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SET UP & ANALYSEDESIGN

TRENDSTUDIE

ANALYSE
Udarbejdet af Firstmove
TIDENS REJSERUNDERSØGELSESDESIGN:
Antal: 24
- Kvinder: 5
- Mænd: 5
- Børn: 10
- Eksperter: 4
ALDERSINTERVAL:
2 -5:
3
6–9:
4
10-12:
3
25 -30:
1
31-35:
1
36-40:
1
41-45:
1
45+:
6
SCREENING:
Firstmovers, score fra 4,6 til 5

FORLØB:
Mange aflysninger / ombookinger as usual
Spørgeguide er testet 2 gange og justeret
KARAKTERTRÆK:
Åbne
Outgoing
Sociale
Aktive
Højt drive
Naturligt nysgerrige
Risikovillige
Resultatdrevne
Firstmovers… der trækker andre i adfærd
METODE:
Personlige dybdeinterview
Duo interview (børn)
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DOMINERENDE VÆRDIER
Kvalitet
Etik og æstetik
Fokus Sanering
Samvær
Convenience (middel til at få det bedste ud af tiden)
Viden og dybde
Ærlighed og ansvarlighed
Dyrkelse af det unikke
LIVSSTIL
Hektisk familie hverdag
Grøn livsstil / bæredygtig livsstil
Viden, læring og nye understøttende teknologier
Samvær og socialisering
Prioritering af oplevelser og rejser

”Jeg afsøger også, hvad der er af
muligheder og iværksættere i
nabolaget, når jeg fx skal købe nyt tøj
i stedet for at bruge ting, der er fløjet
ind fra Kina. Det er bæredygtighed i
mange former.”

”For mig er kvalitet
afslapning.”

VÆRDIER OG LIVSSTIL
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FREMTIDENS LIVSSTIL
Digitalisering fylder mindre
Fokus på teknologi som hjælpemiddel i forfølgelsen af individuelle interesser
Mere tid til fordybelse, nære ting og samvær
Fokus på nu & her, hverdagen og kvalitetstid  livskvalitet
Etik, det spirituelle og rødderne
Dannelse
Viden (essentiel del af vores liv og udvikling)
Stigende interesse for historie, kultur og ”andre” bløde ting
Større afholdenhed og bæredygtigt forbrug

 Rejser er ikke et forbrugsgode. Heldigvis. Rejser og oplevelser er et livsgode

”Værdimæssigt vender vi tilbage
til meget mere fokus på familie,
nærhed og lokalmiljøer. Etisk og
spirituelt vender vi tilbage til
noget mere 70’er-agtig.”
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FREMTIDENS REJSE
Fokus på familie, nærhed og lokalmiljø
Genopdagelsen af Europa og steders særegenheder
Fornyet dyrkelse af vores historiske rødder, for en bedre forståelse af nutiden
Finde unikke steder
Udforske ekstremerne
Kulturelle oplevelser, der kan bidrage til personlig udvikling
Og forsvare rejsens formål og den miljømæssige belastning
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TIDENS REJSER
Solrejser til eksotiske steder  relax / opladning
Forlænget weekend til storby  kultur
At rejse efter en oplevelse eks. koncert eller fodboldkamp  formål
Convenience af høj kvalitet  tid
Det som er specielt, ukendt og svært at finde  nye oplevelser
Individuelle rejser, rygsæksrejser, rejsen som sætter en i uvante situationer  udvikling
Den langsommelige og unikke rejse, rejser med tog, rejser i det nære  dannelse
Aktive rejser til krop, sjæl og hjerte  livsstilsdyrkelse
Diskobugten i Grønland, ferier i Danmark og Sverige, højlandet i Skotland, Island, Lund,
Malmø, Nordpolen, Oslo  det nære nye
 Men alle rejser er en del af / forlængelse af livsstilen

HOTTE FERIEMÅL I DK/GENGANGERE
Bornholm, Klitmøller, Skagen, Svinkløv
HOT REJSEFORM
Bilferier, togrejser, bådferie
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VÆRDIER FORBUNDET MED REJSER
Berigelse, opdagelse, oplevelser, aktion
Nysgerrighed, åbenhed
Kvalitet, substans, nærhed
Convenience, service, afbalancering
FREMADRETTEDE MOTIVER
Fællesskab, fordybelse, ideologi
Kulturhistorisk forståelse og forankring i forhold til destinationerne
Eksplorativt orienterede, ”ikke oplagte” destinationer
At udforske, nysgerrighed
Nye oplevelser
Afslapning

FREMTIDENS REJSER
Ekstremsportsferier, frivilligt arbejde, gennem tiden, længere rejser, månen
Byer i Tyskland, Budapest, Danmark, Europa, Istanbul, Oslo, Prag,
Stockholm, Tanger
 Fremover vil rejser være endnu mere vigtigt / prioriteres
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REJSEFORBRUG
Inden afrejsen prioriterer størstedelen at bruge mange penge på hotellet

Og sparer på rejseomkostningerne, hvis ikke transporten er en del af oplevelsen
(i form af fx togtur gennem Europa)
Under rejsen prioriterer størstedelen at bruge flest penge på god mad og
oplevelser

