sesong 
ningen personer pa 	 antall 	 dager i rende 	 forhold
pa 	 pa 	 ferie- 	 ferie-	 i perio- pr. dag til ars- Perso ; 	Ferie-
ferie- ferietur tur pr. 	 turdager den 	 i perio- gjennom- ner pa 	 tur-

	tur	 reisende 	 den 	 snittet1 ferietur dager 

Prosentl
	1 	 Prosent

I alt 1981/82  	 74	 2 220 000 	 22 	 49 000 000 	 365 	 134 000 	 100 	 100 	 100

Sommeren 1982
Lengste tur  	 68 	 2 040 000 	 14	 28 600 000 	 - 	 - 	 - 	 92 	 60
Nest lengste tur 	 19 	 570 000 	 8 	 4 600 000 	 - 	 - 	 - 	 26 	 9
I alt  	 68 	 2 040 000 	 12 	 33 200 000 	 123 	 270 000 	 205 	 92 	 69

Varen 1982  	 3 	 90 000 	 9 	 800 000 	 17 	 47 000 	 36 	 4 	 2

Pasken 1982  	 27 	 810 000 	 8 	 6 500 000 	 12 	 542 000 	 411 	 36 	 14

Vinteren 1982  	 12 	 360 000 	 8 	 2 900 000 	 87 	 33 000 	 25 	 16 	 6

Julen 1981  	 7 	 210 000 	 10 	 2 100 000 	 20 	 105 000 	 80 	 9 	 4

Osten 1981  	 11 	 330 000 	 11 	 3 600 000 	 106 	 34 000 	 26 	 15 	 8

1 Indeks for A vise antall ferierende pr. dag i ferieperioden i forhold til arsgjennomsnittet som er
satt lik 100.

Endringene i sesongmonstret 

Hovedtrekkene i dette sesongmonstret har endret seg lite fra 1970 til 1982. Veksten i ferie-

trafikken var imidlertid ikke fordelt over &set helt slik ferieturene var i 1970.

Den klart storste veksten i antall nordmenn som dro pa ferietur skjedde om sommeren, om hosten

og om vinteren med henholdsvis 530 000, 280 000 og 250 000 flere ferierende. Om sommeren var det imid-

lertid mange nordmenn som ferierte tidligere ogsa, sa okningen pa vel 1/2 million flere ferierende

representerer ikke mer enn en vekst pa 35 prosent. Trafikken om hosten og vinteren ble imidlertid okt

med over 300 prosent. Fa nordmenn tok seg ferie pa disse arstidene i 1970.

Prosentvis var det en liten vekst i antall nordmenn som dro pa ferietur ellers pa Sret (jul,

paske og var-periodene).

En del av veksten i ferietrafikken ble oppveid av at nordmenn dro pa noe mer kortvarige ferie-

turer i 1982 enn i 1970. Ferieturene om vinteren ble 4 dager kortere i gjennomsnitt. Hovedferieturen

om sommeren ble 3 dager kortere. Arsaken til kortere hovedsommerferietur er knyttet til at det er noe

fmrre nordmenn som dray pa 3 eller 4 uker lange ferieturer om sommeren.

Selv om det ble flere nordmenn som dro pa ferietur okte derfor ikke det samlede antall ferie-

turdager like mye. Veksten i antall ferieturdager i de tradisjonelle feriesesongene om sommeren, julen
og pasken var pa 10-14 prosent, dvs. rundt 1 prosent pr. ar fra 1970 til 1982. Veksten i sommerferiene

skyldtes dels at vel 1/2 million flere nordmenn tok sommerferie, og at det ble en vesentlig vekst (pa
over 70 prosent) i antall personer som tok minst to ferieturer om sommeren.



33

Antall ferieturdogn i vinterperioden Ate imidlertid med 190 prosent, og i hostperioden med

hele 260 prosent fra 1970 til 1982. Og det er veksten i disse to arstidene som har fort til en klar

sesongutjevning (tabell 12).

Tabell 12. Totalt antall personer og dager pa ferietur i ulike ferieperioder 1970 og 1982. Endringer
fra 1970 til 1982

Gjennomsnitt-
Endring fra 	 lig antall 	 Antall ferie- 	 Endring

1970 til 1982 	 ferieturdager 	 turdager 	 i antall
	  pr. reisende   ferietur-
Antall 	 dager.

1970	 1982 	 oersoner Prosent 	 1970 	 1982 	 1970 	 1982

Sommeren

	 I Prosent

	

Lengste tur 1 510 000 2 040 000 530 000 	 35	 17 	 14 	 25 700 000 28 600 000 	 11
Nest
lengste 	

• 	

330 000 	 570 000 240 000 	 72 	 8 	 8 	 2 600 000 4 600 000 	 77

riren  	 80 000 	 90 000 10 000 	 13 	 13 	 9 	 1 000 000 	 800 000 	 -20
Pgsken  	 630 000 	 810 000 180 000 	 29	 9 	 8 	 5 700 000 6 500 000 	 14

Vinteren .. . 	

▪ 	

80 000 	 360 000 280 000 	 350 	 12 	 8 	 1 000 000 	 2 900 000 	 190
Julen  	 190 000 	 210 000 	 20 000 	 11 	 10 	 10 	 1 900 000 2 100 000 	 10

Hasten  	 80 000 	 330 000 250 000 	 313 	 12 	 11 	 1 000 000 3 600 000 	 260

Ferieturene i varperioden, dvs. fra paskens slutt til 1. mai, gikk ned trait i antall dager.

Denne nedgangen kan imidlertid ha noe sammenheng med at phken var senere i 1982 enn i 1970, slik at

varferieperioden var bare 17 dager i 1982 mot 26 dager i 1970.

Med unntak av varferieperioden har imidlertid disse varierende grensene for sesongene neppe

hatt betydning for endringene som er registrert i ferieturomfanget fra 1970 til 1982. Sommerferieperi-

oden har vmrt konstant i alle undersokelsene og hostperioden har variert lite undersokelsene i mellom.

Vinterferieperiodene varierte imidlertid 19 dager i utstrekning eller 26 prosent pa grunn av ulike

tidspunkt for pSskehoytiden, og ogsA varigheten av juleferieperioden har hatt en forskjell 0 5 dager

eller 29 prosent mellom korteste og lengste periode. Utslagene i ferieturomfanget er imidlertid neppe
s ci stor fordi de fleste av juleferiene og pSskeferiene er lagt nermere midten av jule- og pAskehoy-

tidene og ikke i nerheten av de grensene som har endret seg. Det samme gjelder host- og vinter-
feriene.

Hvis variasjonene i tidsavgrensningen i ferieperiodene utenom sommeren hadde betydning, skulle

det nok forst og fremst endret varigheten av ferieturene gjennomsnittlig sett. Men ferieturene har

vxrt ganske stabile i varighet i alle ferieundersokelsene. Hovedferieturen om sommeren, og ferieturene

om vSren og i vinterperioden har imidlertid blitt noe kortere fra 1970 til 1982. (Tabell 13).

Tabell 13. Gjennomsnittlig antall ferieturdager for personer pA ferietur i forskjellige Srstider.
1969/70, 1973/74, 1977/78, 1981/82

Sommer 
Nest 	 Host 	 Jul 	 Vinter 	 PSske 	 Vb. 	 I alt pr.

Lengste 	 lengste 	 innbygger
ferietur 	 ferietur 

1969/70  	 17 	 8 	 12 	 10 	 12 	 9 • 	 13 	 14

1973/74  	 15 	 8 	 10 	 10 	 10 	 8

1977/78  	 15 	 8 	 8 	 8 	 8 	 8

1981/82  	 14 	 8 	 11 	 10 	 8 	 8 	 9 	 16

Antall o personer
pa tur
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En Arsak til at ferieturene i endel av ferieperiodene har blitt noe kortere, kan vmre at storre

deler av ferieturene nA gar til utlandet enn tidligere. Turene til utlandet er dyrere (pr. dag) slik

at de ferierende av den grunn ma begrense varigheten. I tillegg er en del av ferieturene utenlands

organisert av storre reiseselskap som tilbyr turer av noe kortere varighet (1 til 2 ukers turer).

En annen forklaring kan vmre at nordmenn na i storre grad enn tidligere tar flere ferieturer i

lopet av Aret, ikke bare en sommerferietur, men ogsA paske, vinterferie og/eller hostferie. Og siden

lengden av den samlede ferietiden ikke har Ott opp, har de fleste mAttet redusere noe pg varigheten av

den enkelte ferietur gjennomsnittlig sett.

En tredje forklaring kan Imre at flere nordmenn enn for er knyttet til bosted og arbeid pa en

mate som gjor det vanskeligere a reise bort for lengre tid. Flere kvinner har Ott ut i yrkeslivet, og

kan derfor ikke reise pa lengre ferie med barna straks skoleferien starter, noe som forekom til en viss

grad tidligere.

3.3. Feriestrommene og endriner i reisemAl 

Hva er en feriestrom? 

En feriestrom er antallet av ferierende som i lopet av et avgrenset tidsrom reiser til samme

ferieomrIde. Vanligvis blir feriestrommene malt i antall personer eller i antall ferieturdager som de

ferierende er i ferieomrAdet i lopet av et ar, en arstid eller en annen begrenset tidsperiode.

De norske ferieundersokelsene kan nyttes til a beregne bade vol um og retning pA feriestrommene

som nordmenn deltar i. Men siden det er et begrenset antall personer som gir opplysninger i disse

undersokelsene, er det ikke mulig a gi sikre tall for strommene som gar mellom mindre geografiske omrS-

der. Av statistiske grunner ma en derfor begrense seg til strommene mellom landsdeler eller hovedtyper

av naturomrAder i Norge, og til viktige ferieland utenfor Norge. Viktige feriestrommer som landsdelens

egne innbyggere foretar innenfor egen landsdel kommer i tillegg.

Den samlede feriestrom i en landsdel eller et ferieomrSde bestgr derved av to grupper av feri-

erende; de som ferierer "hjemme" i egen landsdel, og de som kommer pS besok "utenfra". P5 en mate kan

vi se pa de innbyggerne som ferierer i egen landsdel som "egenproduserte" og betegne volumet av dem som

en "egenstrom". Tilsvarende blir de tilreisende "importerte" og volumet eller mengden av slike ferier-

ende kan betegnes som en "import-strom".

Mengden av egne innbyggere som ferierer i egen landsdel er bestemt av hvor mange innbyggere det

er som reiser pa ferietur i alt, og hvor stor andel som reiser ut av landsdelen. De som reiser ut av

egen landsdel blir "eksportert" og utgjor en "eksportstrom". De som reiser ut av landet utgjor en

"utenlandsstrom".

Den samlede strommen av ferierende i en landsdel er derved avhengig av hvor stor egenstrommen

er, og av storrelsen 	 importstrommen. Og storrelsen pA egenstrommen er avhengig av hvor vanlig det

era reise pA ferietur blant innbyggere i landsdelen og av hvor mange som reiser ut av landsdelen, dvs.

av reisefrekvensen og eksportstrommen.

I en del tilfelle er volumet av reisestrommen mellom ulike landsdeler omtrent like stor, mens

en i andre tilfelle har en stor strom av innbyggere ut av en landsdel, mens det er langt fmrre som

reiser pA ferietur inn i landsdelen. Sterrelsesforholdet mellom import- og eksportstrommene vil her

betegnes som netto-reisestrommen mellom to landsdeler. Netto-reisestrommen sett fra en landsdels syns-

vinkel kan vmre bade en negativ og positiv storrelse. Netto-reisestrommen er bl.a. avhengig av hvor

attraktive de to landsdelene er i forhold til hverandre som ferieomrAder, aystandene mellom dem og
antall innbyggere som er potensielle feriereisende.

Her skal vi forst og fremst se pa volumet av reisestrommene innen Norge, og fra Norge til ut-

landet. Hadde vi hatt sammenliknbare ferieundersokelser i andre land, kunne vi redegjort for reise-

strommene mellom disse landene og Norge - og beregnet nettoreisestrommene internasjonalt. Na kan vi

bare beregne netto-reisestrommer mellom landsdeler i Norge, og strommene fra Norge til ulike ferieomri-
der utenlands.
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Feriestrommen til utlandet 

Strommen av nordmenn som reiste pa ferie til utlandet var betydelig i 1981/82. Tilsammen til-

bragte voksne nordmenn om lag 13 millioner dager pa ferietur utenlands det aret. Det tilsvarer ca. 25
prosent av alle feriedager.

Det var de som tok hovedferien om sommeren i utlandet som dominerte feriestrommen ut av landet.
Men det var ogsS en del som tok tilleggsferien utenlands. Disse tilleggsferiene i utlandet om sommeren

var imidlertid noe kortvarigere (snaut 1 uke) , mens utenlandsferiene ellers varte rundt 11/2 uke i gjenn-

omsnitt uavhengig av tid pa aret.

Hasten var for ovrig den nest viktigste sesongen for utenlandsferie, med om lag like mange

norske feriedager i utlandet som julen, phken og vinter-perioden til sammen. Turene til utlandet om

sommeren utgjorde imidlertid ca. 70 prosent av alle utenlandsturene malt i ferieturdager (tabell 16).

Tabell 16. Andel pa ferietur til utlandet 1981/82, totalt antall personer og dager pA tur utenlands,
i ulike ferieperioder

Ferieperiode

Gjennom-
Antall 	 Andel av 	 Antall 	 snittlig
personer 	 personene 	 personer 	 antall
pa ferie- 	 pa tur til 	 pS tur til 	 dager pr.
tur 	 utlandet 	 utlandet 	 reisende

Andel av
Antall 	 utenlands-
dager pa 	 dagene p&
tur til 	 de ulike
utlandet 1 	'eriodene

Prosent

I alt 1981/82  	 2 220 000

Sommeren 1982
Lengste tur  	 2 040 000 	 35
Nest lengste tur  	 570 000 	 18

VSren 1982  	 90 000 	 38

Pasken 1982  	 810 000 	 10
Vinteren 1982  	 360 000 	 27
Julen 1981  	 210 000 	 17

Hasten 1981  	 330 000 	 44

710 000
100 000

30 000

80 000

100 000

40 000

150 000

	

13 000 000 	 100

12 	 8 200 000 	 68
6 	 600 000 	 5

10 	 800 000 	 7

11 	 1 000 000 	 9
10 	 400 000 	 3

13 	 2 000 000 	 17

1 Avrundede tall.

Utenlandsstrommen er om sommeren delt i to nesten like store streamer, malt i antall personer
pa ferietur, hvor den ene gar til de andre nordiske land og den andre gAr til feriemS1 utenfor Norden.

De mer langvarige turene, hovedferiene om sommeren er likt fordelt pA disse to hovedferiemSlene. Til-

leggsferiene om sommeren var i stop-re grad (2/3 deler) til de nordiske land, men tilleggsferiene utgjor

ikke mer enn 1/8 av alle ferieturene om sommeren, slik at hovedmensteret er dominert av de mer lang-

varige turene som i like stor grad gar utenfor Norden som til de andre nordiske land.

Utenom sommeren er de nordiske landene mindre attraktive for nordmenn som reiser utenlands i

feriene. Spesielt gjelder dette om hasten og i vinterperioden hvor rundt 90 prosent av utenlandsstrem-

men gar til (wader utenfor Norden. Men ogsS i julen, pasken og i Arperioden mellom phken og 1. mai

er mellom 70 og 80 prosent av utenlandsstrommen rettet mot ikke-nordiske reisemal, ikke minst mot sol
og varme i Syden.

Av de om lag 500 000 ferieturene nordmenn hadde til de nordiske land i 1982 foregikk 84 prosent

om sommeren, mens de ovrige turene var fordelt over resten av aret. I tillegg kommer selvsagt alle de

turene nordmenn tar som varer mindre enn 4 netter, dvs. innkjopsturer og helgeturer som pr. definisjon
ikke er med blant ferieturene her.

Vel halvparten av feriestrommen til omrSder utenfor Norden var lagt til sommerperioden, slik at

feriene til Syden og de ovrige deler av Europa i stor grad er et herirsfenomen (tabell 17).

Endringene i utenlandsstrommen fra 1970 til 1982 er betydelige. For det forste okte antall

ferieturer til utlandet med ca. 245 prosent eller 860 000 turer pa disse 12 Arene, noe som gjennom-
snittlig tilsvarer en vekst pA 70 000 utenlandsturer pr. Sr eller ca. 20 prosent pr. Sr. 3/4 av denne

veksten kom i sommerhalAret og det vesentligste av dette i form av at hovedferien om sommeren ble lagt

utenlands. Spesielt var det en okning av hovedferiene til (wader utenfor Norden (tabell 18).
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Tabell 17. Personer pa ferietur til utlandet 1981/82 i ulike ferieperioder. Antall og fordeling
nordiske land og land utenfor Norden

Antall personer 	 Andel til 
Ut- 	 Ut-

I alt
	

Nordiske 	 landet 	 I alt 	 Nordiske 	 landet
land 	 ellers 	 land 	 ellers

Prosent

Sommeren 1982
Lengste tur  	 710 000 	 350 000 	 360 000 	 100 	 49 	 51
Nest lengste  	 100 000 	 70 000 	 30 000 	 100 	 67 	 33

Vgren 1982  	 30 000 	 10 000 	 20 000 	 100 	 21 	 79

Pasken 1982  	 80 000 	 30 000 	 50 000 	 100 	 33 	 67

Vinteren 1982  	 100 000 	 10 000 	 90 000 	 100 	 8 	 92
Julen 1981  	 40 000 	 10 000 	 30 000 	 100 	 20 	 80

Hosten 1981  	 150 000 	 20 000 	 130 000 	 100 	 12 	 88

An 	 turer i alt 	  1 210 000 	 500 000 	 710 000

Tabell 18. Antall personer pa ferietur til utlandet i ulike ferieperioder. Endringer fra 1969/70 til
1981/82

AntaT1 personer pd
ferietur utenlands 	 Endringer 1969/70 - 1981/82 

Til 	 Til Tand
1969/70 	 1981/82 	 I alt 	 I alt 	 nordiske 	 utenfor

	

personer 	 prosent  lane 	 Norden1

Prosent

Sommer
Lengste tur  	 180 000 	 710 000 	 530 000 	 295 	 250 	 360
Nest lengste  	 80 000 	 100 000 	 20 000 	 25 	 180 	 50

V3r  	 20 000 	 30 000 	 10 000 	 50

Paske  	 30 000 	 80 000 	 50 000 	 170
Vinter  	 10 000 	 100 000 	 90 000 	 900

Jul  	 10 000 	 40 000 	 30 000 	 300
Host  	 20 000 	 150 000 	 130 000 	 650

1 Den statistiske usikkerheten i tallene for Srstidene utenom sommeren er betydelig.

Mal t i ferieturdager okte strommen til utlandet med ca. 190 prosent eller ca. 16 prosent pr.

gr. Det er nok flere viktige Srsaker til Jenne veksten i utenlandsstremmen, som dels har a gjore med

bedre okonomi, rimeligere tilbud ute blant annet pg grunn av sterkere norsk valuta i lopet av

1970-5rene, bedre organisering og markedsforing av reiser til utlandet (charterreiser med fly og buss),

og ogs& bedring av tilbudet utenlands.

Den generelle okningen av utenlandsreiser er Ovist ogsa i andre land og er forklart som et

utslag av at befolkningen gradvis utvider og onsker a utvide sin reisehorisont. Begrepet reisehorisont

dekker da de omr3der en forbruker har besokt selv og har reiseerfaringer fra (Schmidhauser (1980)).
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Teorien er at forbrukerne har en tendens til a onske a besoke Rye reisemS1, og a oppleve noe

nytt. Etterhvert som de skaffer seg erfaring fra de nErmeste ferieomr&dene reiser de gradvis noe len-

gre aysted. De som er mest reisevante, reiser lengst aysted, ikke nodvendigvis pS alle ferieturene,

men de som har lengst reisehorisont har en tendens til A legge en hovedferie utenlands og heller supp-

lere denne med tilleggsferier hjemme. I hvert fall kan dette were en rimelig forklaring pg en viktig

endring i nordmenns mate a feriere hjemme pS om sommeren.

Feriestrommene i Norge 

Selv om strommen av nordmenn pa ferie til utlandet har blitt stor, sS ferierer de fleste nord-

menn fortsatt i Norge. Ca. 3/4 av alle nordmenns ferieturdogn ble tross alt tilbrakt innen landets

grenser i 1982.

Det som har skjedd fra 1970 til 1982 er forst og fremst at strommen til utlandet har vokst

betydelig raskere enn feriestrommen rettet mot norske feriemS1. Malt i ferieturer okte utenlandsstrom-
men med 20 prosent pr. Sr i denne 12-Arsperioden, mens feriestrommen rettet mot ferieomrader her hjemme

Ate med bare 2 1/2 prosent pr. ar.

Noe av forskjellen i veksttakt skyldes selvsagt at utgangspunktet for vekstberegningene var sS
forskjellig. Antall nordmenn som reiste pa ferietur til utlandet var relativt fS i 1970 slik at det er

enklere a fa vekst i utenlandsstrommen av den grunn. Malt i absolutte tall ferieturer var derfor veks-

ten i ferievolumet nesten like stor for norske reisemS1 som for utenlandske. Av vel 15 millioner flere

ferieturer i 1982 enn i 1970 ble 45 prosent lagt til omrSder i Norge.

Okningen av ferieturene innenfor Norges grenser var spesielt stor i host og vintersesongene.

Nordmenns ferieturer i Norge (Ate i disse Srstidene like mye prosentvis som utenlandsstrommen generelt

fra 1970 til 1982. Som vi siden skal pgvise, har imidlertid veksten i utenlandsstrommen vmrt relativt

jevn, mens strommen mot norske feriemS1 i disse Srstidene stagnerte mellom 1978 og 1982.

Antall nordmenn som tar hovedferien am sommeren i Norge har ikke endret seg fra 1970 til 1982.

Arsaken er at selv om det ble 1/2 million flere nordmenn som drog pS hovedferietur i lopet av disse 12

arene, sS sank andelen som ferierte i Norge si mye at hele veksten gikk til utenlandske feriemS1.

Dette skjedde ikke for tilleggsferienes del. Andelen som brukte tilleggsferien om sommeren til

feriere i Norge okte fra 1970 til 1982, samtidig som det ble 240 000 flere nordmenn som tok seg to

ferieturer om sommeren. Og derved okte tilleggsferier til norske feriemil med vel 68 prosent.

tsar vinterferiene som ble tilbrakt i Norge okte spesielt mye (270 prosent), henger ikke det

bare sammen med at det ble mange flere nordmenn som tok seg vinterferie generelt, men ogsa at andelen

som drog utenlands var mindre og Ate mindre enn f.eks. for hostferienes del. (Tabell 19).

At feriestrommen til norske feriemS1 okte fra 1970 til 1982 malt i antall ferieturer, behover

imidlertid ikke S bety at feriestrommen okte malt i antall dager nordmenn var pS ferie i Norge. Det

avhenger av om ferieturene varte like mange dager i 1982 som i 1970. Og det gjorde ikke ferieturene

Norge. Med unntak for juleferiene - som var like langvarige i 1982 som i 1970 - ble ferieturer i alle

de andre ferieperiodene noe kortere i varighet. Spesielt ble vinterferieturene kortvarigere gjennom-
snittlig sett.

Feriestrommen av nordmenn pa ferie i hjemlandet malt i feriedager okte derfor ikke nevneverdig

fra 1970 til 1982, men bare med snaut 0,3 prosent pr. ari gjennomsnitt. Og veksten kom kun i vinter

og hostperiodene. Om sommeren gikk ferieturdagene pa hovedferieturene i Norge ned, men denne nedgangen

ble oppveid av det samtidig ble en betydelig vekst (110 prosent) i tilleggsferier am sommeren, som ble

lagt til hjemlandet. (Tabell 20.)
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Tabell 19. Andel av ferierende som var pa ferietur i Norge 1970 og 1982, antall personer pi ferie og
endringer i antallet fra 1970 til 1982 i ulike ferieperioder

AndeT av de fe- Antall personer som
var 	 ferietur

i Norge  
rierende som var
pa ferie i Norge 

Endring
1970- 1982

Antall    
1970 	 1982 	 1970	 1982 	 •ersoner 	 Prosent

Prosent

Sommeren
Lengste tur 	
Nest lengste 	

Varen 	

Pgsken 	
Vinteren 	

Julen 	
Hasten 	

88 	 65 	 1 330 000 	 1 330 000
85 	 82 	 230 000 	 470 000

76	 62	 60 000 	 60 000

96 	 90 	 600 000 	 730 000

89 	 73 	 70 000 	 260 000

93 	 83	 180 000 	 170 000

72 	 56 	 60 000 	 180 000

0
240 000

0

130 000

190 000
-10 000

120 000

0
104

0

22

270
- 5

200

Det er mulig at veksten i feriedogn om vinteren og hasten er beregnet noe for lavt her. Eerie-

undersokelsen i 1970 kartla ikke direkte antall ferieturdiagn om vinteren og hasten i utlandet. Det som

ble kartlagt var andelen av de ferierende som drog utenlands. Beregningene her bygger pa at utenlands-

turene var like langvarige som hjemmeferieturene, noe de muligens ikke var. Hvis utenlandsturene i

1970 varte lenger enn hjemmeferieturene - noe som har mrt tilfelle etter 1970 - er feriediagnene i

Norge i 1970 beregnet noe for heye her. Og veksttallene skal vrre noe, men neppe vesentlig hoyere.

Tabell 20. Gjennomsnittlig og totalt antall ferieturdager i Norge 1970 og 1982 i ulike ferieperioder.

Endringer i antallet ferieturdager

jennomsni 	 ig an a 	 am e an a 	 n ringer 1 erie-
	ferieturdager i Norge	 ferieturdager i Norge 	 turdagene 1970 - 1982 

1970
	

1982
	

1970
	

1982
	

Da er 	 Prosent

I alt  
	

34 500 000 36 000 000 	 1 500 000

Sommeren
Lengste ferietur  	 17 	 15 	 22 600 000 20 400 000 -2 200 000 	 -10
Nest lengste  	 10 	 9 	 2 300 000 	 4 000 000 	 1 700 000 	 74

Varen  	 : 	 800 000

Pisken  	 10	 8 	 5 700 000 5 700 000 	 0
	

0

Vinteren  	 13 	 7 	 900 000 	 1 800 000 	 900 000
	

100

Julen  	 10 	 10 	 1 800 000 	 1 700 000 	 -100 000 	 -6

Hasten  	 12 	 9 	 700 000 	 1 600 000 	 900 000
	

130
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Hovedstrommene om sommeren i Norge 

Samtidig som strommen av ferierende nordmenn til utlandet 'Ate, skjedde det ogs& endringer i

reisestrommene mellom de ulike landsdelene i Norge, og i utenlandsstrommen fra de ulike landsdelene.

Trolig gjelder dette feriene i flere av arstidene, men datamaterialet i ferieundersokelsene gjor det

ikke mulig S se nermere pS dette for andre enn sommerferiens del. Det monstret som framOr viser at

det har vmrt ganske kompliserte endringer pa gang, som samlet sett i stor grad har oppveid hverandre.

Landsdelene er mindre tiltrekkende for elm innbygierel.

Sommeren 1982 var det en stor andel av de ferierende i Norge som nyttet den lengste ferieturen

til 5 reise ut av egen landsdel. Andelen som drog ut av egen landsdel, eksportandelen, var pi hele 2/3

av alle som drog p5 ferietur den sommeren. Eksportandelen varierte relativt lite mellom landsdelene,

men med Ostlandets innbyggere som noe mere "hjemmekjmre", og vestlendingene som noe mere utferdslystne

enn gjennomsnittet. Ogsg i Agder/Rogaland som ofte blir sett pa som det mest attraktive omrsidet for

sommerferie her i landet, dro 2/3 av landsdelens ferierende ut av egen landsdel sommerstid.

Tabell 21. Totalt antall personer som pa lengste sommerferietur 1982 reiste ut av egen bostedslands-
del, herav til utlandet, og nettoferiestrom ut av landsdelen

Netto-

..... 	 Antall ersoner som drog pS ferietur 	 feriestrom
v dette ut av egen landsdel 	 ut av lands-

Bostedslandsdel 	 (Eksportstrom) 	 delen
I alt 	 Uten- 	 (eksport+

	

Eksport- 	 Til 	 lands- 	 import-
I alt 	 andelen 	 utlandet 	 andelen 	 strom) 

	1 Prosent 	 1 Prosent

Ostlandet 	  1 020 000 630 000 	 62
Sorlandet/Rogaland  	 240 000 160 000 	 68

Vestlandet  	 480 000 370 000	 77

Trondelag  	 180 000 130 000 	 77

Nord-Norge  	 180 000 120 000 	 68

340 000 	 33 	 430 000

90 000 	 39 	 20 000

190 000 	 39 	 240 000

50 000 	 29 	 60 000

70 000 	 39 	 40 000

Denne eksportsstrommen ut av bostedslandsdelen okte betydelig fra 1974 til 1982. Mens mellom

49 og 60 prosent reiste ut av landsdelen sin p5 sommerferie i 1974 var andelen okt til 62-77 prosent i

1982. (Det er ikke sammenlignbare data fra 1970).

Strommen ut av bostedslandsdelene har dels gStt til utlandet og dels til andre (wader i Norge.

Her har monstret endret seg forskjellig i landsdelene. I de to nordligste landsdelene, Nord-Norge og

Trondelag, har en kende andel ferierende besokt andre deler av Norge. Pa Ostlandet og i Agder/-

Rogaland, har det vmrt en klar nedgang i andelen som besokte andre deler av Norge. I disse to lands-

delene har nedgangen i "hjemmeferie" (dvs. ferie i egen landsdel) forst og fremst slatt ut i en for-

dobling av reiseandelen til utlandet. I tillegg har det vmrt en betydelig vekst til utenlandske ferie-

mai fra Vestlandet.

Det har vert en vekst i utenlandsstrommen fra Nord-Norge og Trondelag ogsa, men relativt mindre

i omfang. At veksten i Nord-Norge har vmrt relativt lav kan ha sammenheng med at innbyggerne nordp5

allerede i 1974 var uvanlig ofte pg ferietur utenlands (nesten dobbelt sa hey utenlandsandel av ferie-

turene sommerstid som Ostlandet). At veksten i utenlandsstrommen fra Trondelag har vmrt lav kan henge

sammen med at tronderne fortsatt onsker 5 se andre deler av Norge.
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Netto-strommen

At det er stor eksportstram av ferierende innbyggere som forlater en landsdel for a feriere

annet sted, behover ikke A bety at det er fa som ferierer i landsdelen. Det avhenger av hvor mange

nordmenn som kommer til landsdelen pa ferietur.

For Agder/Rogalands vedkommende var eksportstrommen og importstrommen omtrent like store som-

meren 1982 for hoyedferiens del. Netto-feriestrommen ut av denne del en av Norge til andre del er av

landet eller utlandet, var pA bare 20 000 personer. Ostlandet hadde en 20 ganger sa stor netto-ferie-

strem ut av landsdelen, dvs. at antall nordmenn som reiste til Ostlandet fra andre landsdeler pa som-

merferietur langt fra oppveide alle de ostlendingene som reiste for a feriere utenfor egen landsdel.

Importandelen, dvs. andelen av de ferierende som kom inn i ferieomrAdet, var derfor uvanlig lay

for Ostlandets del (34 prosent). Importandelen var vesentlig hoyere i de andre landsdelene hvor over

halvparten av de ferierende kom utenfra. Spesielt Agder/Rogaland hadde en hay importandel, dvs. hadde

mange tilreisende ferierende blant dem som ferierte i landsdelen. Nesten 2/3 av de nordmenn som fe-
rierte i Agder/Rogaland var tilreisende.

Ostlandet er Norles viktigste ferieomride 

Ostlandet er til tross for at nettoferiestrommen ut av landsdelen er sS stor, Norges viktigste

ferieomrAde nAr det gjelder hovedferiene am sommeren. Ingen av de andre landsdelene har halvparten sa

mange feriedogn sommerstid som landsdelen ostpa. pa grunn av at de som reiser til Nord-Norge om som-

meren tar langvarige turer, har Nord-Norge en relativt stor andel av ferieturdagene samlet sett.

Tabell 22. Antall personer som pA lengste sommerferietur 1982 ferierte i ulike ferieomrader i
Norge, herav tilreisende fra andre landsdeler, og totalt antall ferieturdager pr. omrAde

FerieomrAde

Antall nordmenn som ferierte 	 Gjennomr
i ferieomrAdet 	 snittlig 	 Samlet

antall 	 antall
Derav til- 	 ferietur- 	 ferietur-

I alt 	 reisende 	 Import- 	 dager i 	 dager i
(import- 	 andelen 	 ferie-	 ferie-
strommen) 	 omrAdet 	 omradet

Prosent

Ostlandet 	  590 000 	 200 000 	 34 	 13 	 750 000
Agder/Rogaland 	  220 000 	 140 000 	 64 	 14 	 300 000
Vestlandet 	  240 000 	 130 000 	 54 	 13 	 300 000
Trondelag 	  120 000 	 70 000 	 58 	 14 	 150 000

Nord-Norge 	  140 000 	 80 000 	 57 	 17 	 250 000

Hovedtrekkene i dette monsteret har vmrt det samme fra 1970 til 1982. Ostlandet har som ferie-

omrAde riktig nok fatt redusert andel av personer som tar hovedferietur om sommeren, slik at bare 29

prosent av dem som reiste bort sommeren 1982 ferierte pa Ostlandet mot 40 prosent i 1970. Ogsa Vest-

landet har mistet andeler av hovedferiestrammen og hadde i 1983 bare 12 prosent mot 22 prosent tolv ar
tidligere. Nord-Norge og Trendelag hadde imidlertid same andeler som tidligere.



