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Bakgrunn - segmentering

• Mange små aktører som gjør 

det meste selv

• Stort sett samme produkt og 

budskap til alle

• Lite bevisst segmentering, 

målrettet markedsføring og 

produktutvikling



Målet med prosjektet 

• Å skaffe bedre markedsinnsikt 
om våre vinterturister 

• Slik at vi kan drive en mer 
målrettet og effektiv markeds-
kommunikasjon gjennom riktig 
budskap og kanalvalg

• Salg og mer presis 
produktutvikling av våre 
aktiviteter og destinasjon

• Vi ønsker å avdekke 
markedspotensialer – i 
Storbritannia, Tyskland og Japan



Hva er segmentering?
Dele opp markedet i grupper med 

likeartede behov og egenskaper. 

Disse gruppene er identifiserbare, 

forskjellige fra hverandre og 

målbare.

Effektiv segmentering bidrar til: 

• Økt markedsinnsikt

• Mer målrettet 

markedskommunikasjon

• Økt salg

• Produktutvikling

• Høyere kundetilfredshet

• Mer effektiv bruk av ressurser

HERLIG!

Å NEI!!!
Hvorfor ble jeg 

med på dette da?

Folk er forskjellige!



2015
FASER 

SEGMENTERIG

Your Logo

Fase 1
SnowMonitor14

Beskrivelse og 
forankring av behov for 

oppdatert kunnskap

Fase 2
Spørsmål, 

datainnsamling, 
analyse og 

forberedelse 
implementering 

Fase 3
Dele kunnskap, nye 
produkter, integrert 

kommunikasjon, 
piloter og presisjon
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PLANLEGGING DATA - ANALYSE IMPLEMENTERING



Nordlys er hovedmotivasjonen.
Er det mulig å finne undergrupper med 

ulike behov?



Gjennomføring av selve undersøkelsen 
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Målgruppe
• Aktuelt med ferie med min. 3 overnattinger i perioden september til mars
• Interesse for å oppleve nordlyset
• Vurderer Europas nordlige områder som relevante reisemål for å oppleve nordlyset
• Normalbudsjett for en person i perioden: 9.000 eller høyere (ikke for interne lister)

To kilder for datainnsamling: 
• Respondentpanel (Research Now) i Tyskland (505), Storbritannia (550) og Japan (502)
• Personer med epost adresser fra Visit Tromsø – 393 svar

Vi har et utvalg av personer som både har sett og som ikke har sett nordlyset

Datainnsamling:
Undersøkelsen er gjennomført via web
Tidsperiode: 25/5 – 7/6 2015
Samarbeidspartner: Perceptor



Skjemastruktur:

1.950 gjennomførte intervjuer i 3 markeder og lister fra Visit Tromsø

- Bostedsland
- Interesse for reise mars-sept
- Reisebudsjett

- Assosiasjoner til Nordlyset
- Kjennskap og tidligere erfaring med 

nordlyset
- Interesse for å se Nordlyset
- Rangering av 4 potensielle steder hvor man 

kan se nordlyset

- Årsaker for å velge Tromsø-regionen som 
reisemål for å oppleve nordlyset

- Grunner for å ikke velge Tromsø-regionen
- Interesse og viktighet for ulike aktiviteter
- Interesse for ulike konsepter
- Relevant transport

SPRÅK, FILTER OG MÅLGRUPPE NORDLYSET GENERELT NORDLYSET I TROMSØ-REGIONEN

- Hvor skaffer de informasjon i forbindelse 
med reisen

- Hvem reier de sammen med
- Hvordan og hos hvem bestilles turen og 

aktivitetene
- Arke-typer

- Ikke-organiserte og organiserte 
aktiviteter de ser for seg i løpet av en 3-
dagers tur

- Pris-/verdiopplevelsesanalyse (PSM)

- Demografi
- Feriebudsjett ift. gjennomsnitt

KJØPSPROSESS OG SOSIALE MEDIER DAGSPROGRAM OG PRIS (Valgfri) DEMOGRAFI



Nordlyset frembringer mektige assosiasjoner
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Noter ned noen stikkord om hva du tenker på eller assosierer med det du har sett?

STORBRITANNIA TYSKLAND

JAPAN LISTER FRA VISIT TROMSØ



Storbritannia (n=84) Tyskland (n=56)

Japan (n=35) Lister fra Visit Tromsø (n=346)

Hvor har du sett Nordlyset?

Tyskere og briter har oftere opplevd nordlyset i Norge
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UTEN TROMSØ OG NORGE:



Gode muligheter for gjensalg! 
De som har sett nordlys før – kan tenke seg å se det igjen
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Storbritannia (n=539) Tyskland (n=419) Japan (n=470) Interne lister (n=392) Opplevd Nordlys
tidligere (n=521)

Opplevd Nordlys i
Tromsø (n=265)

Aldri opplevd Nordlys
(n=1299)

Vil det å oppleve nordlyset i virkeligheten (en gang til) for deg være
Svar er gitt på 5-punkt skala der 1=Helt uinteressant, 2=Lite interessant, 3=Verken eller, 4=Ganske interessant og 5=Veldig interessant

5

4

3



Tromsø: Muligheter til å ta posisjonen som «Nordlys-hovedstaden»!
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Her ser du 4 mulige reisemål der du kan oppleve å se Nordlyset. 