Fremover forventer alle, at deres forbrug vil være det samme eller større

 DER ER STOR APPETIT PÅ DET UKENDTE OG UNIKKE I DET NÆRE
 MEN KUN HVIS DET MATCHER VORES MORAL, MOTIVER OG VÆRDIER
”Vi foretager os mange ting og det er
rimeligt oplevelsesbaseret. Jeg rejser
ikke efter Michelin restauranter, for
jeg vil hellere opleve den lokale
madkultur. Det unikke frem for det
perfekte”
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FERIER
Børnefamilier afholder i gns. 5 ferier af varierende længde
Planlægningen af ferien sker gerne spontant
Eller afhængig af ferietype ca. 6 mdr. før
Forældrene foretrækker en ferielængde på mellem 10 -14 dage
Bedsteforældrene foretrækker mellem 3-4 dage
Rejsedestinationen er ofte steder med varme og bademuligheder
De næste rejser går til Baltikum, Barcelona, Caribien, Grækenland, Italien, London, skiferie

VÆRDIER OG BEHOV SOM AFGØR VALGET AF FERIER
Kvalitet af maden, god service
Opretholdelse af livsstilen / værdierne
Bademuligheder
Fælles oplevelser og aktiviteter
Oplevelser for børnene, som man kan tale om bagefter
Vise børnene nye ting, underholdning
Afslapning, hygge, nærhed
Variation, frihed, spænding
Destinationen vælges af forældrene, men aktiviteter og oplevelser
vælges ud fra børnenes behov

 EGNE BEHOV NEDTONES TIL FORDEL FOR BØRNENES BEHOV, MEN
VÆRDIERNE OG KRAVET OM KVALITET BESTÅR

”Vi kan godt finde på at
holde en aktiv ferie, hvor
man dyrker en sport en
hel uge a la højskole. Vi
mangler bare at se en
annonce.”
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KRAV TIL PAKKEREJSER
At kvaliteten er i top – hotel, forplejning, faciliteter og service
Convenience, gode børnefaciliteter
Valgfrihed i forhold til aktiviteter, luksus og privat strand
Størstedelen foretrækker, at arrangere deres rejse selv
 Mange er negative over for pakkerejser, fordi de kobles med charterrejser,
dårlig kvalitet og unødigt indhold
AKTIV FERIE I DANMARK
Størstedelen er i markedet for at vælge en aktiv ferie Danmark, hvis de gøres
opmærksom på det rigtige tilbud
Men det er ikke noget, som de selv opsøger
Børn kan tage med på aktiv ferie fra de er 4-5 år, hvis feriens aktiviteter er
afstemt børnenes alder
ÅRSTID FOR WEEKENDFERIER
Spørgsmålet polariserer og weekendferier kan holdes hele året
Dog foretrækker en lille majoritet sommeren
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VED ANKOMSTEN
Ingen forventer særlige events ved ankomsten
Men meget gerne venlighed og god information  dvs. god modtagelse
 Husk at behandle børn som mennesker
UNDERHOLDNING
For halvdelen er det positivt, hvis der tilbydes underholdning på
destinationen
Men det skal kunne vælges til og fra
 Ikke al slags underholdning er gangbar

”Underholdning har betydning –
men må ikke fylde for meget. Der
skal være tid til rolige og
fordybende aktiviteter. Der skal
spilles Ludo og læses bøger.”

AKTIVITETER
Størstedelen mener, at aktiviteterne skal være for hele familien, men med
hovedvægt på børnene
KVART, HALV, HEL ELLER INGEN PENSION
Halvdelen ønsker at have muligheden for også at lave mad selv – men
afhænger selvfølgelig af den valgte overnatningsform
Jo mindre børnene er, desto større er ønsket om at lave mad selv
(hermed kontrollerer man også, hvad børnene får)
Størstedelen fortrækker kvartpension  frihed
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ALL INCLUSIVE
Størstedelen ønsker ikke All Inclusive – tværtimod
Flere tilføjer dog, at deres børn er meget glade for konceptet
Hvis det derfor vælges, er kvaliteten altafgørende
Morgenmadsbuffeter er paradis for børnene, men madspild for de voksne
TRANSPORT
Størstedelen foretrækker at udforske på egen hånd
Hvorvidt det gøres med lejet bil eller offentligt transport afhænger af
destinationen

KVALITET OG VALGFRIHED ER KODEORDET
ASSOCIATIONER TIL CHARTERFERIE SKAL FOR ALT I VERDEN UNDGÅS

”Vi har små børn, så der er
forskel på de rejser, jeg
tager på med min familie
og så den rejse, som jeg
drømmer om at tage på.”
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”Jeg vil være sikker på, at kvaliteten er i top, at
man ikke er tvunget til at deltage i alle mulige
ture og hejs med fremmede mennesker, ingen
besværlige rejseledere etc. Ikke for meget
koordination og planlægning. Jeg er nok ikke
den mest potentielle køber af pakkerejser. Jeg
bryder mig ikke om charter.”
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HVOR
Men underAFGØRENDE ER FØLGENDE FOR DIT VALG AF FERIESTED?

IALT

Destination
Beliggenhed / tilgængelighed
Oplevelser
Overnatningssted
Seværdigheder
Forplejning
Aktiviteter
Anbefalinger
Læring
Andre gæster

37

Destination, beliggenhed og oplevelser er de to mest afgørende faktorer for valg
af feriested
Oplevelsen skal dog linkes direkte til og være taget ud fra destinationen
Det er essentielt at skabe en kobling mellem destination og oplevelse således
at de to afgørende faktorer er i spil

37
33
31
31
30
30
27
22

17
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PÅ VALG AF
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HVOR STOR INDFLYDELSE HAR DINE BØRN PÅ VALG AF FØLGENDE?