41

Tauell 23. Personer pa lengste/nest lengste sommerferietur 1970 - 1982, etter ferieomrade. Prosent

Ferieomrade 
Lengste sommerferietur 	 Nest lengste sommerferietur 

1970 	 1974 	 1978 	 1982 	 1970 	 1974 	 1978 	 1982

I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100

Ostlandet  	 40 	 34 	 28	 29 	 51 	 41 	 33 	 42

Serlandetl  	 12 	 13 	 12 	 11 	 7 	 14 	 11 	 10

Vestlandet 1 	22	 18 	 17 	 12 	 17 	 19 	 21 	 17

Trendelag  	 6 	 7 	 8 	 6 	 5 	 7 	 8 	 7

Nord-Norge  	 8 	 8 	 9 	 7 	 6 	 6 	 7 	 5

Utlandet  	 12 	 20 	 26 	 35 	 15 	 12 	 16 	 18

Tallet ph personer som svarte  	 1 470 	 1 491 	 1 666 	 1 612 	 306 	 422 	 555 	 455

1 Rogaland ble i 1982 regnet til Sorlandet, i 1970, 1974 og 1978 til Vestlandet.

Nar Sorlandet/Vestlandet hadde noe frre personer ph hovedferietur sommeren 1982 enn 1970 og

1974, henger det sammen med at de to landsdelene sendte ut flere egne innbyggere til andre feriesteder

uten at det kom noen tilsvarende okning av strommen til landsdelene fra andre deler av Norge. Import-

strommen ble istedet noe redusert, slik at importandelen av de ferierende ph Sorlandet/Vestlandet sett

under ett ble som i 1974, som er det forste undersokelsesaret det finnes data om dette.

Ostlandsomrhdet derimot kompenserte en kende stroll] av egne innbyggere ut av landsdelen med

flere tilreisende fra andre deler av landet. Og derfor okte da ogsh importandelen blant dem som

ferierte ostph fra 17 prosent i 1974 til 34 prosent i 1982. Ogsh i Nord-Norge okte importandelen i

dette tidsrommet slik at strommen av egne innbyggere ph ferie ut av landsdelen ble oppveid av til-

reisende fra andre steder.

Tabell 24. Antall personer som pa lengste sommerferietur 1970, 1974 og 1982 ferierte i alike
ferieomrader. Importandeler for 1974 og 1982

Antall nordmenn som
ferierte i landsdelen 	 Importandelen

Ferieomrade

	

1970 	 1974 	 1982 	 1974 	 1982

Prosent

Ostlandet 	  600 000 	 630 000 	 590 000 	 17 	 34

Serlandetl 	  180 000

Vestlandet 1 	  33U 000) 	 570 000 	 460 000 	 59 	 61

Trondelag  	 90 00U 	 130 000 	 120 000 	 62 	 58

Nord-Norge 	  120 000 	 150 OUU 	 14U U00 	 4U 	 57

1 Se note til tabell 23.
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En nedgang i "markedsandelen" (tabell 23) behover imidlertid ikke bety at det ble fierre som

ferierte f.eks. pg Ostlandet malt i antall personer, siden det var flere nordmenn som dro pg hoved-

ferietur generelt i 1982 enn i 1970. Ser en mrmere pg volumet av ferierende i de,ulike landsdelene

finner en da ogsg at Ostlandet hadde omtrent like mange personer ph hovedsommerferie i 1982 som i 1970.

Trondelag og Nord-Norge hadde en vekst pa henholdsvis vet 30 og 15 prosent. Sorlandet/Vestlandet har

trolig hatt en nedgang pg om lag 10 prosent. Om det for Sorlandet/Vestlandets del er bare Vestlandet

eller bade Sorlandet og Vestlandet som har att noe fiErre hovedferie-turister om sommeren vet vi ikke.

Det er dessverre slik at Rogaland fylke ikke ble gruppert som en del av Vestlandet i 1982, men ble

regnet sammen med Agder-fylkene.

Endringene i volumet av hovedferieturer om sommeren kan dessuten were oppveid av endringen som

skjedde i volumet av tilleggsferier om sommeren. Tilleggsferiene okte ikke bare i antall, men ogsg ngr

det gjelder andelen av tilleggsferiene som ble tilbrakt i Norge. Ostlandet mistet riktignok
"markedsandeler" ogsg av tilleggsferiene (ned fra 51 til 42 prosent fra 197U til 1982), mens de andre

landsdelene stort sett opprettholdt sine andeler (se tabell 25).

Si den tilleggsferiene sommerstid okte i antall, og andelene som ferierte i de ulike landsdelene

ikke endret seg sh mye, betyr dette at alle landsdelene fikk en okt tilstromming av nordmenn pg til-

leggsferie fra 1970 til 1982. Denne okte tilstrommingen oppveide nedgangen pa hovedferietur. At

antall personer okte betyr imidlertid ikke at feriestrommene ogsg okte malt i ferieturdager, fordi en

nedgang i mere langvarige hovedferieturer bare blir delvis oppveid av en okning i de mer kortvarige

tilleggsferiene. Dessverre er ikke datamaterialet godt nok til a belyse dette. Men siden det er

Sorlandet/Vestlandet som har mistet mest av hovedferiene, er det rimelig a tro at en nedgang i samlet

antall norske feriedager er mest•sannsynlig i den delen av landet. Trondelag og Nord-Norge har mest

sannsynlig hatt en okning av norske feriedogn sommerstid fra 1970 til 1982, noe Ostlandet muligens ogsg

kan ha hatt, men i mindre grad.

Tabell 25. Antall prsoner som pi lengste og nest lengste sommerferietur 1970 og 1982 ferierte i ulike
ferieomrader i Norge. Endringer fra 1970 til 1982

Endring i antall nordmenn

	

Antall nordmenn som ferierte i landsdelen 	 som ferierte i landsdelen
Hovedsommer- 	 Nest lengste 	 fra 1970 til 1982 

Ferieomrade
	

ferieturen 	 sommerferietur 	 Hoved- 	 Nest
ferie- 	 lengste 	 I alt

1970 	 1982 	 1970 	 1982 	 turen 	 tur 

Ostlandet  	 600 000 	 590 U00 	 150 U00 	 240 000 	 -10 000 	 90 000 	 80 000

Sorlandeti  	 18U 001 	 460 000 	
20 0001 160 000 	 -50 000 	 90 000 	 40 000

Vestlandet1  	330 000	 50 000

Trondelag  	 90 000 	 120 000 	 20 000 	 40 000 	 30 000 	 20 000 	 50 000

Nord-Norge  	 120 000 	 140 000 	 2U 000 	 3U 000 	 20 000 	 10 000 	 30 000

1 Se note til tabell 23.

Den (kende strommen av feriefolk til utlandet har derfor ikke fort til mindre ferietrafikk i

Norge generelt. Veksten i utenlandstrafikken om hasten og vinteren er mer enn kompensert av den gene-

relle veksten i ferietrafikken. Og veksten i tilleggsferien om sommeren, som spesielt har vstrt lagt

til Norge, har kompensert for at hovedferiene om sommeren i storre grad er lagt utenlands.

At visse landsdeler spesielt mister egne innbyggere til utlandet pg ferietur om sommeren har

heller ikke medfort nedgang i ferietrafikken i disse landsdelene. okt mobilitet og mindre interesse

for a feriere i egen landsdel har okt feriestrommene internt i Norge. Strommen av innbyggere fra visse

landsdeler til utlandet er derfor kompensert ved tilgang av ferierende fra andre landsdeler.
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3.4. Reiselivsnxringens rolle 

De som reiser pa ferie er pr. definisjon borte 1 minst 4 netter sammenhengende og vii 1 dette

tidsrommet ha behov for a overnatte og fa mat, transport og ofte ogsa informasjon om de overnattings-

mulighetene og opplevelsesmulighetene som finnes. I mange tilfelle har de ferierende et valg mellom A

organisere overnatting, maltider, transport etc. selv, eller a soke hjelp fra andre som selger slike

tjenester til reisende, dvs. fra reiselivsmeringen.

I hvilken grad de ferierende kjoper overnattings-, transport- og bespisnings- og eller infor-

masjonstjenester avhenger av om de kjenner godt til det ferieomradet de vii besoke og hvilke muligheter

de har for 	 organisere nodvendige tjenester selv.

Alternativet til a organisere reisen selv er a soke profesjonell hjelp, enten ved 	 kjope noen

former for tjenester eller ved 8 kjope et mere komplett reiseopplegg hvor bade transport, overnatting,

mat og tildels opplevelsesprogram or inkludert. Slike "reisepakker" hvor det meste er ferdigorgani-

sert, kan bade were lagt opp for den individuelle reisende og for grupper av reisende som pa grunn av

sitt antall far stordriftsfordeler og lavere primer.

Slik profesjonell hjelp til a organisere hele reiseopplegg kan vi i Norge forst og fremst kjope

gjennom reisebyra, men ogsa gjennom turprodusenter som selger opplegg av ferieturer direkte til for-

brukerne.

Reisebyraenes rolle 

De norske ferieundersokelsene viser at de aller fleste nordmenn organiserer ferieturene sine

selv. Dette gjelder spesielt i sommerferiene hvor bare 17-18 prosent av de ferierende i 1978 hadde

kontakt med reisebyra for a fa opplysninger eller for a kjope tjenester.

Meget fa nordmenn, bare 1 prosent, nyttet reisebyraene til a fa opplysninger om feriemulig-

hetene alene. De som benyttet reisebyra brukte byraene forst og fremst til & kjope ferdig "pakketur"

eller a fa billettene til transporten de trengte til feriestedet.

A kjope bade transport no overnatting i form av en ferdig organisert "pakketur" var imidlertid

ikke vanlig. Bare 1-2 prosent av de nordmenn som drog pa sommerferie i 1978, som er det Aret vi har

opplysninger om dette fra, kjopte on individuell tur hvor bade reise og opphold var betalt pa forhand.

Noen flere, 5-7 prosent, kjopte en "pakketur", hvor hele reiseopplegget var organisert pa forhand med

henblikk pa at forbrukerne skulle reise sammen med andre (selskapsreise) og oppn& blunt annet de pris-

messige fordeler som ofte folger med slike opplegg.

Det var forholdsvis fa (4-8 prosent) om sommeren som kjopte bare billetter til reisen og ordnet

oppholdet selv, og omtrent ingen (under 1/2 prosent) valgte & sikre seg overnatting gjennom reisebyra

for ferieturen startet, og 8 ordne transporten selv (tabell 26).
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Tabell 26. Personer pa ferietur i ulike arstider 1978/79, etter om de hadde kontakt med reisebyra i
forbindelse med turen. Prosent

Kjopte en in- 	 Hadde
Kjopte 	 dividuell tur, 	 Fikk 	 ikke 	 Tallet
en 	 hvor bade reise Kjopte Kjopte 	 bare 	 Andre kontakt Uopp- pa per-

I alt "pakke- og opphold ble 	 bare 	 bare 	 opp- 	 svar 	 med 	 gitt 	 soner
tur" 	 betalt pa 	 reisen opphold lys- 	 reise- 	 som

forhand 	 ninger 	 byra 	 svarte

Sommeren 1978
Lengste
ferietur 	 100 	 7 	 2 	 8 	 0 	 1 	 1 	 82 	 0 	 1 666
Nest lengste
ferietur 	 100 	 5 	 1 	 4 	 0 	 0 	 1 	 83 	 5 	 555

Hasten 1978 	 100 	 27 	 3 	 8 	 0 	 1 	 0 	 60	 0 	 286

Julen 1978 	 100 	 4 	 2 	 16 	 0 	 0 	 0 	 78 	 - 	 203

Vinteren 1979 	 100 	 12 	 5 	 10 	 1 	 1 	 0 	 73 	 0 	 292

Pasken/April
1979  	 100 	 4 	 1 	 4 	 0 	 1	 0 	 90 	 - 	 705

Utenom den store feriesesongen om sommeren er det en storre andel som kjoper slike organiserte

reiseopplegg og profesjonelle tjenester som reiseselgerne tilbyr. Smrlig i forbindelse med hastens

ferieturer er det mange nordmenn som tar kontakt med reisebyra. pa den tid av aret reiste over 1/4 av

de nordmenn som drog ph ferietur med en ferdig "pakketur" hvor bade transport og innkvartering var

ordnet som en helhet med henblikk pa en gruppe av personer som reiser sammen. Men selv om hosten

organiserte de fleste (60 prosent) feriene sine selv, uavhengig av reisebyraene.

Forklaringen pa at de fleste nordmenn organiserer feriereisene sine selv, er nok at de kjenner

godt til feriestedet og har kontakter og muligheter til a ordne bade transport og overnatting pa egen

hand; f.eks. med egen bil og besok pa egen hytte eller hos slekt og venner. sa lenge ferien er lagt

til hjemlige trakter klarer de fleste derfor forberedelsene og organiseringen uten profesjonell hjelp.

I 1978/79 var det bare mellom 4 og 15 prosent av de ferierende som benyttet seg av hjelp fra

reisebyra nar de ferierte i Norge, avhengig av arstid. Det var forst og fremst hjelp til a skaffe

billetter de sokte.

De som reiste utenlands tok i vesentlig storre grad kontakt med reisebyra. Bortsett fra i

hovedferiene om sommeren - hvor halvparten av de ferierende organiserte ferien selv - var det mellom 60

og 80 prosent av de utenlandsferierende som sokte hjelp hos reisebyra ellers i aret.

Det de utenlandsferierende tok kontakt med reisebyra for, var forst og fremst a kjope en

"pakketur". Av alle nordmenn som reiste utenlands i pasken, om hosten eller vinteren 1978/79 kjopte

mellom 50 og 58 prosent pakketur i et reisebyra. I julen derimot var det flere som fikk hjelp til

skaffe billetter til selve reisen. Det er naturlig, for det er mange som reiser individuelt for a
besoke slekt og venner i utlandet ved juletider. (Tabell 27).
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Tabell 27. Personer pa ferietur i Norge/utlandet i ulike arstider 1978/79, etter kontakt med reise-
byra. Prosent

Hadde kontakt med reisebyra 
Kjopte indi- 	 Hadde 	 Tallet
viduell tur 	 ikke

c,
pa per-

I alt 	 hvor bade 	 Kjopte Kjopte Fikk 	 kontakt soner
Kjopte en 	 reise og 	 bare 	 bare 	 bare 	 med 	 som

"pakketur" 	 opphold var 	 reisen opp- 	 opplys- reise- 	 svarte
betalt pa 	 holdet flinger 	 byra
forhand

Ferietur i Norge 

Sommeren 1978
Lengste tur  	 100 	 - 	 - 	 5 	 - 	 - 	 94 	 1 226

Pasken 1979  	 100 	 - 	 - 	 3 	 - 	 - 	 96 	 648

Vinteren 1979  	 100 	 - 	 2 	 9 	 0 	 1 	 88 	 229

Julen 1978  	 100 	 - 	 - 	 14 	 - 	 - 	 85 	 175

Hosten 1978  	 100 	 1 	 1 	 7 	 1 	 - 	 90 	 157

Ferietur i utlandet   

Sommeren 1978
Lengste tur  	 100 	 26 	 4 	 8 	 1

Pasken 1979  	 100 	 50 	 7 	 11 	 5

Vinteren 1979  	 100 	 54 	 16 	 11 	 2

Julen 1978  	 100 	 25 	 7 	 32 	 -

Hosten 1978  	 100 	 58 	 6 	 9 	 -

2 48 	 432

25 	 56

17 	 63

36 	 28

23 	 129

Reisebyraene er ikke det eneste stedet hvor folk som skal pa ferie kan fa hjelp til a organi-

sere reisen og oppholdet i feriene. Flere andre typer av organisasjoner formidler ogsa turopplegg,

uten at de har reisebyra-betegnelsen i navnet sitt, f.eks. buss-selskap, ferjeselskap, direkteselgende

turoperatorer mv.

Det er ikke skilt klart mellom disse formene for turprodusenter og -formidlere i ferieunder-

sokelsen, og det kan derfor godt ‘4,,Ere at f.eks. en del av dem som oppga at de kjopte en "pakkereise" i

et reisebyra egentlig kjiapte den hos en direkteselgende turoperator (som ikke selger individuelle

reiser, billetter eller bare opphold.) Denne uklarheten i hva reisebyra-begrepet omfatter gjor at en

ikke ma benytte talimaterialet ukritisk.

Overnattingsbedriftenes rolle 

At nordmenn som ferierer ikke benytter reisebyraene i sterre grad, betyr imidlertid ikke at

forbrukerne organiserer reisene og oppholdene i feriene uten hjelp fra reiselivsmringen. En del av

dem benytter selvsagt tjenester fra reiselivsnzeringen, men kjoper da transport og innkvarteringstjen-

ester direkte hos reiselivsprodusentene.

De som ikke benytter seg av reiselivsnwringens ferietilbud ordner transporten selv med egen

bil, bat eller annet privat ferdselsmiddel og overnatter i egen eller Lint hytte eller hos slekt og

venner.
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Ferieundersokelsene har dessverre ikke vwrt utformet slik at en helt klart kan pavise overnat-

tingstilbydernes rolle. For de fleste overnattingsmatene er det nok imidlertid ganske klart om en har

med et kommersielt overnattingstilbud h gjore eller ikke. De som oppgav a ha feriert pa hotell, pen-

sjonat, gjestgiveri, campinghytte, ungdomsherberge, og i leid hytte o.l. har nok betalt for de over-

nattingstjenester de har nytt godt ay.

De som ferierer i egen eller lant hytte eller fritidshus og hos slekt og venner har nok ogsa

oftest kostnader i forbindelse med overnattingen, men "betalingen" skjer i slike tilfelle i andre

former og ut fra andre vurderinger enn ved bruk av de kommersielle overnattingstilbudene.

De som har feriert i telt og campingvogn kan bade ha bodd ph kommersielle campingplasser og

utenfor slike campingplasser, i hvertfall hvis campingen har funnet sted i Norge, Sverige og Finnland

hvor mulighetene for fri camping er ganske store. Vi vet ikke ut fra ferieundersokelsene hvor stor del

av teltingen og campingvogn-bruken som ble betalt eller som var gratis.

Uet ferieundersokelsene imidlertid viser er at nordmenn i stor grad organiserer overnattingene

i feriene selv uten bistand fra kommersielle overnattingsbedrifter. Om sommeren ordnet minst halv-

parten seg selv med overnattingen pa egen eller lant hytte eller hos slekt og venner. Denne andelen

var ends storre i pasken (74 prosent), og hele 92 prosent i julen, hvor de aller fleste nordmenn fe-

rierte hos slekt og venner.

Siden vi ikke vet hvor stor del av campingen som foregikk pa kommersielle campingplasser er det

noe usikkert hvor viktig overnattingstilbudene, og reiselivsuringens tilbud er. Litt avhengig av tid

pa aret ma en vel imidlertid kunne regne med at reiselivsmringens overnattingstilbud var det viktigste

for 25 til 45 prosent av de nordmenn som ferierte. Da ser vi bort fra juleferiene hvor bare 5 prosent

av de ferierende bodde kommersielt. (Tabell 28).

Tabell 28. Personer pa ferietur ulike arstider 1978/79, etter om viktigste overnattingsmate var blant
reiselivsnRringens tilbud, organisert av forbrukerne selv eller hos slekt og venner.
Prosent 

Viktigste overnattingsmate
Reiselivs- 	 Tel t, 	 E9en/
naeringens 	 camping- 	 lant
tilbudl 	 vogn	 hytte 

Tallet pa
Andre 	 personer
svar 	 som svarte

1 alt Hos
slekt,
venner

Sommeren 1978 
Lengste tur  	 100

	
28
	

16
	

23
	

28
	

4
	

1 666
Nest lengste  	 100

	
2U
	

15
	

24
	

31
	

11
	

555

Pasken 1979  	 100
	

22
	

3
	

45
	

29
	

1
	

705

Vinteren 1979  	 100
	

36
	

1
	

25
	

35
	

2
	

292

Julen 1978  	 100
	

5
	

10
	

82
	

1
	

203

Hasten 1978  	 100
	

43
	

2
	

16
	

37
	

2
	

286

1 ReiselivsnRringens overnattingstilbud omfatter her hotell, gjestgiveri, pensjonat, turisthytter,
camping- og hotellhytter, utleiehytter, ungdomsherberge o.l.

Tilbudene fra reiselivveringen om overnatting var vesentlig mere viktige for de som ferierte i

utlandet enn for de som ferierte i Norge. Det var bare mellom 20 og 35 prosent av dem som ferierte i

hjemlandet som overnattet kommersielt, litt avhengig av arstid for ferien, mens 65-80 prosent av dem

som ferierte i utlandet gjorde det.
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Denne forskjellen mellom de utenlands- og de Norges-ferierende nar det gjelder overnattingsmate

er pa mange mater rimelig. For innbyggerne i et land kjenner selvsagt i vesentlig storre grad til

venner og slektninger i sitt eget land som de kan feriere hos eller lane et feriebosted hos. Og det er

forst og fremst i hjemlandet at de aller fleste har skaffet seg eget fritidshus eller hytte. (Tabell

29.)

For reiselivsn&ringen i Norge og norske myndigheter og lokalsamfunn, er det imidlertid en

vesentlig forskjell om nordmenn bruker tjenester fra norske eller utenlandske overnattingsbedrifter.

1978/79 var situasjonen den at av alle nordmenn som tok seg ferie det aret og overnattet kommersielt

utenom camping, brukte 55-60 prosent tilbud fra norske overnattingsbedrifter, mens de ovrige 40-45

prosentene benyttet kommersielle overnattingstjenester i utlandet.

Tabell 29. Personer pa ferietur i Norge/utlandet i ulike arstider 1978/79, etter om viktigste over-
nattingsmate var blant reiselivsuringens tilbud, organisert av forbrukerne selv eller hos
slekt og venner. Prosent

Viktigste overnattingsmate 	 Tallet pa
I alt 	 Reiselivs- 	 Telt, 	 Ern/ 	 Hos 	 Andre 	 personer

mringens 	 camping- 	 lant 	 slekt, 	 svar 	 som svarte

	

tilbud 	 vogn 	 hytte 	 venner 

Ferietur i Norge 

Sommeren 1978
Lengste tur 	 . 	 100 	 21 	 13 	 30 	 31 	 4 	 1 226

Pasken/varen 1979  	 100 	 18 	 3 	 48 	 30 	 - 	 659

Vinteren 1979  	 10U 	 24 	 - 	 32 	 41 	 2 	 229

Julen 1978  	 100 	 4 	 ,	 12 	 84 	 1 	 175

Hasten 1978 .., 	 100 	 15 	 3 	 26 	 55 	 1 	 157

Ferietur i utlandet

Sommeren 1978
Lengste tur  	 100 	 44 	 23 	 3 	 18 	 4 	 440

Pasken/varen 1979  	 100 	 64 	 2 	 6 	 22 	 7 	 56

Vinteren 1979  	 10U 	 80 	 2 	 - 	 14 	 3 	 63

Julen 1978  	 100 	 25 	 -	 - 	 71 	 4 	 28

Hasten 1978  	 1UU 	 76 	 2 	 2 	 14 	 5 	 129

Konkurrerer norske og, utenlandske overnattingsbedrifter?

Det at feriestrommen av nordmenn til utenlandske overnattingsbedrifter er nesten like star som
strommen til norske overnattingsbedrifter, forteller bare noe om storrelsesforholdet mellom strommene,

og ikke noe om et eventuelt avhengighetsforhold mellom disse strommene. For det er ikke sikkert at

ettersporselen etter overnattingstjenester i Norge entydig blir pavirket av ettersporselen etter over-

nattingstjenester i utlandet. De nordmenn som f.eks. ferierer pa hotell i Syden kunne like gjerne ha

feriert ph egen hytte i Norge, som f.eks. A ha feriert pA et norsk hotell. At det er en viss sammen-

heng mellom nordmenns ferieturer til utlandet og nordmenns ettersporsel etter norske kommersielle over-

nattingstilbud er det imidlertid rimelig a anta.
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Hvis nordmenn ikke reiser mer pa ferie generelt, og den norske feriestrommen til utlandet raker,

ma nodvendigvis ferieovernattinger i Norge 0 ned. Og trolig vil en slik nedgang i ettersporselen ogsa

medfore en viss nedgang i ettersporselen etter de kommersielle overnattingsbedriftenes tilbud her

hjemme.

Fra 1970 til 1982 var imidlertid feriestrommen av nordmenn til feriemal i Norge - malt i ferie-

dager - omtrent den samme bade for sommerens og for paskens vedkommende, og ?Ate vesentlig i host- og

vinterferieperiodene. Bare i julen var det en mindre nedgang. En kan derfor ikke pavise at veksten i

utenlandsstrommen direkte har medfort en nedgang for norske overnattingsformer generelt i denne

perioden under ett.

Veksten i utenlandsstrommen kan imidlertid ha dempet den veksten som ellers ville ha kommet i

Norge og den kan ha foregatt pa direkte "bekostning" av visse overnattingsformer her hjemme i den grad

det er brukerne av bestemte overnattingsformer som spesielt har begynt a feriere utenlands. Endringer
i overnattingsstrukturen blant dem som tar ferie i Norge, kan imidlertid ogsa ha sammenheng med at

nordmenn i samme periode har skaffet seg flere hytter og campingvogner, har fatt onske om en bedre

kvalitet pa innkvarteringstilbudene, eller tilbud om Rye former for overnatting i feriene, f.eks. i

form av ferieleiligheter o.l.

Det er derfor vanskelig ut fra ferieundersokelsene a fastsla om det er strommen til utlandet

som eventuelt er arsaken til endringer i ettersporselen etter overnattingsbedriftenes tilbud her

hjemme. Det eneste ferieundersokelsene viser er at de nordmenn som valgte a to hovedferien om sommeren

i Norge, i omtrent like stor grad organiserte overnattingene selv pa egen hytte eller hos slekt og

venner i 1982 som i 1970. (Tabell 30.) I den grad veksten i utenlandsstrommen - som var spesielt stor

for hovedsommerferi ens del - hadde direkte konsekvenser, sa var de fordelt ganske likt bade pa reise-

livsbedriften og pa forbrukernes egenorganiserte overnattingsformer generelt. Dette gjelder imidlertid

hele tidsperioden 1970 - 1982 under ett, det kan vmre at effektene av utenlandsstrommen for reiselivs-

nmringen har blitt mer merkbar de siste arene. Det som er klart er at utenlandsstrommen i kende grad

har rettet seg mot reiselivsnmringens overnattingstilbud ute, mens stadig fmrre prosentvis bor hos

slekt og venner utenlands.

Tabell 30. Personer pa hovedferietur om sommeren i ulike ferieomrader i Norge, etter om de organiserte
overnattingen selv. 1970 og 1982. Prosent

Viktigste overnattingsmate 	 Tallet pa
Ferieomrade 	 I alt 	 Andre over- 	 personer

Egen hytte 	 Hos slekt, 	 nattings- 	 som svarte
venner 	 former

Nord Norge 	 1970  	 100 	 12 	 64 	 24 	 122

1982  	 100 	 15 	 58 	 27 	 118

Trondelag 	 1970  	 100 	 20 	 46 	 66 	 84

1982  	 100 	 29 	 45 	 74 	 98

Vestlandet 1 	1970  	 100 	 16 	 42 	 58 	 319

1982  	 100 	 22 	 42 	 64 	 190

Sorlandet1 	1970  	 100 	 16 	 29 	 45 	 175

1982  	 100 	 20 	 22 	 42 	 185

Ostlandet 	 1970  	 100 	 25 	 27 	 52 	 581

1982  	 100 	 24 	 25 	 49 	 469

1 Rogaland ble i 1982 regnet sammen med Sorlandet.



49

Tabell 31. Personer pa ferietur i Norge/utlandet om sommeren, etter om de organiserte overnattingen
selv. 1970 - 1982. Prosent  

viktigste overnattingsmate 	 Tallet pa
Andre over- 	 personer

Hos slekt, 	 Camping- 	 nattings- 	 som svarte
venner 	 vogn, telt 	 former

I alt
Egen hytte

Ferie i Norge 

	

Sommeren 1970  	 100 	 2U 	 36 	 18 	 26 	 1 282

	

1974  	 100 	 22 	 36 	 16 	 26 	 1 194

	

1978  	 100 	 20 	 31 	 13 	 37 	 1 226

	

1982  	 100 	 22 	 33 	 15 	 30 	 1 094

Ferie i utlandet

	

Sommeren 1970  	 100 	 2 	 29 	 28	 41 	 183

	

1974  	 100 	 2 	 16 	 28	 54 	 297

	

1978  	 100 	 1 	 19 	 25 	 57 	 432

	

1982  	 100 	 3 	 13 	 22 	 62 	 568

Transporttilbydernes rolle 

Pi samme mate som forbrukerne kan ordne overnatting selv i eget husvre eller hos slekt og

venner i ferien, kan de ferierende ogsa ordne transporten selv. Det mest aktuelle er a benytte privat-

bil, men til en viss grad kan det ere aktuelt 5 nytte andre framkomstmidler som husholdningene har til

radighet (sykkel, bat o.1.).

Jo lenger en skal reise pa kort tid og jo vanskeligere kjoreforhold, jo mindre sannsynlig er

det imidlertid at en bruker privatbilen. Alternativet er da heller a bruke offentlig tilgjengelige

transportmiddel som enten blir tilbudt av offentlige eller private transportselskap.

Sommeren 1978 brukte rundt 3/4 av dem som ferierte i Norge privatbil, mens omlag 20 prosent

nyttet buss, jernbane, bat, ferje, eller fly. I vinterhalvaret utenom pasken sank andelen som nyttet

privatbil noe, men ogsa da nyttet over halvparten egen bil pa ferieturene i hjemlandet.

Ogsa nordmenn som reiste pa ferie utenlands om sommeren brukte i vesentlig grad sin egen bil.

Andelen som nyttet privatbil utenlands sank imidlertid vesentlig i vinterhalvaret til mellom 7 og 20

prosent avhengig av ferieperiode. Mellom 80 og 9U prosent brukte m.a.o. offentlig tilgjengelig trans-

portmiddel nar de dro utenlands om hosten, i jul og paske, og i vintersesongen. (Tabell 32.)

Andelen som benyttet privatbil i feriene om sommeren i Norge har okt noe fra 1970 til 1982, i

takt med at flere nordmenn har skaffet seg egen bil. Andelen som brukte bilen utenlands okte ogsa noe,

spesielt fra 1978 til 1982 hvor strommen av nordmenn til de nordiske land okte spesielt mye. (Tabell

33.)

Ogsa for transporttilbydernes del er det derfor Zydelig at reiselivsmringen spiller en klart
mindre rolle enn de tilbud forbrukerne organiserer selv. Denne rollen er minst viktig nar nordmenn

ferierer hjemme i eget land. 3/4 av de nordmenn som ferierte i Norge ordnet i 1982 den viktigste

transporten pa egen hand.
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Tabell 32. Personer pa ferietur i ulike arstider i Norge/utlandet 1978/79, etter om viktigste
transportmiddel i ferien var offentlig eller privat. Prosent

I alt
Viktigste transportmiddel

Ottentlig, dvs.
buss, jernbane, 	 Privatbil
bat, ferje, fly  

Tallet pa
personer
som svarteAndre svar

Ferie i Norge 

Sommeren 1978
Lengste tur  	 100 	 20 	 75 	 5 	 1 226
Nest lengste  	 100 	 20 	 72 	 8 	 444

Pasken/varen 1979 	

• • 	

100 	 18 	 79 	 3 	 648

Vinteren 1979  	 100 	 37 	 62 	 1 	 229
Julen 1978  	 100 	 42 	 56 	 2 	 175
Hosten 1978  	 100 	 37 	 62 	 1 	 157

Ferie utenlands 

Sommeren 1978
Lengste tur  	 100 	 44 	 53 	 3 	 432
Nest lengste  	 100 	 56 	 41 	 3 	 85

Pasken/varen 1979  	 100 	 79 	 20	 1 	 56
Vinteren 1979  	 10U 	 90 	 1U 	 0 	 63
Julen 1978  	 100 	 82 	 18 	 0 	 28
Hasten 1978  	 100 	 92 	 7 	 1 	 129

Tabell 33. Personer pa ferietur om sommeren i Norge/utlandet 1970 - 1982, etter om viktigste
transportmiddel I ferien var offentlig eller privat. Prosentl

I alt
Vikti9ste transportmiddel 	 Tallet pa

Otfentlig, dvs.personer
buss, jernbane, 	 Privatbil 	 Andre svar 	 som svarte
bat, ferje, fly 

Ferie i Norge 

	

Sommeren 1970  	 100 	 28 	 70 	 2 	 1 282

	

1974  	 100 	 25 	 72 	 3 	 1 194

	

1978  	 100 	 2U 	 75 	 5 	 1 226

	

1982  	 100 	 19 	 77 	 4 	 1 094

Ferie i utlandet 

	

Sommeren 1970  	 100 	 42 	 55 	 3 	 183

	

1974  	 100 	 48 	 50 	 2 	 297

	

1978  	 100 	 43 	 54 	 3 	 432

	

1982  	 100 	 47 	 5U 	 3 	 568

1 Hovedferieturen.
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4. SOMMERFERIETURENE

Sommerferiene er de viktigste feriene for nordmenn. Det er pa den tid av aret de aller fleste

som ferierer reiser bort. Ug det er da de er lengst borte, bade 1 tid og ogsa ofte i aystand.

Sommerferiene har derfor fatt mest oppmerksomhet i ferieundersokelsene, bade i form av at flere ulike

sider ved feriene i den arstiden er blitt kartlagt, og ved at kartleggingen har vmrt mest systematisk

fulgt opp fra ar til ar.
Sommerferiene kan derfor ogsa nyttes til 8 belyse viktige sider ved ferieturene generelt som

datamaterialet for feriene i de andre arstidene i mindre grad belyser. Her skal volumet av

sommerferieturene forst belyses, samt sommerferienes ulike hovedformer.

4.1. Volumet av ferieturer om sommeren 1970 - 1982 

Sommerperioden dekker tilsammen 4 maneder fra og med 1. mai til og med 31. august, slik ferie-
undersokelsene definerer den. I 1982 tok vel 2/3 av den voksne norske befolkning seg minst en ferietur

lopet av denne perioden. Hver femte nordmann (19 prosent) reiste bort 2 eller flere ganger og var

porte minst 4 netter sammenhengende hver gang.