Ranger stedene fra 1-4 der 1 er det mest attraktive stedet og 4 det minst attraktive av stedene.

Storbritannia 
(n=550)

Tyskland 
(n=505)

Japan 
(n=502)

Interne lister 
(n=393)

Tromsø, den arktiske hovedstaden på 69° nord i Norge, har et mildt kystklima og er 
omgitt av fjell og fjorder. Tilbyr 50 ulike nordlysutflukter per dag fra € 110-240. 
Sannsynligheten for å se nordlys er 80%. Det går direktefly fra Oslo, Stockholm, 
Helsinki og London.

Rank #1 47 % 47 % 33 % 41 %

Rank #1+2 71 % 72 % 59 % 64 %

Rank 4 13 % 10 % 20 % 17 %

Reykjavik, festivalbyen på Saga øya som ligger på 64° nord, har et mildt kystklima og 
er omgitt av vulkansk landskap. Tilbyr 30 ulike nordlysutflukter per dag fra € 75-150. 
Sannsynligheten for å se nordlyset er 60%. Det går mange direktefly til Reykjavik

Rank #1 28 % 33 % 41 % 20 %

Rank #1+2 51 % 57 % 60 % 34 %

Rank 4 32 % 27 % 23 % 49 %

Rovaniemi, hjembyen til Julenissen på 66° nord i Finland, har et kaldt kontinentalt 
klima omgitt av skog. Tilbyr 30 ulike nordlysutflukter per dag € 60-200. 
Sannsynligheten for å se nordlys er 70%. Det går direktefly fra Helsinki.

Rank #1 13 % 11 % 14 % 21 %

Rank #1+2 41 % 35 % 45 % 53 %

Rank 4 28 % 32 % 27 % 13 %

Abisko, ligger på 68° nord i svenske Lappland, har et kaldt kontinentalt klima og er 
omgitt av fjell. Tilbyr 10 nordlysutflukter per dag fra € 85-130. Sannsynligheten for å 
se nordlys er 70%. Det går direktefly fra Stockholm og London 

Rank #1 12 % 9 % 13 % 18 %

Rank #1+2 37 % 35 % 36 % 48 %

Rank 4 27 % 30 % 29 % 21 %



Hovedargumentet for valg av destinasjon
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Skriv ned et par årsaker til at du foretrekker denne destinasjonen

TROMSØ REYKJAVIK

ROVANIEMI ABISKO

Sannsynlighet betyr at det er stor sannsynlighet for å se Nordlyset



NORDLYSET I TROMSØ-REGIONEN
DRIVERE, BARRIERER OG GRUNNLAG FOR SEGMENTERING

BILDE VIST TIL TESTDELTAKERNE
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29%

Har allerede vært der [kodet i etterkant]

Har ikke utstyr / fotoutstyr

Mangel på interessante ting å se

Tenker bare ikke på Tromsø som et relevant reisemål

Mangel på interessante ting å gjøre

Reiser heller til et sted som ikke er en by

Bedre å se Nordlys andre steder

Usikker på hvor trygge aktivitetene / utfluktene er

Vanskelig å bestille

Har ikke gode nok vinterklær

Har ikke / finner ikke tid til å reise

Usikker på opplevelsen – vet for lite

Andre steder er mer interessante å reise til

Kaldt klima

Mangel på informasjon og kunnskap om hva som kan…

Vanskelig å komme seg dit

Kommer ikke på noen årsaker for ikke å reise til Tromsø

Dyrt å reise / oppholde seg

Selv om man ønsker å oppleve nordlyset kan det være grunner til IKKE å velge Tromsø som reisemål i perioden september til mars. 
Sett kryss ved årsakene som er relevant for deg: (n=1950)

Pris oppleves som største 

barriere

Men: 1 av 3 ser derimot ingen

grunner til ikke å besøke Tromsø-

regionen. Disse er også benyttet 

som gruppe for å definere 

kortsiktig potensiale

Barrierer



Nordlyset - hovedmotiv for besøk – men ikke

eneste
Kommer man tilbake – er det (mye oftere) for å ta del i arktiske snøopplevelser

5%

8%

10%

14%

15%

15%

17%

21%

23%

24%

25%

26%

28%

29%

29%

31%
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42%
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Delta i idrettsarrangementer

Teste og utfordre personlige grenser

Fiske (på havet, isfiske)

Delta i / oppleve kulturarrangementer/festivaler

God verdi for pengene

Delta i litt krevende aktiviteter og utflukter

Gi meg / oss en belønning

Dele erfaringer og opplevelser med venner, familie etc.