IALT

Oplevelser
Aktiviteter
Ferien
Forplejning
Overnatningssted

30
29
24
21
20

Børn har størst indflydelse på oplevelser og aktiviteter
 Dvs. når destinationen er valgt
 Omfanget af børnenes indflydelse er naturligvis betinget af deres alder
 Udbuddet af aktiviteter skal målrettes børnene primært, dernæst forældrene

”Jeg rejser ikke ud for primært at
slappe af, men for at få noget,
som jeg ikke kan få derhjemme.
Og at finde noget som jeg synes,
der er vigtigt for børnene at
opleve”
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FERIER TIL BØRNEFAMILIER SOM MANGLER
Kulturrejser specialdesignet til børnefamiliers behov og muligheder
Pick n’ mix rejser med mulighed for at sammensætte oplevelser
Ferie a lá højskoleophold - upgraded
Rejser hvor man kan bo privat

FREMTIDENS FERIE
Mangfoldig
Fleksibel
Alternative og differentierede ferier
Ferier med fælles familieaktiviteter / fokus på nærvær
Dannelsesrejser

”Jeg kunne godt tænke mig nogle
kombinationsferier, hvor man deltager i
forskellige aktiviteter, f.eks. en
fodboldturnering, udflugter eller på
skattejagt en hel dag med mærkelige
lokale madpakker. Hvor der også er lidt
indhold i det for dem og de kan tænke
yes, vi klarede det her.”

Fremtidens ferie skal sætte fokus på fællesskab og nye oplevelser, som familien
kan have sammen
Men det er essentielt, at oplevelser og aktiviteter kan vælges til og fra efter behov
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OVERNATNING MED BØRN/BØRNEBØRN
Størstedelen ønsker familieværelse, stort værelse eller stor (hotel)lejlighed
Overnatningsrummet skal have plads til alle
Og give mulighed for at skabe egen stemning, hyggetid og egne aktiviteter
Ingen ønsker om at checke børn (under 13) og forældre ind på hvert sit værelse
Vigtigt med hensyn til familiebehov og plads til børnenes leg og ønsker
 Hotellet skal signalere rummelighed og understøtte børnefamiliens behov for plads

FORVENTNINGER TIL HOTEL
Kvalitet, renlighed, hygiejne og basal sikkerhed
Genkendelighed og venlighed, frem for super professionelt og luksuriøst
Stort ønske om varieret, sund kvalitetsmad, dog med plads til lokale madtraditioner
Højt serviceniveau og godt kendskab til det besøgte område
Hotellet skal have et sundere udbud af mad og huske, at børn også spiser sundt
”Min drømmeovernatning
indebærer, at man bliver en
del af det område, man er i,
også når man opholder sig på
hotellet. Så er beliggenheden
vigtigt.”

”Gør ikke noget det er
noget gammelt lort,
bare det er rent og
ordentligt.”
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FORVENTNINGER TIL AKTIVITETER PÅ HOTEL
Lave forventninger til aktiviteter på selve hotellet (dog pool og legerum)
Men ønsker mulighed for forskellige aktiviteter i det omkringliggende område
FORVENTNINGER TIL LÆRING UNDER OPHOLD
Forventning om implicit læring, udformet gennem leg og aktiviteter
Og som i sidste ende bidrager til børnenes almene dannelse
Læringsemner er historie, naturvidenskab, brug af kroppen og udendørsliv

DRØMMEOPHOLD
Stort hotelværelse
Central placering
God udsigt og masser af lys
Høj service, venlighed og imødekommenhed
Plads til både forældre og børn (især)
Aktiviteter man kan vælge til og fra
Hotellet skal ikke selvstændigt tilbyde aktiviteter men i samarbejde med
lokalområdet
Aktiviteter og leg skal indeholde et element af implicit læring, som bidrager til
børnenes dannelse
Drømmeopholdet skal tilbyde store (familie)værelser, god service og masser af
valgfrihed
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AKTIVITETER DER FORETAGES PÅ FERIE
Størstedelen foretager sig aktiviteter i fællesskab, uanset alder
Med alderen foretager børn sig dog flere og flere aktiviteter alene
Børnenes alder definerer aktivitetstype, men alle elsker at bade
De foretrukne aktiviteter er ekspeditionsorienteret , fx sejle- og fisketure, besøg
på vulkanø, klatre, snorkle
Ellers nævnes lege i det fri, spille fodbold, læse bøger, cykle, gå ture og opdage området
Valget af aktiviteter er inspireret af nysgerrighed og lyst frem for guidebøgerne
Det udfordrende og nye foretrækkes, autenticiteten er essentiel
Det der byder sig, inspireret af området og destinationen
FOKUS PÅ LEG OG LÆRING
Der lægges vægt på afslapning
Læring gennem de ting som foretages , fx valget af mad  naturlig læring

LÆRERIGE AKTIVITETER
Ting som virker grænseoverskridende i starten
Læringselementerne er meget oplevelsesorienterede
Noget der sætter tankerne i gang
Oplevelser der flytter personen fra et punkt til et andet
Som giver en erkendelse
Være sjovt
 Læringselementet skal være indirekte

”Læringselementerne er
meget
oplevelsesorienterede,
så det er ikke alt man
kan bestille i forvejen.”
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DET DER GØR EN AKTIVITET MED FOKUS PÅ LEG SJOV
Indeholder overraskelsesmomenter
Har fart på
Er undersøgende
Resultatorienteret med beviser eller præmier
Får barn som voksen til at glemme tiden og være til stede i nuet
LEG MED ANDRE FAMILIER
Det er sjældent, at der foretages leg og aktiviteter sammen med
andre familier
Dog stor åbenhed over for aktiviteter i fællesskab
Der nævnes konkurrencelege, koncepter man kan tilmelde sig og leg
ved poolen
FORKTUKNE UDNERHOLDNING
Noget der involverer og aktiverer børn frem for passiv deltagelse
Koncerter og lokale festligheder
Sceneunderholdning og shows har udelukkende interesse for børn

