
NORGE: FOODIES



Alder: 45+ år
Husstandsstørrelse: 1-2
Volumen: 530.000
Hjemland: Norge

Ferietype: Ferie med fokus på madoplevelser

Sæson: Juli (Generelt for nordmænd som 
rejser til Danmark)

Norge generelt | Norge hotel
Opholdslængde: 6,9 dage |     4,1 dage
Samlet forbrug: 5.398 kr. |     5.411 kr.
Døgnforbrug: 782 kr. |     1.320 kr.

Motiver Adfærd
Baggrund for ferie:
Kultur
Natur
Sol og strand

Hvad får målgruppen til at komme tilbage til samme 
feriested:
Kulturelle og historiske attraktioner
De naturlige omgivelser og vejret
Kvaliteten af indkvarteringen

Hvilke typer ferie foretog de i 2012:
En ferie, hvor turistaktiviteter blev købt separat 75%
Anden form for pakkerejse 41%
All-inclusive ferie 34%

Hvilken rejse planlægger de at tage:
En kort ferie på op til 3 sammenhængende dage 24%
En ferie på 4-13 sammenhængende dage 62%
En ferie på over 13 sammenhængende dage 43%

Har den økonomiske situation haft en indflydelse på
deres ferieplaner for 2013:
Nej, det har ikke ændret deres ferieplaner 79%
Ja, de tager afsted, men vil bruge mindre 8%

Planlægning
Kilder til info (medier, WOM, etc.):
Madprogrammer på TV er med til at inspirere denne målgruppe. 
Derudover betyder anbefaling fra venner og kollegaer samt andre 
madinteresserede meget.
Norge generelt:
Apollo.no, Startour.no, Wing.no.
Hotels.com, Sas.no, Ryanair.no.
Norwegian.com, Expeida.com, Gotogate.com, VisitDenmark.

Bookingsites:
Foodies bruger de gængse bookingsites, når rejsen skal bestilles. Det 
er ikke selve rejsen, men madoplevelsen som er i fokus.
Norge generelt:
Hotellers hjemmesider samt Ryanair.no.

Mest indflydelse på rejsevalg:
Anbefalinger fra venner, kollegaer samt ligesindede betyder meget.

Google søgninger (Norge generelt 2013):
Facebook, Google, Oslo.

Tendenser og orientering i målgruppen:
I takt med at der kommer flere madprogrammer til på TV, så stiger 
folks interesse for mad også. Foodies rejser for at få den gennemførte 
madoplevelse for derefter at tage oplevelsen med hjem og selv 
kokkerere for familie, venner og ligesindede. 
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Motiver, adfærd og volumen er lavet ud fra personer 40+ år med max. 2 personer i husstanden og kultur (mad, kunst mv.) som primært feriemotiv. Attitudes of Europeans towards Tourism, 
Eurostat januar 2013.
Opholdslængde, samlet forbrug samt døgnforbrug: På ferie i Danmark, Turistundersøgelsen 2011, VisitDenmark. Beløb er inflationsreguleret til 2013. Dansk inflation anvendt. Landet generelt.
Kilde for sæson: Norsk turisme, Statistisk sentralbyrå, Statistics Norway 2012.
Kilde for planlægning: Ekspertinterviews og Google.
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Karakteristik

Rejseadfærd 
og motiver

Beskrivelse

Mad og madoplevelser er for dem et spændende omdrejningspunkt for oplevelsen og rejsen, men ikke nødvendigvis det 
eneste, rejsen handler om. Udover mad skal oplevelsens andre dimensioner supplere den høje kvalitet, de søger i 
madoplevelserne. I takt med at der kommer flere madprogrammer til på TV, stiger interessen for mad også. Foodies rejser 
for at få den gennemførte madoplevelse for derefter at tage oplevelsen med hjem og selv kokkerere for familie, venner og 
ligesindede. Der er forholdsmæssigt mange Foodies, der benytter sig af all-inclusive og pakkerejser – og her er der tale 
om specialiserede, mad-tematiserede pakkerejser. Anbefalinger fra venner, kollegaer samt ligesindede betyder mest. Og 
det, at de får deres ønske om en madoplevelse helt i top opfyldt. Foodies henter deres information fra specifikke fora eller 
magasiner med mad som omdrejningspunkt. Derudover er det de anbefalinger, de får fra venner, kollegaer og andre 
madinteresserede, som betyder mest for dem. 

