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INTRODUKTION

Formål og indhold

Nærværende undersøgelse har til formål at sikre et bedre analytisk grundlag 
for at indfri Destination Fyns ambition om, at Fyn, Langeland og Ærø skal 
være Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination fra 2020 (Bike 
Island).

For at nå denne ambition er en række initiativer søsat. Det drejer sig om at 
skabe sammenhængskraft (udvikling af basisfaciliteter såsom bedre adgang til 
cykler, skiltede ruter og bagagetransport) samt at skabe tiltrækningskraft 
(opbygge kendskab og sikre salg).

Formålet med undersøgelsen har ydermere været at sikre analyser, der giver 
det rette fundament for at gennemføre en tiltrækningsindsats på udvalgte 
markeder. Via eksterne analyser samt dialog med en større gruppe 
interessenter, er det formodningen at Fyn og Øerne har et særligt potentiale 
på nærmarkeder inkl. Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Holland og 
Storbritannien men også Sydeuropa, USA og Kina pga. H.C. Andersens 
tiltrækningskraft. Denne formodning har Destination Fyn ønsket at verificere, 
og derfor ønskes analyser på det tyske marked ud fra devisen om, at resultater 
fra en analyse på det tyske marked, vil matche resultater skabt på andre 
nærmarkeder. Destination Fyn opererer med en såkaldt ”interessedemografi”, 
som kort fortalt betyder, at mennesker, der har interesse for cykelturisme 
(herunder forventeligt flere målgrupper), også overordnet vil have de samme 
ønsker og krav til deres ferie uanset nationalitet.

Se i øvrigt ambitionspapiret for Bike Island 2020.

For at imødekomme formået med projektet og give kvalificeret input til 
Destination Fyns fremadrettede arbejde er der i undersøgelsen spurgt ind til 
en række forskellige emner:

✓ Kendskab
✓ Rejseadfærd
✓ Interesse for Fyn & Øhavet som cykelferiedestination
✓ Test af kernefortællinger*
✓ Afdækning af interesseområder
✓ Anvendte informationskilder
✓ Demografiske forhold

* Kernefortællingerne er det værktøj som i det daglige skal slå tonen an, i 
kommunikationen og markedsføringen af Fyn & Øhavet. Der er indenfor 
rammerne af fortællingerne, at Fyn & Øhavet skal folde sig ud og manifestere 
sig i oplevelser, historier, produkter, initiativer, events, og aktiviteter. 
Fortællingerne er de ”søjler” der både samlet set, men også hver for sig, 
indkapsler det som destinationen Fyn kan og er for både lokale og besøgende.

https://www.udviklingfyn.dk/sites/default/files/filer/Destination-Fyn/bike_island_2020_ambitionspapir.pdf


Kendskab

Fyn og øhavet er specielt udfordret i forhold til at konvertere kendskab til besøg



57%

10%

7%

Kendskab
(Hvor mange
kender til det)

Trial
(Hvor mange har

besøgt det)

Repeat
(Hvor mange har
besøgt det og vil

besøge igen)

Sc8. Hvad er dit kendskab til Fyn 
og Øhavet (i Danmark), som 

feriedestination?
(n=Alle)
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KENDSKAB

Til trods for meget højt kendskab til Danmark er kendskabet til Fyn & Øhavet, som feriedestination, 
mere begrænset - dog stadig højt. Dette formodes at skyldes det visuelle hjælpemateriale 
respondenterne har set. 

Hvad er dit kendskab til Danmark, som feriedestination?
Hvad er dit kendskab til Fyn og Øhavet (i Danmark), som feriedestination? – bemærk respondenten er blevet hjulpet af visuelt materiale som opstillet her.

98%

45%

38%

Kendskab
(Hvor mange

kender til det)

Trial
(Hvor mange har

besøgt det)

Repeat
(Hvor mange har
besøgt det og vil

besøge igen)

Sc7. Hvad er dit kendskab til 
Danmark, som 

feriedestination?
(n=Alle)



Ferietyper
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FERIE TYPER 

Hver 4 i målgruppen, overvejer at tage på cykelferie inden for de næste 2 år

Hvilke af følgende typer ferie har du været på inden for de sidste 3 år?
Hvilke af følgende typer ferie har du været på inden for de sidste ti år?
Hvilken af følgende typer ferie forventer du at tage på, inden for de næste to år?
Har du været på ferie inden for de sidste 10 år, hvor du har kørt i egen bil og medbragt din egen cykel?

20%

80%

Andel der har været på cykelferie inden for de 
seneste 3 år

(n=Alle)

Ja Nej

18%

82%

Andel der har været på cykelferie inden for de 
seneste 10 år

(n=Alle)

Ja Nej

26%

74%

Planlægger cykelferie inden for de næste 2 år
(n=Alle)

Ja Nej
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FERIE TYPER 

Målgruppen er personer/husstande der ikke  må afvise at tage på cykelferie generelt eller ikke må 
afvise at tage på ferie til Danmark 

Hvilke af følgende typer ferie har du været på inden for de sidste 3 år?
Hvilke af følgende typer ferie har du været på inden for de sidste ti år?
Hvilken af følgende typer ferie forventer du at tage på, inden for de næste to år?
Har du været på ferie inden for de sidste 10 år, hvor du har kørt i egen bil og medbragt din egen cykel?

67%

62%

35%

37%

20%

12%

7%

4%

2%

0%

1%

7%

17%

19%

28%

21%

18%

12%

10%

2%

1%

1%

0%

7%

Strandferie

Byferie

Pakkeferie / alt inklusive ferie

Vandreferie

Cykelferie

Krydstogt

Backpacking

Camping/Mobile home

Sports-/Vinterferie

Wellness

Sommerhus

Andre ferietyper

Sidste 3 år
(n=Alle)

Sidste 10 år
(n=1.003)

Planlagt inden for de 
næste 2 år

26%

37%

39%

67%

66%

25%

8%

0%

0%

0%

0%

10%

83%

16%

Sc5. Har du været på ferie inden for de sidste 10 
år, hvor du har kørt i egen bil og medbragt din 

egen cykel?
(n=Alle)

Ja Nej Ved ikke
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FERIETYPER 

Hver tredje, der rejser med cykel, har cykling som det primære formål for deres rejse

Hvis du skulle på en ferie, som til en vis grad involverer en cykel, hvilke af følgende udsagn passer bedst til dig?
Hvor ofte vil du forvente at bruge din cykel, hvis du skulle tage en cykelrelateret ferie?
Hvor langt vil du normalt cykle hver dag, hvis du skulle tage på en cykelrelateret ferie?

11%

20%

66%

3%

Cykling er hovedformålet
med ferien

Cykling er et af de
vigtigste formål med

ferien, og vigtigere end
den faktiske destination

Destinationen og
oplevelserne er nogle af

hovedformålet med
rejsemål, cykling er af

mindre betydning

Destinationen og de ikke
cykelrelaterede oplevelser

er hovedformålet med
rejsen

D1. Hvis du skulle på en ferie, som til en vis grad involverer en 
cykel, hvilke af følgende udsagn passer bedst til dig?

