Vandrerhjemmet i Børnehøjde
Styrker, svagheder og fremtidige udviklingsmuligheder

Anette Therkelsen, Tourism Rearch Unit, Aalborg Universitet

Projekt ”Vandrerhjemmet i børnehøjde”
I perioden 1. oktober 2012 til 30. marts 2013 gennemførte VisitVejle i samarbejde med Danhostel
Givskud Zoo, Danhostel Vejle Vandrehjem og Givskud Zoo projektet ”Vandrerhjemmet i
børnehøjde” som en del af ”Leg og læring Kids n’Tweens Lifestyle” med støtte fra EU's
Regionalfond.
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overnatningsfaciliteter og attraktioner tættere til hinanden og ad den vej dels at øge
vandrerhjemmenes attraktionsværdi, dels at styrke helhedsoplevelsen af destinationen. Fokus har
været rettet mod danske børnefamilier, som udgør en primær målgruppe for såvel vandrerhjem som
attraktioner i området.
Ambitionen om sammentænkning på tværs af overnatnings- og attraktionsudbud er helt på linje
med tendenser inden for oplevelsesudviklingen i disse år. Gennem sammentænkning og
tematisering på tværs af udbud opnår man potentielt et mere sammenhængende og dermed et lettere
profilérbart destinationsprodukt, og man tilfører værdi til de enkelte turistprodukter, herunder de
ofte ret anonyme overnatningsfaciliteter. Begge dele kan skabe basis for større efterspørgsel.
Ligeledes er projektets fokus på børnefamilier, og herunder såvel børnenes som forældrenes
præferencer, i tråd med den stigende opmærksomhed denne målgruppe har fået de seneste år.
Kompleksiteten i denne målgruppe er blevet tydelig, dels i kraft af den øgede indflydelse børn har
fået i forbindelse med stort set alle typer af forbrug, inklusiv ferier, dels i kraft af at særligt voksne
forbrugere i stigende grad bruger ferier som en identitetsmarkør. Engagementet i familieferien er
således ofte stort og villigheden til at investere tid og penge i oplevelser, som tilfører familien og
individet værdi, er til stede.
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På basis af en omfattende dataindsamling blandt børnefamilier, workshops med både designere og
børn, udvikling af mock-ups og en afsluttende test- og evalueringsrunde af disse mock-ups, har
projektet identificeret central viden om denne målgruppe og ud fra dette udviklet en række forslag
til indretning og service for de to involverede vandrerhjem. I nærværende artikel vil denne viden om
målgruppen og de heraf afledte produktudviklingsforslag blive analyseret og perspektiveret ved
hjælp af eksisterende viden inden for feltet, dels for at vurdere styrker og svagheder i projektets
resultater, dels for at pege på fremtidige udviklingsmuligheder, som projektet indeholder for de
involverede partnere.