De nordmenn som tok seg mere enn en ferietur om sommeren tok vanligvis en noe lengre tur og

supplerte denne med en noe kortvarigere tur. Her vil den kortvarige turen oli kalt tilleggsferieturen,

mens den mest langvarige vil bli betegnet som hovedferieturen. De som tok seg bare en tur var ute pa
en hovedferietur.

I 1982 varte tilleggsferieturen om sommeren vel 1 uke (8 dager) mens hovedferieturen varte 2

uker (14 dager) i gjennomsnitt. Selv om antallet nordmenn som tar seg to sommerferieturer er ganske

stort, betyr den korte varigheten at tilleggsferiene ikke spiller sS stor rolle i sommerferietrafikken

totalt sett. Bare 14 prosent av de feriedagene nordmenn tilbrakte pS tur sommeren 1982 var i form av

tilleggsferieturer. Hovedferieturene stod for 86 prosent av ferieturdagene det aret. Hovedferieturene

var enda noe viktigere i 1970 hvor de stod for 91 prosent av turdagene. (Tabell 34).

Tabell 34. Antall personer og ferieturer om sommeren medregnet tilleggsturer, totalt antall
ferieturdager i Norge og 	 utlandet. 1970 - 1982

1970 	

1974 	

1978 	

1982 	

Tilleggs-
turenes
andel av
ferie-
turene

st.

18

22
24

22

Andel av Antall
befolk- 	 nord-
ningen 	 menn
pa 	 pa
ferie- 	 ferie-
tur 	 tur

Pst.

55 	 1 510 000 1 840 000

66 1 860 U00 2 390 UM
71 2 070 000 2 740 000

68 2 040 000 2 61U 000

28 300 000 	 9 	 25 000 000 3 300 000

32 100 WU 	 13 	 26 100 000 6 000 000
36 400 000 	 15 	 29 700 000 6 700 000

33 200 000 	 14 	 24 400 000 8 800 000

Antall
ferie-
tur-
dager

alt

Tilleggs-
turenes
andel av 	 Antall ferieturda er
ferietur- 	 I
dagene 	 Norge 	 utlandet

Antall
ferie-
turer
i alt

Til sammen okte sommerferieturene med snaut 5 millioner ferieturdager fra 1970 til 1982, en

okning pa 17 prosent, eller ca. 11/2 prosent pr. 5r. Omlag 60 prosent av denne veksten skyldtes at vel

1/2 million flere nordmenn tok hovedferietur i 1982 enn 1 1970, mens 4U prosent av veksten skyldtes at

snaut 250 000 flere nordmenn tok tilleggsferietur.

At veksten 1 hovedferieturdagene ikke ble storre skyldtes at varigheten av hovedferieturene

i gjennomsnitt gikk ned med 3 dager.
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Hele veksten i hovedferietrafikken om sommeren var rettet mot utenlandske feriemal. Antallet

av nordmenn sum tok hovedturen i Norge sommerstid endret seg ikke fra 1970 til 1982, mens antallet som

ferierte utenlands ble tredoblet fra ca. 180 000 til 710 000 personer. Si den varigheten av turene gikk

ned, betyr stagnasjonen av nordmenn som tok hovedferien i hjemlandet en nedgang i antall norske ferie-

turdager i hovedferien sommerstid i norske ferieomrader pa ca. 10 prosent.

Denne nedgangen i ferieturdager i hovedferien i hjemlandet ble i stor grad oppveid av at flere

nordmenn tok en tillegysferie i hjemlandet sommerstid. (label) 35).

Tabell 35. Antall personer og dager pa ferietur om sommeren og ferieturenes varighet i Norge og
utlandet. 1970 - 1982

Hovedferietur 	 Nest lengste tur

197U 	 1974 	 1978 	 1982 	 1970 	 1974 	 1978 	 1982

Andel pa ferietur, prosent  	 55 	 66 	 71 	 68 	 12 	 19 	 23 	 19

Antall nordmenn pa ferietur,
1 000 personer  	 1 510 	 1 860 	 2 070 	 2 040 	 330	 530 	 670 	 570

Andel av disse i utlandet, prosent  	 12 	 20 	 26 	 35 	 15 	 12 	 16 	 18

Antall pa ferietur i utlandet,
1 000 personer  	 180 	 370 	 540	 710 	 50 	 60 	 110 	 100

Antall pa ferietur i Norge,
1 000 personer  	 1 330 	 1 490 	 1 530 	 1 330 	 280	 470 	 560	 470

Gjennomsnittlig antall dager pr.
ferietur  	 17 	 15 	 15 	 14 	 8 	 8 	 8 	 8
Av disse, dager i utlandet  	 2 	 3 	 3 	 4 	 1 	 1 	 1

Antall ferieturdager i alt,
1 000 dager  	 25 700 	 27 900 	 31 000 	 28 600 	 2 600 	 4 200 	 5 400 4 600

Antall ferieturdager i utlandet,
1 000 dager  	 3 000 	 5 600 	 6 200 	 8 200 	 300 	 400 	 50U 	 600

Antall ferieturdager i Norge,
1 000 dager  	 22 700 	 22 300 	 24 800 	 20 400 	 2 300 	 3 800 	 4 900 4 000

4.2. Ferieturenes hovedformer om sommeren 

Nordmenns ferieturer om sommeren har mange former og det er vanskelig a gi en enkel presenta-

sjon av dem alle. To hovedformer for sommerferier skiller seg imidlertid ut. Den ene hovedformen

bestar i at en reiser bort fra hjemstedet og slar seg til ro i ferien pa ett sted for a ‘are der. De

som velger en slik "ligge stille"-ferie kan fa mere ro over ferien. I hvertfall skifter de ikke over-

nattingssted, men far vanligvis mere tid til andre opplevelser i ferien enn det a reise i seg selv.
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Den andre hovedformen for sommerferie er a la ferien %Imre en reise forst og fremst, hvor en

reiser til mange steder for 5 se og oppleve ulike miljoer og ferieattraksjoner. Det er vel denne form

for rundtur som har gitt opprinnelsen,til begrepet turist, dvs. en person som reiser rundt pa tur.

Ikke alle reiser imidlertid rundt til mange feriesteder pa samme ferieturen. Noen never seg med et mer

begrenset antall ferieoppholdssteder.

I ferieundersokelsene har en ikke skilt mellom de ferierende som reiser til noen fa eller

mange feriesteder. Hovedskillet i undersokelsene er trukket mellom de ferierende som velger a ligge i

ro pa ett sted, og de som reiser til to eller flere steder. De av feriefolket som ferierer p& ett sted

blir her omtalt som a vmre pa en "ligge-stille"-ferie, mens de som har reist til to eller flere steder

blir omtalt som a vimre pa en "rundreise" i ferien, noe som egentlig er upresist hvis det bare dreier

seg om noen fa steder.

Mange ulike faktorer avgjor om forbrukerne velger a dra pa en "rundreise" i ferien eller a
legge seg mer i ro pa ett sted. A reise rundt medforer for det forste muligheter til mere varierte

opplevelser i ferien. En kan lettere tilfredstille flere ulike onsker hos familiens medlemmer, og

eventuelt hos slekt og venner som en har forpliktelser til a besoke i ferien. En kan dessuten oppleve

Rye ferieattraksjoner, og nye omrader og land en ikke har opplevd for.

Rundtur innebmrer imidlertid ogsa en del okonomiske og praktiske problemer. A reise rundt

innebmrer vanligvis okte kostnader til selve reisen, noe forbrukerne kan legge vekt pa, ikke minst hvis

transportkostnadene er en stor og kende del av feriebudsjettet. En rundreise kan ogsa innebmre en okt

overnattingskostnad, for det er vanskeligere pa slike turer a to inn hos slekt og venner og pa egen

hytte o.l. og pa den maten redusere bokostnadene noe. A reise rundt innebmrer dessuten en viss

usikkerhet pa grunn av at en ikke alltid kan forutsette hvor en skal overnatte neste natt. Og ikke

minst de som har mindre barn, kan legge vekt pa de praktiske fordelene med a feriere pa ett sted.

I denne delen av analysen blir hovedvekten lagt pa de ferieturene som foregikk i Norge. De

utgjorde 2/3 av hovedferieturene i 1982. Og har storst betydning for norsk nmringsliv og samfunnsliv,

siden det er de nordmenn som ferierer i hjemlandet som etterspor norske feriegoder. Et mindre aysnitt

skal imidlertid ogsa belyse nordmenns sommerferier i utlandet.

Hovedferiene i Norge 

Ferieundersokelsene viser at de fleste nordmenn som tok hovedferien i Norge sommerstid valgte a
feriere pa ett sted. Uette betyr ikke nodvendigvis at de var helt i ro pa dette stedet, men at ferie-

stedet eventuelt var utgangspunkt for kortere turer i omradet rundt.

Andelen som ferierte pa et sted i Norge gikk ned fra 75 prosent i 1970 til 71 prosent i 1982,

en endring som er ganske beskjeden malt bade i prosent og antall personer. Tallene tyder pa at det ble

ca. 60 000 fmrre som hadde "ligge-stille"-ferie i hjemlandet. Det tilsvarer en nedgang pa ca. 1/2

prosent pr. ar fra 1970 til 1982. Siden antall personer som tok hovedferien i Norge ikke endret seg i

denne perioden, betyr det ogsa at antall nordmenn pa "rundreiser" i Norge okte med 60 000 eller ca.

1 1/2 prosent pr. ar.

En vekst i "rundreise"-trafikken har nok ikke vmrt ventet, for okte bensinpriser i 1970-5rene

forte til spadommer om at forbrukerne ville bli mer forsiktige med a reise rundt av okonomiske Brunner.

Nar "rundreise" i hjemlandet har okt i omfang som ferieform likevel, kan det ha sammenheng med at det

var vesenlig flere norske familier som hadde tilgang til privatbil i 1982 enn i 1970 (61 prosent av de

spurte hadde tilgang til privatbil i 1970, mot 82 prosent i 1982), slik at mulighetene til a reise

rundt ate vesentlig. Det ble dessuten 1/2 million flere nordmenn som tok sommerferie i denne perio-

den, og noen av disse ferierende hadde trolig et udekket behov for a se andre deler av landet enn de

hadde opplevd for.
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Safflig Ostlandet, Vestlandet og Nord-Norge mottok noen flere nordmenn pa "rundreise" i 1982 enn

i 197U. Med andre ord sank andelen som ferierte pa ett sted i disse landsdelene noe i denne perioden

(tabell 36).

Tabell 36. Andel av personer som pa lengste ferietur am sommeren ferierte pa ett sted i ulike
ferieomrader. 1970 - 1982. 	 Prosent

Ferieomrade 
Andel

1970 	 1974

70 	 77

67 	 82

69 	 71

73 	 76

82 	 80

ferie ett sted  

1978 1982

Nord-Norge 	

Trendelag 	

Vestlandet1 	

Sorlandet1 	

Ostlandet 	 

67

69

66

68

81

64

77

63

70

76

1 11982 ble Rogaland gruppert sammen med Agder-fylkene.

Ferieomrade

De som ferierte pa ett sted i Norge fordelte seg i stor grad slik innbyggerne i landet bor, med

vel halvparten pa ferie pa Ostlandet og rundt 10 prosent pa hver av de andre landsdelene utenom Vest-

landet. Vestlandet hadde 18 prosent av Norges innbyggere og 16 prosent av dem som ferierte pa ett sted

sommeren 1982.

De nordmenn som var pa "rundreise" i Norge den sommeren var i mindre grad tiltrukket av Ost-

landets ferieattraksjoner, og dro relativt sett mere til Serlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Agder-

fylkene og Rogaland var nok det mest attraktive relativt sett (tabell 37).

Tabell 37. Personer pa hovedferietur i Norge sommeren 1982 som ferierte pa ett eller flere steder,
etter ferieomrade. Prosent

n a

	

Ferieomrade besekt   	 personer Tallet pa
I alt Ost- 	 Agder, 	 Vest- 	 Tronde- Nord- pa 	 personer

	

landet Rogaland landet lag 	 Nor e ferietur som svarte

Ferietur ett sted 	  100 	 55 	 11 	 16 	 10 	 8 	 950 000
	

759

Ferietur to eller flere steder 	  100 	 37 	 18 	 23 	 8 	 14 	 380 000
	

302

Landsdel for bosted 

Innbyggere i Norge (15-74 ar) .. 100 	 50 	 12 	 18 	 10 	 10
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Arsaken til at de som ferierte pS ett sted i Norge fordelte seg pS de ulike landsdelene omtrent

slik bosettingen er, ligger nok i at "ligge-stille n -feriene i stor grad er knyttet til besok hos slekt

og venner, og til bruk av private hytter og fritidshus. Og slekt og venner, samt fritidshusene er

stor grad fordelt over landsdelene slik bosettingsmonstret er. Og derved gjenspeiler "ligge-stille li

-feriene det samme geografiske monsteret.

Overnattinisform

pet a overnatte i campinghytte og telt var spesielt "rundreise"-turistenes ferieform

sammenlignet med de nordmenn som var ph li ligge-stille"-ferie i Norge. De som var pa rundreise i Norge

brukte i det hele vesentlig mere camping-overnatting enn hytter og fritidshus. A bo pa hytte eller

fritidshus var imidlertid den vanligste overnattingsmaten for de nordmenn som ferierte pa ett sted

sommeren 1982 (44 prosent yjorde det). De som var pS rundreise bodde dessuten hos slekt og venner

nesten like stor grad som de nordmenn som ferierte mere fast ett sted i ferien.

De som ferierte i fritidsbat var meget fS, men la seg naturlig nok ikke til ett sted, men

reiste rundt med bhten til flere steder.

Norske hotell og pensjonat, gjestgiverier, motell 0.1. ble brukt av 11 prosent av dem som

reiste pa rundtur i Norge og 6 prosent av dem som ferierte mere fast ett sted. Campingvognene ble brukt

i like stor grad som alle de norske hotellene, pensjonatene og turisthyttene til sammen . (Tabell 38).

Tabell 38. Personer pa hovedferietur i Norge sommeren 1982 som ferierte pa ett eller flere steder,
etter viktigste overnattingsform. Prosent

Viktigste overnattingsmhte
Ferie 	 Ferie p&
pa ett 	 to eller
sted 	 flere

steder

I alt  	 1UU 	 100

Hotell (hotellhytter)  	 3 	 6

Pensjonat, gjestgiveri, kro, turistheim, turisthytte,
motell o 1 	 3 	 5

Campinghytte  	 2 	 14

Ungdomsherberge  	 0 	 0

Telt  	 4 	 12

Campingvogn  	 7 	 11

Egen hytte, fritidshus, leilighet  	 29 	 5

Länt hytte, fritidshus, leilighet  	 8 	 4

Leid hytte, fritidshus, leilighet  	 7 	 4

Fritidsbit  	 0 	 7
Hos slektninger  	 31 	 27

Hos venner, kjente, andre private  
	

4 	 4

Andre svar  
	

1 	 1

Tallet pa personer som svarte  	 757 	 301
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De som ferierte pa hotell, pensjonat o.1. i Norge i sommerferien 1982 og la fast der det meste

av ferien, hadde stort sett helpensjon. 7U prosent av dem stelte med andre ord ikke mat selv, men fikk

alt ordnet for seg. De som tok inn pa hotell, pensjonat, motell o.l. pa rundtur i Norge derimot, hadde

i storre grad bare frokost eller halvpensjon pa stedet. 15 prosent av de hotell/pensjonatferierende

laget maten selv. Dette var nordmenn som bodde ph hotellhytter eller motellhytter, dvs, hytter knyttet

til vanlige hotell, pensjonat o.l. og hvor de ferierende kan stelle seg selv. (Tabell 39).

Tabell 39. Personer pa hovedferietur til ett sted/flere steder i Norge sommeren 1982, som bodde pa
hotell, pensjonat, gjestgiveri, turisthytte, motell, motell-/hotellhytte o.1., etter hva
slags forpleining som var inkludert. Prosentl

Type forpleining 	Tallet
Spiste det 	 Laget 	 Pa
meste av 	 det 	 per-

Hel- 	 Halv- 	 Kun 	 maltidene 	 meste Andre soner
I alt pensjon pensjon frokost pa kafeer, 	 av 	 svar 	 som

restauranter 	 maten 	 svarte
de valgte selv selv

Ferierte ett sted  	 1UU 	 70 	 0 	 10 	 2U 	 30

Ferierte to eller flere steder 	 100 	 16 	 29 	 29 	 3 	 16 	 7 	 31

1 NB. Fa personer ble intervjuet.

Endringer i overnattingsmonsteret

Det har stort sett %eft sma endringer i hvordan nordmenn overnatter i feriere om sommeren nai l^

ferieturen er lagt til Norge. Spesielt yielder dette de som la hovedferien om sommeren til ett sted.

De som la i ro i Norge i ferien bodde riktignok noe mindre hos slektninger eller i lante/leide

fritidshus i 1982 enn i 1970. Til gjengjeld bodde de trolig noe oftere i egen hytte eller fritidshus,

noe som kan vere naturlig siden en del flere hadde hytte i 1982 enn 12 ar tidligere. Forandringene i

overnattingsvanene blant dem som valgte a feriere pa ett sted i Norge var imidlertid sma.

De som reiste pa rundtur i Norge overnattet i vesentlig storre grad anderledes i 1982 enn i

1970. Det har mrt en betydelig nedgang i andelen som ferierte i telt eller campingvogn, en nedgang

fra 43 til 23 prosent pa 12 ar. Da antall campingvogner okte vesentlig pa disse arene, ma en kunne

regne med at nedgangen i overnattingsandelen skyldes en enda storre nedgang i andelen som brukte telt

fra 1970 til 1982.

Mens telterne har sunket vesentlig i antall har det blitt flere som bodde pa pensjonat, gjest-

giveri, turisthytte, campinghytte o.1., og trolig er det bruken av campinghyttene som har okt mest. At
det har blitt muligheter til a leie hytter tilknyttet hotell, med selvstellsmuligheter kan viere en

forklaring pa at det kan ‘wre noen flere nordmenn som ferierte pa "hotell" i 1982 enn i 1970.

Det var dessuten flere som nyttet egen hytte pa slike "rundturer" i Norge i 1982 enn tidligere.

Arsaken er nok at noen flere kombinerer hytta med besok andre steder, blant annet hos slektninger. Og

denne tendensen til a feriere flere steder forklarer hvorfor det ogsa er noe flere som bodde hos slekt

og venner. At det er blitt flere som ferierte i egen bAt er bakgrunnen for at andelen som ferierte pa
"andre" overnattingsformer har okt noe fra 1970 til 1982 (tabell 40).



an a 	 a
soner pa 	 antall ferieturdager 

	
ferieturdager 	 Pa

ferietur 	 personer
til
	

I alt
	

Herav i 	 I alt 	 Herav i 	 som
utlandet
	

utlandet 	 utlandet 	 svarte

Utlandet i alt 	

Danmark, Sverige, Finland, Island

Nord- og Mellom-Europa ellers

Sor-Europa, Kanariefayene, Nord-
Afrika 	

Utlandet ellers 	

15 	 12 	 10 000 000 8 200 00U 	 552

13 	 9 	 4 300 000 2 900 000 	 268

15 	 14 	 2 00U 000 1 800 000 	 106

16 	 15 	 2 800 000 	 2 600 000 	 142

26 	 26 	 1 000 000 	 1 000 000 	 36

710 000

340 U0U

140 000

180 000

50 000
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Tabell 40. Personer pa hovedferietur i Norge om sommeren som ferierte pa ett sted/flere steder,
etter viktigste overnattingsform. 1970, 1982. Prosent

Pensjonat,
gjestgiveri,
ungdoms- 	 Tel t,

I alt Hotell herberge, 	 camping-
motell, 	 vogn
turisthytte,
campinghytte

Egen	 Leid/ 	 Tallet
hytte, 	 lant 	 Hos 	 Hos 	 pa
fritids- hytte, 	 slekt- ven- Andre per-
hus, 	 fritids- ninger ner 	 soner
leilighet hus, 	 som

leilighet 	 svarte

Ferierte ett sted

1970  
	

100
	

2 	 3 	 1U
	

26 	 19 	 34 	 5 	 1 	 966

1982  
	

1UU
	

3 1 	5	 11
	

29 	 15 	 30 	 4 	 1 	 759

Ferierte to eller
flere steder

1970  	 100 	 4 	 12 	 43 	 1
	

8 	 24	 3 	 5 	 304

1982  	 100 	 61 	 19 	 23 	 5 	 8 	 27 	 4 	 8 	 301

1 Omfattet i 1982 ogsa hotell-hytter.

Utenlandsferiene

Sommeren 1982 var det ca. 710 000 nordmenn i 15-79 ars alderen som la hovedferien til utlandet,

en okning pa ca. 290 prosent fra 1970 eller ca. 25 prosent flere pr. ar.
Ferieomrader. Nesten halvparten (49 prosent) av utenlandsferiene var den sommeren lagt til de

andre nordiske land, men en del av disse ferieturene til Danmark, Sverige og Finland var kombinert med

noen feriedager ogsa i Norge pa samme turen, slik at bare 35 prosent av nordmenns ferieturdager i

utlandet pa hovedferietur den sommeren var i nordiske land utenfor Norge.

Reisene utenfor Norden varte flere dager jo lengre unna Norge ferieturen gikk, og disse lang-

veis-feriene var i liten grad kombinert med feriedager i Norge. Selv om antall nordmenn som reiste til

Middelhaysomradet var bare vel halvparten sa mange som de som ferierte i Danmark, Sverige og Finland

tilbrakte sydenturistene derfor likevel nesten like mange dager i Syden som det nordmenn var pa ferie-

tur i de nordiske land utenom Norge. (Tabell 41).

Tabell 41. Antall personer pa ferietur til utlandet, ferieturdager pr. person og samlet antall ferie-
turer til ulike omrader i utlandet sommeren 1982
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Om lag halvparten (52 prosent) av de som tok hovedferien i utlandet sommeren 1982 ferierte

hovedsakelig pi ett sted. For de om lag 370 00U nordmenn som valgte "ligge-stille"-ferie i utlandet

var Middelhayslandene og de nordiske land de to viktigste ferieomradene med noe flere til Syden (41

prosent) enn til Norden (39 prosent). Spania var et like viktig reisemal som Danmark eller Sverige for

dem som ferierte mere i ro ett sted.

Na var de nordiske landene likevel det viktigste ferieomradet for nordmenn i utlandet den

sommeren. Det kommer av at nordmenn som reiser til de nordiske land i storre grad reiser dit pa rund-

tur enn for a ligge stille ett sted i ferien. Bare Danmark har like mange nordmenn pa "ligge-stille"-

ferie som pa "rundtur"-ferie. I Sverige og Finland er det 60-70 prosent flere nordmenn pa "rundtur"-

ferie enn som ferierer pa ett sted. Det var ogsa klart vanligere a reise rundt til flere steder nar

ferien ble lagt til Nord- og Mellom-Europa, sammenliknet med andre land utenfor Norden.

Middelhaysomradet derimot har forst og fremst besok av nordmenn som ferierer pa ett sted og

ikke reiser rundt. Sommeren 1982 var hele 93 prosent av nordmennene i Spania i hovedferien pa en

"ligge-stille"-ferie. For ferier i resten av Middelhaysomradet var "ligge-stille" andelen ca. 80

prosent.

Tabell 42. Personer pa hovedferietur til utlandet sommeren 1982 som ferierte pa ett sted/flere
steder, etter hvilket land de ferierte i. Prosent

TaTiFt-
Stor- Vest- Nord- 	 Spania, Sor- 	 Ut- 	 pa per-

I 	 Dan- Sve- Fin- brit- Tysk- Europa Mellom- Kanari- Europa, lan- soner
alt mark rige land tania land 	 ellers Europa oyene 	 Nord- 	 det 	 som

Afrika ellers svarte

Alle personer 	  100 	 18 	 26 	 5 	 5 	 4 	 2 	 9 	 10 	 16 	 6 	 552

Ferierte ett sted 	  100 	 17 	 18 	 4 	 4 	 1 	 1 	 7 	 17 	 24 	 6 	 293

Ferierte to eller
flere steder 	  100 	 19 	 35 	 7 	 5 	 6 	 2 	 12 	 2 	 6 	 6 	 259

De attraktive omradene for nordmenn som ferierte utenlands on sommeren var forst og fremst

kystomradene. Vel halvparten (52 prosent) av utenlandsstrommen i hovedferiene gikk til de kystnmre

omradene. I Middelhaysomrädet dro nesten 90 prosent av de ferierende nordmennene til kysten. Ogsa
de nordiske land var det kystomradene som tiltrakk mange (46 prosent). I Nord- og Mellom-Europa ellers

var det de storre byene som var mest attraktive. Og utenfor Europa dro noe over halvparten av de

ferierende nordmennene til byene. Meget fa nordmenn besokte utenlandske fjellomrader (1 prosent) og

skogstrakter (1 prosent). Tydeligvis er fjell og skog noe nordmenn ikke vil utenlands for a oppleve i
sommerferiene. (Tabell 43).
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Tabell 43. Personer pa hovedferietur til utlandet sommeren 1982 i grupper av ferieomrader, etter
natur pa feriestedet. Prosent

Type natur pi feriestedet 	 Tallet pa
I alt 	 Storre Kyst- 	 Fjell- Skogs- Innlandet personer

by 	 °wade °wade trakter ellers	 som svarte 

Alle personer  	 100 	 28 	 52 	 1 	 1 	 17 	 552

Danmark, Sverige, Finland, Island  	 100 	 28 	 46 	 1 	 3 	 21 	 268

Nord- og Mellom-Europa ellers  	 100 	 39 	 27 	 2 	 - 	 31 	 106

Sor-Europa, Kanarioyene og Nord-Afrika 	 100 	 12 	 87 	 - 	 - 	 1 	 142

utlandet ellers  	 100 	 56	 33 	 - 	 - 	 11 	 36

"Faste gjester"

Bare Sverige og Danmark mottok nordmenn som var virkelig "faste gjester" og som hadde feriert

pa same feriested i disse landene 10 ganger eller mer. Men denne strommen av nordmenn som hadde reist

dit sa ofte var forholdsvis liten (10-15 prosent). Flesteparten av de nordmenn som besokte Danmark (61

prosent) og mange pa besok til Sverige (52 prosent) hadde ikke feriert pa stedet tidligere. De som var

pi "ligge-stille"-ferie til Middelhayslandene utenom Spania, var i nesten 90 prosent av tilfellene pa
ferie for forste gang pa stedet. Dette betyr ikke at de aldri har ‘art i Syden for, men ikke pa det

stedet hvor de ferierte denne gangen. (Tabell 44).

Tabell 44. Personer pa hovedferietur til ett sted i utlandet sommeren 1982 i ulike ferieomrader,
etter om de har feriert pa stedet for eller ikke. Prosent

	

Ikke 	 	 Feriert pa stedet for 	 Tallet pa
I alt 	 tidligere 	 1 	 2-5 	 6-9 	 10 ganger 	 personer

gang 	 ganger 	 ganger 	 eller mer 	 som svarte

Alle personer  	 100 	 69 	 10 	 11 	 2 	 7 	 293

Danmark  	 100 	 61 	 12 	 12 	 6 	 8 	 49

Sverige  	 100 	 52 	 8 	 19 	 8 	 14 	 52

Mellom-Europa  	 100 	 75 	 20 	 5 	 0 	 0 	 20

Spania, Kanarioyene  	 100 	 68 	 10 	 18 	 2 	 2 	 50

Sor-Europa, Nord-Afrika  	 IUU 	 87 	 7 	 5 	 U 	 0 	 71
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Overnattingsform

Nar det er fa nordmenn som har feriert pa samme sted mange ganger i utlandet, kommer det selv-

sagt av at de fmrreste har en fast tilknytning til utlandet, i form av at de har mere slektninger der

eller feriebosted. Derfor velger da ogsa nordmenn a overnatte pa andre mater i utlandet enn i Norge i

feriene. Nar Ola Nordmann ferierer i de nordiske land, overnatter han forst og fremst pa en rimelig

mate. Camping og leie av hytte er viktigste overnattingsform. 55 prosent av dem som la hovedferie-

turen til andre nordiske land sommeren 1982, overnattet i telt, campingvogn, campinghytte eller leid

hytte. Telt var den viktigste av disse overnattingsformene.

Utenfor de nordiske land er det hotell som er viktigst, og i Middelhaysomradet overnattet hele

79 prosent av de norske ferierende pa hotell. 1/3 av dem som reiste utenfor var verdensdel bodde for-

ovrig hos slektninger. (Tabell 45)

Det er noen forskjeller mellom dem som reiser rundt til flere steder i utlandet og dem som

ferierer pa ett sted nar det gjelder overnattingsform.

De som valgte a ligge stille pa ett sted i Norden, brukte dobbelt sa ofte 5 leie seg hytte

eller fritidshus i forhold til de som reiste rundt. Og de som reiste rundt brukte dobbelt sa ofte a
ligge i telt som de som var pa "ligge-stille-ferie.

De som reiste rundt i Storbritania, Vest-Tyskland og Mellom-Europa ellers benyttet stort sett

telt eller pensjonat, gjestgiverier, moteller o.l. De som la fast ett sted i disse landene brukte til

gjengjeld i vesentlig storre grad a feriere hos slektninger. Forovrig var det sma forskjeller mellom

nordmenn som var "rundreise"-turister eller "ligge-stille"-turister nar det gjelder overnattingsform

som ble valgt.

Det var imidlertid klare forskjeller mellom hvordan nordmenn valgte a to en "ligge-stille"-

ferie om sommeren i Danmark og Sverige. For det forste var det omtrent ingen (under 1/2 prosent) som la

seg til ro pa campinghytter i Danmark, mens dette var en viktig ferieform for nordmenn som tok seg

"ligge-stille"-ferie i Sverige. Forklaringen er nok den enkle at campinghytter er det fa av i

Danmark.

Det var dessuten meget fa (2 prosent) som nyttet campingvogn som en slags hytte pa ett sted nar

de dro til Danmark. Dette var 10 ganger vanligere blant de nordmenn som ferierte i ro pa ett sted i

Sverige. Nordmenn som dro til Danmark og ferierte ett sted der, lei de dessuten i vesentlig storre grad

hytte eller fritidsbolig, eller tok inn pa gjestgiveri, pensjonat, kro o.l. enn nar ferien gikk til

Sverige (ca. 12 ganger oftere). (Tabell 46).
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Tabell 45. Personer pa hovedferietur til utlandet sommeren 1982 i grupper for ferieomrade, etter
viktigste overnattingsmate. Prosent

Vikti gste

Ferieomrade
Pensjonat,

I alt 	 Hotell 	 gjestgiveri,
(hotell- 	 kro, 	 Camping- 	 Ungdoms- 	 Telt 	 Camping-
hytter) 	 turistheim, 	 hytte 	 herberge 	 vogn

hotell o.l.

Danmark, Sverige, Finland,
Island  	 100 	 12 	 6 	 12 	 1 	 23 	 12

Nord- og Mellom-Europa ellers 	 100 	 31 	 10 	 2 	 4 	 15 	 2

Sor-Europa, Kanarioyene og
Nord-Afrika  	 100 	 29 	 5 	 - 	 1 	 4 	 2

Utlandet ellers  	 100 	 31 	 3 	 - 	 - 	 3 	 -

Tabell 46. Personer pa hovedferietur til ett sted i utlandet sommeren 1982 i grupper for ferie-
omrade, etter viktigste overnattingsform. Prosent

Viktigste

Ferieomrade
Pensjonat,

I alt 	 Hotell 	 gjestgiveri,
(hotell- 	 kro, 	 Camping- 	 Ungdoms- 	 Telt 	 Camping-
hytter) 	 turistheim, 	 hytte 	 herberge 	 vogn

hotell o.l.

Alle personer  	 100 	 47 	 4 	 4 	 0 	 6 	 4

Danmark  	 100 	 14 	 16 	 0 	 0 	 14 	 2

Sverige  	 100 	 8 	 0 	 15 	 0 	 14 	 21

Mellom-Europa  	 100 	 60 	 5 	 0 	 5 	 0 	 0

Spania, Kanarieoyene  	 100 	 86 	 U 	 0 	 0 	 2 	 2

Sor-Europa ellers, Nord-Afrika 	 100 	 89 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0
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overnattingsmate Tallet
Hos 	 pa per-

Cant hytte, 	 Leid hytte, 	 Hos 	 venner, 	 soner
fritidshus, 	 fritidshus, 	 Fritids- 	 slekt- 	 kjente, 	 Andre 	 som
leilighet 	 leilighet 	 bat 	 niger 	 andre 	 svar 	 svarte

private 

Egen hytte,
fritidshus,
leilighet

3
	

2
	

8
	

5
	

10 	 3 	 3 	 268

2
	

1
	

5
	

9 	 14 	 5 	 106

3 	 6 	 1
	

1 	 142

3 	 5 	 36
	

11
	

6 	 36

overnattingsmate Tallet
Hos 	 pa per-

Lant hytte, 	 Leid hytte, 	 Hos 	 venner, 	 soner
fritidshus, 	 fritidshus, 	 Fritids- 	 slekt- 	 kjente, 	 Andre 	 som
leilighet 	 leilighet 	 bat 	 niger 	 andre 	 svar 	 svarte

private 

Egen hytte,
fritidshus,
leilighet 

3 	 2 	 10 	 1 	 11 	 5 	 3 	 293

4
	

4 	 31 	 0 	 6 	 4 	 4 	 49

6
	

4 	 4 	 2 	 21 	 4 	 2 	 52

5
	

0 	 5 	 0 	 5 	 5 	 10 	 20

4
	

U 	 6 	 0 	 0 	 0 	 0 	 50

0
	

0 	 6 	 0 	 1 	 0 	 1 	 71
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Transportmiddel

De nordmenn som drog pa sommerferietur til Danmark og Sverige brukte i over 80 prosent av til-

fellene egen bil som transportmiddel. Ogsa de som dro til Finland og Vest-Tyskland brukte i stor grad

bil i ferien (rundt 70 prosent). Bilens rolle ble kraftig redusert nar hovedferien om sommeren gikk

til Middelhayslandene. Under 10 prosent av de ferierende reiste da i egen bil eller leid bil.