(n=Alle)

56%

35%

8%

0%

1%

Flere gange
dagligt

Én gang
dagligt

Hver anden
dag

Sjældnere

Ved ikke

D2. Hvor ofte vil du forvente at 
bruge din cykel, hvis du skulle 
tage en cykelrelateret ferie?

3%

14%

41%

39%

1%

2%

Mere end 150
km.

Mellem 100 og
149 km.

Mellem 50 og
99 km.

Mellem 10 og
49 km.

Mindre end 10
km.

Ved ikke

D3. Hvor langt vil du normalt 
cykle hver dag, hvis du skulle 

tage på en cykelrelateret ferie?
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FERIETYPER 

Til trods for et  relativt højt kendskabsniveau er der kun få i målgruppen, der har prøvet og genprøvet 
bett+bike

Hvad er dit kendskab til certificeringen “Bett+Bike”?

68%

17%

11%

70%

Kendskab
(Hvor mange kender til det)

Konvertering kendskab --> Trial
(hvor stor en andel af dem der

kender, har også prøvet)

Trial
(Hvor mange har prøvet det)

Konvertering Trial --> Repeat
(Hvor stor en andel af de der har

prøvet, vil prøve igen)

D4. Hvad er dit kendskab til certificeringen "Bett+Bike"?
(n=Alle)
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FERIETYPER 

Sommerhuse, kroer, bed and breakfast og hoteller er den foretrukne type overnatning - og bør indgå i 
marketingmaterialet.
Vær opmærksom på, at AirBnB kan være stigende som overnatningsalternativ.  

50%

30%

30%

19%

4%

Touring bike/trekking
bike

Mountain bike

Citybike

Elektrisk cykel

Racercykel

Hvilken type cykel vil du overveje at bruge på en ferie?
(n=Alle)

60%

54%

53%

52%

23%

19%

17%

Sommerhus

Kroer

Bed and breakfast

Hotel

Vandrehjem

Privat (f.eks.
AirBnB)

Camping

Hvilke typer af overnatning bruger du eller vil 
du overveje at bruge, når/hvis du skal på 

cykelferie?
(n=Alle)

47%

36%

29%

16%

14%

Parferie (2 personer)

Familieferie, forældre og børn

Ven/venindeferie

Alene

Parferie, par der rejser sammen

Hvem kunne du forestille dig at tage på 
cykelferie med?

(n=Alle)



40% 
Jeg vil overnatte samme sted 

hver nat
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FERIETYPER 

De tyske turister vil hellere inspireres end købe færdige feriepakker

Hvis du skulle på cykelferie til Fyn og Øhavet, hvilket af følgende udsagn passer da bedst til dine behov? (n=Alle)
Hvis du skulle på cykelferie til Fyn og Øhavet, hvilket af følgende udsagn passer da bedst til dine behov? (n=Alle)

Hvis du skulle på cykelferie til 
Fyn og Øhavet, hvilket af 

følgende udsagn passer da bedst 
til dine behov?

62% 
Jeg ville foretrække information der kan 

inspirere mig til, hvad jeg kan lave på min 
ferie. Jeg vil herefter selv klare resten 

29% 
Jeg vil foretrække at købe én 

samlet ferie

45% 
Jeg foretrækker at overnatte 

et nyt sted hver aften
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FERIETYPER 

Kernebehovet på ferien handler om frihed og selvbestemmelse
FRA DEN KVALITATIVE ANALYSE – 2 FOKUSGRUPPER

Behov: At være fri for forpligtigelser 
Helt grundlæggende handler ferien om at få et 
pusterum fra hverdagen. På ferien skal der ikke 
være stress, man kan gøre som man vil og leve fra 
dag til dag. 

FRIHED

NYDELSE

OPLEVELSE

Behov: At nyde tiden med ens rejsemakker
Det handler om at kunne dele aktiviteter, udflugter 
og eventyr (cykle, lege på stranden og tale 
sammen). Behovet nydelse handler også at 
tilberede og nyde god mad samt bo rart og 
behageligt. 

Behov: At opleve nye ting og udvide horisonten.
Naturen og livet udendørs vægtes højest (vejret 
spiller en faktor) som katalysator for fantastiske 
oplevelser. Kulturen er ligeledes 
oplevelsesskabende og er især med til at udvide 
horisonten.



Test af koncept

Materialet til at ‘sælge’ Fyn & Øhavet, fungerer rigtig godt og formår at øge interessen for Fyn som 
cykelferiedestination
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TEST AF KONCEPT 

Det testede format, scorer exceptionelt godt og formår, at øge interessen for at besøge Fyn & Øhavet 
som cykelferiedestination. Derved bør et nyt format ikke afvige for meget fra det eksisterende. 

Hvor enig eller uenig, er du i følgende udsagn, omkring det materiale du netop har set og læst? (n=Alle)
Efter du har set og læst materialet fra Fyn og Øhavet, vil du da overveje at tage en cykelferie til Fyn (Danmark) i fremtiden? (n=Alle)

Oplev en af de mest unikke cykeldestinationer i Nordeuropa med beliggenhed i 
Østersøen. Her møder du unikke cykelruter og stier, der får dig helt tæt på den 

danske kultur og befolkning. Fyn og Øhavet emmer af ”Det gode liv”. Området er 
som ”Nordens Toscana” – her er flot natur, tæthed til havet, hyggelige købstander, 

gastronomi i topklasse, vingårde og chokoladeproducenter. 123 slotte og 
herregårde, unik kulturhistorie, og den urbane by Odense (Danmarks tredjestørste 

by). Det er kunstmuseer og smukke haver. Et sandt overflødighedshorn af 
autentiske oplevelser. Oveni dette har vi naturligvis fundamentet for den perfekte 

cykelferie på plads: Højkvalitets udlejningscykler, bagagetransport og 
overnatningssteder, der står klar med gode faciliteter i forhold til cykler, service og 

forplejning

UNIKHED

90% FORVENTNING

92%

SPÆNDENDE

95% BESØG

88%

77%

88%

16%

9%

7%

3%

Pre koncept test

Post koncept test

Ville overveje at tage en cykelferie til Fyn (Danmark)

Hverken eller

Ville ikke overveje at tage en cykelferie til Fyn (Danmark)

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

Det er en spændende beskrivelse

Jeg vil gerne besøge Fyn
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TEST AF KONCEPT 

Omtrent hver anden, der overvejer at besøge Fyn & Øhavet, forestiller sig gøre dette inden for et par 
år

Hvornår kunne du forestille dig at ville besøge Fyn?

19%

47%

21%

3%

11%

Inden for 1 år

Mellem 1 og 2 år

Mellem 3 og 5 år

Senere

Ved ikke

Forestilling om, hvornår de ville besøge Fyn & 
Øhavet

(n=alle der vil besøge Fyn efter at have læst 
materialet)



Informationskilder 
til afsøgning af 

feriedestination
Mange er digitale i deres informationssøgning, men flest anvender personlige anbefalinger fra venner og familie



© 2018 – Side 19

INFORMATIONSKILDER TIL AFSØGNING AF FERIEDESTINATION

Personlige anbefalinger fra venner og familie, online bookingportaler som f.eks. Booking.com, 
overnatningssteders hjemmesider og hjemmesider for destinationer, er de mest anvendte 
informationskilder til afsøgning af feriedestination

Hvilke af nedenstående informationskilder benytter du/I til at søge efter en feriedestination?
Hvilke sociale medier bruger du til at søge information omkring specifikke rejsemål?