Forhandlingsfamilier
Inden for den del af forbrugerforskningen, som har fokus på familien, har der i de seneste år været
særlig interesse for den stigende indflydelse børn udøver på forbrugsbeslutninger, de forskellige
roller som familiemedlemmerne indtager og de forhandlinger som pågår før, under og efter et
forbrug. Grundlæggende kan man sige, at opfattelsen af børn i samfundet har ændret sig over de
seneste årtier, hvor man tidligere basalt set anså barnet for at være en passiv størrelse som skulle
fyldes op med viden, holdninger og værdier, ser man i dag i stigende grad barnet som kompetent til
at tilegne sig viden og holdninger bl.a. i forhold til forbrug (Caruana and Vassallo, 2003; Gram,
2005). Mange forældre værdsætter således, at børn giver deres holdning til kende i forbindelse med
indkøb og forbrug, eftersom det anses for at være en integreret del af at blive en selvstændig person
(Therkelsen, 2010). Dette ændrede syn på barnet bevirker således, at beslutningsprocesser i familier
har forandret sig markant.
Fælles beslutninger blandt forældrene, uanset produktkategori, karakteriserer generelt vestlige
familier i dag, selvom der er noget som tyder på at kvinder, i skarp kontrast til tidligere, oftere og
oftere har den afgørende stemme i forbindelse med mange typer af køb, herunder køb af ferier
(Belch & Willis, 2002; Mottiar and Quinn, 2004). I de fælles beslutninger inddrages børnene også,
selvom graden af indflydelse varierer med deres alder. De 0-5-årige inddrages således sjældent
direkte i beslutningsprocessen, men de påvirker forældres beslutninger indirekte i form af de behov,
små børn har for f.eks. mad til tiden, faste sovetider og aktiviteter tilpasset deres udviklingstrin
(Thornton et al., 1997). De 6-12-årige påvirker beslutningsprocessen mere direkte ved at
argumentere for deres ønsker i forbindelse med feriekøb både før og under ferien. Men selvom
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ældre børn har denne indflydelse på ferien, forventes de også at kunne acceptere beslutninger, som
ikke er i deres interesse og dermed udvise en fleksibel og moden adfærd (Thornton et al., 1997).
Ikke overraskende eksisterer der en sammenhæng mellem inddragelse i beslutningsprocessen både
før og under ferien og børns tilfredshed med ferien, og eftersom forældre er meget opmærksomme
på at tilfredsstille deres børns ønsker og behov, så bliver forældrenes egne ønsker for ferien ofte
sekundære (Johns and Gyimóthy, 2002). ”Når bare børnene er glade, er vi glade” viser sig således
at være meget centralt, når forældre italesætter deres ferie, men forskningen viser dog også, at
mange forældre bliver frustrerede, hvis ferien alene bliver på børnenes præmisser (Gram og
Therkelsen, 2003; Johns and Gyimóthy, 2002). Hvis ferieudbuddet derimod evner både at opfylde
de voksne og børnenes ofte forskelligartede behov, synes grundstenen at være lagt for den gode
familieferie (Gram & Therkelsen, 2003; Larsen & Therkelsen, 2011).
At målgruppen for ’Vandrerhjemmet i børnehøjde’ karakteriseres som forhandlingsfamilier, betyder
således at både børns og voksnes ferieønsker skal indtænkes i produkt-udviklingen og
markedsføringen. Det er således vigtigt at henvende sig direkte til børnene i både service, indretning
og aktivitetsudbud, hvilket i flere år har været praktiseret primært i forlystelsesparker herhjemme og
i begrænset omfang på overnatningssteder. Omvendt skal forældrenes individuelle præferencer også
tages alvorligt, hvilket undersøgelser viser kan være problematisk i forlystelsesparker (Johns and
Gyimóthy, 2002), for at den gode familieferie kan udkrystalliserer sig.

Børns og forældres oplevelsespræferencer
En grundlæggende forskel på børn og voksnes ferieønsker er, at hvor børnene orienterer sig mod
egne ønsker og behov, har forældrene flere dagsordener, som de opererer ud fra: Egne personlige
feriepræferencer, deres børns feriepræferencer, og ikke mindst hvad, de vurderer, er gode oplevelser
for deres børn. Børns og forældres feriepræferencer er ikke uforenelige størrelser, men der er
tydeligvis forskel på, hvad børn og forældre ser som henholdsvis de centrale og mere perifere
oplevelser under ferien. Dette illustreres i nedenstående figur.
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Centrale oplevelser

Perifere oplevelser

Forældre
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Styrke familieidentitet

Edutainment & afslapning

Aktiv underholdning

At være og gøre sammen

Inspireret af Therkelsen & Lottrup, 2013.