”Vi foretager os ikke så
meget med andre
familier, men det giver
jo faktisk god mening at
gøre.”
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”En rejse må godt være andet
FORETRUKNE KULTURTILBUD
end en badeferie. Noget der
Historiske oplevelser
lagres, mindes og forandrer.”
Legende kulturforståelse og kulturhistorie baseret på interaktion
Turbusser
Lokalkultur frem for ikonerne – lokal kolorit
Lægger vægt på autenticitet og relevans for området
Og udvalgte tilbud
”Jeg lægger vægt på lokalkulturen og ikke
Hellere lidt men godt er mottoet for kulturoplevelser
de traditionelle seværdigheder. At snuse
rundt i gaderne og opleve den lokale
kultur, siger mere om de mennesker der
bor i landet end en museumsgenstand
eller iscenesat aktivitet.”

UDVIKLING OG REJSER
Rejser skal udvide horisonter
Skærpe perspektiver
Bidrage til dannelse
Men det er ikke et must for valg af rejse eller rejseform
Men først og fremmest skabe nærhed i familien. Ferie er for familien
FREMTIDENS (DRØMME) AKTIVITET
Den teknologisk baserede
Den der kan der opleves fysisk som virtuelt – i et og samme
Den der overrasker, udfordrer og forandrer

AKTIVITETER
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UDENDØRS AKTIVITETER
Udendørs aktiviteter foretrækkes

Det giver:
Bevægelsesfrihed og plads til fysisk udfoldelse
Muligheden for at være højrøstet
Indendørs aktiviteter er betinget af selve aktiviteten

BETYDNING AF SUNDHED FOR VALG AF AKTIVITET
Sundhed er vigtig på mange områder
Opnås gennem fysisk udfoldelse og udendørs aktiviteter
Måles på kvaliteten af maden
Og så er sundheden er en fornemmelse og en åndelig tilstand
 Sundhed er i dag meget mere end kost og motion – også på ferien
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AKTIVITETER (VOKSEN)

IALT

Vandsport (kajak/snorkling/dykning/badning/boldspil på stranden, skøjteløb/kælke)
Naturoplevelser
Sport (tennis, beachvolley/badminton/fodbold/ hockey/håndbold, golf)
Events som cirkus/trylleshow/koncert/konkurrencer, drageflyvning)
Spil
Højtlæsning
Land/skov aktiviteter (orienteringsløb/skattejagt/træklatring/parkour/lejrbål/
naturoplevelser/rundbold/skovtur)
Dans
Kreative aktiviteter (sang/musik/drama/maling/anden form for formning)
Bordtennis
Rollespil
Familieyoga

36

Andet
…Computer, Consolspil, Ipad,
….Sciencefair a la Danfoss Universe

36
27
27
26

26
25
21
20
18
18
16

11
5
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AKTIVITETER (BØRN)

IALT

Vandsport (kajak/snokling/dykning/badning/boldspil på stranden, skøjteløb/kælke)
Events som cirkus/trylleshow/koncert/konkurrencer, drageflyvning)
Spil
Naturoplevelser
Land/skov aktiviteter (orienteringsløb/skattejagt/træklatring/parkour/lejrbål/
naturoplevelser/rundbold/skovtur)
Højtlæsning
Bordtennis
Rollespil
Kreative aktiviteter (sang/musik/drama/maling/anden form for formning)
Dans
Sport (tennis, beachvolley/badminton/fodbold/ hockey/håndbold, golf)
Familieyoga

40

Andet
…Computer, Consolspil, Ipad,
….Sciencefair a la Danfoss Universe

37
34
33
29
27
27
26
25
25
24
12

14
5
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AKTIVITETER VOKSNE OG BØRN
Samlet top 5 for voksnes egen prioritering og prioritering på børnenes vegne:
1. Vandsport (38)
2. Naturoplevelser (32)
3. Events (32)
4. Spil (30)
5. Land & skov (27)/Sport (26)

NB: Flere tilføjede computer, consol og Ipad som ferieaktiviteter.
Teknologi har derfor ikke længere de negative konnotationer, som det havde tidligere
og er derfor også relevant som aktivitetstilbud
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OPHOLDSSTED
De foretrækker at bo på hotel, dernæst sommerhus

POSITIVT
Hotellet repræsenterer det sjove, spændende og anderledes
Det nye
Der er service og lækker tilberedt mad – hver dag
Muligheden for at få nye venner
NEGATIVT
Man skal vise hensyn og begrænse larmen
Man ved aldrig hvordan det ser ud eller om det lugter godt
Mangel på sengepladser

INDKVARTERING
Indkvarteringen deler vandende
Fra alle sammen sammen til deling af værelse med søskende
At dele værelset med søskende giver en fornemmelse af
frirum til leg og hygge om aftenen
 HOTELLER ER DET FORETRUKNE OPHOLDSSTED

”Der er lækker mad
og service hver
dag.”

”Det kommer an på
hotellet. Hvordan det
ser ud indvendigt. Der
må godt se pænt ud.”
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DET BEDSTE VED FERIER
Bade
Spise is
At man ikke skal i skole
Gøre hvad man vil
Slappe af og sove længe
Hygge sig med familien

”Det er bare
sjovt at bade.”