BESØG

88%

54%

44%

44%

42%

40%

36%

35%

33%

33%

32%

31%

21%

14%

Personlige anbefalinger fra venner / familie

Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel,
feriehusudlejer mv.)

Online bookingportaler (fx Airbnb.com,
booking.com, expedia.com)

Hjemmesider for destinationer

Rejsekataloger

Landenes hjemmesider (f.eks.
VisitDenmarks.dk)

Hjemmeside med brugeranmeldelser (fx
Tripadvisor mv.)

Rejseartikler i aviser / magasiner

Rejsebureau

Tv-programmer, -serier og film

Kort/rutekort (fx Google Maps)

Online videoer (fx YouTube)

Sociale medier (fx Facebook, Instagram mv.)

Informationskilder benyttet til at søge efter feriedestination
(n=Alle)

79%

58%

28%

22%

19%

6%

5%

Facebook

YouTube

Instagram

Google+

Twitter

LinkedIn

Xing

Sociale medier brugt til at søge information om specifikke 
rejsemål

(n=benytter sociale medier)
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INFORMATIONSKILDER TIL AFSØGNING AF FERIEDESTINATION

Målgruppen har en udbredt digital adfærd i beslutningsprocessen

Hvilke af nedenstående informationskilder er de tre vigtigste ift. Dit/jeres valg af ferie helt generelt?

BESØG

18%

11%

10%

7%

8%

7%

7%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

11%

8%

8%

9%

6%

6%

6%

7%

5%

3%

4%

3%

2%

1%

1%

8%

7%

6%

7%

6%

5%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

1%

2%

Personlige anbefalinger fra venner / familie

Online bookingportaler (fx Airbnb.com, booking.com, expedia.com)

Hjemmesider for destinationer i landende

Hjemmeside for overnatningssted (fx hotel, feriehusudlejer mv.)

Landenes hjemmesider (f.eks. VisitDenmarks.dk)

Rejsebureau

Rejsekataloger

Hjemmeside med brugeranmeldelser (fx Tripadvisor mv.)

Rejseartikler i aviser / magasiner

Kort/rutekort (fx Google Maps)

Tv-programmer, -serier og film

Hvis jeg ser et land i en film eller tv-serie

Online videoer (fx YouTube)

Rejsemesse

Sociale medier (fx Facebook, Instagram mv.)

De tre vigtigste informationskilder ift. valg af ferie generelt
(n=Alle)

Vigtigst 2. Vigtigst 3. Vigtigst

36%

26%

24%

22%

20%

19%

19%

19%

13%

11%

10%

8%

7%

5%
4%

Sum



Årstider og 
omstændigheder 
for udlandsrejser

Der er ikke nogen overraskelser ift. årstid og de praktiske omstændigheder før afrejse. Flest anvender  Google og 
generelle søgninger, når de skal planlægge feriens aktiviteter 
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ÅRSTIDER OG OMSTÆNDIGHEDER FOR UDLANDREJSER

De fleste finder ikke overraskende sommeren som den mest sandsynlige årstid for cykelferie i 
Danmark/Fyn. Dog finder relativt mange også en cykelferie sandsynlig i det sene forår og tidlige 
efterår

Hvornår på året ville du mest sandsynligt tage på en udlandsrejse?
Hvornår på året ville du mest sandsynligt tage på en cykelferie til Danmark/Fyn?

UNIKHED

90% FORVENTNING

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

4%

4%

6%

13%

38%

40%

37%

40%

41%

18%

5%

3%

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Mest sandsynlige årstid at ville tage på en udlandsrejse
(n=Alle)

0%

0%

1%

7%

33%

40%

34%

35%

31%

7%

1%

0%

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Mest sandsynlige årstid at ville tage på en cykelferie til Danmark/Fyn
(n=alle der vil besøge Fyn efter at have læst materialet)
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ÅRSTIDER OG OMSTÆNDIGHEDER FOR UDLANDREJSER

For de fleste besluttes destinationen mellem 2-6 måneder før afrejse. Relevante bookinger foretages 
for de fleste 2-3 måneder før afrejse. Google og generelle søgninger er mest udbredt i planlægningen 
af aktiviteter

Hvor lang tid før din afrejse, beslutter du din destination?
Hvor lang tid før din afrejse, foretager du relevante bookinger?
Når du/I ankommer til jeres feriedestination, hvordan planlægger I så aktiviteterne for turen?

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

3%

8%

35%

37%

15%

2%

Under 1 måned før afrejse

1 måned før afrejse

2-3 måneder før afrejse

4-6 måneder før afrejse

7-12 måneder før afrejse

Over 1 år før afrejse

Tid før afrejse, at destinationen besluttes
(n=Alle)

7%

13%

38%

30%

11%

1%

Under 1 måned før afrejse

1 måned før afrejse

2-3 måneder før afrejse

4-6 måneder før afrejse

7-12 måneder før afrejse

Over 1 år før afrejse

Tid før afrejse, at relevante bookinger 
foretages

(n=Alle)

54%

47%

44%

36%

32%

30%

27%

20%

18%

17%

13%

12%

8%

Vi undersøger muligheder online via. Google og
generel søgning

Vi har planlagt det meste på forhånd

Vi spørger personalet ved det sted vi bor

Vi finder det nærmeste turistkontor og finder
inspiration/rådgivning

Kort/rutekort (fx Google Maps)

Nationale hjemmesider (f.eks.
VisitDenmarks.dk)

Vi spørger lokale

Vi undersøger muligheder online via Tripadvisor
o.l.

Rejsekataloger

Vi spørger andre turister

Online bookingportaler (fx Airbnb.com,
booking.com, expedia.com

Rejseartikler i aviser / magasiner

Vi bruger sociale medier

Planlægning af aktiviteter for turen efter ankomst til 
feriedestinationen

(n=Alle)



Hvad betyder 
mest for valget 

af ferie?
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HVAD BETYDER MEST FOR VALGET AF FERIE?

Vægtningen af hvilke kriterier der er vigtigst ift. valg af  ferie generelt og cykelferie følges pænt ad. 
Vejret, pris og natur er de vigtigste forhold.