Børn prioriterer, hvad der kan betegnes som aktiv underholdning højst: fysiske og sanselige
aktiviteter som er sjove at udføre (Gram & Therkelsen, 2003; Larsen & Therkelsen, 2011). Disse
aktiviteter skal meget gerne udføres sammen med andre, enten deres forældre eller andre børn,
hvorved det at være og gøre noget sammen bliver et middel til målet omkring aktiv udfoldelse og
sjove oplevelser. Forældrene har, på den anden side, samværet og herigennem styrkelse af
familieidentiteten som den centrale oplevelsespræference (Larsen & Therkelsen, 2011; Nickerson &
Jurowski, 2001). Et middel hertil synes at være edutainment, hvilket dels involverer børnenes ønske
om sjove oplevelser, dels forældrenes ønske om lærende oplevelser for børnene. Dette afspejler den
forhandlingskraft børn repræsenterer i moderne danske familier, som både kan være noget, som
forældre ønsker at styrke som led i børnenes selvstændiggørelse, og være noget som de blot
accepterer for at sikre en harmonisk ferie. Udover at forholde sig til hvad børnene gerne vil have og
hvad de ønsker deres børn skal bibringes gennem ferien, har forældrene også nogle personlige
præferencer, som primært er af en afslappende karakter, hvilket muliggøres, når børnene er godt
optaget af leg og læring i forældrenes nærvær men ikke nødvendigvis med forældrene som direkte
deltagere (Gram & Therkelsen, 2003; Larsen & Therkelsen, 2011). Man kan således sige, at selvom
forældre og børns oplevelsespræferencer ikke er identiske, så understøtter de gensidigt hinanden,
eftersom det, der er primært for børnene (aktiv underholdning), i vid udstrækning er sekundært for
forældrene (edutainment), og det, der er primært for forældrene (styrke familieidentiteten), i et vist
omfang er sekundært for børnene (samvær).
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Mock-ups på Danhostel Givskud Zoo i lyset af børnefamiliers oplevelsespræferencer
I vandrerhjemsprojektet er der lagt vægt på en række aktiviteter, som børnene kan benytte sig af,
når de opholder sig på vandrerhjemmet. Dette går godt i spænd med, at børn ønsker aktiviteter på
ferier, som gerne skal være sjove, stimulere sanserne og kræve fysisk udfoldelse, hvorimod
traditionel sightseeing og nix-pille udstillinger ikke er i høj kurs. Naturoplevelser er generelt
efterspurgt, og sol, strand og vand samt oplevelser med dyr er i særlig grad et hit. Dyretemaet, som
afprøves på Danhostel Givskud Zoo, indeholder således mange af de komponenter som børn
efterspørger: Ved ankomsten involveres børnene aktivt i en leg med at følge fodsporene fra ”deres”
dyr for derpå at finde dyret på døren indtil det værelse, de skal overnatte i; Udformningen af
legerummet som et fodrekøkken, hvor børnene kan lave mad til dyrene og udklæde sig som både
dyrepassere og dyr, muliggør også leg; Og hvor ”dyrejagten” typisk vil foretages sammen med
familien, kan dyrepasserlegen både foregå sammen med forældre og andre børn, og denne mulighed
for at være sammen med andre om noget, og helst leg, er ligeledes væsentlig for børn.