FORETRUKNE AKTIVITETER
Bade, svømme og dykke
At være med i noget
Spille fodbold
Deltage i shows og stå på en scene
Spise is
Malet i hovedet
Lege med nye venner
Prøve nye ting
Tage ud og opleve
Alle aktiviteter fortrækkes at foregå udenfor – uden undtagelse
 AT BADE UDGØR EN STOR DEL AF FERIEOPLEVELSEN

”Jeg vil helst være
udenfor uanset
vejret.”
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FORETRUKNE AKTIVITETER SAMMEN MED SØSKENDE
Bade
Vand og pudekamp
Spille fodbold
Gå på opdagelse
FORETRUKNE AKTIVITETER SAMMEN MED VOKSNE
Se film om aftenen
Spille fodbold
Bade – vilde lege i poolen
Prøve nye ting
KEDELIGE VOKSENAKTIVITETER
Læse avis
Se nyheder
Tage på museer
Shoppe
Gå tur
Og handle

”Jeg vil gerne prøve
nye vilde ting med
mine forældre.”

”På museer må man
ikke tale højt og løbe
rundt. Man skal bare
kigge og det er
kedeligt”
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FORETRUKNE AKTIVITETER SAMMEN MED ANDRE BØRN
Være i børneklub
Lege gemmeleg
Lære dem at kende gennem legen
Bade
Nogle af børnene vil gerne have deres forældre til at bistå
aktiviteter sammen med andre børn
Dog kan de fleste godt lide at møde og lege med andre børn,
som de selv vælger selskabet af
ØNSKER TIL NYE AKTIVITETER
Sejle i speedbåd
Se et filmstudie
Surfe
Bungy jumping

”Hvis det er en fremmed og
jeg er genert, så vil jeg
gerne have mine forældre til
at være med i baggrunden
og se på.”

BØRNS REJSER
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DET DER GØR EN LEG SJOV
At opfinde egne regler og ændre dem efter behov
At man får hinanden til at grine
At lege sammen med andre
Vennerne, dem man er sammen med

”Det er godt at
lære nye ting
hvis man fx får et
problem.”

 DET ER I HØJ GRAD SELSKABET, DER AFGØR OM LEGEN ER SJOV
LÆRING OG FERIE
De fleste vil gerne lære nye ting på ferien
Med alderen falder interessen for ny læring, da det forbindes med skole,
lektier og koncentration frem for afslapning og leg
 LÆRING HAR FORSKELLIGE BETYDNINGER ALT EFTER ALDEREN

”Jeg synes ikke man behøver
lære så mange nye ting på
ferie. Det handler om at hygge
sig og slappe af. Ikke
koncentrere sig.”

BØRNS REJSER
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YNGLINGSMAD DERHJEMME
Størstedelen foretrækker de traditionelle børneretter som:
Pizza, spaghetti med kødsovs, burgere, nudler, kylling, mexicanske
pandekager
Flere nævner thai, sushi og salat
Jo ældre børnene er jo mere differentierede og forfinede er de i deres
madvaner og ønsker
Herunder ønsket om nyt
FORTRUKNE MAD PÅ FERIE
Størstedelen fortrækker at spise samme mad på ferie som derhjemme,
Men tillægger et par ekstra usunde elementer så som:
Pommes frites, toast, bacon, pandekager, is, doughnuts
NB: Der er dog stor åbenhed over for egnsbestemte retter og fremmede
køkkener
”Jeg synes det er
spændende at
smage noget andet
end det jeg er vant
til.”

BØRNS REJSER
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”I Danmark kan man forstå
hvad alle siger. Og så er
det måske også
nemmere at få nye
venner.”

FORETRUKNE SERVERINGSFORM
Der er lige dele som foretrækker menukort som buffet
Enkelte nævner en kombination med buffet om morgenen og menukort
om aftenen

På ferier foretrækkes stort set den samme mad som hjemme, men der er stor åbenhed
overfor at prøve nye ting
Rammerne kan sætte nye rammer for madbehov
Pizza og burgere skal ikke fortolkes som dårlig kvalitet. Snarere tværtimod
FERIE I DANMARK
Stort set alle har holdt ferie i Danmark.
Der nævnes Bornholm, sommerhus, Lalandia, Skagen, Jylland
Ferie i Danmark opleves Ikke lige så spændende som at rejse i udlandet
I udlandet er der varmere og flere nye ting at opleve
 Her er der de bademuligheder, der er aktivitet nr. ét
DET BEDSTE VED AT HOLDE FERIE I DANMARK
Her kan man forstå og snakke med andre mennesker
Og det er derfor nemmere at få venner
 FERIER I DANMARK ER DEN BEDSTE VEJ TIL NYE VENNER

BØRNS REJSER
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DRØMMEFERIE (I DANMARK)
De fleste drømmer sig steder hen uden for Danmark og gerne
til destinationer, hvor de aldrig har været.
Og til steder som opfylder ønsket om særlige oplevelser, fx:
- Til Manchester for at se United spille
- Til Hollywood for at møde en kendt
- Til Australien for at opleve bushen
I Danmark nævnes Legoland og Skallerup Klit – destinationer som
allerede er velkendte
DRØMMEOPHOLDSSTEDET
Drømmestedet ligger i gode omgivelser tæt på strand og vand
Det er overdådigt indrettet med store (bade)værelser, masser
af elektronisk udstyr
Og et snært af luksus
Der er flot og lækkert. Og altid rent
Der ydes en god service – på alle fronter
Der serveres lækker og varieret mad – fra forskellige køkkener
Det byder på et stort badeområde med et utal at forskellige pools
Og aktiviteter der skærper muligheden for at få nye venner
 HYGIEJNEN HAR STOR BETYDNING, UANSET ALDER