Hvor meget vægter nedenstående kriterier ift. Dit/jeres valg af ferie helt generelt? Fordel 100 point (n=Alle)
Hvor meget vil nedenstående kriterier vægte ift. Dit/jeres valg af Danmark/Fyn som mulig cykeldestination? Fordel 100 point (n=Alle)

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

20

18

15

8

8

7

6

6

5

3

3

3

Vejret

Pris

Natur

Sikkerhed

Transport muligheder til destinationen

Mad/spisesteder

Lokalbefolkningens åbenhed/imødekommenhed

Stemning/atmosfærer

Kultur

Shopping muligheder

Kollektivtrafik på destinationen

 En børnevenlig by

Vægtning af kriterier ift. valg Danmark/Fyn som feriedestination (fordeling 
af 100 point)

19

18

14

9

9

7

6

5

5

3

3

3

Vejret

Pris

Natur

Transportmuligheder til destinationen

Sikkerhed

Mad/spisesteder

Lokalbefolkningens
åbenhed/imødekommenhed

Kultur

Stemning/atmosfærer

Kollektiv trafik på destinationen

Shopping muligheder

 En børnevenlig by

Vægtning af kriterier ift. valg af ferie generelt (fordeling af 100 
point)



Anbefaling af 
feriedestinationer

Flest anbefaler fysisk til venner og bekendte. Hos de, der anbefaler via sociale medier, er Facebook klart mest udbredt.
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ANBEFALING AF FERIEDESTINATIONER

Mere end 6 ud af 10 af målgruppen anbefaler feriedestinationer i det fysiske møde med venner og 
bekendte. For dem der anbefaler via sociale medier til venner og bekendte, er Facebook klart mest 
anvendt  

Har du før anbefalet en feriedestination til venner/bekendte eller via online fora (f.eks. Tripadvisor)?
Hvilke sociale medier ville du bruge til at anbefale en feriedestination?

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

62%

15%

10%

28%

Ja, fysisk til venner og bekendte

Ja, via. online fora

Ja, via. sociale medier til venner og
bekendte

Nej

Anbefaling af en feriedestination til venner/bekendte eller via 
online fora

(n=Alle)
86%

35%

27%

27%

21%

13%

9%

6%

5%

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter

Google+

Andet online fora som f.eks. Tripadvisor

LinkedIn

Xing

Wer-kennt-wen

Sociale medier som ville blive brugt til at anbefale feriedestination
(n=Anvendt sociale medier til anbefaling)



Hvad driver interessen 
for at besøge Fyn & 

Øhavet
En række forskellige kernefortællinger er repræsenteret  i top 10 af interesseområderne
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HVAD DRIVER INTERESSEN?

Det er specielt historier inden for ”Naturen og Ølivet: Fyn og Øhavet består af 99 øer og holme”, der har størst 
interesse 

Danmark samt Fyn og Øhavet laver nogle initiativer for at gøre Fyn og Øhavet mere attraktivt som feriedestination. Hvor interessante er nedenstående ideer for dig, i 
forhold til at få dig til at besøge Fyn og Øhavet på cykelferie? (n=Alle)

TOP 10 MINIKONCEPTER DER SKABER INTERESSE

C4.2. Naturen på Fyn er meget varieret. Du finder masser af cykelruter med storslået kig over havet. Cykelruter i kuperet terræn og cykelruter med gode flade stræk. En oplagt 
destination for dig, der ønsker at opleve undervejs, og som ikke drømmer om stejle bjergetaper. 90%

C4.1. Tag cyklen med ud til kysten og den skønne natur. Hop på færgen og fortsæt cykeleventyret på ikke mindre end 99 små unikke øer og holme, der omkredser Fyn.  På Fyn er 
der udviklet en særlig ”øhop-billet”, så du nemt besøger flere øer, og naturligvis kan have cyklen med. 87%

C4.12. Danmark er et kystland – og vælger du en cykelferie på Fyn, så vil du opleve de mange historiske kystnære byer, som ligger som perler på en snor. Byerne giver unikke 
muligheder for at møde de lokale, få en lille frokost, og dyppe tæerne i vandet, inden cykelturen bringer dig videre. 88%

C4.16. Hele 123 Slotte og herregårde finder du på Fyn, og du kan opleve flere af dem, enten som gæst eller ved at cykel forbi de imponerende bygninger. Flere slotte og herregårde 
inviterer i dag gæster indenfor.

86%

C4.5. Fyn og Øhavet byder på cafeer og restauranter, der tager godt imod dig som cykelgæst. Mange steder har ”Bike Friend” lablen, som er din garanti for cykelvenlig service. 
Dvs. at du f.eks. kan få fyldt flasken med vand, finde lappegrej etc.

85%

C4.15. Fyn og Øhavet er destinationen, hvor lokalbefolkningen elsker cykler. Om det er cykelløb, cykling til og fra arbejde, i fritiden på MTB eller som ferieform. Fyn er øen, der 
elsker cyklister, og det vil du mærke både hos de mennesker du møder, og på den måde, som stier, veje, broen og færger er skabt til at passe på cyklister.

84%

C4.13. Danmark er et kystland – og vælger du en cykelferie på Fyn, kan du finde unikke overnatningsmuligheder rundt i de mange små kystbyer, der alle har særligt fokus på at 
møde de behov, du har som gæst på cykel. Det kan være alt fra anbefalinger på ruter, service på cyklen eller bagagetransport.

83%

C4.6. Danmark har en unik cykelkultur - også i vores byer. Derfor kan du opleve Odense på cykel i mixed af det urbane og moderne, og samtidig komme rundt i den historiske 
bydel. Odense er ”cyklisternes by”, her er masser af cykelstier, cykeltunneller og i det hele taget oplevelser, hvor du på cykel spiller hovedrollen. 

82%

C4.9. Hop på cykel og oplev Fyn og Øhavet med smagen i fokus. En cykelferie, hvor du kommer forbi vin, øl og chokoladeproducenter venter dig. Du vil både få mulighed for at 
opleve produktionen og smage de færdige resultater. 82%

C4.10. Danmark og især Fyn og Øhavet udvikler sig indenfor det gastronomiske felt. På to hjul kan du cykle mellem unikke restauranter og lokale gårdbutikker. Selv i cykeltøj kan 
du besøge toprestauranter, der serverer det bedste fra det nordiske køkken, hvor råvarer er hentet på de marker og gårde, du passerer på din tur. 81%
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HVAD DRIVER INTERESSEN?

Danmark samt Fyn og Øhavet laver nogle initiativer for at gøre Fyn og Øhavet mere attraktivt som feriedestination. Hvor interessante er nedenstående ideer for dig, i 
forhold til at få dig til at besøge Fyn og Øhavet på cykelferie? (n=Alle)

Bund 6 MINIKONCEPTER DER SKABER INTERSESSE

C4.7. Odense er det unikke udgangspunkt for din cykelferie. Om du kommer med tog eller bil. Herfra er turforslag eller pakketure, hvor du med udgangspunkt 
fra Odense, cykler mod kystbyerne og mange oplevelser rigere ender din tur i Odense igen.

79%

C4.4. Fyn og Øhavet er oplagt for dig, der vil have hele familien med på cykelferie. Korte afstande, sikre cykelstier, masser af oplevelser undervejs og et terræn, 
som også ”de små ben” kan klare.

78%

C4.8. I Odense har du mulighed for en masse oplevelser skræddersyet til dig, der gerne cykler. Overnat fx på specialdesignet cykelhoteller, og oplev en by, der 
er skabt til at blive oplevet fra sadlen.

75%

C4.11. Fyn og Øhavet har spisesteder, der byder på menuer, der er særligt udviklet til dig, der skal kunne cykle mange kilometer – også efter frokost. 68%

C4.3. Fyn og Øhavet har udviklet cykelruter og miljøer, der også udfordrer selv den garvede cykelrytter. Her kan opleves udfordrende ruter i varieret terræn, 
hvor du får masser af kilometer i benene, inden du om aftenen med god samvittighed kan nyde en gastronomisk middag.