Dyretematiserede mock-ups på Danhostel Givskud Zoo

Forældrenes primære ferieønsker om at være sammen og styrke familieidentiteten, synes også at
kunne opfyldes gennem den dyretematiserede mock-up. Børnene tilbydes nogle sjove aktiviteter,
som tilfredsstiller deres behov og mindsker risikoen for et anti-klimaks, hvis dagen har været
tilbragt i Givskud zoo eller på andre attraktioner med mange aktiviteter. Konflikter og
kedsommelighed kan således potentielt afværges, og man kan fortsætte samværet omkring nogle
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aktiviteter, enten med forældrenes som aktive deltagere (dyrejagten), eller som mere passive
tilskuere (fodrekøkkenet). Sidstnævnte giver også forældrene mulighed for at slappe af, da
legehjørnet er en integreret del af opholdsstuen, men samtidig være i nærheden af børnene.
Dyretematiseringen indeholder også elementer af læring, som forældrene sætter pris på på vegne af
deres børn, dels i kraft af et læsehjørne med bøger om dyr, dels i kraft af iscenesættelsen af et
fodrekøkken med fodreplaner og dyrepassertøj, som giver mulighed for en lærende oplevelse
gennem leg.
Alt afhængig af hvornår besøget i Givskud Zoo finder sted, giver dyretematisering mulighed for
enten at igangsætte zoo-oplevelsen før det egentlige attraktionsbesøg eller forlænge oplevelse ind i
efter-fasen. Som en del af før-oplevelsen, kan dyretematisering således være med til at bygge nogle
forventninger op til zoo-besøget men også mindske utålmodigheden i forhold til et kommende
højdepunkt. Som en del af efter-fasen, kan dyretematiseringen bearbejde og evt. bygge videre på
nogle af de oplevelser, som zoo-besøget har bibragt. Derved får de gode historier, som etablerer sig
gennem et zoo-besøg, mulighed for at vokse sig stærkere i familien og dermed medvirke til en
styrkelse af familiesammenholdet også efter ferien er slut. Dette er især noget af det, forældre sætter
højt.
Der eksisterer således et stort potentiale for at give målgruppen en helhedsoplevelse, men for at det
skal blive realiseret, kræver det, at der arbejdes videre med tematisering og sammentænkning af
attraktion og vandrerhjem. Eksempelvis at ”dyrejagten” foldes ud til hele vandrerhjemmet og ikke
blot enkelte gange/værelser; at ”jagten” kompliceres så familien ikke nødvendigvis skal følge
fodsporene den lige vej fra reception til værelse, men får en egentlig jagtoplevelse evt. med
udfordringer undervejs (i form af opgaver); at dyretemaet forsætter ind på værelset i udsmykning,
møblering og information om det givne dyr, og der kobles an til, hvor i Givskud zoo dette dyr kan
opleves; at legehjørnet udvides til at omfatte ikke blot et fodrekøkken men også en stald/savanne,
hvor der er plads til leg; at der tænkes i øvrig sansestimulering i form af dyrelyde og dyrelugte i
legerummet; at reception, opholdsstue og køkken ligeledes undergår en dyretematisering. Flere af
disse ideer er allerede skitseret i projektets børneworkshopsdel, hvorfor der opfordres til at bruge
denne som udgangspunkt for den fremtidige udvikling.
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Mock-ups på Danhostel Vejle i lyset af børnefamiliers oplevelsespræferencer
Alene navnet angiver, at Danhostel Vejle opererer med langt flere centrale samarbejdspartnere end
Danhostel Givskud Zoo, hvilket betyder, at det her er sværere at lave en sammenbindende
tematisering af overnatningsfacilitet og attraktioner. De mock-ups, som er udviklet, forsøger at
binde vandrerhjemmet sammen med et antal attraktioner i nærområdet gennem visualiseringer af
disse. Således bruges store fotografier af attraktionerne med tilhørende QR-kode til nærmere
informationssøgning (her kan vandrerhjemmets touchskærme også bruges), oplevelseskort over
området, hvor attraktionerne er plottet ind, og dækkeservietter med motiver af nogle af
attraktionerne, som børnene kan farvelægge.

Oplevelseskort over nærområdet ved Danhostel Vejle

Der er primært fokus på det visuelle, hvor børnene stimuleres gennem synet, og i nogen grad på
informationssøgning, hvilket ikke er særlig godt i overensstemmelse med de aktive, sjove
oplevelser børn efterspørger. En mere håndgribelig iscenesættelse af hvad f.eks. Økolariet har at
byde på i form at rekvisitter børnene kan lege med, vil appellere bedre til deres behov for aktiv
deltagelse. Forældre efterspørger i højere grad læringsaspekter på vegne af deres børn, men
ligeledes gerne gennem sjove, deltagerinvolverende aktiviteter. Også forældrene vil gerne
involveres til en vis grad i sjove, lærende aktiviteter sammen med deres børn, fordi det muliggør
samvær og relationsopbygning. Dette kan med fordel inddrages i den videre produktudvikling.
Udover deltagerinvolvering, bør der også tænkes i tematisering, som kan binde vandrerhjemmet og
attraktionerne bedre sammen. En mulighed ville være at anvende det børneservice-koncept, som er
udviklet ift. receptionen og i nogen grad værelsernes og køkkenets indretning, til at udgøre linket til
nærområdets attraktioner også. Med andre ord, ”Destination Vejle i børnehøjde”, hvor vandrehjem
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såvel som attraktionerne har fokus på at tale direkte til børnene både i relation til oplevelsesudbud
og faciliteter.
Såvel deltagerinvolverende aktiviteter som tematisering vil bidrage til at Danhostel Vejle, i lighed
med Danhostel Givskud Zoo, kan udgøre før- og efteroplevelsesfasen for besøg på nærområdets
attraktioner, hvorved både forventninger kan opbygges og oplevelser bearbejdes. Herved bliver
vandrerhjemmet et knudepunkt for den gode historie om den samlede børnefamilieferie i Vejleområdet. Disse forslag vil imidlertid kræve en omfattende indsats fra såvel vandrerhjemmet som
samarbejdspartnerne, og det kan også betyde at det bliver nødvendigt med til- og fravalg af
samarbejdspartnere.

