
CYKELTURISTEN
Ett litet häfte för dig som vill lära känna de  
snabbt växande målgrupperna som cyklar



Vi börjar med begreppet cykelturist. Det finns många olika typer av cyklister, de 
söker olika upplevelser och prioriterar olika saker för sin cykelsemester.  
Känner du dem bättre är det lättare att ge dem rätt erbjudanden och service.

Utflyktscyklisten 
Här har vi de cyklister som gärna vill inkludera cykling i sin semester, även om det inte är  
huvudsyftet med den. Tänk familjer, par och sällskap som har med eller hyr cyklar för att ta sig runt 
och få en upplevelse av platsen de besöker. De gillar tips på rutter, att hitta sevärdheter, stränder 
och sköna fikastopp. Värderar säkerhet och trygghet och uppskattar cykelvägar, tydliga kartor och 
instruktioner så att de känner sig säkra på att hitta rätt.

Landsvägscyklisten 
Detta är turister som sätter sin cykling som det primära skälet till sin resa. De söker längre rundor 
att cykla, gärna på lågtrafikerade vägar, genom vackra landskap och med backar och utmaningar 
där det finns såna att hitta. De brukar se sin cykling som både en upplevelse och som träning eller 
motion, men vill ändå kunna äta och fika gott. De har ju bränt massor av energi under sin cykling! 
De gillar att se förslag på rundor i förväg och att kunna planera sin cykling. Många har cykelda-
torer eller träningsklockor de kan ladda ner rutter till, så kan du erbjuda såna är det toppen. Kan 
komma som par, i sällskap eller som grupper på träningsresa. Stopp på bra fik värderas ofta högt 
och en runda utan gott kaffe är ingen riktig runda.

Mountainbikecyklisten
Nu talar vi om en bred grupp, som omfattar allt från dem som gillar att i stilla tempo upptäcka 
omgivningarnas grusvägar på sin mountainbike, till de som helst cyklar på utmanande stigar och 
byggda leder i anlagda cykelområden. Cyklingen är deras viktigaste reseanledning och de väljer 
ofta att bo på en plats som ger dem möjligheter till cykling på flera ställen under samma resa. Då 
de cyklar på ställen där de och deras cyklar nästan alltid blir smutsiga uppskattar de möjlighet att 
tvätta cyklar och kläder. De uppskattar all hjälp du kan ge dem i deras jakt på härliga stigar och 
sköna turer, kanske har du lokalkännedom att dela med dig av, eller känner nån som kan hjälpa 
till?



Gravel- eller Grusvägscyklisten 
Är en cyklist som vill cykla på vårt fantastiska utbud av grusvägar. Men de vill inte köra på  
mountainbike, utan föredrar en snabbare cykel som bäst beskrivs som en lätt mountainbike med 
bockstyre, eller en landsvägscykel med grövre däck. En växande skara, både här på hemmaplan 
och internationellt. Vill ofta bo bra och cykla dagsturer. Har i övrigt ungefär samma preferenser 
som landsvägscyklisten, men kommer att behöva tvätta cykel och kläder. Fikar gärna och ofta.

Touring- och Resecyklisten 
Är ofta den som många ser framför sig när vi talar cykelturister, nämligen cyklisten som  
transporterar sig och sin packning på en längre resa med hjälp av sin cykel. Visst finns de, men de 
är bara några få procent av cyklisterna. De tenderar att vara individer som planerar och  
genomför sin resa på egen hand, men kan ibland färdas i sällskap med ett gemensamt syfte för 
sin cykling.

Cykelresenären 
Här finner du paren och sällskapen som tar sig till en region och väl på plats rör sig igenom den 
per cykel. Gärna med boende på olika platser, som de cyklar mellan. Stannar på besöksmål, fik 
och restauranger under dagen (om det står i deras program) och njuter av god mat och dryck på 
boendet när dagens etapp är avklarad. Tenderar att köpa sin cykelresa som ett färdigt paket med 
cyklar, bagageförflyttning, boenden och förbokade måltider klart att avnjutas när de är på plats. 
Kanske vill de också ha en guide med sig för att öka säkerheten och slippa bekymmer? Fråga! 
Att kunna erbjuda elcyklar är nästan ett måste, för då kan vana och ovana cyklister cykla  
tillsammans i gruppen.