68%

C4.14. I Danmark finder du flere cykelløb, hvor du som motionist kan deltage. Prøv fx verdens 3. ældste cykelløb ”Fyen Rundt”, der er alt fra 75 km til 285 km 
eller tag med, når der afvikles MTB løbet ”Bissen”. En særlig mulighed for at kombinere motion og ferie i et unikt landskab.

39%



Hvordan øger vi 
nettodækningen
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HVAD DRIVER INTERESSEN?

For at øge nettodækningen, skal der inddrages historier fra flere forskellige kernefortællinger

Danmark samt Fyn og Øhavet laver nogle initiativer for at gøre Fyn og Øhavet mere attraktivt som feriedestination. Hvor interessante er nedenstående ideer for dig, i 
forhold til at få dig til at besøge Fyn og Øhavet på cykelferie? (n=Alle)

MAKSIMERING AF NETTODÆKNING –T.U.R.F ANALYSE RANGERING
TURF analysen viser hvilke emner der skal i fokus, hvis man skal sikre at så mange potentielle rejsende får deres primære interesseområde opfyldt. Nettodækningen viser 
hvor stor en andel, der får opfyldt  et interesseområde der er vigtigt for dem. 

ANDEL
NETTO 

DÆKNING

C4.2. Naturen på Fyn er meget varieret. Du finder masser af cykelruter med storslået kig over havet. Cykelruter i kuperet terræn og cykelruter med gode 
flade stræk. En oplagt destination for dig, der ønsker at opleve undervejs, og som ikke drømmer om stejle bjergetaper.

90% 90%

C4.16. Hele 123 Slotte og herregårde finder du på Fyn, og du kan opleve flere af dem, enten som gæst eller ved at cykel forbi de imponerende bygninger. 
Flere slotte og herregårde inviterer i dag gæster indenfor.

86% 94%

C4.4. Fyn og Øhavet er oplagt for dig, der vil have hele familien med på cykelferie. Korte afstande, sikre cykelstier, masser af oplevelser undervejs og et 
terræn, som også ”de små ben” kan klare.

78% 96%

C4.13. Danmark er et kystland – og vælger du en cykelferie på Fyn, kan du finde unikke overnatningsmuligheder rundt i de mange små kystbyer, der alle 
har særligt fokus på at møde de behov, du har som gæst på cykel. Det kan være alt fra anbefalinger på ruter, service på cyklen eller bagagetransport.

83% 97%

C4.14. I Danmark finder du flere cykelløb, hvor du som motionist kan deltage. Prøv fx verdens 3. ældste cykelløb ”Fyn Rundt”, der er alt fra 75 km til 285 km 
eller tag med, når der afvikles MTB løbet ”Bissen”. En særlig mulighed for at kombinere motion og ferie i et unikt landskab.

39% 97%

C4.15. Fyn og Øhavet er destinationen, hvor lokalbefolkningen elsker cykler. Om det er cykelløb, cykling til og fra arbejde, i fritiden på MTB eller som 
ferieform. Fyn er øen, der elsker cyklister, og det vil du mærke både hos de mennesker du møder, og på den måde, som stier, veje, broen og færger er 
skabt til at passe på cyklister.

84% 97%

Efter disse 6 minikoncepter, øges nettodækningen ikke længere



Hvad skal der 
fokuseres på inden for 
hver kernefortælling
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE KERNEFORTÆLLINGER 

LÆSE VEJLEDNING: Grafikken viser hvor mange der, inden for de enkelte kernefortællinger, har 
markeret interesseområderne som værende attraktive for dem, i forbindelse med et besøg til Fyn & 
Øhavet

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet for gruppen (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)

Inden for emnegruppen ”Gastronomi og Fødevare”, scorer der tre grønne områder, 
signifikant over gennemsnittet, inden for denne kernefortælling. 

Den gennemsnitlige scorer i denne gruppe, er 51%.

Disse 3 røde områder, scorer signifikant laverer end gennemsnittet for gruppen



75%

72%

69%

51%

42%

23%

21%

Lokale produkter

Det nordiske køkken

Brug af lokale råvarer
på restauranterne

Kulinariske cykelruter

Kulinariske oplevelser

Gourmet restauranter

Børnevenlige
restauranter

Gastronomi & Fødevarer
(n=Alle)
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE KERNEFORTÆLLINGER

Inden for ”Gastronomi & Fødevarer” er interessen især høj ift. lokale produkter, mens interessen 
inden for ”Fyns Købstæder” i høj grad er fokuseret på at opleve den lokale stemning

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

76%

74%

60%

57%

Besøg på slotte og
herregårde

Besøg i haveanlæg og
parker

Overnatning på slotte
og herregårde

Kulturhistorien om
slotte og herregårde

Slotte & Herregårde
(n=Alle)

82%

81%

76%

67%

55%

46%

Opleve stemning i de
små landsbyer

Besøg små lokale
havne/marinaer

Opleve gamle
bydele/fredede

bygninger

Lokale butikker

Møde
lokalbefolkningen

Museumsbesøg

Fyns Købstæder
(n=Alle)

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet for gruppen (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)



79%

73%

67%

59%

53%

49%

35%

28%

21%

15%

12%

11%

Naturen ved og på
vandet

Cykelruter med lange
flade strækninger

Badestrande

Ø-livet
(lokalbefolkningen/ø…

Aktivt udendørsliv

Dyreliv

Cykelruter i kuperet
terræn

Cykelruter særligt
tilpasset børn

Vandsportsaktiviteter

Fiskeri

MTB spor

Sejlads

Naturen & Ø-Livet
(n=Alle)
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE KERNEFORTÆLLINGER

Specielt naturen har stort fokus for de tyske cykelturister

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

67%

58%

57%

56%

56%

52%

19%

Adgang til aflåst
cykelopbevaring

Adgang til højkvalitets
udlejningscykler

Certificerede
Bett+Bike

overnatningssteder

Adgang til
cykelmekaniker/værkt

øj

Adgang til
cykelpumpe/luft

Bagagetransport

Adgang til
udlejningscykler, der
kan rumme små børn

Praktiske elementer
(n=Alle)

77%

74%

73%

72%

48%

42%

40%

34%

32%

26%

14%

Sikre cykelstier

Cafeer og restauranter

Grønne oaser og parker

Cykelvenlig by med
mange cykelstier/-…

Zoologisk have

Shopping

Museumsbesøg

H.C. Andersens eventyr

Koncerter/live musik

Fortællingen om
forfatteren H.C. Andersen

Legepladser

Odense – Danmarks tredjestørste by
(n=Alle)

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet for gruppen (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)



Hvad er vigtigst på 
tværs af alle 

kernefortællingerne



82%

81%

79%

77%

76%

Opleve stemning i de små
landsbyer - Fyns Købstæder

Besøg små lokale havne/marinaer -
Fyns Købstæder

Naturen ved og på vandet -
Naturen & Ø-Livet

Sikre cykelstier - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Besøg på slotte og herregårde -
Slotte & Herregårde

Top 5
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING PÅ TVÆRS AF  ENKELTE EMNEGRUPPER

En række forskellige kernefortællinger er repræsenteret  i top 10 over interesseområder

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet på tværs af  grupperne (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)