Konklusion og fremtidige udviklingsmuligheder
Som projektet konstaterer, så er attraktionerne og ikke overnatningsstederne ’reason to go’ for de
interviewede børnefamilier. Dette afspejler sig i, at de oplevelsesudbud, som projektet afprøver
igennem mockups, er fleksible og kræver begrænset tid at involvere sig i. De mockups, som er
realiseret, må derudover betegnes som små tiltag, som kræver relativt begrænset økonomiske
investering, hvilket kan være meget fornuftigt til en start. Vil man imidlertid gøre ”Vandrerhjemmet
i børnehøjde” til et udviklingsprojekt, som gør en forskel på bundlinjen for vandrerhjemmene og
attraktionerne i nærområdet, så har de ovenstående analyser vist, at tematisering og
deltagerinvolvering skal være mere gennemført. Særligt hvis man vil appellere til de lidt større børn
i målgruppen (de 8-11 årige), er dette nødvendigt. I de nuværende mock-ups er der primært tænkt i
traditionelle vandrerhjemsaktiviteter som bordfodbold og airhockey for de ældre børn, idet
dyretemaet har en yngre målgruppe for øje. Ligeledes rammer børneservicekonceptet med skamler,
legetøjskuffert og skattekort heller ikke de 8-11 årige. Dyretematiserede aktiviteter kan eksempelvis
også udvikles til denne målgruppe, hvis man tager flere af de forslag udviklet af børnene i
børneworkshoppen til efterretning.
Man kan imidlertid også vælge at anlægge et andet perspektiv på vandrerhjemmenes fremtidige
udvikling end sammentænkning og tematisering på tværs af attraktioner og overnatningsfaciliteter.
Inden for andre dele af turismebranchen har man evnet at gøre overnatningsstedet til en ”reason to
go”. Koncept-hoteller som fortæller en historie og lader den være bærende for hele hotellets
indretning, kan både ses i Danmark, eksempelvis Hotel Fox i København (www.brochner-
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hotels.dk), og i særdeleshed rundt omkring i verden, eksempelvis Stora Hotellet Fjällbacka
(www.storahotellet-fjallbacka.se). Nogen vil måske med rette anføre, at hoteller appellerer til et
andet, mere købestærkt segment, hvorfor sådanne eksempler ikke kan bruges som best practice ift.
vandrerhjem. Imidlertid ser man også nytænkning af vandrerhjem rundt omkring i verden, som er
med til at rykke dem fra en understøttende ydelse til en central oplevelse på ferien. Eksempelvis har
det
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til
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(www.svenskaturistforeningen.se), hvilket giver overnatning en unik tematisering. Det samme er
tilfældet med Jumbo Hostel, som har til huse i en jumbojet i Arlanda lufthavn (www.jumbostay.se).
Denne branche indeholder således store udviklingsmuligheder, men det kræver at man, udover at
undersøge markedet og konkurrenterne grundigt, indgår i nogle kreative processer, som sætter én i
stand til at bevæge sig ud over egen daglig praksis, og det markedet umiddelbart er i stand til at
formulere, at de ønsker sig.
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