”Vi bor på et stort hotel med
mange senge, der er rent med
sofaer og elektronisk udstyr. Der
skinner og der er mindst 20
pools”
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FERIE I DANMARK
&
HOTELOPHOLD
I MIDDELFART

FERIE I DANMARK & HOTELOPHOLD I MIDDELFART

TRENDSTUDIE

PRIMÆRE REJSEMÅL I DANMARK
Rejserne går primært til Skagen, derudover Bornholm, Nordjylland, Tisvilde
 Meget gerne kystbyer
Alternativt drejer det sig om destinationer, som byder på særlige oplevelser
og aktiviteter – fx Knuthenborg, Geocentret Møns klint, Jesperhus
Blomsterpark
PRIMÆRE REJSETYPER I DANMARK
Overnatningsformen er primært sommerhus eller hos familie eller venner
Størstedelen foretrækker at tage på ferie i Danmark om sommeren
Flere er også i markedet forlænget weekend i den resterende del af året
Ferier i Danmark er primært motiveret af et ønske om at slappe af og bade
Sekundært særlige oplevelse og aktiviteter
KENDSKAB OG RELATION TIL MIDDELFART
Størstedelen har et lille kendskab til Middelfart og dens muligheder
Derfor fænger byen ikke umiddelbart interessen
De attraktioner som nævnes i forbindelse med Middelfart er Lillebælt,
Lillebæltsbroen, Strib, natur og vand

FERIE I DANMARK & HOTELOPHOLD I MIDDELFART
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MIDDELFART SOM REJSEMÅL
Byen skal tilbyde gode strande og natur
Byen skal tilbyde attraktioner eller aktiviteter, der ikke er adgang til andre steder
Byen skal byde på autenticitet – attraktioner og aktiviteter skal ikke udvikle sig
til en larmende eventpark
Byen skal tilbyde aktiviteter og oplevelser i samarbejde med lokalsamfundet, for
dermed at give mulighed for reel forankring i området
Gode restauranter med madkultur evt. skåret over den fynske, eller endda
Middelfart’ske madkultur
Der skal tænkes væk fra muligheden om at bero på attraktioner som Legoland,
Givskud Zoo, Odense Zoo/HCA da dette ikke giver motivation for at overnatte i
Middelfart
Skabe større kendskab til byens værdier, muligheder og oplevelser
 Middelfart som rejsemål skal vækkes til live gennem aktiv information om og
udvikling af attraktioner og aktiviteter med vægt på historie, liv og
autenticitet
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”Jeg ville gerne tage til Middelfart
hvis de tilbyder noget, som jeg ikke
kan finde noget andet sted. De skal
ikke planke andres, men skabe deres
eget. Ikke endnu en middelalderby.”

”Jeg skal påvirkes for at
besøge Middelfart. Det er
slet ikke noget jeg har på
min liste over steder, som vi
skal besøge. Det er det
ikke.”

”Hvis jeg fik at vide, at der faktisk er
et fyldigt bymiljø, velbevaret med
gode spisesteder og at der faktisk
også er en udmærket strand der ved
Lillebælt, og at der måske også er
nogle historiske seværdigheder i
området, som har en vis værdi ville
det kunne få mig til Middelfart.”

FERIE I DANMARK & HOTELOPHOLD I MIDDELFART
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REJSETYPE I MIDDELFART
VARIGHED OG SÆSON
Opholdet skal være 3-4 dage varigheds (weekendophold)
Blandet holdninger til hvorvidt det skal være sommerferien eller i løbet af året

”Hotellet skal
tilbyde noget jeg
ellers ikke ville
opleve andre
steder, ellers får I
mig ikke til
Middelfart.”

”Det er oplagt at tage til
HOTEL
Middelfart i sommerhalvåret
Kvalitet, god service, convenience
eller i en af børnenes ferier.”
Overnatningsmuligheden skal indeholde elementer som gør
den unik og ekstraordinær
Der skal være et koncept eller en oplevelse i sig selv: temaophold,
overnatning på slot, hyggelig kro eller hyggeligt familiehotel
Forholdsvist central placeret

FORPLEJNING
God, sund og økologisk mad der muliggør opretholdelse af livsstil
AKTIVITETER
Aktiviteter sker helst i nærområdet
Frivillig fællesspisning og mulighed for god og sund forplejning

”Jeg ville tage på
ophold out of season.
Det vil jeg simpelthen
ikke bruge en ferie
på.”

Primært kortere ophold som byder på unikke aktiviteter eller oplevelser i
nærområdet

TRENDSTUDIE

KONCEPTER

KONCEPTER
OVERVEJENDE POSITIVE TILKENDEGIVELSER PÅ 12 KONCEPTER
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KONCEPT
Et skattejagtsophold, hvor en skat skal findes et sted i Middelfart, og posterne findes på byens
seværdigheder?
Et gourmetophold for hele familien, hvor man lærer om mad og laver den sammen?

I ALT

Et hav & fiskeophold – hvor familien lærer om havet, der fiskes og sejles i både, kajak og
vandscootere?
Et slotsophold, hvor familien gennem fortælling, udklædning og leg kan lære om prinsesser, riddere
eller spøgelser?
En naturweekend, hvor familien kommer ud i naturen og lærer om det, som de ser?

33

Et afslapningsophold, hvor der er intet planlagt?

30

En kunst-weekend, hvor hele familien lærer om og laver kunst?