I Middelhaysomradet og pa feriene utenfor Europa er det i det alt vesentlige fly som er vik-

tigste transportmiddel. Hele 94 prosent av de nordmenn som tok hovedferien i Spania eller pa Kanari-

eyene sommeren 1982 reiste med fly.

Storbritannia star i en spesiell stilling pa grunn av sin eybeliggenhet, med forholdsvis fa
bilturister fra Norge (3U prosent), og relativt mange med bat (19 prosent). Ogsa til Storbritannia kom

imidlertid de fleste nordmenn med fly (48 prosent).

Buss ble brukt av fa (5 prosent), og forst og fremst ved besok i Finland, Vest-Tyskland og

Mellom-Europa ellers. Fritidsbat ble nesten bare nyttet ved besok i Sverige. (Tabell 47).

Tabell 47. Personer pa hovedferietur til utlandet sommeren 1982 i grupper for ferieomrade, etter
viktigste transportmiddel. Prosent

Tallet
Viktigste transportmiddel 	 pa per-

I	 Person- 	 Sykkel, soner
alt Buss Jern- Bat, 	 Fly bil, 	 Motor- Fritids- til 	 som

bane 	 ferje 	 leid bil sykkel bat 	 fots 	 svarte 

Alle personer 	  100 	 5 	 4 	 2 	 35 	 49 	 1 	 2 	 0 	 550

Danmark 	  100 	 3 	 5 	 6 	 3 	 81 	 2 	 0 	 0 	 98

Sverige 	  1UU 	 2 	 4 	 1 	 1 	 84 	 0 	 7 	 0 	 142

Finland 	  100 	 21 	 4 	 0 	 0 	 71 	 4 	 0 	 0 	 28

Storbritannia 	  100 	 0 	 0 	 19 	 48 	 30 	 4 	 0 	 0 	 27

Vest-Tyskland 	  100 	 16 	 11 	 0 	 5 	 68 	 0 	 0 	 0 	 20

Mellom-Europa ellers 	  100 	 20 	 6 	 0 	 32 	 40 	 2 	 0 	 0 	 50

Spania, Kanarioyene 	  100 	 0 	 0 	 0 	 94 	 6 	 0 	 0 	 0 	 54

Ser-Europa, Nord-Afrika 	  100 	 2 	 17 	 0 	 83 	 8 	 0 	 0 	 0 	 88

Utlandet ellers 	  100 	 3 	 0 	 3 	 83 	 11 	 0 	 0 	 0 	 36

14rmere om det norske overnattingstilbudets rolle i sommerferien 

I mange tilfelle vil nordmenn som skal feriere ikke i forste omgang velge mellom ulike typer av

overnattingsmater, men mellom a feriere i Norge eller i utlandet. Og sa blir ulike overnattingsmater

valgt avhengig av hvor en skal. Noen overnattingsmater blir mye brukt under ferier i Norge og lite i

utlandet, og omvendt, eller blir mye brukt uansett om ferien er i hjemlandet eller utlandet.
Pa hovedferieturene sommeren 1982 var det klart forskjeller mellom hvordan nordmenn overnattet

i Norge og utlandet. 95 prosent av de som overnattet pa egen hytte overnattet pa hytte i Norge, hvorav

Ostlandsomradet hadde 45-5U prosent. Bare fa prosent hadde overnattet pa egen hytte i utlandet. Ogsa

det a leie eller lane hytte var i 2/3 av tilfellene i Norge. Pa samme mate som 86 prosent av dem som

bodde hos slekt, var hos slektninger som bodde i Norge. Det er mulighetene for a bruke egen hytte og

besoke slektninger som selvsagt forklarer dette.

War sa mange nordmenn benytter hotell i utlandet skyldes det ikke mangel pa hotell-tilbud i

Norge, men at nar nordmenn drar til storre byer eller badesteder i utlandet, sa er hotell det beste

overnattingsalternativet der. Derfor bodde 84 prosent av de nordmenn som hovedsakelig overnattet pa
hotell i hovedferien sommeren 1982 pa utenlandske hotell. Bare 16 prosent ferierte pa norske hotell.

Ogsa telterne og brukerne av campingvogn ferierte i stor grad i utlandet, bare vel halvparten

av dem var i Norge (57 prosent). Det same gjelder for dem som overnattet pa pensjonat, gjestgiveri,

turisthytte, ungdomsherberge o.l. Nesten halvparten av dem (43 prosent) bodde hovedsakelig pa uten-

landske pensjonater, gjestgiverier, campinghytter, ungdomsherberger o.l. (Tabell 48).
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Tabell 48. Personer pa hovedferietur sommeren 1982 i grupper for viktigste overnattingsmate, etter om
ferieturen var i Norge eller utlandet. Prosent

Viktigste overnattingsmfte 
Pensjonat,

I 	 gjest- 	 Telt, 	 Eget 	 Leid/lant 	 Hos 	 Hos
alt Hotell giveri, 	 camping- fritids- 	 fritids- 	 Fritids- slekt- venner,

camping- 	 vogn 	 hus, hytte hus, hytte b5t 	 ninger kjente
hytte o.l. 

I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100

Norge  	 64 	 16 	 57 	 57 	 95 	 76 	 64 	 86	 60

Utlandet  	 36 	 84 	 43 	 43 	 5 	 24 	 36 	 14 	 40

De andre nordiske land spiller en ganske betydelig rolle for visse former for ferie sammen-

lignet med de enkelte landsdeler her hjemme. 1/3 av de nordmenn som drog pa ferietur med bat i 1982

tilbrakte sommerferien langs kystene i de nordiske land, trolig spesielt langs svenskekysten. Det var

like mange nordmenn som ferierte i bat der som pa Sorlandet.

Det var dessuten fl ere nordmenn som ferierte i telt og campingvogn i Danmark, Sverige og Fin-

land enn i noen av landsdelene i hjemlandet. 1/3 av de nordmenn som valgte denne ferieformen den som-

meren var pa besok i de andre nordiske land.

Omradene utenfor Norden spilte storst rolle som tilbydere av hotellferie. Nesten halvparten av

de nordmenn som ferierte pa hotell i hovedferien sommeren 1982 (49 prosent) bodde pa hotell i Middel-

haysomradet. (Tabell 49).

Tabell 49. Personer pa hovedferietur sommeren 1982 i grupper for overnattingsmate, etter ferieomr&de.
Prosent

Viktigste overnattingsmate 
Pensjo- 	 ieid,
nat,	 Telt, 	 Eget 	 Vint
cam- 	 cam- 	 fri- 	 fri- 	 Fri- 	 Hos 	 Hos

I alt 	 Hotell 	 ping- 	 ping- 	 tids- 	 tids- 	 tids- slekt- 	 venner,
hytte 	 vogn 	 hus, 	 hus, 	 bat 	 ninger 	 kjente
o.l. 	 hytte 	 hytte 

Antall personer ... 2 040 000 290 000 220 000 350 000 330 000 220 000 40 000 470 000 9U 000

Prosent

I alt  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100

Ostlandet  	 29 	 8 	 23 	 27 	 45 	 49 	 13 	 29	 23

Sorlandet  	 11 	 2 	 8 	 16 	 15 	 16 	 36 	 9 	 14

Vestlandet  	 12 	 6 	 14 	 6 	 16 	 5 	 10 	 20 	 9

Trendelag  	 6 	 0 	 5 	 4 	 11 	 3 	 0 	 11 	 6

Nord-Norge  	 7 	 0 	 7 	 4 	 7 	 3 	 5 	 17 	 9

Norden  	 17 	 15 	 28 	 34 	 3 	 15 	 36 	 7 	 13

Nord- og mellom-
Europa  	 7 	 15 	 10 	 6 	 0 	 3 	 0 	 3 	 21

Middelhaysomradet  	 9 	 49	 5 	 3 	 2 	 4 	 0 	 0 	 0

Utlandet ellers  	 2 	 5 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 4 	 6
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4.3. P4rmere om ferie pa ett sted i Norge om sommeren 

Ferieomrader besokt 

En stor del av de som ferierer pa ett sted pa hovedturen om sommeren, oppholder seg i samme

landsdel som de bor. Dette gjelder i noe mindre grad personer bosatt pa Vestlandet og i Trondelag enn

de som bor i andre landsdeler. Sommeren 1982 var andelene henholdsvis ca. 50 og ca. 65 prosent. De

som drog til andre landsdeler for a feriere pa ett sted, reiste forst og fremst til Ostlandet (tabell

5U).

Tabell 50. Personer pa hovedferietur til ett sted i Norge sommeren 1982 i grupper for bostedslandsdel,
etter ferieomrade. Prosent

Bostedslandsdel
Ferieomrade besokt 	 Tallet pa

I alt 	 personer
Ost- 	 Agder, 	 Vest- 	 Tronde- 	 Nord- 	 som svarte
landet 	 Rogaland 	 landet 	 lag 	 Norge  

Alle  	 100 	 55 	 11 	 16 	 10 	 8 	 759
Ostlandet  	 100 	 66 	 14 	 10 	 6 	 5 	 418

Agder og Rogaland  	 100 	 17 	 64 	 15 	 4 	 1 	 85

Vestlandet  	 100 	 31 	 8 	 51 	 6 	 4 	 118
Trondelag  	 100 	 25 	 8 	 4 	 49 	 14 	 77

Nord-Norge  	 100 	 23 	 2 	 5 	 5 	 66 	 61

Kystomradene var uten sammenligning de omradene som tiltrakk seg flest nordmenn som onsket

feriere pa et sted i hovedferien om sommeren. Tallet pa ferieturdager tilbrakt i kystomradene sommeren

1982 var 5 ganger sa stor som i fjellomradene, og 6 ganger sa stort som i byomradene. Begrepet kyst-

omrade er her definert som omradet inntil 3 km i fra kysten.

Kystomradet var den dominerende ferieattraksjonen pa Sorlandet og i Rogaland. 84 prosent av de
som ferierte pa ett sted i Agder/Rogaland holdt til ved kysten sommeren 1982. Bare 1 prosent av dem
drog til fjells.

Fjellomradene var vesentlig viktigere for dem som ferierte pa ett sted pa Ostlandet eller i

Trondelag (17 og 16 prosent). Skogstrakter var nesten like attraktive pa Ostlandet som fjellet, mens
det a feriere fast i byomrader tiltrakk seg rundt 10 prosent generelt, og var relativt sett viktigst

for dem som ferierte i Trondelag. (Tabell 51).

Tabell 51. Personer pa hovedferietur i Norge sommeren 1982 som ferierte ett sted i ulike landsdeler.
Antall personer og dager pa tur og fordeling etter type natur pa feriestedet

Ferieomrade

Zjennom- 	 Samlet 	 Ferieturdager tilbrakt i ulike
Antall 	 snittlig 	 antall 	 typer natur pa feriestedet. Prosent 
personer 	 antall 	 ferie-
pa ferie- ferietur- 	 tur- 	 I alt By Kyst- 	 Fjell Skogs- 	 Innlandet
tur 	 dager 	 dager 	 comrade 	 trakter ellers 

Alle  	 950 000 	 14 	 13 300 000 	 100 	 9 	 56 	 12 	 7 	 16
Ostlandet  	 450 000 	 14 	 6 300 00U 	 100 	 8 	 46 	 17 	 12 	 17
Agder/Rogaland  	 160 000 	 14 	 2 300 000 	 100 	 8 	 84 	 1 	 3 	 5
Vestlandet  	 150 000 	 14 	 2 100 000 	 100 	 9 	 64 	 9 	 1 	 17
Trondelag  	 90 000 	 13 	 1 200 000 	 100 	 15 	 39 	 16 	 6 	 23
Nord-Norge  	 100 000 	 17 	 1 600 000 	 100 	 10 	 59 	 8 	 5 	 19
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Overnattingsform 

De som reiste til Vestlandet, Trondelag og Nord-Norge og slo seg til fast ett sted, besokte i

meget stor grad slektninger og overnattet der. Slektsbesok var vesentlig mindre viktig pa Ostlandet og

Sorlandet. Det som sErpreger feriene ostpa og sor-vestpa, er den relativt store andelen som bor fast i

telt, campingvogn og i leid eller lint hytte. Det var 1U ganger vanligere a ligge i telt pa Sorlandet

enn i Trondelag, Vestlandet og i Nord-Norge. Og det var vel 10 ganger vanligere a leie hytte nar en

ferierte ett sted pi Ostlandet enn hvis en ferierte i Nord-Norge eller i Trondelag. De som la i ro pa
hotell, pensjonat o.1., gjorde det forst og fremst nar ferien var lagt til Ostlandet eller Vestlandet.

(Tabell 52).

Tabell 52. Personer pa hovedferietur til ett sted i Norge sommeren 1982 i ulike ferieomrader, etter
viktigste overnattingsform. Prosent

Pensjo-
nat, 	 Hytte, fri-
gjest- 	 tidshus, 	 Hos
giveri, 	 leilighet

Ho- 	 kro,
tell, turist- 	 Ung-

   Tallet
pa

Ferie- 	 I (ho- heim, 	 Cam 	 doms- 	 Cam- 	 Fri- 	 per-
°wade 	 alt tell- turist- ping- her- Telt ping- 	 tids- 	 soner

bat 	 Ven- 	 somhyt- hytte, hytte berge 	 vogn
te) 	 fjell- 	 Egen Lant Leid 	 Slekt- ner, Andre svarte

ninger kjen-stue,
motell, 	 te
motell-
hytte

Alle 	  100 	 3 	 3 	 2 	 U 	 4 	 7 	 29 	 8 	 7 	 0 	 30 	 4 	 1 	 759

Ostlandet 	  100 	 5 	 3 	 2 	 0 	 5 	 9 	 29 	 11 	 11 	 - 	 21 	 4 	 1 	 358

Agder/
Rogaland 	  100 	 1 	 5 	 3 	 1 	 10 	 12 	 27 	 11 	 7 	 2 	 15 	 4 	 2 	 130

Vestlandet 	  100 	 3 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 33 	 4 	 3 	 1 	 48 	 4 	 0 	 120

Trondelag 	  100 	 0 	 1 	 4 	 0 	 1 	 5 	 36 	 5 	 1 	 0 	 40 	 4 	 1 	 75

Nord-Norge 	  100 	 U 	 1 	 4 	 1 	 0 	 1 	 21 	 4 	 1 	 0 	 63 	 1 	 1 	 76

ReiselivsnEringens tilbud om overnatting var klart mest benyttet blant de nordmenn som ferierte

i Agder/Rogaland og pa Ostlandet. Dette tilbudet omfatter campinghytter, utleiehytter, overnatting pa
hotell, pensjonat, gjestgiveri, motell o.l. At det relativt sett var storst ettersporsel blant de som
ferierte pa Ostlandet og i Agder/Rogaland, kan ha noe sammenheng med at feriefolket som besokte disse

landsdelene i mindre grad hadde feriert der tidligere. Mens under 10 prosent av de ferierende

Trondelag og Nord-Norge var forstegangsbesokende, hadde hele 32 prosent av de som ferierte pa ett sted

pa Sorlandet og i Rogaland ikke feriert pa stedet tidligere. I de andre landsdelene var det vanligere

at feriefolket kom tilbake flere ganger. I Trondelag og Nord-Norge hadde over 2/3 hatt ferie pi samme

sted mere enn 5 ganger tidligere. (Tabell 53.)
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Tabell 53. Personer pa hovedferietur pa ett sted i ulike landsdeler i Norge sommeren 1982, etter hvor
mange ganger de tidligere hadde feriert der. Prosent

Antall ganger tidligere 	 Andel av alle
feriert pa stedet 	 Tallet pa ferierende

I	 Ikke 	 1 	 2-5 	 6-9 	 10 ganger personer 	 som ferierte
alt 	 tidligere 	 gang 	 •an er 	 ganger 	 og mere 	 som svarte pa ett sted

Pst.

Alle  	 100 	 22

Ostlandet  	 100 	 25

Agder, Rogaland  	 100 	 32

Vestlandet  	 100 	 17
Trondelag  	 100 	 9
Nord-Norge  	 100 	 9

7 	 16 	 7 	 48 	 757

7 	 17 	 6 	 45 	 356

6 	 8 	 8 	 36 	 130

8 	 16 	 7 	 53 	 120

9 	 11 	 7 	 64 	 75
5 	 21 	 11 	 54 	 76

71

76

70

63

77
64

At det var fl ere "nye" ferierende som besokte Sorlandet i 1982 enn i de andre landsdelene er

nok viktig forklaring pa endringene i overnattingsmonstret pa Sorlandet fra 1970 til 1982. Disse "Rye"
ferierende pa Sorlandet og i Rogaland har nok i liten grad hatt varige forbindelser med landsdelen i

form av slekt der. Derfor er det ogsa en klar nedgang i andelen som bodde hos slektinger fra 1970 til

1982. Og istedet har de "nye" ferierende tatt inn pa rimelige overnattingssteder, som campinghytter,

motell, gjestgiveri, pensjonat o.1., som derfor har fatt en klar vekst i ettersporselen.

Endringer i overnattingsform 

De nordmenn som ferierte pa ett sted pa Ostlandet, endret i liten grad sine overnattingsvaner

fra sommeren 1970 til sommeren 1982. Mens de som ferierte i andre landsdeler i kende grad nyttet egne

hytter, var det ingen nevneverdige endringer i bruken av egne hytter og fritidshus blant dem som feri-

erte ostpa. De som ferierte pa Vestlandet hadde i enda storre grad stabil tilknytting til landsdelen i

1982 enn i 1970 - i form av slekt eller eget fritidshus. De som ikke hadde slik tilknytting til Vest-

landet reiste tydeligvis andre steder, og trolig forst og fremst til Ostlandet eller sorover til Sew-

landet eller Danmark. Derfor sank andelene som ferierte fast ett sted pa Vestlandet i lant eller leid

hytte, og i telt eller campingvogn, mens andelen som bodde hos slekt og venner eller i eget fritidshus
okte. (Tabell 54.)

Generelt sett var det imidlertid relativt sma endringer i nordmenns overnattingsmonster fra

1970 til 1982 nar de ferierte i hjemlandet pa "ligge-stille"-ferie.



1 igs e over-
nattingsform 

Alle personer  
	

100

Hotell  	 100

Pensjonat, gjestgiveri, motell o.l. 	

• •	

100

Campinghytte  	 100

Telt  	 100

Campingvogn  	 100

Egen hytte  	 100

Lint hytte  	 100

Leid hytte  	 100

Hos slekt  	 100

Hos venner  	 100

a, 	 a,
absolutt 	 kanskje

	
Nei

77
	

15
	

9
	

754

65
	

15 	 20 	 20

80
	

5 	 15 	 20

18

63 	 31 	 6 	 32

80 	 14 	 5 	 56

93 	 6 	 1 	 221

69 	 21 	 1U 	 62

85 	 10 	 6 	 52

65 	 20 	 15 	 230

70 	 15 	 15 	 27

Tallet pa per-
soner som svarteI alt

69

Tabell 54. Personer pi hovedferietur til ett sted i Norge om sommeren i ulike ferieomrider, etter
viktigste overnattingsform. 1970, 1982. Prosent

I alt

Pensjo-
nat, 	 Lint/ 	 Tal-
gjest- 	 I egen leid 	 Hos 	 let

I alt Hotell giveri, 	 Telt, 	 hytte, hytte, Hos 	 ven- 	 pg
ungdoms- cam- 	 hus, 	 hus, 	 slekt- ner, 	 Annet per-
herberge, ping- 	 lei- 	 lei- 	 ninger kjen- 	 soner
motell, 	 vogn 	 lighet lig- 	 to 	 som
camping- 	 het 	 svarte
hytte 

	

Alle personer 197U .... 	 10U 	 2 	 3 	 10 	 26 	 19 	 34 	 5 	 1 	 966

	

1982 .... 	 100 	 3 	 5 	 11 	 29 	 15 	 30 	 4 	 1	 759

Ostlandet 	 1970 .... 	 100 	 3 	 2 	 12 	 31 	 25 	 24 	 3 	 1 	 478

	

1982 .... 	 100 	 5 	 5 	 14 	 29 	 22 	 21 	 4 	 1 	 358

Sorlandet 1 	1970 ....	 100 	 2 	 2 	 19 	 21 	 20 	 33 	 2 	 1 	 127

	

1982 .... 	 100 	 1 	 9 	 22 	 27 	 18 	 15 	 4 	 4 	 130

Vestlandet2 	1970 .. . .	 100 	 1 	 6 	 6 	 23 	 14 	 43 	 6 	 2 	 220

	

1982 .. . . 	 100 	 3 	 4 	 3 	 33 	 7 	 48 	 4 	 1 	 120

Trondelag 	 1970 .... 	 100 	 2 	 0 	 2 	 30	 9 	 52 	 5 	 0 	 56

	

1982 .... 	 100 	 0 	 5 	 6 	 36 	 6 	 40 	 4 	 1 	 75

Nord-Norge 	 1970 .... 	 100 	 0 	 4 	 5 	 17 	 4 	 61 	 9 	 1 	 85

	

1982 .... 	 100 	 0 	 6 	 1 	 21 	 5 	 63 	 1 	 1 	 76

1 Sorlandet omfatter: 1970 kun Agderfylkene; i 1982 Agder og Rogaland. 2 Vestlandet omfattet i 1982
ikke Rogaland.

De aller fleste av dem som hadde feriert fast ett sted i Norge i hovedferien 1982 onsket

forevrig a feriere pi samme maten ogsi neste ar (77 prosent). Bare 9 prosent hadde helt klare onsker

om noe annet.

Det var de som hadde feriert pa egen hytte eller leid hytte, og de som hadde bodd pi pensjonat,

gjestgiveri o.l. eller i campingvogn som i storst grad onsket a feriere pi samme maten aret etter. De

som i storre grad var usikre var de som hadde feriert pi ett sted pa hotell, i telt, i campinghytte

eller hos slektninger, men ogsi for disse ferieformene var det et klart flertall som absolutt kunne

tenke seg a reise pi samme type ferietur ogsi neste ar (tabell 55).

Tabell 55. Personer pa hovedferietur i Norge til ett sted sommeren 1982 i grupper for overnattings-
mate, etter om de ville reise pa samme type ferietur ogsi neste ir. Prosent
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Omtrent en tredjedel av dem som hadde vmrt pa ferie ett sted i Norge den sommeren, kunne

imidlertid like gjerne tenke seg en annen overnattingsform enn den de brukte. Spesielt de som hadde

feriert i telt i hovedferien kunne tenke seg noe annet, mens de som hadde feriert i egen hytte eller

hos slekt og venner i forholdsvis liten grad tenkte seg alternativ. Mens bare ca. 25 prosent av hytte-

og slektsbesokende hadde andre overnattingsformer i tankene, kunne hele 78 prosent av telt-liggerne

tenke seg noe annet. (Tabell 56.)

Tabell 56. Personer pa hovedferietur til ett sted i Norge sommeren 1982 i grupper for overnattings-
mate, etter om de like gjerne kunne tenke seg en annen overnattingsform enn den de brukte.
Prosent

Viktigste overnattings-
mate sommeren 1982

Kunne tenke seg annen
overnattingsmate 	Tallet pa per-_

soner som svarte
I alt
	

Ja 	 Nei

Alle  	 100 	 33 	 67 	 757

Hotell  	 100 	 30	 70 	 20
Pensjonat, gjestgiveri, motell o 1 	 100 	 38 	 62 	 21
Campinghytte  	 100 	 18
Telt  	 100 	 78 	 28 	 32
Campingvogn  	 100 	 5U 	 50 	 56
Egen hytte, fritidshus  	 100 	 23 	 77 	 221
Lint hytte, fritidshus  	 100 	 32 	 68 	 64
Leid hytte, fritidshus  	 100 	 43 	 57 	 51
Hos slekt  	 100 	 26 	 74 	 227

Hos venner  	 100 	 56 	 34 	 27

Det telt-liggerne forst og fremst kunne tenke seg var campinghytte, campingvogn og a leie hytte

eller fritidshus, mens de ikke nevnte verken hotell eller egen hytte eller fritidsbat. For de som

hadde feriert i campingvogn - og kunne tenke seg noe annet - var det imidlertid campinghytte, egen

hytte og fritidsbSt som var mest aktuelle alternativ. De som hadde tatt hovedferien sommeren 1982 pa
hytte i "ligge-stille" ferien tenkte seg forst og fremst ferie pa hotell - eller i telt.

Det er interessant at nesten ingen av dem som kunne tenke seg en annen overnattingsform, nevnte

slekt og venner som et alternativ. (Tabell 57.)
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Tabell 57. Personer ph hovedferietur til ett sted i Norgesommeren 1982 som like gjerne kunne tenke
seg a bruke en annen overnattingsform, etter hvilken overnattingsform de tenkte pa.
Prosentl

	

Egen 	 'ant Leid 	 Hos
Ho- 	 hytte, hytte, hytte, 	 ven- 	 Tal-
tell Pensjonat, 	 Ung- 	 fri- 	 fri- 	 fri- 	 ner, 	 let

I 	 (ho- gjestgiveri, Cam- doms- 	 Cam- tids- tids- tids- Fri- kjen- An- pa
	alt tell- kro, turist- ping- her- Telt ping- hus,	 hus, 	 hus, 	 tids- te, 	 dre per-

hyt- heim, turist- hytte ber- 	 vogn lei- 	 lei- 	 lei- 	 bat 	 andre 	 soner
ter) hytte, motell 	 ge 	 lig- 	 lig- 	 lig- 	 pri- 	 som

	

het 	 het 	 het 	 vate 	 svarte

Alle 	  1UU 28 	 9 	 16 	 1 	 21 	 6 	 6 	 2 	 5 	 6 	 U 	 1 	 251

Telt 	  1UU 0 	 12 	 36 	 4 	 0 	 20 	 0 	 0 	 24 	 0 	 0 	 0 	 25

Camping-
vogn 	  100 11

Egen hytte 100 35

Lant hytte 100 33

Leid hytte 100 50

Hos slekt 100 27

4 	 25 	 0 	 11 	 0 	 25 	 7 	 4 	 14 	 0 	 0 	 26

10 	 6 	 0 	 29 	 6 	 0 	 0 	 0 	 14 	 0 	 0 	 51

5 	 10 	 0 	 29 	 10 	 5 	 0 	 5 	 5 	 0 	 0 	 21

9 	 0 	 0 	 36 	 0 	 0 	 0 	 0 	 5 	 0 	 0 	 22

12 	 22 	 2 	 12 	 8 	 7 	 5 	 5 	 0 	 0 	 0 	 60

1 NB. Fa intervjuobjekt og usikre tall.

4.4. Nxrmere on "rundtur"-ferie i Norge 

Sommeren 1982 valgte ca. 380 000 voksne nordmenn (15 - 74 ar) 5 to hovedferieturen i form av en

reise i Norge hvor de besokte to eller flere feriesteder, her ogsa rundreiser i hjemlandet.

For enkelhets skyld blir disse ferieturene benevnt som rundtur-ferier i Norge, men trolig er

. bare en del av disse feriene rundturer i mer streng forstand. Hvor stor andel av disse ferieturene som

begrenset seg til besok til to eller et fatal"! steder vet vi ikke, men det er godt mulig at en storre

del av rundturen egentlig begrenset seg til noe lenger opphold pa et par feriesteder. F.eks. kan flere

av de ferierende ha nyttet samme ferieturen til a besoke slektninger ett sted en uke og sa reist pi

egen hytte et annet sted resten av ferien.

Ferieomrader besokt 

Hvor disse "rundturene" har gatt i Norge er bare delvis kartlagt i ferieundersokelsene. Skulle

reiserutene ‘art kartlagt fullstendig burde en hatt oversikt over alle de ferieomradene som var besokt,

enten i form av alle landsdelene som var besokt, fylkene eller andre inndelinger av ferieomrader. I

ferieundersokelsene har en istedet noyd seg med a registrere hvilken av de besokte landsdelene som la
lengst unna den landsdelen hvor intervjuobjektene var bosatt.

Hvor stor andel av ferieturene som ble tilbrakt i den "fjerneste" ferielandsdelen vet vi ikke.

Det eneste vi vet er at en del av turen er tilbrakt der. I en del tilfeller kan denne registrerings-

metoden viRre problematisk. For en del av dem som var pa rundtur kan ha tilbrakt det meste av ferie-

turen i andre landsdeler enn den som ble registrert som "fjerneste" ferielandsdel. Og i disse til-

fellene blir det ikke noen entydig sammenheng mellom hva de ferierende gjorde i ferien og den ferie-

landsdelen som ble registrert.

Denne "feilkilden" vil imidlertid bli dempet noe ved at reisestrommene mellom landsdelene del-

vis motvirker hverandre. "Feilen" ved at f.eks. trondere reiste pi rundtur og var en kortere tur innom

Ostlandet, og ble registrert som ferierende der, kan til dels bli oppveid av at det ogs5 var ostlendin-

ger som var en kortere tur innom Trondelag, og ble registrert som ferierende der. Problemet ved

registreringsmetoden er imidlertid at en ikke sikkert kan regne med at det feriefolket har gjort

ferien, nodvendigvis har skjedd i den ferielandsdelen som ble registrert. Men trolig vil resultatene i
alt gi en pekepinn pa f.eks. hvilken overnattingsform som ble valgt, hvilke aktiviteter som ble utfort

my.
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I 1982 var det relativt fa som noyde seg med a reise pa rundtur i egen landsdel. Over 2/3 la i

hvertfall deler av turen utenom landsdelen de bodde i. Spesielt innbyggerne i Trendelag og ogsg vest-

lendingene var i stor grad pa rundtur utenom egen landsdel. Bare 4 prosent av tronderne og 16 prosent

av vestlendingene noyde seg med hjemme-landsdelen nar de reiste pa rundtur den sommerferien.

Tronderne reiste i storst grad inn i Vestlandsomradet og til Sorlandet, mens vestlendingene

forst og fremst la rundturen pa Ostlandet. De sorlendingene som reiste pa rundtur drog i uvanlig liten

grad nord for Dovre. Tallene er imidlertid usikre pa grunn av lite antall observasjoner, spesielt for

Trondelag. (Tabell 58).

Tabell 58. Personer pa rundtur i Norge i hovedferien sommeren 1982 i grupper for bosted, etter ferie-
omrade besokt. Prosentl

Ferieomrade besokt 	 Tallet pa
Landsdel for bosted

	
I alt 	 Agder/ 	 personer

Ostlandet Rogaland Vestlandet Trondelag Nord-Norge som svarte

Alle personer  	 100 	 37 	 18 	 23 	 8 	 14 	 302

Ostlandet  	 100 	 29 	 18 	 24 	 13 	 16 	 136

Agder/Rogaland  	 100 	 32 	 24 	 35 	 0 	 8 	 37

Vestlandet  	 100 	 52 	 21 	 16 	 4 	 7 	 71

Trondelag  	 1UU 	 33 	 13 	 38	 4 	 13 	 24

Nord-Norge  	 100 	 44 	 12 	 15 	 3 	 27 	 34

1 NB. Fa intervjuobjekt og usikre tall.

Det var i kystomradene de "rundreisende" oppholdt seg mest under turene. Nesten halvparten (46

prosent) var forst og fremst der. Spesielt nar rundturen gikk til Agder/Rogaland og Nord-Norge var

kystomradene viktigste attraksjon. Pa Ostlandet og Vestlandet var fjellet ogsa viktig for 1/4 av

rundreise-turistene. Skogstraktene var i liten grad besokt av nordmenn pa ferietur sommeren 1982.

(Tabell 59).

Tabell 59. Personer pa rundtur i Norge i hovedferien sommeren 1982 i grupper for ferieomrade besokt,
etter type natur. Prosentl

Ferieomrade
Tyye natur 	 Tallet pa

Storre 	 Ved 	 Pa 	 I skogs- 	 Innlandet 	 personer
I alt 	 byer 	 kysten 	 fjellet 	 trakter 	 ellers 	 som svarte 

Alle personer  	 100 	 14 	 46 	 17 	 2 	 21 	 301

Ostlandet  	 100 	 18 	 31 	 23 	 4 	 24 	 111

Agder/Rogaland  	 100 	 9 	 78 	 2 	 0 	 11 	 55

Vestlandet  	 100 	 14 	 40 	 24 	 1 	 20	 70

Trondelag  	 100 	 22 	 3U 	 13 	 4 	 30 	 23

Nord-Norge  	 1UU 	 5 	 64	 12 	 0 	 19 	 42

1 NB. Fa intervjuobjekt og usikre tall.
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Kystomradene har fatt noe okt tiltrekningskraft blant rundtur-turistene fra 1970 til 1982,

spesielt pa bekostning av den andelen som tidligere besokte innlandsomradene. Det er saarlig innlands-

omradene eistp5 og trolig sorvestpa som er blitt mindre attraktive relativt sett.

De storre byene med minst 20 000 innbyggere blir ogsa besokt i noe storre grad av nordmenn pS
rundreise ved begynnelsen av 1980-tallet enn 12 Sr tidligere. Og her er det nok Vestlandets og

Ostlandets byomrader som har blitt mere tiltrekkende.

Fjellomradene i Norge var like attraktive blant rundturferierende nordmenn i 1982 som i 1970.

(Tabell 60).