Besøke museer og severdigheter

Enkelt å bestille og å reise

Delta i trygge aktiviteter og utflukter

Oppleve samisk kultur

Oppleve lokal kultur og by-historie

Oppleve dyrelivet i nord

Oppleve lokal gjestfrihet og å møte nye mennesker

Oppfylle en drøm / "en gang i livet" opplevelse

Få ny kunnskap og læring om stedet og naturen

Slappe av i en fredelig atmosfære

Ta del av arktiske snøopplevelser

Oppleve / spise ny / lokal mat

Se og oppleve hval

Oppleve vinter og klima i nord

Ha det gøy / moro

Oppleve uberørt natur i nord

Oppleve et nytt sted

Fotografere nordlyset og andre opplevelser

Oppleve Nordlyset

Det kan være ulike årsaker til å velge Tromsø som reisemål i perioden september til mars. 
Kryss av for alle som er relevant for deg (n=1950)
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Å kunne delta i et event / konkurranse, idrettsarrangement el

Å gjøre minst mulig på turen – mest av alt slappe av

Å kunne besøke / delta i en festival (musikk, film eller annen kultur)

Med aktiviteter / utflukter kun med eget reisefølge – ikke med …

At aktivitetstilbud er godt tilrettelagt for barn og barnefamilier

At aktiviteter / utflukter krever minimalt av fysiske anstrengelser

Å ha det litt gøy og feste litt

Å delta i litt fysisk krevende aktiviteter i snøen og naturen

Å treffe og bli kjent med nye mennesker

Å bestille ferdige aktivitetspakker før avreise

Å oppleve flere steder/land på samme reise (ex. Norge, Sverige,…

Med aktiviteter / utflukter i små grupper – ikke mer enn 4-5

At aktiviteter og utflukter har en tydelig miljøprofil

Å gjøre aktiviteter i snøen (eks. ski, truger, aking el)

At aktiviteter og utflukter koster minst mulig

Å planlegge og booke det meste av turen og utflukter før avreise

Å ta ting litt på sparket – eks. bestemme utflukter på stedet

Å bo i byen å ta del i de tilbudene som er der

Å se og oppleve så mye som mulig – på kortest mulig tid

Med et aktivitetstilbud som inkluderer kultur, severdigheter og historie

Å være aktive, men også med rom for pauser og avslapning

Å ta del i virkelig gode matopplevelser under oppholdet

At alle aktiviteter er trygge – helt uten risiko

At kvaliteten på hotellet og overnattingen er av høy standard

At du opplever gjestfrihet og høy grad av service

At du opplever og lærer noe nytt under oppholdet

Å kunne nyte av naturens stillhet og ro

Tenk deg at du skal på en 3-4 dagers tur i Tromsø i perioden september til mars for å oppleve Nordlys, 
og i tillegg delta på andre aktiviteter og utflukter. Hvor viktig vil det være for deg og reisefølget:
Andel som har svart 5,6 eller 7 på 7-punkt skala der 1= Ikke viktig i det hele tatt og 7 = helt avgjørende

Viktigste aktivitetsegenskaper
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38%

40%

42%

48%

49%
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51%
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54%

68%

74%

Med enkel matservering / snacks under utflukten

Med autentiske opplevelse i og med naturen – uten ekstra komfort

Med servering av et komplett måltid under utflukten

Å betale litt ekstra for helt unike opplevelser

Å velge mellom mange ulike aktiviteter

Å betale litt ekstra for komfort under aktiviteter / utflukter

At opplevelsen fotograferes og dokumenteres

Å kombinere utflukten med gode lokale matopplevelser

Å delta i flere Nordlys-utflukter / ulike steder i løpet av samme
ferie

Å få tips og råd om effektiv Nordlys-fotografering for beste mulig
egne bilder

Med god tilgjengelighet av ekstra utstyr for å sikre gode
opplevelser i naturen

At guidene på Nordlys-utflukten er virkelig kunnskapsrike

At utflukten går til området med størst sannsynlighet for å
nordlyset

Tenk det at du / dere deltar på spesifikk aktiviteter knyttet til Nordlys-opplevelsen. Hvor viktig vil det være for deg og reisefølget:
Andel som har svart 5,6 eller 7 på 7-punkt skala der 1= Ikke viktig i det hele tatt og 7 = helt avgjørende

Viktigste nordlysspesifikke motiver



SEGMENTERINGSLØSNINGEN

WWW.TURISTUTVIKLING.NO
ER NORDLYSBASERT, UAVHENGIG AV STED I NORD-NORGE

– men ulike steder vil kunne ha ulike leveranseforutsetninger
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http://www.turistutvikling.no/


Workshop

1.Logg deg på nettet via mobil eller pc

http://www.turistutvikling.no/

2. Bruk 10 minutter alene eller sammen med 

kollega og finn ut hvilke(t) segment(er) som 

best passer for deg 

http://www.turistutvikling.no/


Gruppeoppgaver

Produkt:

Sett deg inn i hva det segmentet du har valgt etterspør og diskuter og beskriv nye 

produkter / produktjusteringer for disse? 

Markedsføring:

Hvordan bør ny kunnskap implementeres i markedsføringskampanjer og hvilke 

budskap og kanalvalg bør benyttes til valgte segment?

Distribusjon / salg:

Hva skal til for å nå ditt segment og oppnå faktiske bookinger? 