30

Et sportsophold, hvor hele familien dyrker den samme sportsgren (golf, fodbold, ridning)?

28

En læringslejrskole for skoler?

28

Et filmophold, hvor familien skriver deres eget manuskript og optager deres egen film?

27

Et udendørs ophold hvor familien kan lave forskellige udendørsaktiviteter, f.eks. drageflyvning,
ridning, etc.?
Et rollespilsophold – Familien laver deres egne kostumer, historie og der spilles rollespil?

25

35
35

32
31

25
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ESSENTIELT FOR DE 12 KONCEPTER SOM FÅR OVERVEJENDE POSITIVE TILKENDEGIVELSER
Familiært samvær og samarbejde
Gennemført koncept
Eksklusiv og unik oplevelse
Nærhed, lokalmiljø og autenticitet
Aktiv-ferie (skattejagt til seværdigheder, madlavning, natur, kunst, film og/eller sport)
Implicit læringspotentiale der bidrager til dannelse
Forældre-barn interaktioner, men samtidig fleksibilitet i forældredeltagelsen
Family-customization: mulighed for tilvalg og fravalg af aktiviteter – ingen pakkeløsning
Konceptet skal være originalt, gennemført og indeholde autenticitet
Konceptet skal skabe ramme for samvær, nærhed og fælles udvikling i familien

Konceptet skal fokusere på den fælles oplevelse og interaktion
Konceptet skal give et brugbart udbytte og indeholde elementer af dannelse
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”Et gourmetophold
vil jeg rigtig gerne,
også for at lære
mine børn at
værne om maden.”

”Et skattejagtophold ville
være et hit.”

”Et naturophold er en god ide,
men jeg vil bo ordentligt.”

”Der er rigtig godt
læringspotentiale i en
naturweekend.”

”Et filmophold er en
aktivitet jeg faktisk
kunne se os lave
sammen som familie –
alle sammen.”

”Et slotsophold
lyder som en rigtig
god ide – bare jeg
ikke skal være
med hele tiden.”

KONCEPTER
OVERVEJENDE NEGATIVE TILKENDEGIVELSER PÅ 13 KONCEPTER
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KONCEPT

I ALT

Et wellness-ophold for hele familien

24

Et miljøophold, hvor familien lærer og leger sig til miljøbevidsthed
”Tjen til dit ophold”, hvor familien skal tjene penge gennem opgaver til værelse, mad og aktiviteter, for at
give børnene en bevidsthed om forbrug?
Et overlevelsesophold med B.S. Christiansen, bål og snobrød, bivuakker og orienteringsløb med kompas?

23

Et dagskursus for skoler udi sociale kompetencer f.eks mobning?
Et verdensophold hvor der rettes fokus på forskellige verdensdele gennem leg og læring, f.eks Indien?

22

Et litteratur- og læsehold, hvor familien er sammen om at læse og skrive litteratur?

21

Et Vild med Dans-ophold, hvor familien lærer at danse af nogle af de kendte dansere?
Et gør-det-selv ophold, hvor familien går sammen om et fælles byggeprojekt (fx byg en sæbekasse)?

20

Et ophold som inkluderer et specielt rabatkort til den lokale detailhandel?

18

Et højtidsophold, hvor børnene lærer om højtiden og forskellige religioner, eks jul?
Et single-forældre ophold, hvor familien leger og lærer, hvordan man får en en-forældre-familie til at
fungere ?

18

Et uviklingsophold med familierådgiver Lola Jensen, hvor hele familien kan være med?

16

23
22

21

19

17
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MANGLENDE ELEMENTER I DE 13 KONCEPTER SOM FÅR OVERVEJENDE NEGATIVE
TILKENDEGIVELSER
Spænding
Aktivitet
Det implicitte læringspotentiale – læringselementet bliver for synligt
Selvdefineret involveringsniveau
Fleksibilitet og family-customization
Eksklusivitet
Samarbejde
Relevans
Autenticitet
Konceptet må ikke føles for omfattende og styrende
Der skal være plads til familiernes eget bidrag

Konceptet må ikke basere sig på direkte og skolet læring
Læringselementet skal indgå implicit
Konceptet må ikke være inaktivt og mangle stimulation af børnenes interesse samt
aktivitets- og involveringsniveau
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”Et gør-det-selv ophold
har ikke indhold ud
over det sædvanlige,
jeg synes gerne at det
må være noget jeg ikke
selv kan iværksætte
hjemme.”

”Jeg går kold der hvor
læringen bliver for
tydelig. Der hvor man
har en form for
rammesætning af det
kreative, så begynder
det at blive
interessant.”

”Der skal mere
gang/bevægelse i
det end et
litteratur- og
læseophold.”

”Det kunne være meget
skægt med et verdensophold,
men også lidt tamt, da jeg vil
foretrække at tage til Indien
og spise Masala frem for
Middelfart. Det går lidt mod
ønsket om autenticitet.”

KONCEPTER - GENERELT
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FORM
Weekendophold – forlænget weekend (2-3 dages varighed)

DELTAGERE
Valgfrihed i forhold til om man foretager aktivitet alene eller sammen med
andre familier
 Der er lige mange positive og negative tilkendegivelser for om de har
lyst til at deltage i aktiviteter som alene familie, eller med andre

FORSLAG
Højskoleophold
Kulturelle dannelsesophold hvor hotel yder service med information om
lokal mad, seværdigheder og lign.
Family-customization
Generationsferie, hvor flere generationer rejser sammen

TRENDSTUDIE

DISTRIBUTION &
KOMMUNIKATION
Ekspert: ”Ferierne skal ikke være i
højtprofileret område, det er ikke for de
store oplevelser. Der skal være fokus på
afslapning, budgetvenligt, familie, glæde,
nogle bøgetræer og strand og det er vel i
virkeligheden også det Middelfart er i
stand til at tilbyde.”