76%

75%

74%

74%

73%

Opleve gamle bydele/fredede
bygninger - Fyns Købstæder

Lokale produkter - Gastronomi &
Fødevare

Besøg i haveanlæg og parker -
Slotte & Herregårde

Cafeer og restauranter - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Grønne oaser og parker - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Plads 6-10



73%

72%

72%

69%

67%

Cykelruter med lange flade
strækninger - Naturen & Ø-Livet

Det nordiske køkken - Gastronomi
& Fødevare

Cykelvenlig by med mange 
cykelstier/-tunneller - Odense –

Danmarks tredjestørste by

Brug af lokale råvarer på
restauranterne - Gastronomi &

Fødevare

Adgang til aflåst cykelopbevaring -
Praktiske elementer

Plads 11-15
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING PÅ TVÆRS AF  ENKELTE EMNEGRUPPER

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

67%

67%

60%

59%

58%

Lokale butikker - Fyns Købstæder

Badestrande - Naturen & Ø-Livet

Overnatning på slotte og
herregårde - Slotte & Herregårde

Ø-livet
(lokalbefolkningen/øboerne) -

Naturen & Ø-Livet

Adgang til højkvalitets
udlejningscykler - Praktiske

elementer

Plads 16-20

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet på tværs af  grupperne (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)



57%

57%

56%

56%

55%

Kulturhistorien om slotte og
herregårde - Slotte & Herregårde

Certificerede Bett+Bike
overnatningssteder - Praktiske

elementer

Adgang til cykelmekaniker/værktøj
- Praktiske elementer

Adgang til cykelpumpe/luft -
Praktiske elementer

Møde lokalbefolkningen - Fyns
Købstæder

Plads 21-25
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING PÅ TVÆRS AF  ENKELTE EMNEGRUPPER

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

53%

52%

51%

49%

48%

Aktivt udendørsliv - Naturen & Ø-
Livet

Bagagetransport - Praktiske
elementer

Kulinariske cykelruter -
Gastronomi & Fødevare

Dyreliv - Naturen & Ø-Livet

Zoologisk have - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Plads 26-30

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet på tværs af  grupperne (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)



46%

42%

42%

40%

35%

Museumsbesøg - Fyns Købstæder

Kulinariske oplevelser -
Gastronomi & Fødevare

Shopping - Odense – Danmarks 
tredjestørste by

Museumsbesøg - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Cykelruter i kuperet terræn -
Naturen & Ø-Livet

Plads 31-35
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING PÅ TVÆRS AF  ENKELTE EMNEGRUPPER

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

34%

32%

28%

26%

23%

H.C. Andersens eventyr - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Koncerter/live musik - Odense –
Danmarks tredjestørste by

Cykelruter særligt tilpasset børn -
Naturen & Ø-Livet

Fortællingen om forfatteren H.C. 
Andersen - Odense – Danmarks 

tredjestørste by

Gourmet restauranter -
Gastronomi & Fødevare

Plads 36-40

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet på tværs af  grupperne (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)



21%

21%

19%

15%

14%

Vandsportsaktiviteter - Naturen &
Ø-Livet

Børnevenlige restauranter -
Gastronomi & Fødevare

Adgang til udlejningscykler, der
kan rumme små børn - Praktiske

elementer

Fiskeri - Naturen & Ø-Livet

Legepladser - Odense – Danmarks 
tredjestørste by

Plads 41-45
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING PÅ TVÆRS AF  ENKELTE EMNEGRUPPER

Du bedes nu vurdere nedenstående interesseområder ud fra, om de er interessante for dig, hvis du skulle besøge Danmark samt Fyn og Øhavet på en cykelferie?

12%

11%

MTB spor - Naturen & Ø-Livet

Sejlads - Naturen & Ø-Livet

Plads 46-47

Farverne indikerer om scoren er signifikant over eller under gennemsnittet på tværs af  grupperne (95% sikkerhed) (grøn=over gennemsnit, gul=gennemsnit, rød=under gennemsnit)
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE EMNEGRUPPER

For at øge nettodækningen, skal der inddrages historier fra de forskellige kernefortællinger  

MAKSIMERING AF NETTODÆKNING –T.U.R.F ANALYSE RANGERING
TURF analysen viser hvilke emner der skal i fokus, hvis man skal sikre at så mange potentielle rejsende får deres primære interesse område opfyldt. Nettodækningen viser 
hvor stor en andel der får opfyldt  et interesse område der er vigtigt for dem. 

ANDEL
NETTO 

DÆKNING

Opleve stemning i de små landsbyer 82% 81,7%

Naturen ved og på vandet 79% 93,4%

Opleve gamle bydele/fredede bygninger 76% 96,2%

Overnatning på slotte og herregårde 60% 97,7%

Cykelruter i kuperet terræn 35% 98,6%

Møde lokalbefolkningen 55% 99,3%

Badestrande 67% 99,7%

Museumsbesøg 46% 99,9%

Fiskeri 15% 100,0%



Potentialemåling



POTENTIALEMÅLING

Cykelturisme på Fyn går en lys fremtid i vente. Der er i dag søsat en række initiativer der tilsammen vil 
skabe øget omsætning og jobs til Fyn & Øhavet.
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Se evt. metodeafsnit for baggrund og forudsætninger for beregninger 

Effektiv aktivering af Bike Island contentstrategi vil 
skabe værdi igennem øget antal af turister, der 

besøger Fyn & Øhavet

Sport events og øvrige cykeltiltag

Det testede contentmateriale fra Destination Fyn er i stand 
til at øge interessen for at tage til Fyn & Øhavet, på 

cykelferie, med 11%. Dette opløft på 11% skaber samlet set 
en øget omsætning på 69 mio. kr. og 84 jobs.

Tyske
turister

Danske
turister

Øvrige
turister

Alle
turister

20 mio. 33 mio. 16 mio.69 mio.

24 jobs 41 jobs 19 jobs84 jobs

B2B partnerskaber

Fyn & Øhavet har en lang tradition for sport events, herunder 
særligt cykelevents. Nedenfor ses et udsnit af de events, der 

ligeledes bidrager med øget omsætning og jobs.

• ITU Multisport Festival
• Worldcup cyklecross
• VM cyklecross
• NM i banecykling
• Mulig start i Tour de France

• Fyen Rundt
• Bissen MTB
• Postnord Danmark Rundt
• Outdoor Sydfyn

Foruden ovenstående forbrugerrettede indsatser, så 
bygger Bike Island indsatsen derudover også på en række 

B2B indsatser.

• Tiltrækning af internationale cykelkonferencer- og events
• Strategiske partnerskaber (fx VisitDenmark)
• Strategiske partnerskaber med operatører og incoming
• Nationalt samarbejde omkring udvikling af Østersøruten (N8)
• Muligt internationalt samarbejde med ICU cities og regions



Demografisk profil 
af målgruppen
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KERNEMÅLGRUPPENS DEMOGRAFISKE PROFIL

Køn og aldersgrupper

Køn
Aldersgrupper

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

21%

30%

29%

20%

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-65 år

Aldersgrupper
(n=Alle)

44%

56%

Kvinde

Mand

Køn
(n=Alle)
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KERNEMÅLGRUPPENS DEMOGRAFISKE PROFIL

Civilstatus og antal personer i husstanden

Hvad er din civilstatus?
Hvor mange personer bor der i din husstand?