Tabell 60. Personer pa hovedferietur i Norge oin sommeren til to eller fl ere steder i grupper for
ferielandsdel, etter type natur de for det meste oppholdt seg i. 1970 - 1982.
Prosent 1

Storre by 	 I 	 Tallet pa
I 	 (minst 20 UOU 	 Ved 	 Pa 	 I skogs- 	 innlandet personer
alt 	 innbyggere) 	 kysten 	 fjellet 	 trakter 	 ellers 	 som svarte

	

Alle personer 1970 	  100 	 10 	 40 	 17 	 5 	 28 	 304

	

1982 	  100	 14 	 46 	 17 	 2 	 21 	 301

Ostlandet 	 1970 	  100 	 14 	 17 	 22 	 7 	 41 	 101

	

1982 	  WU 	 18 	 31 	 23 	 4 	 24 	 111

	

Agder/Rogaland 1970 	  100 	 6 	 64	 2 	 2 	 26 	 47

	

1982 	  100 	 9 	 78 	 2 	 0 	 11 	 55

Vestlandet 	 1970 	  100 	 5 	 49 	 23 	 4 	 18 	 95

	

1982 	  100 	 14 	 40 	 24 	 1 	 20 	 70

Trondelag 	 1970 	  100 	 26 	 19 	 19 	 4 	 26 	 27

	

1982 	  100	 22 	 30 	 13 	 4 	 30 	 23

Nord-Norge 	 1970 	  100 	 6 	 68	 3 	 3 	 21 	 34

	

1982 	  100 	 5 	 64	 12 	 U 	 19 	 42

1 NB. FS intervjuobjekt.

Det er rimelig at tronderne og vestlendingene som har gode muligheter for a oppleve natur,

fiske, fotturer o.l. i egen landsdel, oppsoker noe anderledes attraksjoner nal - de reiser pS rundtur til

Ostlandet. Da er det rimeligere at de drar til kystomradene ostpa og til de storre og kjente byene for

besoke steder de har hart om for. Ug derved blir strommen av rundreise-ferierende nordmenn til inn-

landsomradene mindre.

Transportmiddel 

Nesten 3/4 av de som reiste pa rundtur sommeren 1982 reiste med personbil. Dette var vanligst

blant de som hadde vprt i Trondelag og pa Vestlandet, men noe mindre vanlig blant dem som var pS
Sorlandet og i Nord-Norge.

De som dro pa rundtur i Agder og Rogaland brukte i hey grad egen fritidsbat. Vel 1/4 ferierte

i egen bat, eller brukte den som viktigste transportmiddel. (85 prosent av disse overnattet i egen bat

under turen).
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A bruke fly i forbindelse med en rundtur er ikke vanlig i Norge, bare 5 prosent gjorde det. De
som reiste pa rundtur til Nord-Norge brukte i noe storre grad fly, men dette betyr nok som regel bare

at fly er det viktigste transportmiddel til og fra landsdelen. pa landsbasis var det flere som nyttet

egen fritidsbat enn fly, og tog var like vanlig som fritidsbat som hovedtranportmiddel pa slike rund-

turer. Meget fa, i alt 3 prosent, brukte sykkel, motorsykkel eller gikk til fots. (Tabell 61.)

Tabell 61. Personer pa rundtur i Norge i hovedferien sommeren 1982 i grupper for ferielandsdel, etter
viktigste transportmiddel. Prosentl

Viktigste transportmiddel 
-Person- 	 Tallet pa
bil, 	 Egen 	 Gikk personer

	

I alt Buss Jern- Bat- 	 Fly leid 	 Motor- fritids- Sykkel til 	 som svarte
bane 	 ferge 	 person- sykkel bat 	 fots

bil

Alle  	 1UU 	 4 	 8 	 2 	 5 	 72 	 1 	 8 	 1 	 1 	 302

Ostlandet  	 100 	 4 	 13 	 1 	 5 	 70 	 1 	 5 	 1 	 3 	 112
Agder/Rogaland  	 100 	 2 	 7 	 0 	 0 	 62 	 2 	 26 	 2 	 0 	 55
Vestlandet  	 100 	 6 	 3 	 1 	 4 	 80 	 0 	 4 	 0 	 1 	 70
Trondelag  	 100 	 0 	 9 	 0 	 4 	 87 	 0 	 0 	 0 	 0 	 23
Nord-Norge  	 100 	 5 	 5 	 7 	 12 	 67 	 0 	 5 	 0 	 0 	 42

1 NB. Fa intervjuobjekt.

Det ser ut til a vmre noe fmrre nordmenn som nyttet personbil under rundturene i Norge i 1982

enn i 1970, tens broken av kollektive transportmidler som buss, jernbane og fly kan ha gait noe opp.

Muligens var det flere som nyttet bat ogsa, men da er det vel bruk av egen fritidsbat som har fatt okt
omfang. (Tabell 62.)

Tabell 62. Personer pa rundtur i Norge i hovedferien om sommeren, etter viktigste transportmiddel.
1970 - 1982. Prosent

Viktigste transportmiddel Tallet pa  
personer

alt Personbil Motors kkel Buss Jernbane Bat]. Fl 	 S kkel Annet 	 som svarte

Alle personer

1970  	 100 	 78
	

1
	

1 	 6 	 7 	 3 	 0 	 2 	 304

1982  	 100 	 72 	 1 	 4 	 8 	 10 	 5 	 1 	 1 	 302

1 Inkluderer egen fritidsbat.

Hovedtrekkene i reisemonsteret har imidlertid vmrt de samme. Ca. 10 ganger flere nordmenn reiser pa
rundtur i Norge med bil enn med noe annet transportmiddel. Vesentlig flere drar pa ferie til to eller

flere steder om sommeren med bat og jernbane enn med f.eks. fly.
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Overnattingsform 

70 prosent av de som reiste pa rundtur i Norge i sommerferien 1982 ordnet det meste av over-

nattingen privat. Halvparten av disse tok inn hos slekt, venner eller i linte fritidshus. Den andre

halvparten brukte enten telt, campingvogn, egen fritidsbSt eller bodde i egen hytte.

Reiselivsmeringens tilbud ble derfor bare i mindre grad nyttet av nordmenn p4 rundreise i eget

land. Det var f.eks. flere som overnattet i egen campingvogn og bSt enn i alle norske hotell, pensjo-

nat, motell, turisthytter og hytter til utleie (utenom campinghyttene) til sammen.
Nordmenn pa rundtur i eget land overnatter nok i stor grad ganske likt uansett ferieomrSde de

besoker. De viktigste forskjellene er at rundturturistene i Agder og Rogaland overnattet tre ganger sS
ofte i egen bat som ellers i landet, og at de som reiste pS Vestlandet benyttet seg mer av hotell.

(Tabell 63.)

Tabell 63. Personer pi rundtur i Norge i hovedferien sommeren 1982 i grupper for ferielandsdel, etter
viktigste overnattingsmAte. Prosentl

Viktigste overnattingsform 
Pensjo- 	 Tallet
nat, 	 0

Ho- 	 gjest- 	 Egen 	 ant Leid 	 per-
tell giveri, Cam- 	 Cam- hytte, hytte, hytte, Fri- Hos 	 Hos 	 soner

I	 (Ho- turist- ping- Telt ping fri- 	 fri- 	 fri- 	 tids- slekt- ven- 	 An- som
alt tell- hytte 	 hytte 	 vogn tids- tids- tids- bSt 	 nin- 	 ner, 	 net svarte

hyt- motell, 	 hus 	 hus 	 hus 	 ger 	 kjen-
ter) motell- 	 to

hytte

Alle per-
soner .... 100 	 6 	 5 	 14 	 12 	 11 	 5 	 4 	 4 	 7 	 27 	 4

	
1
	

302

Ostlandet 	 100 	 3 	 7 	 13 	 13 	 11 	 8 	 5 	 6 	 5 	 26 	 2
	

112

Agder,
Rogaland . 100 	 6 	 0 	 4 	 16 	 11 	 4 	 7 	 4 	 22 	 2U 	 7

	
55

Vestlandet 100 14 	 7 	 23 	 13 	 9 	 3 	 0 	 1 	 4 	 24	 1
	

0 	 70

Trondelag 	 100 	 0 	 0 	 22 	 U 	 26 	 4 	 4 	 0 	 0 	 44 	 U
	

0 	 23

Nord-Norge 100 	 5 	 5 	 12 	 12 	 10 	 5 	 0 	 2 	 5 	 33 	 10
	

2 	 42

1 NB. FS intervjuobjekt.

Den viktigste endringen i overnattingsmonstret pä rundturene i 1970-Srene var en betydelig

nedgang i andelen som benyttet seg av telt eller campingvogn. Denne andelen sank fra 43 prosent i 1970

til 23 prosent i 1982. Nedgangen har sammenheng med en vekst i andelene som nyttet rimeligere former

for komersielle tilbud (pensjonat, gjestgiveri, motell, campinghytte) og okt bruk av egen hytte, fri-

tidsbat og overnatting hos slekt og venner. Trolig er det bruken av telt pi rundturene som har Ott

mest ned, men det kan ogsS ha vert nedgang i bruken av campingvogn. Nedgangen i campingvognbruken

skyldes i tilfelle ikke at det har blitt fxrre campingvogner i Norge, men at nordmenn muligens i storre

grad bruker dem pa tur i utlandet eller nSr de ferierer fast pa ett sted i Norge. (Tabell 64.)
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Tabell 64. Personer pa rundtur i Norge i hovedferien om sommeren, etter viktigste overnattingsmate.
1970, 1982. Prosent

Viktigste overnattingsmate 
Pensjonat, 	 Tallet
gjestgiveri, 	 Egen 	 Leid/ Pa
ungdoms- 	 Telt, 	 hytte, lant 	 Hos 	 Hos 	 personer

I alt Hotell 	 herberge, 	 camping- fri- 	 hytte, slekt- venner, Annet 	 som
motell, 	 vogn 	 tids- 	 fri- 	 ninger kjente 	 svarte
turisthytte, 	 bolig 	 tids
campinghytte 	 bolig 

1970  	 100 	 4 	 12 	 43 	 1 	 8 	 24 	 3 	 5 	 304
1982  	 100 	 6 	 19 	 23 	 5 	 8 	 27 	 4 	 8 	 302

4.5. Ferieopplevelsene

Den samlede ferieopplevelse 

Iii en viss grad vil ferien mere preget av om en har valgt a feriere pa ett sted eller a reise

rundt, men like viktig kan gjoremalene under ferieturen mere. Men opplevelsene pa feriestedet eller

feriestedene, er egentlig bare en del av den samlede ferieopplevelse.

De som reiser pa ferie gjor det stort sett ut fra egne onsker - for a oppleve de gleder som

reisen i seg selv kan gi. Gleden over opplevelsene og forventningene om opplevelsesmulighetene, er

derfor noe sentralt for alle dem som drar pa ferie.

Opplevelsene av ferie starter med at vi begynner a tenke pa og "dromme" om turen. Hvis ideen

fenger vil drommene ga over i aktiv planlegging med innhenting av opplysninger og vurdering av alter-

nativer med hensyn til transport, overnatting, opplevelsesmuligher, pris osv. (Clawson & Knetsch,

1966).

Forventningene ved tanken pa det som kan komme av opplevelser i ferien, kan for enkelte mere

storre enn gledene over det som faktisk skjer. Slike positive forventninger er imidlertid forutset-

ningen for at vi skal legge i vei pa den andre fasen av den totale ferieopplevelsen - reisen fra bo-

stedet til reisemalet. Forventningene for turen starter er ikke bare viktige for beslutningen om

reise. De er ogsa av betydning for den psykologiske reaksjonen under og etter ferieturen. Hvis reali-

tetene ikke svarer til forventningene, kan vi reagere negativt pa hele ferieopplevelsen.

Den andre fasen av ferieopplevelsen - reisen fra bostedet til reisemalet - kan ha bade positive

og negative sider. For mange er selve reisen den viktigste ferieopplevelsen. Men reisen kan ogsa ha

negative sider i form av lang reisetid, ventetid, reisesyke, hoye reisekostnader osv. Det viktigste er

kanskje hvilke forventninger vi har til reisen. Men det er en psykologisk realitet at enkelte har

store problemer med a bruke visse transportmider, som f.eks. fly, bat eller bil. Er motivasjonen sterk

nok, er det imidlertid utrolig hvilke anstrengelser vi kan tale for a na fram til reisemalet. Og for

mange er det forst da, at de egentlige ferieopplevelsene starter.

Denne tredje fasen, opplevelsene pa feriestedet, er viktigst for de fleste av oss. Men den kan

unntakelsesvis utgjore bare en mindre del av den totale opplevelsen, og omfatte bare en mindre del

f.eks. av de penger som blir brukt pa ferieturen. Muligheten for opplevelse pa feriestedet er av

spesiell betydning fordi de ofte vil mere grunnmotivet for a reise.

Enten ferien er lagt til ett eller fl ere steder, vil den bli aysluttet med en reise tilbake til

bostedet. Tilbakereisen kan mere lik framreisen, eller forega en annen vei eller med et annet trans-

portmiddel. Mentalt sett skjer det en endring nAr vi reiser tilbake. For na har vi ikke feriemalet

se fram til, men forventningene om hjemkomsten og det som venter oss hjemme. Samtidig er vi opptatt av

de opplevelser vi har hatt i ferien.
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Den femte fasen av den totale ferieopplevelsen er minnene om ferien nar vi er kommet hjem.

Minnene kan vare anderledes enn folelsene underveis. De kan ',Ere sterke og varige, eller fort bli

borte - avhengig av om det er vanlige opplevelser en har hatt eller ikke. En uvanlig tur til fjerne

himmelstrek vil vel bli husket lengre enn den vanlige turen til hytta. Og minnene om en i og for seg

fulikommen ferietur kan fort bli glemt hvis f.eks. ubehagelige opplevelser venter en hjemme enten det

er uventede regninger eller innbrudd i leiligheten.

Er minnene sterke nok og uvanlige nok, blir de ogs5 delt med andre (av og til mere enn det blir

satt pris pa). Hvis minnene er positive kan de dessuten ere utgangspunkt for nye forventninger om

tilsvarende opplevelser. Enten blant dem som har hart om reisen eller blant dem som var med. Og der-

ved er en prosess i gang, hvor vi gradvis skaffer oss erfaring med ulike reisemSter og reisemS1 slik at

vi mer bevisst kan velge mellom ulike mater S feriere pa.
De fleste undersokelser av hva forbrukerne siker under feriene tar imidlertid bare for seg

deler av denne prosessen, og begrenser perspektivet til det som fore* pa selve reisemSlet. De fleste

av studiene maler dessuten opplevelsene i form av tid medgatt til ulike gjoremS1, og ikke hvordan for-

brukerne opplever gjoremSlene mere subjektivt i form av positive eller negative Weiser. Indirekte

forteller nok likevel disse mer objektive malene en god del. For forbrukerne ville nok ikke bruke sa
mye tid eller penger til bestemte gjoremS1 - hvis det var andre formal som var mer givende.

Tre hovedattraksjoner om sommeren 

Ferieundersokelsen 1982 har dette begrensede perspektivet, og viser at det er tre hovedattrak-

sjoner som dominerer nordmenns ferieliv om sommeren. Det er friluftsliv og naturopplevelse, sosial

kontakt med slekt og venner, samt det S slappe av, hvile og sole seg. Da har vi sett bort fra vanlige

gjoremS1 som ogsS preger hverdagen hjemme, som det a lese og gjore innkjop.

Interessen for friluftsliv og sosial kontakt gjelder ikke bare nSr nordmenn ferierer hjemme,

men stort sett ogsa nir de drar til utlandet om sommeren.

Attraksjoner av kulturell art, som severdigheter, museer eller ulike former for underholdning,

er noe mindre vesentlig - hvis vi mSler viktigheten ved hvor mye tid eller hvor mange dager nordmenn

bruker til ulike gjoremS1 i sommerferiene. Men kultur og underholdning er sentralt i utenlandsferiene.

De gjoremSlene som gjennomsnittlig sett ble utovd flest dager er de enkle, som krever lite og som de

aller fleste har interesse av, som det a lese aviser, blader, to solbad eller bade og ga kortere

spaserturer.

I lopet av en vanlig sommerferie 0 2 uker brukte en gjennomsnittsnordmann 6 til 7 dager til S
bade utenders, ikke nodvendigvis hele dagen, men deler av den. Like mange dager ble nyttet til a ga
kortere turer og S lese.

Nar tallene blir sSvidt heye henger det sammen med at disse gjoremalene er noe de fleste

ferierende har gjort i lopet av ferien, og at mange er interessert i a gjore dette relativt ofte.

Andre feriegjoremal som mange tok del i ganske ofte, var a handle og gjore innkjop, hvile og

slappe av hele dagen og a fotografere eller filme. Av gjennomsnittsferien pS 2 uker holdt en gjennom-

snittsferierende pd med slike gjoremdl 4-5 dager, dvs. de brukte neppe hele dagen, men noe tid i disse

4-5 dagene til hvert av disse gjeremSlene.

De ferieaktivitetene som er nevnt til nS er slike som nordmenn utover nesten uansett hvor de er

pa ferie. En del andre gjoremS1 er vanlige, men er ikke noe de fleste gjor i feriene; som det a besoke

slekt og venner, ga fottur i skog og mark, dra pS bSttur, besoke restaurant, fiske eller drive sport

utendors. Dette er aktiviteter som kan kreve ganske mye tid og som ikke alle kan vEre med pa, f.eks.

hvis ferien er lagt til steder hvor det ikke er naturlige muligheter for det.

Vi kan si at de som reiser utenlands stort sett er ayskSret fra a besoke slekt og venner i

ferien eller dra pS battur med egen bat. Uerfor er det da ogsS samlet sett fErre nordmenn som deltar i

disse sistnevnte aktivitetene.

De som deltar i fiske, fotturer, besoker slekt og venner, eller gSr pa restaurant er imidlertid

ofte ivrige deltakere i slike feriegjoremS1 og bruker 5-6 dager eller deler av dagene til det.
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Forholdsvis fmrre (rundt 20 prosent) gar pa fottur i fjellet eller besoker dyrepark, folkepark

eller lekepark. Og det er relativt fa (rundt 5 prosent) som deltar pa ferieskoler, hobbykurs, eller

drar pa ridetur, deltar i turorientering eller andre arrangement utendors. Selv om det var "bare" 3

prosent som deltok f.eks. pa ferieskoler, hobbykurs osv. under hovedferien sommeren 1982, representerer

prosenttallet om lag 60 UOU personer i alderen 15-74 Sr. (Tabell 65.)

Tabell 65. Personer pa hovedferietur om sommeren 1982 som utovde ulike ferieaktiviteter

Gjennomsnittlig 	 Antall
Andel 	 antall dager 	 dager
ut- 	 Pr. 	 Antall 	 utovd
overe 	 ferie- 	 Pr. 	 utovere 	 i alt

rende 	 utever 	 (millioner)

Pst.

Sosialt samvxr 

Besokte slekt, venner  	 55 	 3,5 	 6,4 	 1 090 000 	 6,9

Hatt besok av slekt, venner  	 41 	 2,1 	 5,2 	 81 000 	 4,2

Friluftsliv, sport, lek 

Gatt kortere spaserturer  	 85 	 6,6 	 7,8 	 1 680 OUU 	 13,1

Solbadet  	 68 	 6,7 	 9,9 	 1 350 000 	 13,34,
Badet utendors  	 66 	 6,1 	 9,2 	 1 310 000 	 12,1

Gatt fottur i skog og mark  	 42 	 2,5 	 5,9 	 830 000 	 5,0

Gitt fottur i fjellet  	 2U 	 0,9 	 4,4 	 400 000 	 1,8

Wert pa battur, seiltur  	 38 	 2,3 	 6,1 	 750 000 	 4,6

Fisket  	 33	 1,8 	 5,4 	 65U 000 	 3,6

Deltatt i lek, spill eller sport utendors  	 36 	 2,3 	 6,3 	 710 000 	 4,6

Vmrt pa ridetur, deltatt i turorientering eller
vmrt pa andre arrangement utendors  	 7 	 0,2 	 2,4 	 14 000 	 0,4

Kultur, fornoyelser 

Vmrt pa restaurant, dans eller andre forneyelser 	 43 	 2,0 	 4,6 	 850 00U 	 4,0

Besokt severdigheter, minnesmerker, museer,
kirker o.l 	 42 	 1,3 	 3,1 	 830 000 	 2,6

Besekt dyrepark, folkepark, lekepark  	 24	 0,5 	 2,0 	 470 000 	 1,0
Deltatt pa ferieskoler, hobbykurs osv.  	 3 	 0,1 	 4,2 	 60 000 	 0,2

Rekreasjon forovrig 

Lest !poker, aviser, blader, tidsskrifter o.l.  	 86 	 7,9 	 9,2 	 1 700 000 	 15,6

Handlet, gjort innkjop  	 85 	 4,5 	 5,3 	 1 680 000 	 8,9

Hvilt, slappet av hele dagen  	 69	 4,9 	 3,1 	 1 365 OUU 	 9,7

Fotografert, filmet  	 68	 5,1 	 7,5 	 1 350 000 	 10,1
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Opplevelser i Norge og utlandet 

Noen av disse feriegjoremfilene var typiske for de feriene som var lagt til Norge, mens andre i

stor grad var noe nordmenn tok del i nfir de ferierte i utlandet. Deltaking i det som her er kalt kul-

tur og fornoyelser er forst og fremst utenlandsaktiviteter. Rundt 2/3 av dagene nyttet til g gg pfi
restaurant, dans, besoke severdigheter, museer, kirker my. eller dyrepark, folkepark, lekepark og delta

pa ferieskoler, hobbykurs osv., var knyttet til ferieturer i utlandet.

De som drog til utlandet brukte derimot vesentlig mindre tid til a besoke slekt og venner,

fotturer i skog og mark eller i fjellet, eller a fiske og dra pa batturer. 80-9U prosent av de dagene

slike aktiviteter ble utovd var under ferieturer i hjemlandet.

De som drog pa ferie til utlandet, fotograferte og filmet mer enn de som ferierte i Norge. Og

det kan i og for seg vere naturlig, for de som ferierte i Norge besokte langt oftere steder og sever-

digheter de hadde besokt for, og trolig hadde bilder fra.

De utenlands-ferierende handlet dessuten noe mer og badet noe mer enn de som ferierte i Norge.

Resultatet er imidlertid at selv om "bare" 1/3 av nordmenns ferieturer om sommeren var til utlandet i

1982, sa var nesten halvparten av den norske befolknings bading, fotografering og rundt 2/3 av alle

kulturelle opplevelser, malt i dager, lagt til utenlandske feriemal. (Tabell 66.)

Tabell 66. Dager pa hovedferietur sommeren 1982 som ble brukt til ulike feriegjoremäl, etter andel
som foregikk i Norge og i utlandet. Prosent

Andel av samlet utoving 
I alt 	 I	 I

Norge 	 utlandet 

Sosialt samver 
Besokte slekt, venner  	 100 	 80 	 21

Hatt besok av slekt, venner  	 100 	 83 	 16

Friluftsliv, sport, lek 
Kortere spaserturer  	 100 	 62 	 38

Fotturer i skog og mark  	 100 	 82 	 17

Fotturer i fjellet  	 100 	 90 	 10

Solbadet  	 IUU 	 58 	 42

Badet utendors  	 100 	 54 	 46

Batturer, seilturer  	 100 	 83 	 17

Fisket  	 100 	 92 	 8

Deltatt i lek, spill, sport utendors  	 100 	 65 	 35

Ridetur, turorientering, andre arrangement
100 	 50 	 50utendors 	  

Kul tur, fornoyel ser 
Restaurant, dans eller andre fornoyelser  	 100 	 24 	 77

Besokt severdigheter, museer, kirker my  	 100 	 36 	 63

Besokt dyrepark, folkepark, lekepark  	 100 	 26 	 74

Rekreasjon forovrig 
Lest broker, aviser, blader, tidsskrifter  	 100 	 69 	 31

Handlet, innkjop, shopping  	 100 	 59 	 4U

Hvilt, slappet av hele dagen  	 100 	 . 63 	 37

Fotografert, filmet  	 100 	 51 	 48

Deltatt pa ferieskoler, hobbykurs osv.  	 100 	 30 	 68
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Visse feriegjoremal er spesielt konsentrert til bestemte ferieomrader. 45 prosent av alle de

dager nordmenn deltok pa ferieskoler, hobbykurs o.l. var f.eks. lagt til Nord- og Mellom-Europa. Her

er det nok sErlig nordmenn pa sprakkurs i utlandet, dvs. til England, Tyskland og Frankrike, som gir

utslag.

43 prosent av alle de dager nordmenn nyttet til besek i dyrepark, folkepark, lekepark o.l. var

lagt til Danmark og Sverige, mens 37 prosent av dagene ph restaurant-besok og dans mv. var knyttet til

sommerferiene i Middelhaysomradet.

9U prosent av de dagene nordmenn var pa fottur i fjellet var lagt til norske fjellomrader. Og

fjellomradene pa Ostlandet var de klart viktigste, med 45 prosent av totalt antall dager pa fottur i

fjellet. Serlandet og Rogaland hadde en relativt sett stor andel av de batturene og seilturene som

nordmenn foretok den sommeren, mens feriene i Nord-Norge var preget av fiske og besok hos slekt og

venner. 	 (Tabell 67.)

Tabell b7. Dager pa hovedferietur sommeren 1982 brukt til ulike feriegjoremal, etter hvilket ferie-
omrdde aktiviteten foregikk i. Prosent

Sew-
Agder/ 	 Nord-	 Europa Ut-

I	 Ost- 	 Roga- Vest- Tronde- Nord- Nor- og 	 og 	 landet
alt landet land 	 landet lag 	 Norge den Mellom- Nord- ellers

Europa Afrika

Kultur, fornoyelser 

Restaurant, dans o.1 	  100 	 10 	 5 	 5 	 2 	 2 	 15 	 18 	 37 	 7

Besokt severdigheter, museer, kirker
o.l 	  100 	 13 	 5 	 9 	 3 	 6 	 17 	 17 	 18 	 11

Rekreasjon forovrig 

Besokt dyrepark, lekepark 	  100 	 11 	 9 	 4 	 1 	 1 	 43	 14 	 8 	 9

Lest boker, aviser, blad, tids-
skrifter 	  100 	 30 	 12 	 12	 7 	 8 	 15	 5 	 8 	 3
Handlet, gjort innkjop 	  100 	 25 	 13 	 9 	 5 	 7 	 17 	 7 	 12 	 4

Hvilt, slappet av hele dagen 	  100 	 30 	 12 	 9 	 5 	 7 	 15 	 5 	 15 	 2

Fotografert, filmet 	  100 	 21 	 11 	 9 	 4 	 6 	 19 	 10 	 15 	 4

Deltatt pa ferieskoler, hobbykurs 	  100	 13 	 5 	 8 	 0 	 4 	 7 	 45 	 9 	 7

Sosialt samvxr 

Besokt slekt, venner 	  100 	 27 	 12 	 17 	 10 	 14 	 10 	 5 	 2 	 4

Hatt besok av slekt, venner 	  100 	 33 	 14 	 17 	 8 	 11 	 10 	 2 	 3 	 1

Friluftsliv, sport, lek 

Kortere spaserturer 	  100 	 27 	 11 	 10 	 6 	 8 	 16 	 7 	 13 	 2

Solbadet 	  100 	 3U 	 14 	 8 	 4 	 2 	 17	 6 	 16 	 3

Badet utenders 	  100 	 29 	 13 	 8 	 3 	 1 	 18 	 6 	 19 	 3

Fottur i skog og mark 	  100 	 37 	 11 	 13 	 10 	 11 	 13 	 2 	 2 	 0

Fottur i fjellet 	  100 	 45 	 4 	 19 	 10 	 12 	 5 	 3 	 2 	 0

Battur, seiltur 	  100 	 32 	 22 	 16 	 5 	 8 	 10 	 2 	 4 	 1

Fisket 	  100 	 34 	 15 	 19 	 10 	 14 	 5 	 1 	 1 	 1

Deltatt i lek, spill, sport utendors 100 	 33 	 15 	 8 	 4 	 5 	 19 	 5 	 9 	 2

Ridetur, turorientering o.l 	  100 	 22 	 8 	 8 	 9 	 3 	 8 	 23 	 16 	 3

Andel pa ferietur til landsdelen/
ferieomradet 	  100 	 29 	 11 	 12 	 6 	 7 	 17 	 7 	 9 	 2
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Hva nordmenn gjor i feriene gjenspeiler nok bade hva de er interessert i a gjore og hvilke

opplevelsesmuligheter som finnes i de ulike ferieomradene. Om det er interessen eller mulighetene som

er viktigst er det vanskelig a fastsla. Ferieundersokelsen viser imidlertid at mulighetene for gjore-

malene finnes i de fleste strok av landet. De nordmenn som tar seg ferie pa ett sted i Norge, hviler

og slapper av, har sosialt samm., driver friluftsliv og har kulturelle opplevelser i nesten like stor

grad uansett landsdel de ferierer i. De forskjellene som finnes mellom nordmenn pa ferietur i ulike

deler av Norge virker naturlige i den forstand at de rimer med hva en vet om mulighetene i de ulike

deler av landet. Det overrasker vel ingen at de som ferierte i Nord-Norge badet vesentlig mindre uten-

dors i 1982 enn feriefolket i andre landsdeler. De som ferierte pa Sorlandet besokte klart mest dyre-

park, folkepark o.1. Det vesentligste her er imidlertid at forskjellene i feriegjoremalene er sma

en sammeligner nordmenn som hadde valgt samme hovedform for sommerferie i hjemlandet. (Tabell 68.)

Tabell 68. Andel av personer pa hovedferietur til ett sted i Norge sommeren 1982, som deltok i for-
skjellige feriegjoremal i ulike ferieomrader. Prosent

	

Ost- 	 Sor- 	 Vest- 	 Tronde- 	 Nord-
I alt 	 landet 	 landet 	 landet 	 lag 	 Norge

Hvilt, slappet av hele dagen  	 66 	 68 	 63 	 65 	 67 	 63

Besokt slekt eller venner  	 63 	 53 	 55 	 80 	 75 	 88

Hatt besok av slekt, venner  	 59 	 55 	 55 	 65 	 60 	 66

Deltatt i lek, spill eller sport utendors  	 36 	 17 	 42 	 33 	 29 	 28

Besokt severdigheter, museer, kirker mm.  	 23 	 22 	 19 	 23 	 21 	 33

Wert pa restaurant, dans o.l 	 24 	 24 	 23 	 25 	 17 	 29

Besokt dyrepark, folkepark mv. 	  •• 	 9 	 9 	 20 	 4 	 4 	 0

Ridetur, turorientering, arrangement ute .. 	 4 	 3 	 5 	 3 	 0 	 4

Handlet, gjort innkjop  	 80 	 78 	 89 	 81 	 71 	 83

Gatt kortere spaserturer  	 83 	 80 	 92 	 88 	 76 	 83

Gatt turer i skog og mark  	 51 	 47 	 41 	 60 	 64 	 55
Gatt tur i fjellet  	 23 	 23 	 8 	 31 	 27 	 32

Badet utendors  	 58 	 63 	 76 	 52 	 47 	 18

Tatt solbad  	 65 	 70 	 79 	 61 	 56 	 30

Battur, seiltur  	 4U 	 33 	 55 	 53 	 27 	 38

Fisket  	 45 	 38 	 44 	 55 	 40 	 64

Deltatt pa ferieskole, hobbykurs osv.  	 2 	 2 	 3 	 0 	 0 	 3

Fotografert, filmet  	 59 	 57 	 68 	 60	 49 	 55

Lest biker, aviser, blad, tidsskrift o.l.  	 89	 89 	 91 	 89 	 88 	 88

Endringer i feriegjoremal 

Feriegjoremalene har heller ikke endret seg vesentlig i Wet av 1970-arene, nar en ser bort

fra endringene som skyldes at nordmenn reiser mer til utlandet enn for. De nordmenn som ferierte i

Norge utovde stort sett det samme i ferien i 1982 som i 197U.

Dessverre er ikke alle opplysningene om feriegjoremalene her sammenlignbare pa grunn av endrin-

ger i sporsmalsformuleringene, og noen endringer i de generelle resultatene har sammenheng med at litt

flere reiser pa rundtur i Norge enn tidligere.

Sammenligner en nordmenn som ferierte ett sted i Norge i 1970 og 1982 viser det seg a vEre

bare mindre endringer i hva nordmenn soker av ferieopplevelser i hjemlandet. Den tilsynelatende
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viktigste forskjellen er at det er blitt flere nordmenn som bader utendors i lopet av sommerferiene i

Norge. Men noe av forklaringen her kan godt mpre forskjeller i mpret disse to somrene. Norge er et

land pa grensen av det behagelige nar det gjelder a bade utendors, og relativt sma endringer i sommer-

v&ret kan gi store utslag i badelysten. Dette er nok forklaringen pa den vesentlige nedgangen i bade-

interessen blant dem som ferierte i Nord-Norge i 1982 i forhold til 1970. Muligens har werforholdene

sommeren 1982 ogsa slatt ut i mindre interesse for a dra pa battur i Nord-Norge den sommeren.

At fiskeinteressen har gatt noe ned i fra 1970 til 1982 kan ha sammenheng med endringer i

feriestrommene. Det kende antall nordmenn som reiser til Ostlandet og Sorlandet fra Nord-Norge,

Trondelag og Vestlandet har nok ofte bedre fiskemuligheter hjemme, og av den grunn ikke fisker sa mye

nar de ferierer pa Ostlandet og Sorlandet.

Noen endringer i nordmenns interesse for sosial kontakt med slekt og venner eller a besoke

severdigheter kan en imidlertid ikke snakke om, nar nordmenn er pa ferie ett sted i hjemlandet. Noen

flere hadde riktignok besek av slekt og venner pa feriestedet, men det henger nok til dels sammen med

at det relativt sett var en noe storre andel som ferierte pa egen hytte eller fritidshus i 1982 enn i

1970 og hadde "ligge-stille"-ferie der.

Det er imidlertid interessant a merke seg at nesten 90 prosent av de nordmenn som reiste til

Nord-Norge og ferierte pa ett sted der sommeren 1982 besekte slekt og venner. Ogsa de som dro pa ferie

til Vestlandet eller Triandelag var knyttet til landsdelene med sosiale band i meget stor grad. (Tabell
69.)