DISTRIBUTION & KOMMUNIKATION
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FORETRUKNE KOMMUNIKATIONSKANALER OG MEDIER
Online medier/nettet
INSPIRATION & INFORMATION OM DANSKE FERIE MÅL
Online medier/nettet: blogs, søgemaskiner, e-artikler
Artikler i rejsetillæg
Anbefalinger fra venner og familie

Ekspert: ”Alt planlægges over
nettet – ellers findes det ikke.
Der skal være ordentlig
information, ikke bare om
hotellet, men om hele
området. Det er det, som er
udslagsgivende for folks valg.
Ordentlig information er
første betingelse for om folk
gider købe.”

KØB AF REJSE
Rejsens størrelse afgør, hvornår den bookes – korte ferier bookes mere
impulsivt
Aktiviteter på ferien købes fra dag til dag
Rejserne købes oftest online – varierende om det er mand eller kvinde
VIGTIGSTE ELEMENTER I FAMILIENS FERIE
Kvalitet og samvær
Samspil mellem afslapning og oplevelser
Originalitet

Behov for fleksibilitet og mulighed for at kunne sammensættte ferie og
aktiviteter efter eget ønske
Ferien skal ikke signalere noget bestemt, men give samvær og kvalitetstid
med afslapning og oplevelser
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KONKLUSION &
ANBEFALINGER

KONKLUSION
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Overordnet skal fremtidens rejser have tyngde og substans
Vi skal have noget med hjem af reel værdi
I form af autentiske oplevelser, udvikling eller dannelse
Aldrig på bekostning af det sjove
Ferie er først og fremmest ferie
Et uomtvisteligt krav er kvalitet
Kvalitet i destinationen, i hotellet, i aktiviteterne, i maden, etc.

Her findes intet kompromis
Service er en del af kvalitetsopfattelsen
Det vigtigt, at rejserne har et eksplorativt element og indeholder overraskelsesmomenter
Frihed – valgfrihed tæller højt
Det forudsete kvæler rejselysten
Derfor er interessen for pakkerejser som udgangspunkt lille
For børnefamilier er det overordnede mål med rejser samvær, nærhed og fællesoplevelser
Ferie må meget gerne indeholde et dannelseselement også for børnene
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For børnefamilier er hotellet en base og en nødvendig ramme for ferien
Hotellets funktion i forhold til familierne er at levere den, så familien får frigivet tid
til at koncentrere sig om at være sammen og opleve sammen
Børn skal føle sig lige så velkomne som de voksne
Opholdet skal støtte op om det samvær og nærvær, man ønsker
Det er ikke på hotellet, at aktiviteter skal finde sted
Men hotellet er en rammer for gode oplevelser
Hotellet skal facilitere aktiviteter og oplevelser ved hjælp af god information og
mulighed for at booke eller købe billetter, når man køber sit ophold eller på selve
hotellet.
Hotellet skal være reelt børnevenlig uden at omdanne det til et larmende cirkus
eller en hoppeborg

Hotellet skaber rammerne for samværet
Til gengæld ønskes stor frihed i forhold til, hvad man ønsker sig at foretage sig
sammen og hvornår
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Aktiviteter og oplevelser for børnefamilier skal pirre nysgerrigheden
Og skal tage afsæt i området
Autenticitet er the key
Aktiviteterne skal være noget, som man som familie kan være fælles om og som har en appel på
tværs af aldersgrupperne
Fællesskabet kan dog sagtens bestå i, at forældrene blot kigger på
Men det skal stimulere både børn og voksne
Aktiviteter, som rendyrket fokuserer på læring, har ikke stor interesse
Derfor skal leg og læring pakkes ind, så det på ingen måde giver associationer til skolebænk og
undervisning.

Dannelse giver langt bedre associationer end læring
Et godt eksempel på dette kan være aktiviteter, som kobler teknologi og fysisk udfoldelse
Kendskabet til Middelfart som feriemål er ringe
Den største barriere i forhold til ferieophold i Middelfart er ganske enkelt
manglende kendskab til byen, dens aktiviteter og muligheder
Kort sagt er Middelfart ikke en naturlig turistmagnet
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Og leg og læring er ikke en naturlig katalysator

Derfor er det vigtigt at starte med at lave en klar definition af Middelfart og byens
særlige muligheder
Ligesom det skal defineres, hvordan leg og læring kan blive en naturlig platform
herunder for de aktiviteter og oplevelser, som børnefamilier ønsker at kaste sig over

Grunden til at det kan give mening at integrere leg og læring skyldes, at man på den
måde kan forstærke oplevelsen
Der skal tilbydes rejser, ophold og oplevelser som tager afsæt i de muligheder, som
Middelfart og omegn allerede besidder frem for at opfinde helt nye aktiviteter uden
tilhørsforhold til lokalområdet
Byens skal tilbyde aktiviteter eller muligheder, som ikke kan fås andre steder
Det er vigtigt at være ærlig mod sig selv, men samtidig udvikle sit produkt
kontinuerligt
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På den måde skabes en rød tråd mellem destination, ophold og aktiviteter,
som har netop den autenticitet, familierne efterspørger
Når det er oplevelser og aktiviteter, som er direkte knyttet til byen, er de
samtidig med til at opbygge Middelfart som brand
Dermed bliver afsættet mere langtidsholdbart

