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Projektets formål 
At afdække tyske turisters efterspørgsel efter fødevarer 

og madoplevelser ifm. kystferie i Region Midtjylland 
 
1. Er mad en kerneoplevelse, en understøttende oplevelse eller en 

funktionel nødvendighed?  
 

2. I hvilken grad spises der henholdsvist ’hjemme’ i feriehuset / på 
campingpladsen og ’ude’ på restaurant, og hvilke typer af 
fødevarer henholdsvist madretter vælges?  
 

3. Efterspørges fødevarerelaterede mer-oplevelser? 
 

4. Hvordan vurderes lokale fødevarer, restaurantbesøg og 
føderelaterede mer-oplevelser på destination Hvide Sande-
Søndervig? 

 



Datagrundlag 

20 kvalitative interviews med 40 tyske turister 

• på camping (16) eller feriehusferie (4) 

• børnefamilier (6), modne par (14) 

• geografisk: Nord- og Midttyskland 

• Danmarksferie erfarne 
 

Tyske self-catering turister – ingen yderligere 
segmentering 

 



Resultater:  
Madoplevelsers relative betydning 

• “Also eigentlich identifizieren wir nur mit Dänemark, 
dass man die Ruhe hat und dass man sich erholen 
kann” (Tysk kvinde, 53 år, modent par, butiksansat). 
 

• Naturen er ‘reason to go’ ikke madoplevelser 

• Mad - en understøttende oplevelse på ferier generelt 
men ikke i DK 

• Fødevarer medbringes pga. pris, samme udbud, 
kvaliteten særligt på restauranter 

• Alle supplerer med friske råvarer 



Resultater: Spise hjemme – spise ude 

• ‘Spise hjemme’ udbredt pga. ferieformen 
 

• Variation i graden af self-catering 

– Funktionelle madturister: spiser ude 1-2 gang 

– Kvalitetsbevidste madturister: stort set ikke   

”…weil man hier nicht essen gehen kann”(Tysk kvinde, 

55 år, børnefamilie, hjemmegående) 
 

• Selfcatering – begrænses af udstyr/plads 

– mindsker indkøb af nye, ukendte råvarer 
 



Resultater: Meroplevelser 

Ikke centralt for DK-ferier - mangel på unik mad-
identitet: 

”Wenn man 20 Käsereien, Brauereien und Molkereien 
gesehen hat, dann muss man sich fragen, was bleibt 
spezifisch für Dänemark übrig”(Tysk mand, 55 år, pensionist, børnefamilie) 
 

Interessant hvis kobling til dansk madkultur etableres: 
“das wäre während der Urlaubszeit nicht schlecht, wenn eine 
dänische Köchin zeigen würde, "das [smørrebrød] ist unsere 
Kultur, das machen wir, das gibt es so mal zwischendurch als 
kleine Mahlzeit und wie lecker man das zubereiten kann". 
(Tysk kvinde, 65 år, modent par, pensionist). 



Resultater:  
Vurdering af fødevarer & madoplevelser  

• Mangel på autentiske fødevarer og madretter 
– identisk med tysk mad 

 

– for ringe markedsføring: ”Die haben mit Sicherheit 
eine ganz andere Variante [end friturestegt mad] vom 
dänischen Essen. Warum wird das nicht 
angeboten?”(Tysk mand, 56 år, børnefamilie, assistent). 
 

– Et lille udbud men for dyrt: “Es gibt hier jetzt nicht wie 
in Deutschland "die typisch dänische Küche" und du 
könntest das dann mal probieren und das ist dann 
auch bezahlbar. (Tysk mand, 49 år, journalist, børnefamilie). 

 

 



Resultater:  
Vurdering af fødevarer & madoplevelser  

• Enkelte produkter af høj kvalitet: marmelade, 
fisk, visse mælkeprodukter, brød 

– indkøb af fødevarer men ikke restaurantbesøg 

– kun til forbrug under ferien ikke til at tage med 
hjem (pga. holdbarhed og kan også fås hjemme) 
 

Hotdog & softice  
= Danmarksferie 



Resultater:  
Vurdering af fødevarer & madoplevelser  

• Restauranter: fedt & friture, ingen tid til nydelse, 
udefinerbart, dyrt: 

“Es ist alles immer Fast Food oder schnell. Schnelle, 
frittierte Sachen”(Tysk mand, 55 år, tidl.fodboldspiller, modent par).  
 

“Was mir wirklich fehlt, ist dieses Landestypische.Das 
finde ich schade. (Tysk kvinde, 53 år, sekretær, modent par). 
 

• Restauranter har et dårligt rygte som bekræftes:  

”Dänisches Essen wie wir ein Mittagessen kennen, 
kennen wir aus unserer Jugend nur mit negativen 
Erinnerungen (Tysk mand, 55 år, børnefamilie, pensioneret). 

 



Praktiske implikationer 

• Sammentænk natur- og madoplevelser  

• Gør fødevarer/restauranter/meroplevelser synlige, 
tilgængelige & differentierede 

• Udvikl & kommunikér det unikke – kobl an til stedet 

• Højn restauranternes image:  

– ”ny nordisk hverdagsmad til overkommelige priser” 

– reklamekampagner ikke nok – analyse evt. forbedring af 
udbuddet nødvendigt 
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Taste of Place 
TRU’s forskning i fødevarer, madoplevelser & turisme 

Formålet: at studere samspillet mellem mad og sted 
 

– fra en forbrugervinkel - hjemme i en 
hverdagskontekst og ude i en feriekontekst 
 

– fra en producentvinkel - samarbejdsrelationer på 
tværs af fødevarer, turisme og øvrige 
‘stedsbrandere’ 
 

– fra en produkt- og markedskommunikativ vinkel -
oplevelsestilbud og promotion målrettet div. 
forbrugergrupper 



Formål med indledende forbrugerstudie 

Opnå indsigt i turisters 
madforbrug og den 
betydning de tilskriver 
mad i lyset af 
individuelle 
præferencer, sociale 
dynamikker og den 
stedsspecifikke kontekst 
 

 

 



Metode & Data 

• explorativt, kvalitativt studie (feriehusprojektet) 
 

• 25 interviews om madforbrug på ferie i DK 
– 16 danske full nesters: 31-50 år, børn 7-12, fra hele 

landet 
– 9 norske empty nesters: 45-65 år, bopæl i Oslo & 

omegn 
 

• En uhomogen respondentgruppe som sætter 
spørgsmålstegn ved to myter: 
– Mad er irrelevant for familier på ferie 
– Modne par er gastronomiske turister pr. definition 



Mad-relaterede oplevelsestyper på  
self-catering ferier 

 

Health 

 

Pleasure  

 

 

Togetherness  
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(Therkelsen, 2014) 

Cultural insight 

Convinience 