Tabell 69. Andel av personer pa hovedferietur til ett sted i Norge om sommeren, som deltok i for-
skjellige feriegjeremal i ulike ferieomrader. 1970, 1982. Prosent

1 	 vst- 	 scar- 	 vest- 	 irende- 	 Nord-
alt 	 landet 	 landet 	 landet 	 lag 	 Norge

Besokt slekt eller venner 	 1970 	  64 	 56 	 59 	 71 	 82	 87

	

1982 	  63 	 53 	 55 	 80 	 75 	 88

	

Hatt besok av slekt, venner 1970 	  53 	 56 	 50 	 50 	 48 	 51

	

1982 	  59 	 55 	 55 	 65 	 60 	 66

Besokt severdigheter,
museer, kirker 	 1970 	  21 	 21 	 21 	 22 	 18 	 20

	

1982 	  23 	 22 	 19 	 23 	 21 	 33

Badet utenders 	 1970 	  44 	 47	 60 	 35 	 39 	 45

	

1982 	  58 	 63 	 76 	 52 	 47 	 18
Battur, seiltur 	 1970 	  42 	 35 	 54 	 5U 	 32 	 47

	

1982 	  40 	 33 	 55 	 53	 27 	 38
Fisket 	 1970 	  53 	 47 	 51 	 59 	 70 	 61

	

1982 	  45 	 38 	 44 	 55	 40 	 64
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5. FERIETURENE I DEN KALDE ARSTID

Ferieundersokelsene har kartlagt feriene i den kaldere arstid i vesentlig mindre grad enn

sommerferiene. Det er derfor ikke mulig a pavise hvordan ferievanene i denne Srstiden har utviklet seg

fra 1970 til 1982, bortsett fra volumet av det a dra pS ferie. I 1978/79 ble det imidlertid foretatt

en egen undersokelse av host, jul, vinter og paskeferiene hvor dataene ble innsamlet varen 1979.

Resultatene fra undersokelsen varen 1979 blir her brukt til a beskrive ferievanene i hostferien 1978,

juleferien 1978, vinterferien 1979 og paskeferien 1979. Resultatene fra ferieundersokelsen 1978 viser
hvordan volumet av ferieuttaket har utviklet seg. Tallene for utviklingen i ferieuttaket vil altsS

gjelde hosten 1977, juleferien 1977, vinterferien 1978 og pAsken 1978.

5.1. Hostferiene 

Ferieundersokelsene avgrenser hostferie-perioden fra 1. september til nermere jul (dvs, til

13.-18. desember) avhengig av hvilken dato helgene for jul faller pa. Perioden omfatter 104-109 dager

og er en ferieperiode som er nesten like langvarig som sommerferieperioden.

Omfang 1969 - 1981 

Ferieundersokelsene viser at de aller fleste voksne nordmenn ikke drar pS ferietur i denne

perioden om hosten. I 1981 var det bare 11 prosent av befolkningen som reiste bort og overnattet minst

4 netter. Nesten 9U prosent drog med andre ord ikke pa en eneste hostferie det aret. De som drog pa
hostferie reiste forst og fremst tidlig pa hosten, dvs. i september maned (59 prosent av de

hostferierende) (tabell 7U).

Tabell 70. Personer pa hestferie 1978 etter startdato for turen. Prosent

Tallet
Hosten 	pa Per-

I alt For 1. 1.-19. 20.-30. 1.-19. 20.-30. 1.-19. 20.-30. 1.-17. soner
sep- 	 sep- 	 sep- 	 okto- 	 okto- 	 novem- novem- 	 desem- som
tember tember tember her 	her	 her 	 ber 	 her 	 svarte

Alle personer  	 100 	 6 	 37 	 16 	 17 	 7 	 10 	 3 	 5 	 286

Andelen som reiste pä hostferie okte meget sterkt tidlig pa 1970-tallet, fra 3 til 12 prosent i

lopet av fire-arsperioden 1969 - 1973, en okning som utgjor en firedobling pa fire ar. EtterpS har

andelen som drog pa ferietur om hosten vrrt ganske stabil.

Retningen pS feriestrommene om hosten har imidlertid skiftet vesentlig mot utenlandske ferie-

tilbud. I begynnelsen av 1970 - rarene var bare vel 1/4 av ferieturene om hosten lagt til utlandet. I

1977 var utenlandsandelen okt til 44 prosent og holdt seg pa det nivaet ogsS i 1981.

Si den antallet av nordmenn som drog pa ferietur om hosten ikke okte i perioden 1973 til 1981,

betyr veksten i reisestrommen ut av landet at det ble ferre nordmenn som ferierte i Norge pa denne

tiden av aret. Nedgangen malt i antall personer var 24 prosent fra 1973 til 1981.

Fra 1977 til 1981 var det en betydelig vekst i lengden av hostferier utenlands slik at gjennom-

snittsvarigheten ble fordoblet. Og seiv om antall nordmenn som drog utenlands sank noe i samme

periode, (Ate samlet antall feriedogn utenlands med hele 74 prosent pS bare 4 Sr. I samme periode sank

antall feriedogn i Norge med 16 prosent.

I atte-arsperioden fra 1973 til 1981 ble 500 000 frrre norske ferieturdogn tilbrakt i hjem-

landet, dvs. en reduksjon pa ca. 33 prosent eller 4 prosent pr. ar. (Tabell 71.)
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Tabell 71. Antall personer og dager pa ferietur om hosten og ferieturenes varighet i Norge og ut-
landet. 	 1969 - 1981.

1969 	 1973 	 1977 	 1981

Andel pa ferietur, prosent  	 3 	 12 	 13 	 11

Antall nordmenn pa ferietur  	 80 000 	 340 000 	 380 000 	 330 000

Andel av disse i utlandet, prosent  	 28 	 26 	 44 	 43

Antall pa ferietur i utlandet  	 20 000 	 90 000 	 17U 000 	 140 000

Antall pa ferietur i Norge  	 60 000 	 250 000 	 210 000 	 190 000

Gjennomsnittlig antall dager pa ferietur  	 12 	 10 	 8 	 11

Av disse, dager i utlandet  	 3 	 3 	 6

Antall ferieturdager i alt 	  1 000 000 	 3 400 000 	 3 050 000 	 3 600 000

Antall ferieturdager i utlandet  	 1 000 000 	 1 150 000 	 2 000 000

Antall ferieturdager i Norge  	 2 100 000 	 1 900 000 	 1 600 000

Ferieomrader besokt 

Vel halvparten av feriestrommen utenlands om hosten gar til de varmere strok av Europa. Og

forholdsvis fa er lagt til Norges naboland sammenlignet med sommerferiene (15 prosent av utenlands-

turene). 95 prosent av de nordmenn som reiser ut av landet om hosten forblir i var egen verdensdel.

(Tabell 72.)

Tabell 72. Personer pa ferietur til utlandet hosten 1978, etter ferieomrade

pa host- 	 Ferieomrade i utlandet 
ferietur
til ut- 	 Nordiske 	 Nord- 	 Spania 	 Sot.-
landet 	 land 	 Europa 	 og 	 Europa 	 Utlandet
i alt 	 utenom 	 ellers 	 Kanari- 	 og Nord- ellers

Norge 	 oyene 	 Afrika 

Prosent  	 100 	 15 	 28 	 34 	 18 	 5

Antall personer (avrundede tall)  	 170 000 	 25 000 	 50 000 	 60 000 	 30 000 	 10 000

Det finnes ikke sammenlignbare opplysninger som kan belyse hva strommen til utlandet eventuelt
gar "pa bekostning av". Trolig er det forst og fremst hostferieturer pa Ostlandet som har endret

retning og Ott ut av landet. Fra 1969 til 1978 sank antall personer som ferierte pa Ostlandet med ca.

25 prosent, mens endringene i de andre landsdelene var sa sea at de ikke er statistisk sikre. (Tabell
73.)



85

Tabell 73. Antall personer p5 ferietur om hosten i Norge etter ferieomrade. 	 1969, 1973 og 1978

Antall 	 Ferieomr5de 
personer
pa
ferietur 	 Ost- 	 Sor- 	 Vest- 	 Tronde- 	 Nord-
i alt 	 landet 	 landet 	 landet 	 lag	 Norge

1969  	 80 000 	 30 000 	 2 500 	 15 000 	 2 500 	 5 000

1973 	  340 000 	 140 000 	 15 000 	 40 000 	 35 000 	 20 000

1978 	  380 000 	 110 000 	 20 000 	 35 000 	 25 000 	 25 000

1 Tall for 1981 finnes ikke.

Malt i andel av personer pa ferietur er det imidlertid Vestlandet som har Ott mest tilbake

som ferieomr5de om hosten fra 1969 til 1977. (Tabell 74).

Tabell 74. Personer pa ferietur om hosten i Norge/utlaildet, etter ferieomrSde. 1969 - 1981. Prosent

Ferieomrade 	 Tallet p5
I alt 	 Ost- 	 Sor- 	 Vest- 	 Tronde- 	 Nord- 	 personer

landet 	 landet 	 landet 	 lag 	 Norge 	 Utlandet 	 som svarte

1969 	  100 	 40 	 3 	 18 	 3 	 8 	 - 	 28 	 76

1973 	  100 	 42 	 4 	 12 	 10 	 6 	 26 	 269

1977 	  100 	 -22-------5-----9- 	
6 	 6J 	 44 	 286

1981 	  100 	 56 	 44 	 260

Det finnes ikke nermere opplysninger om hostferiene annet enn for hosten 1978. Undersokelsen

den hosten viser imidlertid at det vesentligste av hostferiene som ble tilbragt i utlandet var lagt til

kystomrSder (badeomrader) og til storre byer.

Sammenlignet med sommerstid var det langt flere som drog til fjells p& hostferie her hjemme (29

prosent). Jaktsesongen ma en regne med har stor betydning her. Men ogsS p5 denne ti den av &ret er

fjell-Norges tiltrekningskraft begrenset. Langt flere (61 prosent) foretrakk a feriere ved kysten, i

innlandet ellers eller i storre byer pa denne tid av Sret. (Tabell 75.)
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Tabell 75. Personer pi ferietur hosten 1978 i Norge/utlandet, etter type natur pi feriestedet.
Prosent

Type natur pi feriestedet 	Tallet pi
I alt 	 Sterre 	 Kyst- 	 Fjell- 	 Skogs- 	 Innlandet 	 personer

by 	 omride 	 omride 	 trakter ellers 	 som svarte

Alle  	 100 	 28 	 36 	 16 	 6 	 13 	 286

Feriested

Norge  	 100 	 22 	 23 	 29 	 9 	 16 	 157

Utlandet  	 100 	 35 	 53 	 1	 2 	 9 	 129

Reiselivsnmringens rolle 

De aller fleste av de hostferiene som var lagt til Norge i 1978 var organisert av forbrukerne

selv. 90 prosent hadde ikke hjelp fra reisebyri, og 85 prosent ordnet innkvarteringen privat, enten

hos slekt og venner eller pi egen eller lint hytte.

Reiselivsnmringen hadde vesentlig storre betydning for de som tok hostferie i utlandet. 77

prosent av de utenlandsferierende hadde hjelp fra reisebyri i forbindelse med reisen, og hele 58 pro-

sent kjopte en "pakketur" hvor opphold og reise var inkludert. Og hele 75 prosent bodde pi kommer

sielle innkvarteringstilbud, dvs. pi hotell, pensjonat, leid fritidshus o.l. Mens 65 prosent av de

nordmenn som ferierte utenlands bodde pi hotell, var det bare 6 prosent som bodde slik pi hostferie i

Norge. (Tabell 76.)

Tabell 76. Personer pi ferietur hosten 1978 i Norge/utlandet, etter viktigste overnattingsmite.
Prosent

Viktigste overnattingsmite
Pensjonat,
gjest-
giveri,
kro, 	 Egen 	 Lint 	 Leid
turist- 	 hytte, hytte, hytte, 	 Hos 	 Tallet

I 	 heim, 	 Tel t, fri- 	 fri- 	 fri- 	 ven- 	 pa
alt 	 Hotell 	 turist- 	 cam- 	 tids- 	 tids- 	 tids- 	 Hos 	 ner, 	 Andre per-

(hotell- hytte, 	 ping- hus, 	 hus, 	 hus, 	 slekt- kjente, svar 	 soner
hytter) 	 motell 	 vogn 	 lei- 	 lei- 	 lei-	 ninger andre 	 som

o.l., 	 lig- 	 lig- 	 lig- 	 pri- 	 svarte
camping- 	 het 	 het 	 het 	 vate
hytte,
ungdoms-
herber e

Alle 	  100 	 33 	 4 	 2 	 9 	 7 	 6 	 28 	 9 	 2 	 286

Feriested

Norge ... 	 100 	 6 	 4 	 3 	 16 	 10 	 5 	 43	 12 	 1 	 157

Utlandet 	 100 	 65 	 3 	 2 	 - 	 2 	 8 	 9 	 5 	 5 	 129

Ogsi nar det gjelder transporten var de fleste nordmenn ganske uavhengig av tjenester fra

kommersielle transporttilbydere nar de ferierte i Norge. Nesten 2/3 brukte egen personbil. Under 10

prosent organiserte imidlertid transporten selv nar de drog til utlandet pi hotellferie. Fly dominerte

i slike tilfelle som naturlig er, siden de fleste av utenlandsferiene pa denne irstiden var lagt

utenfor de nordiske landene. (Tabell 77.)
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Tabell 77. Personer pa ferietur hosten 1978 i Norge/utlandet, etter viktigste transportmiddel.
Prosent

Tallet
Jern- 	 Bat, 	 Person- 	 p5 per-

I alt 	 Buss 	 bane 	 ferje 	 Fly 	 bil 	 Annet 	 soner
som svarte

Ferieomrade

Norge  	 100 	 6 	 20 	 1 	 10 	 61 	 1 	 140
Utlandet  	 100 	 3 	 7 	 11 	 71 	 7 	 1 	 121

Utenlandsferiene var betydelig mer preget av fornoyelser og kulturaktiviteter enn hostferiene i

Norge. Mens over halvparten av de utenlandsferierende hadde mert pa kino, teater, konsert eller andre

fornoyelser, var det snaut 1/5 av de Norgesferierende som hadde gjort det. Ferieturene i Norge om

hosten var derimot vesentlig mer preget av besok hos slekt og venner. Fysiske aktiviteter som fotturer

ble like mye utovd i Norge som i utlandet. Ferieundersokelsene kartla ikke hvor mange som brukte

hostferiene til hovedsakelig a bade i Sy den, eller drive jakt og fiske i Norge. (Tabell 78.)

Tabell 78. Antall dager personer pa ferietur hosten 1978 i Norge/utlandet brukte til ulike
ferieaktiviteter 1

Vert pa 	 Hatt besok Gatt 	 Gatt 	 Vert ute pa
besok hos 	 av slekt 	 turer 	 turer 	 kino, teater,
slekt eller 	 eller 	 til 	 pa 	 konsert eller
venner 	 venner 	 fots 	 ski 	 andre fornoyelser 

Norge  	 48 	 2U 	 63 	 3 	 16
Utlandet  	 18 	 11 	 55 	 2 	 58

1 Anslagsvise tall

5.2. Juleferiene 

Juleferie er i ferieundersokelsene avgrenset til en periode som begynner mellom 14. og 18.

desember og slutter 4. - 6. januar, avhengig av hvordan helgene faller de ulike arene.

Omfang 1969 - 1981 

Omfanget av juleferieturer har mert ganske stabilt fra 1969 til 1981. Verken antall nordmenn

som drar pa ferietur i jula, eller varigheten av turene gjennomsnittlig sett, ser ut til 5 ha endret

seg mye. Bade antall ferierende og antall ferieturdager kan imidlertid ha okt noe, trolig om lag 1U
prosent ph 12 ar.

Det har imidlertid skjedd en endring i hvor nordmenn drar pa juleferie. Andelen som drar uten-

lands har okt til det dobbelte. Resultatet er en nedgang i antall ferieturdager som er tilbrakt i

Norge med om lag 25 prosent, eller ca. 1/2 million dager fra 1973 til 1981. (Tabell 78 og 79.)

Det aller meste av disse juleferieturene (7U prosent) starter for julaften, mens vel 1/4 (28

prosent) fore* etter julaften i forbindelse med romjula og nyttarshelgen. Gjennomsnittlig varighet

var i 1981 10 dager. Utenlandsturene i jula var av ca. 2 ukers varighet i gjennomsnitt, mens ferie-

turene i Norge varte vel 1 uke (9 dager). Naturlig nok var turene som startet for julaften lengre

enn "romjulsturene" (11 dager mot 7).
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Tabell 79. Andel og antall nordmenn pi juleferietur i Norge/utlandet. 1969 - 1981

Antall 	 Antall

	

Andel 	 Antall 	 Andel av 	 nordmenn 	 nordmenn
PS 	 nordmenn 	 disse pa 	 pa ferie- 	 pa ferie-
ferietur 	 pa 	 ferietur 	 tur til 	 tur i

ferietur 	 til utlandet 	 utlandet 	 Norge 

	

Pst. 	 Pst.

1969  
	

7 	 190 000 	 7 	 10 000 	 180 000
1973  

	
9 	 250 000 	 4 	 10 000 	 240 000

1977  
	

9 	 260 000 	 12 	 30 000 	 230 000

1981  
	

7 	 210 000 	 15 	 30 000 	 180 000

Tabell 80. Gjennomsnittlig antall dager pr. juleferietur, totalt antall ferieturdager i Norge og
utlandet. 1969 - 1981

Gjennom- 	 Antall 	 Antall
snittlig 	 Av disse, 	 ferie- 	 ferie- 	 Antall
antall 	 dager i 	 tur- 	 turdager 	 ferie-
dager pa 	 utlandet 	 dager 	 i ut- 	 turdager
ferietur 	 i alt 	 landet 	 i Norge 

1969  
	

10 	 1 900 000

1973  
	

10 	 1 	 2 500 000 	 250 000 	 2 250 000
1977  

	
8 	 1 	 2 100 000 	 250 000 	 1 850 000

1981  
	

11 	 2 	 2 100 000 	 420 000 	 1 700 000

Feriens former

Juleferieturene er preget av at de foregar pi den morke og kalde tid av aret. Fl ere fore-

trekker, enn f.eks. i sommerferien, a la personbilen sta og nytte offentlige kommunikasjoner. Like-
vel ble personbil brukt av noe over halvparten (56 prosent) av dem som var pa juleferietur i 1978 i

Norge. Jernbane og fly hadde vesentlig hoyere andeler enn ellers i aret blant dem som ferierte

i Norge, henholdsvis 17 og 13 prosent.

De nordmenn som ferierte utenlands brukte for det meste fly (64 prosent), men ogsa bat/ferge og

personbil. Det siste forst og fremst til vare naboland.

Tabell 81. Personer pa juleferietur 1978 i Norge/utlandet, etter viktigste transportmiddel. Prosent

Tallet pa
I alt 	 Buss 	 Jern- 	 Bat - 	 Fly 	 Person- 	 Egen 	 personer

	

bane 	 ferge 	 bil 	 bat 	 som svarte

Norge  	 100 	 8 	 17 	 5 	 13 	 56 	 2 	 175
Utlandet  	 100 	 7 	 - 	 11 	 64 	 18 	 - 	 28

0
Juleferieturene foregar meget stor grad til slekt og venner, dette gjelder ogsa reiser uten-

lands. I 1978 besokte 82 prosent av nordmenn pa juleferie slektninger eller venner. Vel 9/10 av disse

bodde hos slektninger, 1/10 hos venner og kjente. Bare 2 prosent av dem som ferierte i Norge bodde pa
hotell, og 1 prosent pa leid hytte. 12 prosent av dem som drog pa ferietur i hjemlandet i jula bodde
pa egen, leid eller lint hytte, 9/10 av dem pi egen hytte.

De som reiste utenlands, nyttet i vesentlig storre grad kommersielle overnattingssteder. 25

prosent av dem bodde pa hotell, i leilighet eller fritidshus som var leid. Mange pa juleferie i ut-

landet (71 prosent) besokte slekt og venner. (Tabell 82.)
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Tabell 82. Personer pa ferietur julen 1978 i Norge/utlandet, etter viktigste overnattingsmate.
Prosent

Viktigste overnattingsmate
Pensjonat,
gjest-
giveri, 	 Tallet
kro, 	 Egen 	 Lant 	 Leid 	 PS

I 	 turistheim, 	 hytte, hytte, hytte, 	 Hos 	 per-
alt Hotell 	 turist- 	 Camping- fri- 	 fri- 	 fri- 	 Hos 	 venner, Andre soner

(hotell- hytte, 	 vogn 	 tids- 	 tids- 	 tids- 	 slekt- kjente, svar 	 som
hytter) motell o.l. 	 hus, 	 hus, 	 hus, 	 ninger andre 	 svarte

camping- 	 lei- 	 lei- 	 lei- 	 private
hytte, 	 lighet lighet lighet
ungdoms-
herberge

Alle 	  100 	 3 	 1 	 9 	 1 	 1 	 75 	 7 	 1 	 203

Feriested

	

Norge .. 100 	 1 	 2 	 - 	 11 	 1 	 1 	 78 	 6 	 1 	 175

	

Utlandet 100 	 21 	 - 	 - 	 - 	 - 	 4 	 57 	 14 	 4 	 28

Orienteringen av juleferieturene mot samvar med slekt og venner, firer til at reisestrommen ut

av landet i mindre grad er orientert mot Syden enn ellers i aret. Bare 2 prosent av nordmenns ferie-

turer i julen 1978 gikk til Spania og Kanarioyene og ellers i Middelshaysomradet. Dette tilsvarer bare

ca. 15 prosent av utenlandsturene pa denne arstiden, mens sydenturene sto for vel 50 prosent av uten-

landsferiene om hosten. De aller fleste nordmenn som reiste utenlands i julen reiste altsa til vare

nordiske naboland og til Nord- og Mellom-Europa. Over 50 prosent av dem drog til storre byer. Noe av

denne strommen utenlands har nok sammenheng med at flere "utlendinger" blir norske statsborgere, og har

slekt og venner i "hjemlandet" og besoker sine "ratter" i julen.

De nordmenn som ferierte i Norge fordelte seg stort sett pa de ulike landsdelene slik befolk-

ningen er fordelt bosettingsmessig. Og det er rimelig siden det a vare sammen med slekt og venner er

det viktigste formalet.

Hele 90 prosent av dem som drog pa ferietur julen 1978 uansett reisemal, var pa best?* hos slekt

og venner. Mange (42 prosent) fikk dessuten besok av slektninger og venner pa feriestedet.

Feriens innhold 

Hvor viktig det religiose innholdet i julehogtiden er for nordmenn flest, sier ferieunder-

sokelsen lite om. Mindre enn en tredjedel deltar imidlertid i organiserte religiose tjenester; dvs.

gudstjenester eller religiose miner utenfor familien, enten de er hjemme i julen eller pa ferietur.

72 prosent av den voksne befolkningen deltok julen 1978 ikke i noen gudstjenester eller

religiose 'Doter. Av deltakerne var 85 prosent pa ett eller to slike alter. Religiose sendinger i

radio og TV er ikke regnet med i disse tilfellene.

Folk gikk heller ikke spesielt mye pa kino, teater, konsert eller andre fornoyelser i julen.

Blant dem som reiste bort pa ferietur i hogtiden var det 27 prosent som tok del i disse formene for

kulturaktiviteter. 5 prosent av dem var imidlertid sa aktive at de var ute 5 dager (kvelder) eller

mer.

Friluftsliv er ikke noe vesentlig innslag i nordmenns julefeiring, enten de reiser bort eller

er hjemme i ferien. I 1978 hadde nesten 4/5 (79 prosent) av den norske voksne befolkning ikke ski pg

beina en eneste dag i julen. Av de som reiste bort var det en liten gruppe pa 7 prosent som hadde Ott

pa ski 5 dager eller mer. Da var det flere som gikk fotturer, ikke minst blant dem som var pa ferie-

tur. Men selv fotturer var det ikke mer enn vel 1/3 (37 prosent) som tok del i, og bare 8 prosent av

den voksne norske befolkning var pa tur til fots 5 dager eller mer i julehelga. (Se tabell 83.)
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Tabell 83. Andel av personer som var pa ferietur/hjemme i julen 1978 som utforte forskjellige
aktiviteter og antall dager de deltok

Gjennomsnittlig antall
dager deltatt pr. persons 

Pa 	 Hjemme
ferietur
i julen 	 julen

Besokt slekt eller venner ..••

Hatt besok av slekt eller
venner 	

Deltatt i gudstjeneste,
religiose miter 	

Vmrt pa kino, teater,
konserter eller andre
fornoyelser 	

Gatt turer til fots 	

Gatt turer pa ski 	

Andel som deltok

Pa 	 Hjemme
ferietur
i julen 	 julen

90
	

75

42 	 82

26 	 28

21 	 27 	 20

37 	 49 	 36

21 	 19 	 21

I alt

77

79

28

	

5
	

2

	1
	

3

	

0,5 	 0,5

	1
	

0,5

	

2
	

1

	1
	

0,5

1 Beregnet ved hjelp av midtpunkt i det klasseinndelte materialet, med anslag lik 6 dager for dem som
svarte 5 dager eller mer.

Sosial kontakt med familie og venner ser ut til a vmre hovedinnholdet i julen for de fleste

nordmenn, enten de er hjemme eller pa ferietur. Og hovedtrekkene er de samme enten ferieturen var i

Norge eller i utlandet.

De som ferierte i utlandet var i like stor grad pa besok hos slekt og venner som de som var pa
juleferietur i Norge. Nesten 3/4 brukte mye av juleferieturen til slike besok. De som reiste uten-
1 ands deltok imidlertid vesentlig mindre i gudstjeneste og religiose miner, og var langt mer pa kino,

teater, konsert eller andre fornoyelser enn de som var pa ferietur i Norge. De som reiste utenfor

landets grenser, gjorde det i liten grad for a ga pa ski. I hvert fall hadde ingen av de som deltok i

undersokelsen i 1978 vmrt pa skitur. Turer til fots derimot var klart vanligere blant dem som ferierte

utenlands. Og nermere 40 prosent av dem gikk fottur 5 eller fl ere dager i juleferien (tabell 84).
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Tabell 84. Personer pi juleferietur 1978 i Norge/utlandet, etter antall dager de utforte forskjellige
aktiviteter. Prosent

Antall dager
	

Tallet pa
5 eller 	 personer som

I alt 	 U 	 1-2 	 3-4 	 flere 	 svarte

Vxrt pa besok hos slekt eller
venner

Ferietur i Norge  	 100 	 10 	 9 	 9 	 72 	 175

	

i utlandet  	 100 	 11 	 14 	 4 	 71 	 28

Hatt besok av slekt eller
venner

Ferietur i Norge  	 1UU 	 58 	 19 	 9 	 14 	 175

	

i utlandet  	 100 	 61 	 14 	 4 	 21 	 28

Deltatt i gudstjeneste,
religiose mater

Ferietur i Norge  	 100 	 72 	 26 	 1 	 1 	 175

	

i utlandet  	 100 	 89 	 11 	 28

Vxrt pa kino, teater, konsert
eller andre fornoyelser

Ferietur i Norge  	 100 	 78 	 12 	 6 	 3 	 175

	i utlandet  	 100 	 39 	 36 	 7 	 18 	 28

Gatt turer til fots

Ferietur i Norge  	 100 	 53 	 21 	 15 	 11 	 175

	

utlandet  	 100 	 36 	 14 	 11 	 39 	 28

Gatt turer ph ski

Ferietur i Norge  	 100 	 78 	 5 	 9 	 8 	 175

	i utlandet  	 100 	 100 	 -	 - 	 - 	 28

5.3. Vinterferiene 

Ferieundersokelsen 1978/79 kartla nordmenns vinterferie mer i detalj, mens ferieundersokelsene

i 1970, 1974 og 1982 neyde seg med a registrere omfanget av ferier i "vinterperioden". Med vinterferie

menes da ferieturer tatt mellom forste uke av januar og pasken.

Hvor mange uker vinterperioden dekker vil variere noe fra ar til ar avhengig av nar paskehog-

tiden faller. Av den grunn kan ogsa andelen som drar pa vinterferie variere noe. Store del er av

vinterferiene i 1979 startet riktignok i januar eller februar, med vel halvparten (53 prosent) av

turene i lopet av de 2 - 3 siste ukene av februar. I ar hvor pasken kommer tidlig, er det mulig at

noen sloyfer vinterferietur av den grunn. Ferieundersokelsene i 1970 og 1982 dekker ar hvor pasken kom

ca. 2 uker tidligere enn i 1974 og 1978, og det kan muligens forklare at antall nordmenn som tok

vinterferietur i 1982 gikk noe ned fra 1978.
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Omfang 1970 - 1982 

Antall personer som reiste pa vinterferie okte kraftig i begynnelsen av 1970-arene, for sa
stagnere malt i antall ferierende, og ga tilbake malt i dager. Mens antall ferieturdager ble mer enn

tredoblet fra 1970 til 1974, gikk volumet ned med ca. 1/2 million dager eller 15 prosent fra 1974 til

1982.

Antall nordmenn som drar ut av landet pi vinterferie er 10-doblet i 'Wet av 1970-arene, fra om

lag 10 000 i 1970 til ca. 100 000 i 1982. Mens de utenlandsreisende trolig drog pa relativt lange

ferieturer om vinteren tidligere, sa har veksten de siste arene forst og fremst skjedd i form av

kortere turer. Antall ferieturdager i utlandet har derfor ikke endret seg fra 1974 til 1982, selv om

antall utenlandsreisende er fordoblet.

Fortsatt er utenlandsferiene i vintersesongen av lengre varighet enn vinterferieturene i Norge

(14 mot 8 dager). Nar feriene i utlandet er mere langvarige gjennomsnittlig sett har det sammenheng

med at noen drar pa langvarige vinteropphold i Syden. Srlig de som drar tidlig i januar, er lenge

borte. Her er det nok en del langtidsferier som trekker gjennomsnittet opp (44 prosent av utenlands-

feriene i vinterperioden 1979 varte mer enn 14 dager).

Siden strommen av norske feriedogn ut av landet er stabil, mens vinterferienes omfang generelt

har Ott ned, er resultatet en klar nedgang i nordmenns vinterferieopphold i hjemlandet. Antall ferie-

turdager tilbrakt i Norge mellom nyttar og pasken, er gatt ned med om lag 1/2 million dager, eller 25

prosent for 1974 til 1982. Milt i antall ferierende var nedgangen imidlertid bare 10 prosent. Det

betyr at det var de noe lengre vinterferieoppholdene her hjemme som gikk tilbake. (Tabell 85 og 86.)

Tabell 85. Andel av og antall nordmenn pa vinterferietur i Norge/utlandet. 1970 - 1982

Antall

	

Andel av 	 Antall 	 Andel av 	 nordmenn 	 Antall
befolkningen 	 nordmenn 	 disse pa 	 pa tur 	 nordmenn
pa ferietur 	 pa 	 tur til 	 til ut- 	 pa tur i

	ferietur	 utlandet 	 landet 	 Norge 

	Pst. 	 Pst.

1970  	 3 	 80 000 	 11 	 10 000 	 70 000

1974  	 12 	 340 000 	 15 	 65 000 	 290 000

1978  	 13 	 380 000 	 21 	 80 000 	 300 000

1982  	 12 	 360 000 	 27 	 100 000 	 260 000

Tabell 86. Gjennomsnittlig antall dager pr. vinterferietur og antall dager i alt i Norge og utlandet.
1970 - 1982

tjennom-
snittlig 	 Av disse 	 Antall	 Antall 	 Antall
antall 	 i ut- 	 ferietur- 	 dager i 	 ferietur-
dager pa 	 landet 	 dager 	 utlandet 	 dager i
ferietur 	 i alt 	 i alt 	 Norge

197U  	 12 	 1 000 000 	 -

1974  	 10 	 3 	 3 400 000 	 1 000 000 	 2 400 000

1978  	 8 	 3 	 3 050 000	 1 140 000 	 1 910 000

1982  	 8 	 3 	 2 900 000 	 1 080 000 	 1 800 000
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Ferieomrade besokt 

Nordmenn som reiser utenlands i vinterferien, drog forst og fremst for a oppleve sol og varme i

Syden, og fornoyelses- og kulturlivet i Europas storre byer. Vinteren 1979 reiste 52 prosent av de

utenlandsfarende til Kystomradene sydpa, mens 1/3 besokte storre byer. Bare meget fa, 3 prosent, drog

til fjells, dvs. hovedsakelig til Al gene.

De som ferierte i Norge derimot, drog i stor grad til fjells i vinterferien. Hele 46 prosent

av vinterferiene i Norge ble tilbrakt i fjellomradene. De ovrige fordelte seg omtrent likt pa kyst-

omrader, byer, skogstrakter og innlandet ellers (tabell 87).

Tabell 87. Personer pi vinterferie 1979 i Norge/utlandet, etter type natur pa feriestedet. Prosent

nn- 	 a e
I alt 	 Storre 	 Kyst- 	 Fjell-	 Skogs- 	 landet 	 personer

b	 (wade omrade trakter ellers som svarte

Alle  	 1UU 	 18 	 24 	 37
	

10
	

11
	

292

Norge  	 100 	 14 	 16 	 46
	

13
	

12
	

229

Utlandet  	 1UU 	 35 	 52 	 3
	

2
	

6
	

63

Det apenbart mest populEre ferieomradet utenlands i vinterferien er Spania og Kanarioyene. I

1979 mottok disse stedene nesten halvparten (43 prosent) av alle nordmenn som drog utenlands. Vire

naboland i Norden derimot var mindre attraktive. Bare 14 prosent drog dit pa vinterferie. (Tabell

88.)

Tabell 88. Personer pa ferietur til utlandet vinteren 1979, etter ferieomride

Prosent 	 Totalt antall

I alt  	 100 	 8U 000

Nordiske land  	 14 	 10 000

Nord- og Mellom-Europa  	 19 	 15 000

Spania og Kanarioyene  	 43 	 35 000

Sor-Europa ellers, Nord-Afrika  	 10 	 5 000

Utlandet ellers  	 14 	 1U 000

Nordmenn som tar vinterferie i Norge, fordeler seg stort sett over hele landet, slik bosettin-

gen er fordelt pa landsdelene. Men det er en liten tendens til at Ostlandet - relativt sett - er noe

mer attraktivt enn de andre landsdelene. Klimatiske fordeler, med mer stabile snoforhold, er nok en

hovedforklaring. Nord-Norge ser ut til a ha relativt sett ter-rest ferierende, muligens ogsi av klima-

tiske grunner.