Och hur tilltalar jag dessa då...
Ofta handlar det om ganska små förändringar rent praktiskt. Istället gäller att kommunicera rätt 
saker som gör att cyklisterna förstår att du önskar dem hos dig och vill ge dem bra service och 
rätt erbjudanden. Välj att tala till de som du redan har mest att erbjuda, och när de är hos er så lär 
känna dem och våga att fråga om det finns mer saker de skulle önskat hos er. Lyhördhet bygger 
relationer, förtroende och din egna kunskap om cyklisterna.



Cykelförvaring Cykeltvätt

Cykeltvätt-färg/Cykeluthyrning-färgCykelverktyg



På följande sidor kan du få några tips på vad populära cykeldestinationer och  
anläggningar ofta erbjuder sina gäster i form av extra omtanke och tjänster.

Säker cykelförvaring 
Moderna cyklar är ofta ganska kostsamma, så tänk igenom hur du kan hjälpa era besökare att 
känna sig trygga med hur deras cykel förvaras hos er. Ett låsbart utrymme är en bra början,  
cykelhållare på rummet för de som vill ha cykeln riktigt under kontroll kan också vara en lösning. 
Stannar cyklisterna bara en kort stund? Erbjud dem att låna ett lås för att kunna fika längre och 
lugnare.

Cykeltvätt 
De flesta mountainbike- och grusvägscyklister avslutar sin dag med att tvätta cykeln och göra den 
redo för nästa dag. Kan ni erbjuda en trevlig tvättplats med vattenslang, ett enkelt cykelställ, hink 
och trasa uppskattas det definitivt.

Tvätt av cykelkläder 
I de flesta fall kommer era cyklande besökare att bli svettiga eller smutsiga under sina turer. Driver 
ni ett boende kan det vara på sin plats att erbjuda tvättservice, eller att tillhandahålla tvättmaskin 
och torkmöjligheter.

Cykelverktyg
Även om de flesta erfarna cyklister har med sig egna verktyg kan det hända att nån glömt sina.  
Att ha verktyg på plats visar att ni bryr er och förstår vilket problem en trasig cykel innebär för 
gästen. Det finns färdiga verktygslådor som innehåller det mesta en cyklist kan tänkas behöva, 
och som ett komplement kan det också vara på sin plats att ha en överenskommelse med en lokal 
cykelbutik om att kunna nyttja dem som jourmekaniker.

Cykeluthyrning
Fjärran gäster och de som inte är dedikerade cyklister behöver ofta erbjudas möjligheten att hyra 
cyklar. Det kan också vara så att nån i sällskapet saknar cykel, och då vinner den som erbjuder en 
bra hyrcykel kanske hela gruppen. Har du inte själv erfarenhet eller vilja att ta hand om och 
investera i hyrcyklar kan du sluta avtal med ett företag som kan erbjuda sina hyrcyklar hos er. 
Glöm inte att allt fler efterfrågar elcyklarnas bekvämlighet, så se till att det alternativet finns.



Cykelguide 
Kan nån hos er vara cykelguide, eller finns det nån lokal guide ni kan ha samarbete med?  
Beroende på vilka cyklister ni önskar attrahera kan det vara en god idé att erbjuda guidade turer 
på olika svårighetsnivåer, allt från enkla visningar och som sällskap med lokalkännedom till  
utvecklande kurser kan vara lämpligt. Kanske kan ni etablera ett samarbete med en lokal  
cykelklubb som erbjuder era gäster att delta på deras träningspass?

Cykelkartor och ledbeskrivningar 
Kom ihåg att era gäster sannolikt saknar all form av lokalkännedom, så anvisningar i form av  
”höger efter 50-skylten, sen bakom Johnssons hus” nerplitade på en Post-It är inte att betrakta 
som genuin omsorg. Skapa tydliga kartor över de turer ni vill rekommendera era  
besökare och hjälpa dem att hitta på. Här finns massor av olika lösningar i form av  
Lantmäteriets karttjänster, appar du kan spela in GPS-spår med din mobil på och andra  
lösningar som gör det mycket lättare för nån utan lokalkännedom att hitta rätt.