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

24%

40%

21%

12%

3%

Kun mig

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer eller flere

Antal personer i husstanden
(n=Alle)

65%

22%

10%

2%

Gift / samlevende

Single

Separeret / skilt

Enke

Civilstatus
(n=Alle)
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KERNEMÅLGRUPPENS DEMOGRAFISKE PROFIL

Antal børn i husstanden, husstandsindkomst og region

Hvor mange børn bor der i din husstand?
Hvad er husstandens samlede indkomst før skat?
I hvilken region bor du?

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente Jeg vil gerne besøge Fyn

11%

26%

21%

18%

8%

3%

2%

2%

Mindre end €20,000

€20,000 - €39,999

€40,000 - €59,999

€60,000 - €79,999

€80,000 - €99,999

€100,000 - €119,999

€120,000 - €139,999

€140,000 eller mere

Husstandsindkomst
(n=Alle)

23%

13%

3%

1%

27%

33%

1 barn

2 børn

3 børn

4 børn eller flere

Jeg/vi har ingen børn

Ingen børn der bor hjemme
længere

Antal børn i husstanden 
(n=Alle)

21%

14%

12%

12%

7%

6%

5%

5%

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Hessen

Sachsen

Berlin

Schleswig-Holstein

Region
(n=Alle)
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KERNEMÅLGRUPPENS DEMOGRAFISKE PROFIL

Sammenligning af Tysklands faktiske population, hele målgruppen og kernemålgruppen på 
alder, køn og region

UNIKHED

90% FORVENTNING BESØG

88%

Det er en unik beskrivelse

Jeg forstår hvad jeg kan forvente

Kolonne1 Faktisk population Hele målgruppen
Indeks 

(Hele målgruppen)
Kernemålgruppen

Indeks
(Kernemålgruppen)

Aldersgrupper

30-39 år 25% 21% 83 24% 96

40-49 år 27% 30% 111 29% 107

50-59 år 32% 29% 90 29% 91

60-65 år 15% 20% 130 17% 112

Køn

Mænd 50% 56% 112 53% 106

kvinder 50% 44% 88 47% 94

Region

Baden-Württemberg 13% 12% 91 13% 97

Bayern 16% 14% 89 11% 72

Berlin 4% 5% 114 5% 112

Brandenburg 3% 2% 62 3% 99

Bremen 1% 1% 126 1% 154

Hamburg 2% 2% 91 2% 78

Hessen 8% 7% 93 6% 81

Mecklenburg-Vorpommern 2% 3% 146 3% 155

Niedersachsen 9% 12% 127 11% 119

Nordrhein-Westfalen 22% 21% 98 21% 98

Rheinland-Pfalz 5% 4% 81 3% 60

Saarland 1% 1% 82 2% 161

Sachsen 5% 6% 122 6% 130

Sachsen-Anhalt 3% 3% 108 4% 150

Schleswig-Holstein 3% 5% 146 4% 121

Thüringen 3% 3% 112 4% 137



Kernemålgruppe 
sammenlignet med 

hele målgruppen

APPENDIKS
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KERNEMÅLGRUPPEN SAMMENLIGNET MED HELE MÅLGRUPPEN

Målgruppen:
Tyskere med alderen 30-65 år, som er helt eller delvist ansvarlige for deres husstands ferieplanlægning, og som ikke er afvisende over

for at tage på cykelferie og om at tage på ferie til Danmark.

Kernemålgruppen:
Er det samme som for målgruppen, men med det ekstra krav, at de skal have svaret ”Jeg ville bestemt overveje at tage på cykelferie til
Fyn & Øhavet” til spørgsmål C2: ”Efter du har set og læst materialet fra Fyn og Øhavet, vil du da overveje at tage en cykelferie til Fyn i
fremtiden?” (Fase 3) eller har svaret ”Jeg ville bestemt overveje at tage på cykelferie til Danmark” til spørgsmål C3. ”Efter du har set og
læst materialet fra Fyn og Øhavet, vil du da overveje at tage en cykelferie til Danmark i fremtiden?”. (Fase 2).

Definition af målgruppe og kernemålgruppe
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE EMNEGRUPPER – KERNEMÅLGRUPPEN SAMMENLIGNET MED HELE MÅLGRUPPEN

Kernemålgruppen vs. hele målgruppen (1 af 3)

• 55% i kernemålgruppen har været på cykelferie inden for de seneste 3 år. Det samme gælder for 20% af 
hele målgruppen

• 35% i kernemålgruppen har været på cykelferie inden for de seneste 10 år. For hele målgruppen er det 
18%

• 69% i kernemålgruppen forventer at skulle på cykelferie inden for de næste to år. 26% i hele målgruppen 
har samme forventning

• 75% af kernemålgruppen har været på ferie inden for de sidste 10 år, og har kørt i egen bil og medbragt 
egen cykel. Det samme gør sig gældende for 83% af hele målgruppen

• 37% af kernemålgruppen vil overveje en ferie, hvor det primære formål er at cykle, og 63% vil overveje 
en ferie, hvor cykelture indgår som en del af oplevelsen. For hele målgruppen er det henholdsvis 22% og 
78%

• 37% af kernemålgruppen ville overveje at bruge en mountainbike på en ferie. Det samme ville 30% af 
hele målgruppen

• 71% af kernemålgruppen vil overveje at bruge sommerhus som overnatningstype på en cykelferie. For 
hele målgruppen er det 60%

• 35% i kernemålgruppen vil overveje at overnatte på bed & breakfast. For hele målgruppen er det 53%
• 35% i kernemålgruppen vil overveje at overnatte på en kro. For hele målgruppen er det 54%
• 22% i kernemålgruppen vil overveje at anvende camping som overnatningsmulighed. 17%  af hele 

målgruppen har det på samme måde 
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE EMNEGRUPPER – KERNEMÅLGRUPPEN SAMMENLIGNET MED HELE MÅLGRUPPEN

Kernemålgruppen vs. hele målgruppen (2 af 3)

• 11% af kernemålgruppen vil overveje at overnatte på et vandrehjem. For hele målgruppen er det 
23%

• 45% af kernemålgruppen vil holde familieferie, forældre og børn. For hele målgruppen er det 36% 
• 38% i kernemålgruppen vil holde ven/venindeferie. 29% af hele målgruppen vil det samme
• 70% i kernemålgruppen kender til Fyn og Øhavet som feriedestination. For hele målgruppen er 

det 57%
• 98% af kernemålgruppen vil overveje/bestemt overveje at tage en cykelferie til Fyn. For hele

målgruppen er det 77%
• 43% af kernemålgruppen forestiller sig at besøge Fyn inden for 1 år. 19% af hele målgruppen har 

samme forestilling
• 8% af kernemålgruppen forestiller sig at besøge Fyn inden inden for mellem 3 og 5 år. For hele

målgruppen er det 21%
• 45% af kernemålgruppen anvender landenes hjemmesider som informationskilde, når de skal 

søge efter feriedestination. 36% af hele målgruppen gør det samme
• 29% er kernemålgruppen anvender online videoer som informationskilde. 21% af hele

målgruppen gør det samme
• 65% i kernemålgruppen bruger Youtube til at søge information om specifikke rejsemål. Det 

samme gør 58% af hele målgruppen
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HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE EMNEGRUPPER – KERNEMÅLGRUPPEN SAMMENLIGNET MED HELE MÅLGRUPPEN