Blant dem som tar vinterferietur i Norge er det smi prosentvise endringer i det geografiske

monsteret for ferieturen. (Tabell 89.)

Malt i antall personer pa ferie har det imidlertid mErt en betydelig vekst i alle landsdelene

fra 1970 til 1974, med en mindre tilbakegang for Ost- og Vestlandets del etter 1974.
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Tabell 89. Personer pa ferietur i Norge om vinteren, etter ferieomrade. 1970 - 1982. Prosent

Tallet pa
I alt 	 Ost- 	 Sem- 	 Vest- 	 Tronde- 	 Nord- 	 personer

landet 	 landet 	 landet 	 lag 	 Norge 	 som svarte

1970  	 100 	 63 	 3 	 25 	 4 	 4 	 63
1974  	 100 	 62 	 7 	 22 	 5 	 4 	 235
1978  	 100 	 59 	 5 	 23 	 6 	 5 	 231

19821  	100	 289

Befolkningsandelen 1978  	 100 	 50 	 4 	 26 	 9 	 11

1 Ikke kartlagt i 1982.

Vinterferiestrommen har fordelt seg ganske stabilt pa de ulike landsdelene fra 1970 til 1978.

Rent geografisk har den eneste vesentlige endringen vErt den kende strommen til utlandet pa
vinterferie. I forhold til bosetningsmonsteret er noe mer av vinterferiene lagt til Ostlandet, mens

Nord-Norge og Trendelag har en noe mindre andel av de ferierende enn det befolkningsandelen (den faste

bosettingen) skulle tilsi. Hovedtendensen er imidlertid at landsdelene har en andel av

vinterferiestrommen som i store trekk tilsvarer befolkningsandelen. Det kan henge sammen med at mange

foretrekker 5 feriere i sin egen landsdel, eller at de har slekt og venner eller fritidshus i
landsdelen.

Reiselivsnxringens rolle 

Bare 24 prosent av de nordmenn som tar vinterferien i Norge bor pa kommersielle overnattings-
steder. 1/3 av disse bor pa hotell, 1/3 pa pensjonat, gjestgiveri, turisthytte, campingshytte 0.1., og
1/3 lei er seg hytte under vinterferien.

Nar nordmenn drar pa vinterferie til utlandet derimot, overnatter hele 80 prosent pa kommersi-
elle overnattingssteder. Over 3/4 av dem pa hotell, men ogsa en del (14 prosent) i leid hytte, fri-

tidshus eller leilighet. Antakelig er det leilighetsanleggene i Syden som er viktigst her.

De 20 prosentene som ikke kjelper innkvarteringstjenester i utlandet, bor hos slekt og venner.
Det ble i undersokelsen ikke registrert noen pa vinterferie pa egen hytte utenlands, men 2 prosent

brukte campingvogn i utlandet. Campingferie vinterstid var savidt uvanlig i 1979 at det omtrent ikke

ble registrert noen som ferierte i campingvogn i Norge den vinteren. (Tabell 90.)

Tabell 90. Personer pa ferietur vinteren 1979 i Norge/utlandet, etter viktigste overnattingsmate.
Prosent

Vi kti gste overnatti n• smate
• ensjo-
nat,
gjest-
giver,
kro, 	 Egen 	 Lant 	 Leid 	 Tallet
turist- 	 hytte, hytte, hytte, 	 Hos 	 pa

I alt Hotell 	 heim, 	 Camping- fri- 	 fri- 	 fri- 	 Hos 	 venner, 	 per-
(hotell- turist- vogn 	 tids- tids- tids- slekt- kjente, Andre soner
hytter) hytte, 	 hus, 	 hus, 	 hus, 	 ninger andre 	 svar som

motell
o.l.,
camping-
hytte,
ungdoms-
herberge

Alle 	 100 	 20
	

7
	

1
	

18 	 7
	

9 	 28	 7 	 2 	 292
Norge  

	
100 	 8
	

8
	

0
	

23 	 9
	

8 	 34 	 7 	 2 	 229
Utlandet  

	
100 	 63
	

3
	

2
	

14 	 8 	 6 	 3 	 63

lei- 	 lei- 	 lei- 	 private 	 svarte
lig- 	 lig- 	 lig-
het 	 het 	 het
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De aller fleste nordmenn som reiste pa vinterferie i 1979, organiserte hele ferien selv. Spe-

sielt gjaldt dette nordmenn som ferierte i Norge. Nesten 90 prosent av dem hadde ikke kontakt med

reisebyra. 9 prosent fikk hjelp av et reisebyra til a kjiape billetter til reisen. Bare 2 prosent av

dem kjepte et individuelt opplegg hvor reise og opphold var betalt pa forhand.

De aller fleste (83 prosent) som reiste utenlands, fikk imidlertid hjelp av reisebyra. Over

halvparten (54 prosent) kjepte en "pakketur" (charterreise), og noen (16 prosent) fikk reisebyra til

organisere en mere individuell tur utenlands hvor bade transport og opphold var betalt pa forhand

(tabell 91).

Tabell 91. Personer pa ferietur vinteren 1979 i Norge/utlandet, etter kontakt med reisebyra. Prosent

Kontakt med reisebyra 
Kjepte en

	

individuell 	 Hadde	 Tallet pa
I alt Kjepte tur hvor 	 Kjepte Kjepte 	 Fikk 	 ikke 	 personer

en 	 bade reise 	 bare 	 bare 	 bare 	 kontakt som svarte

	

pakke- og opphold 	 reisen opphold opplys- med
tur 	 var betalt 	 ninger 	 reise-

	pa forhand 	 byra 

Alle  	 100 	 12 	 5 	 10 	 1 	 1 	 73 	 292

I Norge  	 100 	 2 	 9 	 0 	 1 	 88 	 229

I utlandet  	 100 	 54 	 16 	 1 	 2 	 17 	 63

De som fikk hjelp av reisebyra kjopte nok stort sett flybillett. Av dem som reiste utenlands

vinteren 1979 brukte hele 83 prosent fly. De som ferierte i Norge den vinteren reiste for det meste

med egen bil (62 prosent), eller med jernbane (17 prosent). (Tabell 92.)

Tabell 92. Personer pa ferietur vinteren 1979 i Norge/utlandet, etter viktigste transportmiddel.

Prosent

rallet pa
I alt 	 Buss 	 Jernbane 	 Bat, 	 Fly 	 Person- 	 Annet 	 personer

ferje
	

bil
	

som svarte

I Norge  	 100 	 8 	 17 	 5 	 7 	 62 	 229

I utlandet  	 100 	 3 	 5 	 83 	 10	 63

Feriens innhold 

Ferieundersokelsene gir bare et ufullstendig bilde av hva nordmenn gjor i lopet av vinterferie-

turene. For dem som ferierer i Norge er det tydelig at besok hos slekt og venner og/eller det a 0 pa
ski er meget vesentlig. Om lag 1/3 av dem som ferierte i hjemlandet brukte 5 dager eller mer av

vinterferieturen til a beseke slekt og venner. Vel 1/3 var like opptatt med a ga pa ski.

Mange nordmenn pa vinterferietur i Norge i 1979 var imidlertid lite opptatt av a 0 pa ski

eller av slektsbesok. Nesten halvparten (41 prosent) gikk ikke pa ski i det hele tatt. Og halvparten

besokte ikke slekt eller venner. Meget fa nordmenn reiste utenlands for a ga pa ski. Omfanget var
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omtrent som i . juleferien, dvs. 3 prosent. De som drog utenlands i vinterferien var langt mer interes-

sert i a ga turer til fots, og i besok pa kino, teater, konsert eller andre fornoyelser. Varme, bading

og solbading som kanskje er det viktigste for mange av dem som reiser sydover vinterstid, er ikke kart-

lagt i undersokelsen. Det samme gjelder interessen for a treffe Rye mennesker. Trolig er derfor

viktige ferieaktiviteter i vinterferien ikke registrert. Den vesentligste forskjellen mellom vinter-

feriene i Norge og i utlandet er nok imidlertid - i tillegg til de klimatiske forskjellene - mulig-

hetene for kulturelle opplevelser og fornoyelser i utlandet. Mens bare 15 prosent av de som ferierte i

Norge vinteren 1979 var pa kino, teater, konsert m.m., var hele 68 prosent av de utenlandsferierende

det. Og mange av de utenlandsferierende brukte en stor del av feriene til slike aktiviteter. (Tabell

93.)

Tabell 93. Personer pA vinterferietur 1979 i Norge/utlandet, etter antall dager de utforte for-
skjellige aktiviteter. Prosent

Antall dager Tallet pa
eller 	 personer  

I alt 	 0 	 1-2 	 3-4 	 flere 	 som svarte

Wert pa besok hos slekt eller venner

Feriested i Norge  	 100 	 48	 ti 	 6 	 37 	 229

	

" utlandet  	 100 	 75 	 5 	 3 	 18 	 63

Hatt best?* av slekt eller venner

Ferietur i Norge  	 100 	 73 	 16 	 5 	 6 	 229

	

" utlandet  	 100 	 84 	 5 	 2 	 10 	 63

Vxrt pa kino, teater, konsert eller andre

fornoyelser

Ferietur i Norge  	 100 	 85 	 11 	 2 	 1 	 229

	

" utlandet  	 100 	 32 	 24 	 22 	 22 	 63

Gatt turer til fots

Ferietur i Norge  	 100 	 64 	 16 	 9 	 10 	 229

	

" utlandet  	 100 	 43 	 11 	 8 	 38 	 63

Gatt turer pa ski

Ferietur i Norge  	 100 	 41 	 11 	 10 	 38 	 229
" 	 " utlandet  	 100 	 92 	 5 	 3 	 63

5.4. PAskeferiene

Paskehogtiden faller pa varierende tidspunkt fra ars til ar, fra midten av mars til begynnelsen

av april. I de fire ar hvor ferieundersokelsene er gjennomfort, har paskeperioden i to Sr (1970 og

1978) v&rt forholdsvis tidlig, med start henholdsvis 18. og 15. mars. De to andre arene (1974 og 1982)

har paskeperioden vert i begynnelsen av april, med start henholdsvis 5. og 2. april.

Avgrensningen har dessuten variert noe i undersokelsene nar det gjelder varigheten av pasken.

I 1970 omfattet paskeperioden nesten 3 uker (18 dager), mens perioden i de tre andre undersokelsene

varte snaut 2 uker (fra 11 til 13 dager). Varigheten av paskeperioden i 1970 var med andre ord om lag

50 prosent lengre enn i de andre undersokelsene.

Det at tidspunktet har variert noe, og varigheten ogsa har vErt forskjellig, kan ha betydning

bade for hvor mange som reiste pa ferietur i pasken de ulike ar, og hva feriene ble brukt til. Men

utslagene har neppe vErt betydelige, noe vi skal se av resultatene nedenfor. Arsakene ligger nok dels

i at om pasken kommer noen uker tidligere eller seinere, sa pavirker det ikke hva en kan gjore i paske-

ferien. Og siden de aller fleste har fridagene konsentrert til selve helgeperioden, betyr det mindre

om en legger til en halv uke for og etter hogtidsdagene. Friperioden til de yrkesaktive blir ikke

lenger av den grunn.



97

Omfang 1970 - 1982 

Antall feriedager i pasken har derfor vert meget stabilt fra 1970 til 1982, fra 9 dager

gjennomsnittlig pr. feriereisende i 1970 til 8 dager resten av undersokelsesarene. De fleste (56 til

60 prosent) har vErt hjemniefra 1 til 2 uker (7-13 dager), mens vel 1/3 var borte under 1 uke (5-6

dager). Meget fa (15 prosent) hadde mere enn to ukers paskeferie.

Tabell 94. Personer pa ferietur i pasken, etter tallet pa ferieturdager. 197U - 1982

ijennomsni iTll g
Tallet pa feriedager 	 tall pa 	 Tallet pa

I alt 	 feriedager 	 personer
Uopp- 	 Av dette 	 som svarte

5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 gitt 	 I alt 	 utlandet 

Prosent

Pasken/april

1970 	  100 	 36 	 60 	 3 	 1 	 0 	 -	 9 	 0 	 603

1974 	  100 	 36 	 57 	 5 	 0 	 1 	 - 	 8 	 1 	 707

1978 	  100 	 39 	 57 	 4 	 0 	 - 	 0 	 8 	 0 	 684

1982 	  100 	 39 	 56 	 4 	 1 	 0 	 - 	 8 	 1 	 705

Andelen som har reist pa ferie i pasken har wert ganske stabil, snaut 30 prosent av befolkning-

en. Det vanlige i Norge er med andre ord a ware hjemme i pasken, dvs. a ikke dra pa turer som varer 4

netter eller mer. Vel 70 prosent av den norske befolkningen var ikke pa ferietur pasken 1982.

Andelen personer som reiser pa paskeferie til utlandet har imidlertid okt fra 1970 til 1982,

til dobbelt sa mange. Det vesentligste av paskeferiene er imidlertid fortsatt lagt til Norge. Om lag

en tiendel av ferieturene pa denne tiden av aret gikk utenlands i 1982.

Tabell 95. Personer pa ferietur i pasken i Norge/utlandet. 1970 - 1982 1

Andel av 	 Antall 	 Antall

	

Andel 	 Antall 	 disse pa 	 nordmenn 	 nordmenn

Pa 	 nordmenn 	 ferietur 	 pa ferie- 	 pa ferie-
ferietur 	 pa 	 til ut- 	 tur til 	 tur i

ferietur 	 landet 	 utlandet 	 Norge 

	

Pst. 	 Pst.

1970  	 23 	 630 000 	 4 	 30 000 	 600 000

1974  	 31 	 870 000 	 4 	 30 000 	 840 000

1979  	 30 	 870 000 	 7 	 60 000 	 810 000

1982  	 27 	 810 000 	 10 	 80 000 	 730 000

1 For 1974, 1979 og 1982 omfatter tallene ogsa varferieturene.
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Ferieomrade besekt 

Nar om lag 800 000 nordmenn reiser pa ferietur samtidig i en sa kort periode som pasken, vil

det bli et press pa kapasiteten bade i transport- og innkvarteringssektoren. Ikke minst vil nok det

gjelde her hjemme siden 90 prosent av paskestrommen er rettet mot Norge. Og spesielt vil presset rette

seg mot fjellomradene, som mottar nesten halvparten av pasketuristene (49 prosent i 1979).

Meget fa (4 prosent) av de nordmenn som drog utenlands i pasken dro til fjells. Over 80

prosent av dem drog enten til storre byer i utlandet eller til kystomradene, med en halvpart pa hver av

disse to typene av ferieomrader.

Fjellferie var spesielt viktig for dem som tok paskeferien pa Ostlandet (64 prosent), mens

meget fa drog til kystomradene eller storre byer i pasken 1979. Pa Vestlandet og i Nord-Norge derimot

var paskeferien i stor grad det samme som ferie ved kysten. Ogsa pa Sorlandet var det mange (36

prosent) som ferierte i kystomrhdene. (Tabell 96.)

Tabell 96. Personer pa ferietur pasken 1979 i grupper for ferieomrade, etter type natur pa ferie-
stedet. Prosent

Type natur pa feriested 	Tallet pa
I alt 	 Storre 	 Kyst- 	 Fjell- 	 Skogs- 	 Innlandet 	 personer

by 	 omrhde 	 omrade 	 trakter 	 ellers 	 som svarte

Alle  	 100 	 8 	 22 	 49	 11 	 10 	 705

Ferieomrade

Ostlandet  	 100 	 5 	 6 	 64 	 17 	 7	 330

Sorlandet  	 100 	 3 	 36 	 49 	 3 	 10 	 39

Vestlandet  	 100 	 3 	 45 	 42 	 3 	 7 	 132
Trondelag  	 100 	 4 	 9 	 58 	 13 	 14 	 76

Nord-Norge  	 100 	 8 	 45 	 20 	 8 	 18 	 71

Utlandet  	 100 	 41 	 41 	 4 	 2 	 13 	 56

Andelen som reiste til de ulike ferielandsdelene i Norge endret seg noe fra 1970 til 1979.

Andelen som la paskeferien til Ostlandet og Vestlandet gikk ned med henholdsvis 7 og 5 prosentpoeng.

Malt i antall personer okte imidlertid strommen av ferierende i Ostlandsomradet med snaut 10 prosent,

mens den var stabil ph Vestlandet. Arsaken er at det var en generell vekst i pasketrafikken i denne

perioden, slik at nedgangen i prosentandelene bare viser at disse omradene fikk noe mindre del i den

generelle veksten enn en ellers kunne forventet. (Tabell 97.)

Andelen av paskeferiene som ble lagt til Trendelag ble vel fordoblet fra 1970 til 1979. Malt i

antall personer var okningen vesentlig sterre og pa hele 170 prosent.
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Tabell 97. Personer pa ferietur i pasken, etter ferieomrade. 1970, 1974 og 1979. Prosent

FerieomrSde 	Tallet pS
I alt 	 Ost- 	 Sor- 	 Vest- 	 Tronde- 	 Nord- 	 personer

landet 	 landet 	 landet 	 lag 	 Norge 	 Utlandet 	 som svarte

Pasken/april

1970  	 100 	 54 	 5 	 24 	 5 	 8
	

4
	

6U3
1974  	 100 	 49 	 7 	 24 	 8 	 8

	
4
	

707

1979  	 100 	 47 	 6 	 19 	 11 	 10
	

7
	

705

Nar det er brukt 1979 tall her, henger det sammen med at det bare ble samlet inn noen fa opp-

lysninger om paskeferiene i 1978 og i 1982.

Ferieundersokelsen 1979 kartla imidlertid paskeferiene noe rormere, og viser blant annet at

utenlandsferiene i paskemaneden (april) det 5ret var jevnt fordelt 0 de nordiske land, pa Nord-Europa

ellers, og Spania og Kanarioyene ellers med om lag 15-20 000 reisende til hvert av disse ferieomradene.

Om lag halvparten sa mange, eller ca. 1 prosent av alle de nordmenn som drog pa paskeferie det Sret,

drog til andre deler av Middelhaysomradet enn Spania. Og det var meget fa, relativt sett (under 1/2

prosent, som drog utenfor Europa og Nord-Afrika.

Overnattingsform 

De som drog utenlands pasken 1979 overnattet i 50 prosent av tilfellene pS hotell. De kommer-

sielle innkvarteringsformene mottok ca. 2/3 av de utenlandsferierende, mens overnatting hos slekt og

venner representerte 22 prosent.

Paskeferiene i Norge derimot er forst og fremst hytteferie og besok hos slekt og venner. Hytt-

ene og fritidshusene tok i mot 56 prosent av dem som ferierte i hjemlandet den pasken, mens slekt og

venner tok i mot 29 prosent. Norske hotelier tok imot 2 prosent av dem som tok paskeferien i Norge,

noe som tilsvarer om lag 1/6 av dem som leide seg hytte i hjemlandet. (Tabell 98.)

Tabell 98. Personer pa ferietur pasken 1979 i grupper for ferieomrade, etter viktigste overnattings-
mate. Prosent

Viktigste overnattingsmate
Pensjonat,
gjest-
giveri,
kro, 	 Egen 	 Cant 	 Leid 	 Hos 	 Tallet

I 	 turist- 	 hytte, hytte, hytte, 	 ven- 	 pa
alt 	 Hotell- 	 heim, 	 Cam- 	 fri- 	 fri- 	 fri- 	 Hos 	 ner, 	 per-

(hotell- 	 turist- 	 ping- tids- 	 tids- 	 tids- 	 slekt- kjen- Andre soner
hytter) 	 hytte, 	 vogn 	 hus, 	 hus, 	 hus, 	 ninger te, 	 svar 	 som

motell o.l. 	 lei- 	 lei- 	 lei- 	 andre 	 svarte
camping- 	 lig- 	 lig- 	 lig- 	 pri-
hytte, 	 het 	 het 	 het 	 vate
ungdoms-
herberge 

Alle per-
soner  
	

100
	

5 	 3 	 37 	 8 	 11 	 24 	 5 	 1 	 705

Ferieomrade

Ostlandet . 100 	 3

Sorlandet . 100 	 3

Vestlandet 	 100 	 2

Trondelag . 100

Nord-Norge 	 100 -

Utlandet 	 100 	 50

5 	 2 	 39 	 10 	 17 	 19 	 4 	 1 	 330

5 	 5 	 46	 8 	 8 	 23 	 - 	 3 	 39

5 	 2 	 42 	 5 	 9 	 29 	 5 	 2 	 132

8 	 4 	 39 	 11 	 3 	 29 	 7 	 - 	 76

3 	 7 	 34 	 4 	 3 	 42 	 7 	 - 	 71

7 	 2 	 4 	 2 	 7 	 9 	 13 	 7 	 56
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A leie seg hytte var klart vanligst blant dem som ferierte pa Ostlandet. Mens slektsferie var

en meget viktig ferieform for dem som tok paskeferien i Nord-Norge.

Andel en av pasketuristene som bor hos slektninger gikk noe ned fra 1970 til 1979 (fra 30 til 24

prosent), mens hytteferiene har beholdt sin andel. Noen flere brukte hotell og campingvogn i 1979 enn

i 1970. Okningen i reisestrommen til utlandet og vintercampingen er nok hovedforklaringen pa disse

endringene. 	 (Tabell 99.)

Tabell 99. Personer pa ferietur i pasken, etter viktigste overnattingsmate. 1970, 1974 og 1979

Viktigste overnattingsmhe
Pensjonat,
gjest-
giveri,
kro, 	 Egen 	 Hos 	 Tallet

I 	 turist- 	 hytte, Lant 	 Leid 	 ven- 	 pg
alt Hotell heim, 	 Cam- 	 fri- 	 hytte, hytte, Hos 	 ner, 	 Uopp- per-

turist- 	 ping- tids- 	 hus, 	 hus, 	 slekt- kjen- Andre gitt 	 soner
hytte, 	 vogn 	 hus, 	 lei- 	 lei- 	 ninger to 	 svar 	 som
motell o.l. 	 lei- 	 lig- 	 lig- 	 andre 	 svarte
camping- 	 lig- 	 het 	 het 	 pri-
hytte, 	 het 	 vate
ungdoms-
herberge 

	

1970 .. 	 100 	 4 	 4 	 1 	 30 	 23 	 30 	 5 	 1 	 2 	 603

	

1974 .. 	 100 	 3 	 7 	 2 	 37 	 10 	 11 	 23 	 5 	 2 	 - 	 7U7

	

1979 .. 	 100 	 6 	 5 	 3 	 37 	 8 	 11 	 24 	 5 	 1 	 - 	 705

Feriens innhold 

Enten nordmenn reiser pa ferietur i Norge eller til utlandet i pasken, blir feriedagene i

store trekk brukt pa samme mate. Det religiose innholdet i hoytiden ser ut til a bety lite. Under 10

prosent deltok i gudstjeneste eller religiose miner. Det de fleste gjorde var a ga pa ski, spesielt

nar de ferierte i Norge. Ogsa mange av dem som oppgav a ha wert pa ferietur i utlandet sa at de hadde

vxrt pa skitur i lopet av paskehelgen (42 prosent), men det er mulig at dette til dels kan ere

skiturer i Norge for eller etter pasketuren til utlandet.

Sosial aktivitet var ogsa viktig pa pasketuren bade for dem som reiste pa ferie i Norge og i

utlandet. Over halvparten var pa besok hos slekt og venner og nesten like mange hadde hatt besok av

slekt eller venner i lopet av ferieoppholdet. De som reiste ut var faktisk noe mer opptatt av sosial

aktivitet malt i dager, og var i noe storre grad pa kino, teater, konsert eller andre fornoyelser.

Men ogsa blant de utenlandsferierende var det et klart mindretall (26 prosent) som tok del i slike

kulturelle aktiviteter. (Tabell 100 og 101).

Tabell 100. Andel av personer pa ferietur i pasken 1979, som deltok i ulike feriegjoremal. Prosent

Wert pa
Vxrt pa 	 Hatt 	 Deltatt i 	 kino,
besok 	 besok 	 guds- 	 Gatt 	 Gatt 	 teater, 	 Tallet
hos 	 av 	 tjeneste, 	 turer turer konsert 	 pa per-
slekt 	 slekt 	 religiose 	 til 	 0 	 eller 	 soner
eller 	 eller 	 meter 	 fots 	 ski 	 andre for- som
venner 	 venner 	 noyelser 	 svarte 

Alle  	 54 	 46 	 8 	 40 	 67 	 17 	 705

Norge  	 54 	 47 	 6 	 37 	 74 	 15 	 530

Utlandet  	 55 	 42 	 11 	 49 	 42 	 26 	 163
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Tabell 101. Antall dager som personer pg ferietur i pasken 1979 gjennomsnittlig brukte til ulike
feriegjoremal

Vxrt pa
Vxrt pa Hatt 	 kino,
besok 	 besok 	 Deltatt i Gatt 	 Gatt 	 teater,
hos 	 av 	 guds- 	 turer turer konsert 	 Tallet pa
slekt 	 slekt 	 tjeneste, til 	 pa 	 eller 	 personer
eller 	 eller 	 religiose fots 	 ski 	 andre 	 som svarte
venner 	 venner miter 	 for-

m, elser

Alle  	 2,U 	 1,5 	 0 	 1,5 	 3,0 	 0,5
	

705

Norge  	 2,0 	 1,5 	 0 	 1,5 	 4,0 	 0,5
	

530

Utlandet  	 2,5 	 1,5 	 0 	 1,5 	 2,0 	 0,5
	

163

Det samme hovedmonstret gjelder gjoremalene ogsg til dem som tilbrakte paskehogtiden hjemme pg

bostedet, eller mere riktig, ikke reiste bort sammenhengende 4 netter eller mere. De hjemmemrende

var ogsa forst og fremst sosialt orientert og besokte slekt og venner eller fikk besok av dem. Men de

hjemmevrende var klart mindre engasjert i det a gg pa ski i pasken. Mens nordmenn som drog pS pgske-

ferietur i Norge brukte gjennomsnittlig 4 dager til ski turer, brukte de "hjemmewerende n om lag 1 dag.

De hjemmewerende hadde i stedet noen fl ere besokende og deltok noe mere i gudstjenester og religiose

miter. Men ogsa for de nordmenn som var hjemme i pasken var det religiose innholdet mindre viktig.

85 prosent av dem deltok i hvert fall ikke i en eneste gudstjeneste eller religiost mote. (Tabell

102 - 103.)

Tabell 102. Andel av personer som ikke var pa ferietur eller var 	 ferietur i Norge pasken 1979 som
deltok i ulike gjoremal

-Vxrt pa
Vart pa Hatt 	 kino,
besok 	 besok 	 Deltatt i Ggtt 	 Gatt 	 teater,
hos 	 av 	 guds- 	 turer turer konsert Tallet 0
slekt 	 slekt 	 tjeneste, til 	 PS 	 eller 	 personer
eller 	 eller 	 religiose fots 	 ski 	 andre 	 som svarte
venner 	 venner meter 	 for-

noyel ser

Alle  	 52 	 58 	 13 	 43 	 45 	 19 	 2 193

Pa ferie i Norge  	 54 	 47 	 6 	 37 	 74 	 15 	 530

Var ikke pa ferietur  	 51 	 64 	 15 	 45 	 36 	 19 	 1 663

Tabell 103. Antall dager som personer som ikke var pa ferietur eller var pa ferietur i Norge pasken
1979 gjennomsnittlig brukte til ulike gjoremal

Vrt
V&rt pa Hatt 	 kino,
besok 	 besok 	 Deltatt i att Ggtt teater,
hos 	 av 	 guds- 	 turer turer konsert 	 Tallet pS
slekt 	 slekt 	 tjeneste, til 	 pa 	 eller 	 personer
eller 	 eller 	 religiose fots 	 ski 	 andre 	 som svarte
venner 	 venner miner 	 for-

noyel ser

Alle  	 1,5 	 2,0 	 0,5 	 1,5 	 2,0 	 0,5	 2 193

Pi ferie i Norge  	 2,0 	 1,5 	 0 	 1,5 	 4,0 	 0,5	 530

Var ikke pg ferietur  	 1,5 	 2,0	 0,5 	 1,5 	 1,0 	 0,5 	 1 663
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6. DE SOM IKKE REISER PA FERIETUR

Ferieundersokelsene viser at det er ganske store befolkningsgrupper i Norge som ikke drar p&

ferietur i 'Wet av et Sr. I 1982, var over 1/4 (26 prosent) av den voksne befolkningen, eller nesten

800 000 personer "hjemmev&rende" hele Sret i ferieturforstand. Dette antallet er riktignok sunket fra

nesten 1,1 million i 1970, men fortsatt er det betydelige grupper av nordmenn som ikke reiser bort 0
ferietur en eneste gang i lopet av caret.

Kortvarige turer 

Det behover ikke a bety at disse befolkningsgruppene er hjemme hele Sret. En del av dem kan

ha viRrt ute og reist i feriene, men turene har ikke vert langvarige nok til a telle med i undersokel-

sene - hvor en ferietur pr. definisjon omfatter 4 netter eller mer sammenhengende frav&r fra

det faste bostedet.

Hvor mange det er som drar pS slike "kortvarige turer" i feriene og hvor mange turer det dreier

som an pS Srsbasis, vet vi ikke. Vi vet imidlertid at om sommeren i 1982 var det 8 prosent av de

"hjemmemrende" som oppgav at de hadde reist bort i ferien, men ikke sa mange netter sammenhengende at

det ble en ferietur ut av det (tabell 104).

Trolig er disse 8 prosentene et minimumsanslag, for tallet gjengir bare hvor mange som forklar-

te sin manglende ferieturaktivitet om sommeren med at de hadde \art pS "kortvarige turer" istedet.

Noen av dem som ga andre forklaringer kan ogsS ha vErt pS slike turer i ferien uten at det ble nevnt.

Likevel antyder dette tallet at de fleste "hjemmewerende" tilbringer feriene pa bostedet.

Tabell 104. Personer som ikke var pa ferietur om sommeren, etter viktigste grunn til at de ikke reiste
pa ferie. 1974 og 1982. Prosent

Reiste
tidli- Hadde 	 Tok (annet) Hadde 	 Var

	

Har reist gere 	 ikke 	 arbeide, 	 ikke 	 Fore- 	 Passet, syk, 	 Andre

	

bort, men i Sr, 	 fri 	 arbeidet 	 rad til trakk 	 stelte 	 hadde svar, Tallet pa
I alt ikke sä 	 skal 	 fra 	 hjemme 0 	 a reise a vEre syke, 	 dar- 	 uopp- personer

	

lenge som reise 	 arbei- 	 egen tomt, 	 pS som- hjemme gamle 	 lig 	 gitt 	 som svarte
4 netter 1 senere de, 	 hus, lei- 	 mer- 	 helse

	i Sr	 studier lighet o.l. ferie 	 selv 

1974 100 	 3 	 16 	 18 	 12 	 28 	 7	 12 	 4 	 764

1982 100 	 8 	 4 	 13 	 10 	 11 	 25 	 4 	 10 	 14 	 774

1 Svaralternativet var ikke med i 1974-undersokelsen.

At 800 000 nordmenn ikke reiste pS ferietur i 1982, men var "hjemmemrende", betyr heller ikke

at de er hjemme hvert Sr. En hel del nordmenn er hjemme i feriene ett bestemt ar eller noen gr av

forbigiende grunner. Det kan mre midlertidig sykdom, en periode med ansvar for sma barn, ekstra inn-

sats med husbygging og opparbeiding av hage. Noen er ogsS inne i en periode med storre okonomiske

utlegg enn vanlig som midlertidig reduserer den okonomiske evnen til a dra pa ferier, f.eks. ved etab-

lering av egen privat niEringsvirksomhet eller eget hjem.

Hvor viktige slike begrensninger er pa Srsbasis og hvor forbigSende eller langvarige de er, vet

vi heller ikke presist. Men vi vet noe om hvor viktig slike hindringer er for dem som ikke drog pS
sommerferietur i 1982. Trolig kan hindringene for sommerens ferietur antyde hvilke hindringer som er

viktigst ogsit for dem som er "hjemmewerende" hele Sret.
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Hel seprobl emer 

I 1982 viste det seg at 10 prosent av dem som ikke drog pa sommerferietur det Sret, var hjemme-

vmrende forst og fremst pS grunn av egen sykdom eller dirlig helse. Til sammen representerer disse 10

prosentene ca. 100 000 voksne nordmenn.

Om lag 1/4 av disse var muligens mer forbigiende syke i og med at de oppgav S ha mat pa ferie-

tur Sret for, mens en 1/2-part muligens var plaget av langvarig sykdom. De sistnevnte hadde heller

ikke mert pS sommerferietur de siste few Srene (tabell 105).
Det var spesielt de eldre som oppgav egne helseproblemer som Srsak til at de ikke drog pg

ferietur sommeren 1982. Hver fjerde "hjemmevmrende" alderspensjonist, dvs. personer i alderen 67-74

ir, sa at de var syke eller hadde darlig hel se. I tillegg ma en regne med at disse ogsh kan ha mindre

okonomiske muligheter, men bare viktigste grunn, sett med oppgavegiverens Dyne ble registrert.

NS er det ikke bare egne helseproblemer som er til hinder for i reise pa ferietur. Ogsg ansvar

for andre som er syke eller trenger stell og pass, kan mere en barriere. For 4 prosent av de "hjemme-

vmrende" sommeren 1982 (ca. 50 000 nordmenn) var slike oppgaver hovedgrunnen til at de ikke var pg

ferietur den sommeren.

1/3 av disse hadde hatt sommerferietur aret for, mens like mange hadde mert "hjemmemerende" i

minst de 5 siste somrene. Det var serlig kvinner og noe eldre personer som oppgav stell/pleie av syke

eller gamle som hovedgrunn for ikke a reise bort pS ferietur sommeren 1982.