Her er tale om voksne par og potentielt også vennegrupper, for hvem madoplevelser udgør en vigtig del af oplevelsen. 
Foodies er meget observante på, hvad der sker inden for madoplevelser. De kender til den nyeste stjernekok og nyeste 
Michellin-stjerne, men de kan også synes, det er spændende og autentisk at opleve tilblivelsen af lokale råvarer. I takt 
med at der hele tiden kommer nye fokusområder på specifikke madoplevelser, så er det også disse, som målgruppen 
følger. Det er en målgruppe, som hele tiden er i bevægelse, hvad angår hvilken type mad, som er den mest unikke. 
Foodies er ikke nødvendigvis madnørder, men voksne mennesker med interesse for mad og madlavning, for råvarer, for 
tilblivelse og for de særlige oplevelser, madinteressen er med til at give dem.



Informationskilder – Foodies
Vigtigste informationskilder når der foretages beslutning om rejseplaner
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Diagram lavet ud fra personer 40+ år med max. 2 personer i husstanden og kultur (mad, kunst mv.) som primært feriemotiv. Attitudes of Europeans towards Tourism, Eurostat januar 2013.



Arrangere rejse – Foodies
Brugte metoder til arrangere rejse i 2012

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Via internettet Via telefonen Gennem en bekendt På feriestedet Hos et rejsebureau Andet sted Hos et
transportbureau (fly,

bus etc,)

Via post

Foodies
Total (Personer 15+)

Diagram lavet ud fra personer 40+ år med max. 2 personer i husstanden og kultur (mad, kunst mv.) som primært feriemotiv. Attitudes of Europeans towards Tourism, Eurostat januar 2013.



Hvad laver de online – Foodies

Procent som har udført emnet på nettet. Diagram lavet ud fra personer 45-65 år. Tal fra 2012. Tal for ’søger efter sundhedsinformationer’, ’downloader software’, ’læser/skriver meninger 
om borgerlige og politiske emner’ og ’besøger wikis for at tilegne sig viden’ fra 2011. Kilde: ICT usage, Eurostat. 6

Ugentlig internettilgang: 92%
Daglig internettilgang: 84%



Sociale medier – Foodies
Antal profiler på sociale medier (Norge generelt)

Tal i tusinde. Personer 18+, foråret 2013. Kilde: http://ipsos-mmi.no/Bruken-av-sosiale-medier-er-fortsatt-stigende-i-Norge
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• Her er tale om en målgruppe, som orienterer sig bl.a. via medierne om de nyeste tendenser og 
profiler indenfor mad- og gastronomiområdet.

• En ‘special interest’-målgruppe hvor anbefalinger fra venner og bekendte spiller en vigtig rolle, 
når rejsen besluttes.

• Aktive online.
• De lytter meget til, hvad deres andre madvenner og madmedier har at fortælle om forskellige 

steder.
• Her er virkelig tale om en ‘special interest’-gruppe med alt, hvad hertil hører af fora, blogs, sites 

og communities med interessefæller.
• Madinterssen er bred - dvs. magasiner, TV-programmer, kokke, madsteder, madkurser, 

madkendisser, madanmeldere, madtilbehør og madgrej m.m.

Digitale anbefalinger: 



• Attitudes of Europeans towards Tourism, Eurostat januar 2013
• ICT usage, Eurostat
• På ferie i Danmark, Turistundersøgelsen 2011, VisitDenmark
• Norsk turisme, Statistisk sentralbyrå, Statistics Norway 2012
• http://ipsos-mmi.no/Bruken-av-sosiale-medier-er-fortsatt-stigende-i-Norge
• http://www.google.com/trends/
• Ekspertinterviews

Anvendte kilder:
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