Kernemålgruppen vs. hele målgruppen (3 af 3)

• 37% af kernemålgruppen bruger Instagram til at søge information om specifikke rejsemål. Det 
samme gør 28% af hele målgruppen

• 28% af kernemålgruppen anvender Google+ til at søge information om specifikke rejsemål. For 
hele målgruppen er det 22%

• 28% af kernemålgruppen anvender Twitter til at søge information om specifikke rejsemål. 19% af 
hele målgruppen gør det samme

• 36% af kernemålgruppen bruger landenes hjemmesider når de skal planlægge aktiviteter for 
turen efter ankomst til feriedestinationen. Det samme gælder for 30% af hele målgruppen

• 23% af kernemålgruppen anbefaler feriedestinationer via online fora. Det samme gør 15% af hele
målgruppen

• 16% af kernemålgruppen anbefaler feriedestinationer via sociale medier til venner og bekendte. 
Det samme gælder for 10% af hele målgruppen

• 20% af kernemålgruppen anbefaler ikke feriedestination til venner/bekendte eller via online fora. 
Det samme gælder for 28% af hele målgruppen

• 44% af kernemålgruppen anbefaler feriedestinationer via Youtube. Det gør 35% af hele
målgruppen også

• 31% af kernemålgruppen anbefaler feriedestinationer via Google+. For hele målgruppen er det 
21%
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• Kernemålgruppen finder alle top 10 minikoncepterne mere interessante end hele målgruppen
gjorde

• Kernemålgruppen finder ligeledes alle bund 6 minikoncepterne mere interessante end hele
målgruppen gjorde

• For hovedområdet ”Gastronomi & fødevarer” er det kun interesseområdet ”Lokale produkter”,
som kernemålgruppen ikke finder mere interessant sammenlignet med hele målgruppen

• For hovedområdet ”Fyns købstæder” finder kernemålgruppen ”Lokale butikker”, ”Møde
lokalbefolkningen” og ”Museumsbesøg” mere interessante sammenlignet med hele målgruppen

• For hovedområdet ”Slotte & Herregårde” er det kun ”Besøg i haveanlæg og parker”, som
kernemålgruppen ikke finder mere interessante sammenlignet med hele målgruppen

• For hovedområdet ”Naturen & Ø-livet” finder kernemålgruppen alle interesseområder på nær
”Badestrande”, ”Vandsportsaktiviteter”, ”Fiskeri”, ”MTB spor” og ”Sejlads” mere interessante
sammenlignet med hele målgruppen

• For hovedområdet ”Odense – Danmarks tredjestørste by” finder kernemålgruppen alle
interesseområderne på nær ”Cafeer og restauranter” og ”Legepladser” mere interessante
sammenlignet med hele målgruppen

• For hovedområdet ”Praktiske elementer”, er det kun interesseområdet ”Bagagetransport”, som
kernemålgruppen ikke finder mere interessant sammenlignet med hele målgruppen

HVAD DRIVER INTERESSEN? // RANGERING INDEN FOR  DE ENKELTE EMNEGRUPPER – KERNEMÅLGRUPPEN SAMMENLIGNET MED HELE MÅLGRUPPEN

Generelt finder kernemålgruppen interesseområderne mere interessante 
sammenlignet med hele målgruppen



Metode
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METODE

Generelt

Formål

Destination Fyn har en ambition om, at Fyn, Langeland og Ærø  som 
Nordeuropas førende cykelferiedestination.

For at opnå dette, har Destination Fyn brug for det rette beslutningsgrundlag 
for at gennemføre den rette tiltrækningsindsats, som kan genere yderligere 
turistomsætning.

De centrale nøglespørgsmål:

1. Hvad er det nuværende kendskab til henholdsvis Danmark og Fyn som 
feriedestination?

2. Kan turister lokkes til ved hjælp af nyt marketing materiale?

3. Hvad driver interessen for at tage til Fyn & Øhavet på cykelferie?

Målgruppen

• I alderen fra 30-65 år

1. Ansvar eller medansvar for husstandens valg af feriedestination

2. Må ikke afvise at tage på cykelferie generelt

3. Må ikke afvise at tage på ferie til Danmark 

Hele projektet omfatter følgende markedsanalyser, som alle er indarbejdet i 
nærværende rapport:

1. Desk research: Nulpunktsanalyse pga. eksisterende data
2. Kvalitativ analyse (september 2017): Fokusgrupper x 2 blandt tyske cykelturister 

(fase 1)
3. Kvantitativ analyse 1 (oktober 2017): Markedsanalyse - n = 1003 (fase 2)
4. Kvantitativ analyse 2 (december 2017): Potentiale måling - n = 2000  (fase 3)

Ad 1: Følgende 3. parts data er inddraget og anvendt som de primære kilder i desk
research.
• Danskerne som cykelturister (Dansk Cykelturisme November 2017 – Yougov)
• Turistundersøgelse på Fyn 2014 (VisitDenmark 2015)
• Cykelturisme (Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme Maj 2016)
• ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2017 (18. bundesweite Erhebung zum fahrradtouristischen Markt)

Ad 3-4: Med en nettostikprøve på hhv. 1.003 og 2.000 ligger den maksimale 
usikkerhed på hhv. +- 3,1%-point og 2,2%-point ved 95% sikkerhed.
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Beregning og forudsætninger 

• Basen der tages udgangspunkt i er det nuværende antal cykelturister 
på Fyn1

• ~61.000 tyske, ~41.000 udenlandske, 180.000 danske

• Det nuværende interesseniveau2 for det eksisterende koncept svarer 
til det nuværende besøgsniveau1

• 77% tyskere, 77% udenlandske, 62% danskere

• Den økonomiske værdi1, er beregnet ud fra antal overnatninger samt 
forbrug pr. overnatning (antal cykelturister x antal overnatninger x 
døgnforbrug)

• Opløftet kommer af et øget interesseniveau fra 77% til 88%. Den 
relative stigning fra 77 til 88, lægges på det nuværende besøgsantal 
og multipliceres med den økonomiske værdi pr. turist.

Forbehold / andre muligheder

• 100% af målgruppen nås i kampagnen

• Antal overnatninger og forbrug pr. overnatning, er uændret ift. i dag

• Resultaterne fra de tyske turister er brugt til at estimere potentialet 
blandt andre udenlandske turister, med udgangspunkt i det 
nuværende niveau1

• Da danske turister grundet geografisk bekvemmelighed, bør være 
lettere at konvertere, kan det argumenteres at interesseniveauet, bør 
sidestilles med de tyske på 88%

• Det begrænsede opløft skyldes at interessen for at tage til Fyn 
allerede inden eksponering er relativ høj. Hvis den økonomiske 
ambition skal indfries kræver det altså, at der også søsættes 
initiativer der henvender sig til gruppen af cykelturister der pt. er 
afvisende over for DK/Fyn.

METODE

Potentiale beregning

1Visitdanmark // 2Wilke analyse //  
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