Til sammen kan en derfor regne med at minst 60 - 7U 000 nordmenn i alderen 15-74 Sr har varige

helseproblemer selv eller langvarig ansvar for stell og pass av andre, som hindrer dem fra a reise pS
ferietur. Muligens er dette tallet for lavt vurdert. Derfor kan det vmre viktigere a pSpeke at av de

150 000 nordmenn som oppgav egne eller andres helseproblemer som Srsak til & mere hjemme, hadde nesten

120 000 heller ikke mert pS ferietur sommeren for. Dette kan antyde at helseproblemene kan ha noe

varigere preg.

Okonomiske problemer

Hvor omfattende varige okonomiske hindringer er, er det vanskeligere a si noe om. Bare 11

prosent eller snaut 100 000 nordmenn oppgav at hovedgrunnen for ikke a dra pS ferietur sommeren 1982,

var at de ikke hadde rSd. Det var meget fa med husholdningsinntekt over 100 000 kr som gav denne be-

grunnelsen.

En tredjedel av disse hadde mert pa sommerferietur Sret for slik at okonomien ikke har hindret

dem over flere Sr. 39 prosent av dem oppgav imidlertid at de ikke hadde hatt sommerferie borte fra

hjemmet pa minst 5 Ar. Hvis det var manglende okonomiske muligheter som var avgjorende ogsS tidligere,

betyr det at minst 4U 000 nordmenn har varige okonomiske problemer som hindrer dem a feriere. Trolig

er dette ogsS et noe for lavt tall, for svak okonomi kan mere en viktig medvirkende Srsak, selv om den

ikke blir nevnt som den viktigste grunn til a %fare hjemme i hele sommerferien. Svak okonomi kan ogsS
vmre en Srsak som en ikke like gjerne vil innromme, som f.eks. helseproblemer.

En del nordmenn sloyfer nok imidlertid ferieturen ett Sr, for a styrke okonomien med a to seg

annet inntektsgivende arbeide i ferien, eller ved a gjore arbeid selv som en ellers matte betale andre

for a gjore. I 1982 oppgav 1U prosent av de hjemmemerende at hovedgrunnen for a ikke dra pS sommer-

ferietur var at de tok annet arbeid, eller arbeidet hjemme pS egen tomt, hus, leilighet o.l.

Det er ikke mulig av 1982-undersokelsen a vite hvor mange av disse som hadde inntektsgivende

arbeide, og hvor mange som sparte penger ved a gjore nodvendig arbeid hjemme for seg selv. Ferieunder-

sokelsene i 1970, 1974 og 1978 gir imidlertid en del opplysninger om dette. For det forste viser de at

det er meget sjelden at yrkesaktive tar seg annet lonnet arbeide i feriene. I 1978 tok mindre enn en

halv prosent av de yrkesaktive slikt arbeid i ferien, og det same var situasjonen i 1970. Vi kan

derfor regne med at yrkesaktive med fS unntak ikke er hjemmemrende i feriene for a arbeide for seg

selv eller andre. Denne type "hjemmeferie" er spesielt vanlig i yrkesgrupper som har gode ferdigheter

i handverksfag. De ansatte i industri, bygge- og anleggsarbeide hadde i hvertfall dobbelt sä ofte

denne begrunnelsen for a vmre hjemme i sommferien som andre ansatte.

Skoleelevene og studentene derimot har nok i betydelig grad innteksgivende arbeide nar de er

hjemme hele sommerferien. Men tall for dette finnes ikke. Det ferieundersokelsen 1978 imidlertid
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viser, er at bare 24 prosent av elevene og studentene ikke hadde inntektsgivende arbeid i de periodene

de hadde fri fra utdanningen det aret. Nesten halvparten hadde minst en maned med slikt arbeid, men vi

vet ikke sikkert om disse arbeidsdagene er i sommerferiene eller i friperioder ellers i aret.

De nordmenn som oppgir a ha sloyfet sommerferieturen pa grunn av andre arbeidsoppgaver, enten

inntektsgivende eller ikke, har nok neppe disse oppgavene som noen varig hindring for a feriere. Vel

50 prosent av dem som sa at annet arbeide hadde hindret dem fra sommerferieturer i 1982, hadde da ogsa

%/art pa ferietur sommeren for.

Problemer med a ta seg fri 

En del nordmenn arbeider imidlertid i yrker som gjor det vanskelig a ta seg fri fra arbeidet.

13 prosent eller ca. 12U 000 personer oppgav dette som hovedgrunn for at de var hjemmevarende sommeren

1982.

Det var de selvstendige neringsdrivende som forst og fremst oppgav at de ikke hadde fri fra

arbeidet, og derfor ikke kunne dra pa ferietur om sommeren. Dette gjelder bade selvstendige i jord-

bruk, skogbruk og fiske, men i nesten like stor grad andre selvstendige.

Ogsa ansatte i tjenesteytende naringer og husmodre samt en del studenter, oppgav at de var

hjemmevarende pa grunn av problemer med a ta seg fri. Men mens det var 60 prosent av de hjemmevarende

bondene som ikke kunne ta seg fri og 42 prosent av de andre selvstendige naringsdrivende, var det bare

fra 10 til 20 prosent av studenter, husmodre eller ansatte i tjenesteyrker som gav denne begrunnelsen
(1974-tall).

I den grad arbeidsoppgavene ikke blir organisert pa andre mater, f.eks. med egne tiltak i form

av avloserordninger 0.1., ma en vel regne med at disse yrkesgruppene star overfor en mer varig hindring
for a feriere - i hvert fall om sommeren.

Manglende friordninger fra arbeidsforpliktelsene er imidlertid ikke noen hovedbegrunnelse for a
%fare hjermne i sommerferien. Ferieundersokelsen viser for de ansattes vedkommende at de hjemmevarende

gjennomsnittlig hadde fri 10 arbeidsdager sammenhengende om sommeren eller minst 2 uker hvor de ikke

reiste bort. De ansatte som oppgav at de foretrakk a feriere hjemme hadde hele 14 fridager sammen-

hengende (utenom helgene) eller 3 ukers ferie a ta av hvis de ville reist pa ferietur om sommeren.

Noen av de ansatte vil riktignok %/are sa nye i arbeidslivet, dvs. under ett ar, at de ikke har
arbeidet lenge nok til a fa fulle ferierettigheter. Men dette er en savidt liten gruppe at de neppe

pavirker tallene. Det viktigste er nok derfor at for de ansatte som er hjemme i ferien, er det ikke
mangel pa fri fra det faste arbeidet som er forklaringen. Tilsammen hadde de ca. 330 000 ansatte som

ikke drog pa sommerferietur i 1982, ca. 3,4 millioner fridager a reise pa - hvis de ville gjort det. I

tillegg kom lordager og sondager, dvs. tilsammen ca. 4,6 millioner potensielle ferieturdager.

Onsker om a vare hjemme

Den viktigste grunnen til ikke a reise pa ferie, er i folge dem selv, at de ikke foler noe

behov eller onske om det. De foretrekker a vare hjemme. Hele 27 prosent av de "hjemmevarende" eller

om lag 220 000 voksne personer var hjemme hele sommeren 1982 av den grunn.

Dette betyr ikke at de aldri reiser bort sommerstid. Litt over 1/4 (29 prosent) av de 220 000

som var hjemme av eget onske, hadde %fart pa sommerferietur sommeren for. En stor gruppe nordmenn har

nok imidlertid sa klare preferanser for a vare hjemme at de meget sjelden reiser bort pa ferie om som-

meren. Hele 45 prosent av de som foretrekker a %fare hjemme, oppgir nemlig at de har vert hjemme i
minst de 5 siste somrene.

En skulle kanskje tro at de som oppgir at de foretrekker a vare hjemme om sommeren, bor slik
til at de nare omradene og bomiljoet er spesielt attraktivt og ligner pa det man ofte forbinder med

ferieomrader. Men dette kan nok ikke gjelde mer enn deler av forklaringen. For ferieundersokelsen

viser at de som foretrekker a vare hjemme bor omtrent slik som nordmenn flest, bade flat- det gjelder
naturtype og type bolig.
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Det er en tendens til at de som bor i hus med 5 eller fl ere leiligheter, i noe mindre grad enn
andre sier at de foretrekker a mere hjemme sommerstid, det vil si at de i storre grad reiser bort. Men

dette forklarer ikke hvorfor savidt store grupper er hjemme og foretrekker det, ogsa blant dem som bor

i blokkbebyggelse. Nesten halvparten av dem som var hjemme sommeren 1982 og foretrakk det, bodde i

store byer og tettbygde strok som nordmenn flest.

Dette betyr nok for det forste at mange nordmenn bor slik til at de trives pa bostedet, i
hvert fall sa bra at de ikke pa grunn av bostedet foler noe sterkt behov for a reise bort i feriene.
Og dette gjelder nordrnenn over hele landet, fra kyst til fjell og i de store byene. Og det gjelder

nesten uansett om en bor i enebolig, rekkehus eller i boligblokk eller om det er i tettbygde stank
eller pa landet.

Tabell 105. Personer som ikke var pa ferietur sommeren 1982 i grupper for hvorfor de var hjemme,
etter hvor lenge siden de sist var pa sommerferietur. Prosent

Reiste Hadde 	 Tok (annet) Hadde 	 Var
Har reist tidli- ikke 	 arbeide, 	 ikke 	 Matte 	 syk,
bort, men gere 	 fri 	 arbeidet 	 rad til Fore- 	 passe/ 	 hadde Annet,

Alle ikke sa 	 i ar, 	 fra 	 hjemme pa 	 a reise trakk 	 stelle 	 dar- 	 vet
lenge som skal 	 arbei- 	 egen tomt, 	 bort pa a mere syke/ 	 lig 	 ikke
4 over- 	 reise 	 de, 	 hus, lei- 	 sommer- hjemme gamle 	 helse
nattinger senere studier lighet o.l. ferie 	 selv 

FERIETUR OM
SOMMEREN

I alt 	  100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100

1 Sr siden .... 36 	 27 	 78 	 33 	 51 	 35 	 29 	 34 	 27 	 51
2-4 ar siden .. 28 	 26 	 19 	 38 	 33 	 26 	 26 	 28 	 22 	 23
5 ar eller mere 36 	 47 	 3 	 29 	 16 	 39 	 45 	 38 	 51 	 26

Bare delforklaringer 

Det kan mere grunn til a vurdere om opplysningene som er samlet inn er sa palitelige som en
kanskje kunne hape pa. Og paliteligheten gar da pa om svarene gir et uttommende bilde av hvorfor folk
er hjemme i feriene.

En nederlandsk ferieundersokelse (de Boer, 1984) som har sett nermere pa dette, antyder at

endrede holdninger kan mre en viktig feilkilde. Det er f.eks. mulig at folk er blitt mer villige til

oppgi okonomiske problemer som grunn til at de ikke drar ph ferie.

Det er derfor grunn til a tro at det noen oppgir som forklaring ikke alltid er den riktige

forklaringen eller hele begrunnelsen. Derfor er det ogsa rimelig a regne med endringer i forklaringene
og en viss ustabilitet i forklaringen pa hvorfor mange nordrnenn er hjemme i sommerferiene.

Stabile hovedtrekk

Begrunnelsene for ikke a reise pa ferie viser seg imidlertid a mere forholdsvis stabile skal
vi tro de norske ferieundersokelsene i 1974 og 1982.

Sammenligningen viser at det var omtrent like mange - prosentvis og absolutt - som var hjemme

sommeren 1982 og 1974 pa grunn av egen sykdom eller darlig helse, av okonomiske grunner, fordi de
foretrakk a mere hjemme eller pa grunn av ferietur til andre arstider.

Det som muligens holdt nordmenn mer hjemme i 1974 enn i 1982 var annet inntektsgivende
arbeid og arbeid hjemme pa egen tomt, hus, leilighet o.l. Men dette gjelder neppe studenters og

skoleelevers arbeid med lonnede oppgaver, som trolig heller har okt i omfang de siste arene. Til-

synelatende har det ogsa mPrt en klar reduksjon i antall nordmenn som er hjemme om sommeren pa grunn av
ansvar og omsorg for eldre og syke.
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En skal were forsiktig med helt entydige slutninger om hvilke forhold det er som holder nord-

menn hjemme i sommerferiene og i feriearet som hel het. Skal en driste seg til a overfore opplysningene

om sommerferiene til a gjelde pa arsbasis, er det trolig slik at om lag 2/3 av de 800 UOU nordmenn som

er hjemme‘arende pa arsbasis, er i en forholdsvis stabil situasjon. Det er ogsa lite sannsynlig at de

som har helseproblemer selv, eller passer andre, sa lett kan fa lost sine ferieproblemer. Det same

gjelder personer som sier at de ikke har rid til a reise bort.

Det som i tilfelle kunne endre situasjonen i storre grad er systematiske tiltak fra samfunnets

side for a oke ferielonningene, gi avlosningsmuligheter eller egne reisetilbud til syke eller

gamle.

De gruppene som muligens er i situasjoner som lettest kan endre seg, er de som er hjemme pa
grunn av annet arbeide eller fordi de foretrekker a %are hjemme.

Nesten halvparten av dem som oppgir at de fortrekker a %ere hjemme er sa stabile i sin adferd -

og trolig vurderinger - at de ikke har mrt pa sommerferietur minst de siste 5 somrene. De som tok

lonnet arbeid derimot, eller arbeidet hjemme pa tomt, hus, hage o.1., var betydelig mere interessert i

a feriere. Og bare 16 prosent av disse hadde ikke hatt en sommerferietur de siste 5 arene.

En kan derfor ikke forvente en vesentlig reduksjon i antall nordmenn som er hjemmemrende

feriene, eller er uten ferie. De endringene som kan komme, vil trolig ha sammenheng med eventuelle

endringer i nordmenns interesse for og mulighet til 5 arbeide i feriene, og i interessen for a reise pa
ferieturer av kortere varighet.
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SAMMENDRAG

Hva er ferie? 

Ferie kan defineres som er lengre tidsperiode hvor en etter eget onske har fri fra sine daglige

arbeidsforpliktelser.

Mulighetene for a velge fritt er belyst i ferieundersokelsene pa flere mater, bade i form av

hvor mye nordmenn har av slik fritid og om en har fri het til a velge tidspunktet for feriene selv.

Innholdet i feriene er ogsa belyst, spesielt for dem som reiser bort pa ferietur.

Fri fra arbeidsforpliktelser 

Ferieundersokelsene har kartlagt omfanget av lengre friperioder for de yrkesaktive, ved

registreringer av friperioder av minst 3 dagers varighet utenom helgene, ferieuker og frilordager som

kan kombineres med son- og helligdager til lengre friperioder.

Friperioder

Ferieundersokelsene registrerte ikke noen vekst i 1970-arene for perioder med fri minst 3 dager

sammenhengende utenom helgene. De selvstendige nmringsdrivende tok riktig nok vesentlig flere dager

fri i slike friperioder i 1982 enn i 1970. De selvstendige utgjor imidlertid bare en mindre del av de

yrkesaktive (ca. 16 prosent). Totaltallene endret seg ikke fordi de ansatte ikke fikk endret sin

situasjon gjennomsnittlig sett. Utvidelsen av feriene for de selvstendige i form av friperioder kom

trolig forst og fremst fra 1978 til 1982.

Frilordaier

Den viktigste utvidelsen av feriemulighetene fra 197U til 1982 kom i form av frilordagsordnin-

gene, som kombinert med helgene og andre fridager kan gi muligheter for kortere ferieturer.

Mens nesten halvparten (4U prosent) av de yrkesaktive ikke hadde lordagsfri i 197U, hadde bare

14 prosent ikke slik fri 8 car seinere. Det meste av utvidelsen kom fra 1970 til 1974 - en periode hvor

det ogsa var en betydelig vekst i kortere ferieturer.

Veksten hadde sammenheng med at vesentlig flere ansatte i tjenesteytende neringer og selvsten-

dige utenom primmrnmringene tok fri hver lordag. Det var relativt mindre endringer blant ansatte

ellers fordi disse i stor grad hadde lordagsfri allerede fra 1970.

Noe over 3/4 av de selvstendige i primmrnmringene hadde imidlertid ikke lordagsfri i 1978.

Bare 1 prosent av de ansatte i industri-, bygge- og anleggsarbeide, 12 prosent av de ansatte i tje-

nesteyting og 28 prosent av Andre selvstendige var i same situasjon.

OREarbeidede fridager og 	 av ferietidspunkt 

Hvordan mulighetene til a opparbeide ekstra fridager har utviklet seg vet vi ikke. Ferieunder-

sokelsen i 1978 viste imidlertid at 35 prosent av de yrkesaktive hadde slike muligheter. Omtrent like

mange (38 prosent) oppgav dessuten at de kunne velge tidspunktet for uttak av feriene fritt. 44 pro-

sent var knyttet til turnus- eller fellesferieordninger.

Fri for hjemmevmrende og elever

Mens de yrkesaktive, i hvert fall utenom primmrnmringene, i stor grad har lengre perioder med

fri fra daglige arbeidsoppgaver, er fmrre hjemmevmrende husmodre og fedre i samme situasjon. Over

halvparten av dem (58 prosent) hadde stort sett de samme arbeidsoppgavene hele sommeren, som er den

viktigste ferieperioden. Ug bare 22 prosent av dem hadde hatt helt fri fra husarbeid, de fleste (2/3)

i mindre enn 14 dager.

Hvor lenge skoleelevene og studentene hadde fri fra utdanningsinstitusjonene er ikke kartlagt,

men store grupper av dem utter del er av denne fritiden til inntektsgivende arbeide. I 1974 arbeidet

nesten halvparten av elevene og studentene minst 1 maned i feriene med inntektsgivende oppgaver.
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Ferieturene

Volum

En ferietur er definert som minst 4 netters fravmr fra hjemmet med ferie som formS1. Ferie-

undersokelsene viser at antall ferieturer har okt med i alt 57 prosent eller nesten 5 prosent pr. ar

fra 1970 til 1982. Det er imidlertid de kortvarige turene som har okt mest.

Veksttakten i ferieuttaket malt i dager var derfor bare 2 prosent pr. Sr. Denne veksttakten

medforte at den voksne norske befolkning nyttet ca. 10 millioner flere dager til a reise pa ferieturer
i 1982 enn i 1970.

Hovearsaken til veksten i ferieuttaket var at 1/2 million flere nordmenn reiste ph ferietur

pr. ir i 'Wet av denne perioden, i tillegg kommer at de som reiser, drar pa flere turer hvert Sr, ikke

bare en ferietur om sommeren, men turer ogsa pa andre tider av aret. Samlet antall dager pr. reisende
i aret har imidlertid ikke okt med mer enn 10-15 prosent. Den gjennomsnittlige varigheten av turene
har derfor Ott ned.

Sesongmonstret

Sommeren er den viktigste feriesesongen. 2/3 av de dager nordmenn reiser pS ferie er lagt til

den arstiden. Om lag 85 prosent av sommerferieturdagene er knyttet til hovedturer on sommeren, ca. 15

prosent til en tilleggsferietur som en voksende andel foretok.

Pasken er den klart viktigste ferieperioden utenom sommeren. Nordmenn reiser like mange dager
pa ferietur i pasken som i hele host- og vinterperioden tilsammen. At savidt mange reiser bort i 'Wet
av 6 paskedager, gjor pasken til den tid av Sret hvor feriestrommen er storst pr. dag.

Hovedtrekkene i dette sesongmonstret har endret seg lite fra 1970 til 1982. Veksten i ferie-

turuttaket var forholdsvis beskjedent i de tradisjonelle feriarstidene am sommeren, julen og pasken.

Gjennomsnittlig okte antall feriedager tilbrakt pi reise med ca. 1 prosent pr. ar i disse arstidene.

Antall ferieturdogn i vinterperioden okte imidlertid med 16 prosent pr. ar og i hostperioden med hele

22 prosent pr. Sr fra 1970 til 1982. I disse to periodene har en fatt en viss sesongutjevning. Malt i

absolutte tall har den storste delen av veksten likevel vmrt om sommeren.

Feriestrommenes retninler 

Feriestrommen til utlandet har okt betydelig raskere enn strommen rettet mot norske feriemS1.

Malt i ferieturer, okte utenlandsstrommen med 20 prosent pr. air fra 1970 til 1982, men strommen til

norske feriemS1 okte med bare 2 1/2 prosent pr. Sr.

PS grunn av at turene i gjennomsnitt ble kortere, var veksten lavere malt i ferieturdager, ca.

16 prosent pr. Sr til utlandet og 0,3 prosent pr. 51^ i Norge. Veksten i Norge kom kun av flere ferie-

turer om hosten og mellom jul og paske. Om sommeren gikk ferieturdagene p& hovedferietur i Norge ned,

mens denne nedgangen ble oppveid av at det samtidig ble en betydelig vekst (110 prosent) i tilleggs-
ferier am sommeren, som ble lagt til hjemlandet.

Selv om det ble 1/2 million flere nordmenn pa hovedferietur om sommeren, ble det derfor ikke

flere feriedogn i Norge. Arsaken var at andelen som ferierte i Norge sank sa mye at hele veksten gikk
til utenlandske feriemal.

Denne utenlandsstrommen om sommeren deler seg i to like store strommer, hvor den ene gar til de

andre nordiske land og den andre utenfor Norden. Om hosten og mellom jul og paske gar rundt 90 prosent

av utenlandsstrommen til omrader utenfor Norden, ikke minst mot sol og varme i Syden.

Den okende strommen av ferierende til Syden om hosten og vinteren har ikke fort til mindre

trafikk i Norge. For veksten i utenlandstrafikk i disse Srstidene ble mer enn kompensert av den gene-
relle veksten i host- og vinterferieuttak.
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At visse landsdeler spesielt om sommeren har mistet egne innbyggere til utlandet pa ferietur

har heller ikke medfort nedgang i trafikken i disse landsdelene. Okt mobilitet, og mindre interesse

for a feriere i egen landsdel har okt strommene internt i Norge. Strommen av innbyggere fra visse

landsdeler til utlandet er derfor kompensert ved import av ferierende fra andre landsdeler. Hvis

enkelte landsdeler fortsetter 5 miste egne innbyggere i kende grad til utlandet uten at innbyggere i

andre landsdeler streamer til og kompenserer for utenlandsstrommen, vil ferietrafikken i disse lands-

delene avta. I et slikt tilfelle vil konkurransen om det norske feriefolket sommerstid eke landsdelene

imellom. Ofte ma en hovedferietur utenlands kompenseres med flere tilleggsferier her hjemme (tilleggs-

feriene er mer kortvarige).

Reiselivsnxriniens rol 1  e

I hvilken grad de ferierende kjoper reiselivsuringens tjenester nar det gjelder overnatting,

transport, bespisning og/eller informasjon, avhenger av om de kjenner godt til det ferieomradet de vil

besoke, og hvilke muligheter de har for a organisere nodvendige tjenester seiv. Bade kjennskapet til

ferieomradene og tilgangen til egne transport- og overnattingsmuligheter er klart bedre jo urmere

bostedet de ferierende drar. Det er nok arsaken til at de nordmenn som ferierer i Norge i sa liten grad

siker hjelp hos reisebyra, eller nytter offentlig tilgjengelig transport og reiselivsnxringens over-

nattingstilbud.

Reiselivsnxringens relativt beskjedne rolle gjelder nar ferieturene er lagt til Norge, og

uansett arstid. Det er ingen endringer av betydning i dette monstret fra 1970 til 1982.

De som reiser til utlandet pa ferie bruker reiselivsnxringens tilbud i vesentlig sterre grad.

Det gjelder bade hjelp fra reisebyra til a kjope billetter og ferdiglagede reiseopplegg, og bruk av

utenlandske hotell og innkvarteringsbedrifter.

Spesielt er reiselivsnxringens tilbud vesentlig for dem som reiser utenlands utenom sommeren.

I sommersesongen legger mange nordmenn sine ferieturer til v care naboland, og de organiserer i stor

utstrekning feriene seiv.

I den kaldere arstid far mellom 63 og 83 prosent av de utenlandsreisende hjelp av reisebyra,

mens 4 til 15 prosent - avhengig av sesong - tar kontakt hos reisebyra nar feriene blir lagt til Norge.

Om sommeren klarer nesten halvparten av de utenlandsreisende seg uten reisebyratjenester og 6 prosent

av dem som tar sommerferien i hjemlandet nytter slike tjenester.

Begrensede muligheter for reise og innkvartering selv, er nok en viktig arsak til at kommer-

sielle innkvarteringstilbud forst og fremst blir nyttet nar ferien gar utenlands. Av de nordmenn som

ferierte pa hotell sommeren 1982 bodde 84 prosent pa utenlandske hotell. Nesten halvparten av dem som

bodde pa pensjonat, gjestgiverier, turisthytter, campinghytter og ungdomsherberger bodde pa utenlandske

pensjonat m.m. Ogsa telterne og brukerne av campingvognene ferierte i stor grad utenlands. Bare vel

halvparten av dem var i hjemlandet ph ferietur.

95 prosent av dem som overnattet i egen hytte ferierte imidlertid i Norge sommeren 1982. Over-

natting i egne fritidshus og hos slekt og venner dominerer nar ferien er lagt i hjemlandet. Men ogsa

campingvognene er meget vesentlige. De campingvognene som ble brukt sommerstid i Norge innkvarterte

like mange norske ferierende som alle norske hotell, pensjonat, turisthytter og campinghytter til-

sammen. Ferieundersokelsene viser ikke hvor stor del av campingvognene (og teltene) som er brukt pS
campingplasser mot avgift og andel en som blir nyttet i "frie" naturomrader.

Mens overnattingsbedriftenes tilbud ikke har Vitt okt betydning fra 1970 til 1982 for de nord-

menn som ferierer hjemme om sommeren, har offentlig tilgjengelig transport mistet noe av sin betydning.

Betydningen er da malt i hvor stor andel av de ferierende som nytter buss, jernbane, fly, ferje my.

Noe flere nyttet egen bil under Norgesferiene om sommeren. Nordmenn nytter na forst og fremst offent-

lig tilgjengelig transportmiddel nar de reiser utenlands i den kaldere arstiden.
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De som reiste pa rundtur i Norge, som utgjor ca. 1/4 av de ferierende sommerstid, brukte

vesentlig mer campingovernatting enn de som ferierte fast ett sted. Det var ogs5 rundreiseturistene

som overnattet i fritidsbat. Overnattingsmonstret for de rundreisende endret seg vesentlig fra 1970
til 1982 pa den eaten at andelen som nyttet telt og campingvogn gikk ned. Antagelig er det teltbruken

som har gatt vesentlig ned. Overnattingsstrukturen endret seg lite for de som ferierte fast ett sted.

Ferieopplevelsene om sommeren 

Tre hovedattraksjoner dominerer nordmenns ferieliv om sommeren. Det er friluftsliv og natur-

opplevelse, sosial kontakt med slekt og venner, samt det a slappe av, hvile og sole seg. Da har vi

sett bort fra vanlige gjoremal som ogsa preger hverdagen hjemme, som det a lese og gjore innkjop.
Viktigheten er da malt ved hvor mye tid eller hvor mange dager som blir nyttet til ulike gjoremal.

Deltaking i det som her er kalt kultur og fornoyelser er forst og fremst utenlands-aktiviteter.

Rundt 2/3 av dagene nyttet til a ga pa restaurant, dans, besoke severdigheter, museer, teatre mv.,

besoke dyrepark, folkepark, lekepark og delta pa ferieskoler, hobbykurs osv. var knyttet til ferieturer
i utlandet.

De som drog utenlands brukte relativt mindre tid til gjoremal som de trolig har bedre mulig-

heter til hjemme. 80-90 prosent av de dagene som ble nyttet til a besoke slekt og venner, ga fotturer
i skog og mark eller i fjellet, eller a fiske og dra pa batturer var knyttet til ferieturer i hjem-
landet.

De som drog pa ferie til utlandet, fotograferte og filmet mer enn de som ferierte i Norge.

Det er naturlig, for de som ferierte i Norge besokte nok langt oftere steder og severdigheter de hadde

besokt for, og trolig hadde bilder fra. De utenlands-ferierende handlet dessuten mer og badet noe mer

enn de som ferierte i Norge. Resultatet er at selv om "bare" 1/3 av nordmenns ferieturer om sommeren
var til utlandet i 1982, sa var nesten halvparten av den norske befolknings bading i ferien, og rundt

2/3 av alle registrerte kulturelle opplevelser lagt til utenlandske feriemal.

Visse feriegjoremal er spesielt sentrert til bestemte ferieomrader. 90 prosent av de dagene

nordmenn var pa fottur i fjellet var lagt til norske fjellomrader, med fjellene pa Ostlandet som de
klart viktigste.

Fa nordmenn reiser til fjellomrader i utlandet. Det er snakk om bare 1-2 prosent av de uten-
landsreisende.

Feriestrommene til fjellomradene i Norge er imidlertid klart mindre enn til kystomradene her

hjemme. Tallet pa ferieturdager tilbrakt i kystomradene sommeren 1982 var 5 ganger sa stort som i

fjellomradene, og 6 ganger sa stort som i byomradene. Begrepet kystomrade er her definert som omradet
inntil 3 km fra kysten.

Kystomradene har fatt noe storre tiltrekningskraft fra 1970 til 1982 blant de nordmenn som
reiser pa rundtur i eget land. Fjellomradene har beholdt sin tiltrekning. At kystomradene har okt

tilstromming kan ha sammenheng med at flere fra Vestlandet, Trondelag og Nord-Norge reiser pa ferietur
til kyststrokene pa Ostlandet. Disse soker trolig andre ferieopplevelser enn de kan ha pa hjemstedet.

Det A oppleve natur, fiske og fotturer har de ofte bedre muligheter for hjemme. Da har det storre

interesse a dra til kystomradene pa Ostlandet og til de storre byene for a besoke steder de har hort

om. Strommen av "rundtur"-ferierende til innlandsomradene pa Ostlandet blir dermed mindre.

I hovedsak har feriegjoremalene ikke endret seg vesentlig i lopet av 1970-arene, nar en ser pa
nordmenn som drar til de samme ferieomrader.
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Ferieopplevelsene i den kaldere arstid 

Hostferiene

Feriestrommene om hosten har fra 1970 til 1982 skiftet retning i vesentlig grad mot utenlandske

ferietilbud. Strommen ut har okt savidt mye at det etter 1974 har blitt fRrre nordmenn som ferierer i

hjemlandet pa denne tid av aret. Det er nok Ostlandet som har blitt rammet av en viss nedgang.

Halvparten av utenlandsstremmen gar na til kyststrokene i den sorlige del av Europa. De fleste
andre som reiser utenlands besoker storre byer med omfattende underholdnings- og kulturtilbud. Ferie-

turene i Norge er i stor grad best* hos slekt og venner.

Juleferiene

Ogsa juleferiene har i kende grad gatt utenlands, men de aller fleste (85 prosent) av de

ferierende reiser likevel i hjemlandet pa denne tid av aret. Over 3/4 av dem som reiser pa juleferie i

Norge bor hos slekt og venner. Familielivet er det vesentligste. Bare et mindretall deltar i organi-

serte religiose tjenester som gudstjeneste og religiose meter her hjemme, fa driver friluftsliv og

deltar i kulturelle begivenheter.

Nesten 3/4 av dem som reiste utenlands i juleferien overnattet ogsa hos slekt og venner. Det

sosiale fellesskapet i familien er m.a.o. den viktigste attraksjonen ogsa for dem. Si den det sosiale

nettverket er utgangspunkt for de fleste, gar juleferieturene utenlands forst og fremst til %fare nor-

diske naboland og til Nord- og Mellom-Europa. Noe av denne strommen har nok sammenheng med at flere

li utlendinger" blir norske statsborgere, og besoker sine "flatter" i hjemlandet i julen.

Vinterferiene

Vinterferieuttaket (Ate betydelig pa begynnelsen av 1970-tallet, for sa a synke noe igjen fra

1974 til 1982. Strommen ut av landet har weft stabil etter 1974. Nedgangen generelt betyr derfor en

klar nedgang pa 25 prosent i nordmenns vinterferieopphold i hjemlandet fram til 1982.

Hele 48 prosent av vinterferiene i hjemlandet var lagt til fjells. Bare meget fa drog til

fjells i utlandet. Kystomradene i Syden og Europas storre byer utenfor Norden var hovedattraksjonene

utenlands.

Bare 1/4 av de nordmenn som tar vinterferien i Norge benytter kommersielle overnattingstilbud.

70 prosent bor hos slekt og venner, eller i eget fritidshus. Skiturer og samvRr med slekt og venner er

nok hovedattraksjonene her hjemme. Meget fa nordmenn (3 prosent) drog utenlands for a sta pa ski.

Paskeferiene

Andelen som reiste pa paskeferietur har viert ganske stabil fra 1970 til 1982. Strommen til

utlandet har imidlertid okt til det dobbelte. Det vesentligste (90 prosent) av paskeferieturene er

likevel lagt til hjemlandet.

Fjellomradene mottar nesten halvparten av pasketuristene. Fjellferie var spesielt viktig for

de som ferierte pa Ostlandet (64 prosent), mens meget fa drog til kystomrader eller storre byer pa
Ostlandet. Pa Vestlandet og i Nord-Norge derimot var paskeferien i stor grad det samme som ferie ved

kysten.

Interessen for a feriere i fjellet har trolig okt sterkt fra 1970 til 1982 (ca. 60 prosent).

Andelen som reiste til de ulike landsdelene i Norge har imidlertid endret seg noe, slik at trafikken i

Ostlandsomradet generelt har okt bare 10 prosent, og Vestlandet generelt hadde en stagnasjon. Piske-

feriene i Norge var i stor grad hytteferie. Det var over 2U ganger sa mange pa paskeferie pa hytte i

hjemlandet som pa norske hotell.

Enten nordmenn reiser pa pasketur i Norge eller utlandet blir feriedagene i store trekk brukt

pa samme mate. Det religiose innholdet ser ut til a bety lite. Under 10 prosent deltok i gudstjeneste

eller religiose moter. Skiturer var viktig for de fleste som ferierte i Norge, det samme var sosialt

samvxr med slekt og venner.
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