Assistans vid problem 
Att ge era besökare ett nummer att ringa och ett löfte om att nån alltid svarar ger en stor trygghet. 
Det är sannolikt få av gästerna som kommer att behöva använda numret, men de kommer alla att 
uppskatta att ni ger dem möjligheten. Självklart måste ni se till att ha täckning för löftet om hjälp, 
så komplettera gärna med en överenskommelse om jourmekaniker hos er lokala cykelbutik och ha 
beredskap för att kunna hämta cyklar och cyklister som av olika anledningar behöver hjälp.

Aktuell information
Tänk på att dina gäster antagligen inte har nån lokalkännedom hos er, så de fik, restauranger och 
sevärdheter du berättar om kommer att påverka var de cyklar sina turer och hur de upplever er 
region. Vill du främja lokala verksamheter och ge dina gäster genuina upplevelser så ser du till att 
veta hur fiken, restaurangerna och besöksmålen har öppet, och förser dina gäster med denna  
information. Erbjud hjälp med att lägga in destinationen på deras GPS, eller markera de öppna 
fiken på kartan. Se alltid till att ha koll på öppettiderna hos de platser du rekommenderar, särskilt 
under lågsäsong då de kanske har andra öppettider än sina normala!  
En missad fika eller lunch efter tuff cykling gör ingen glad.



Cykelguide Cykelguide-sv
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Att nå ut med budskapet om sin cykelvänliga verksamhet 
Att få cykelturisternas uppmärksamhet handlar inte om några magiska tricks eller stora  
omställningar. Anpassa istället er marknadsföring och använd befintliga kanaler för att berätta 
om vad ni erbjuder cyklister. Var tydlig med att beskriva vad ni gör, vad ni planerar att göra och 
uppmuntra gästerna att vara med och bidra till er utveckling. Det är inget fel i att berätta att ni vill 
utveckla och är nya, de flesta gäster uppskattar ärligheten och vill vara med i er utveckling.

Begränsa er inte till er egna verksamhet eller anläggning, inkludera omgivningarna när ni berättar 
varför man ska välja att cykla hos er. Era gäster kommer ju att vara just där, ute på vägarna, i  
skogen och på cykelvägarna omkring er under sin vistelse.

Använd bilder! Visa hur er cykelförvaring ser ut, visa cykeltvätten, visa kartorna ni erbjuder, visa på 
omgivningarna och vilka samarbeten ni har med cykelklubbar, fik och den lokala cykelmekanikern.

Var generösa och använd er kunskap om cyklisterna för att hamna högt på deras lista över mål. 
Bjud dem på kaffe, för du bör vid det här laget ha förstått att det är lite av nyckeln till cyklistens 
hjärta. De kommer kanske att köpa bullar, mat och kartor som tack för kaffet!

Bygg en cykeldestination genom att samarbeta med andra lokala aktörer. Oavsett vilken  
verksamhet du driver kan du ta på dig ledartröjan och vara den som samlar ihop den skara som 
ger ett större utbud av tjänster just för cyklister. Samarbeten är ofta väldigt utvecklande!

Arrangera evenemang baserade på cyklingen! Ett sätt att både göra er ett namn som cykelvänliga, 
få till samarbeten och samla önskemål från kundgruppen. Har ni inte egen kompetens? Kontakta 
då ett företag som jobbar med cykelevenemang och träningsresor för ett samarbete. Eller använd 
lokal kunskap från nån närbelägen förening ihop med er egna kunskap.

Hoppas att du funnit denna lilla sammanställning inspirerande och vill ta dina första steg närmare 
cyklisterna. Eller tramptag ska vi kanske säga...  

Ett ytterligare steg kan vara att ta hjälp av en affärsutvecklare hos ditt destinationsbolag, din  
kommun eller från Region Kalmar län.


