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Forord 

 

Denne rapport er skrevet i forbindelse med spydsspidsprojektet “Danmark – et børneparadis”, 
der er et led i Kystalliancen, som har til formål at forbedre det danske turisme-kystprodukt og 
markedsføringen heraf. Danmarks Turistråd har iværksat undersøgelsen, der ligger bag 
rapporten, for at indsamle mere viden om børnefamilien på rejse.  

Formålet med rapporten har været gennem eksisterende og ny forskning at afdække ideer og 
forestillinger om den “ideelle familieferie” med den hensigt at kunne forbedre forholdene for 
børnefamilierne som turister ved specielt kysterne i Danmark. I rapporten har vi valgt at sætte 
fokus på tre spørgsmål. Hvilke behov og ønsker har børnefamilien? Hvordan vurderes 
Danmark som ferieland? Og hvem tager beslutningen, om hvor ferien skal gå hen, og hvad 
der skal ske på ferien?  

Til at følge projektet er der nedsat en styregruppe bestående af aktører fra Danmarks Turistråd 
(Claudia Rota Andersen, Geir Aasgaard Hansen og Bruno Bedholm fra Danmarks Turistråd i 
Hamburg), de regionale turistselskaber (Midt Nord Turisme, Turist Gruppen Vestjylland og 
Turisme Region Syd) og det danske turisterhverv (Danparcs, Legoland, Skallerup Klit, 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Feriepartner Danmark, Hvidbjerg Strand Feriepark, 
Dancenter/Danland, Fårup Sommerland, Fjord og Bælt/Odense ZOO, Fjordline, Djurs 
Sommerland, Givskud ZOO og Wonderful Copenhagen). Undersøgelsens design og resultater 
er løbende blevet drøftet ved arbejdsmøder. 

Malene Gram og Anette Therkelsen fra Tourism Research Unit (TRU) ved Aalborg 
Universitet har stået for projekttilrettelæggelse og -styring, litteraturstudium, dataindsamling i 
Danmark, analyse og rapportskrivning. Ann Hartl fra Center for Regional- og 
Turismeforskning (CRT) har stået for dataindsamlingen i Tyskland og har deltaget i dele af 
analysen. 

Aalborg Universitet, juni 2003 
Malene Gram og Anette Therkelsen 
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Sammenfatning og konklusioner 

Rapporten ”Børnefamilieferie. En kvalitativ undersøgelse af tyske og danske børnefamiliers 
idealer for og beslutninger om ferie med særlig fokus på Danmark som ferieland” har til 
formål at belyse tre hovedområder: For det første, hvad udgør den gode ferie for børnefamilier 
i henholdsvis Tyskland og Danmark, for børn såvel som voksne? For det andet, hvordan 
opfattes Danmark som ferieland for børnefamilier i Tyskland og Danmark, herunder ses 
Danmark som et sted, hvor den gode børnefamilieferie kan holdes? Og for det tredje, hvordan 
tages beslutningerne om familieferien, og hvilken rolle spiller særligt børnene i 
beslutningsprocessen? 

Rapporten baserer sig primært på en interviewundersøgelse med 16 tyske og 10 danske 
børnefamilier, hvor både far, mor og børn deltog i interviewene. Eftersom der kun eksisterer 
en begrænset viden om de ovenfor skitserede områder, har det været nødvendigt at etablere et 
vidensgrundlag gennem dybdeinterviews. Forud for interviewundersøgelsen er der blevet 
foretaget et litteraturstudium af de få undersøgelser, som allerede eksisterer af børn som 
forbrugere og børnefamiliers feriebeslutninger, for ad den vej at få input til designet af den 
kvalitative undersøgelse, og for at etablere en forklaringsramme for datamaterialet. Derudover 
omfatter litteraturstudiet en redegørelse for familiemønstre, kønsrollemønstre og 
opdragelsesidealer i Tyskland og Danmark, da sådanne kulturelle faktorer skaber en kontekst, 
i hvilken datamaterialet kan forstås. 

Litteraturstudiet identificerer børn som indflydelsesrige forbrugere, som både har mange 
penge til at handle for selv, og som har stor indflydelse på deres forældres forbrug. Det er 
særligt børns rolle som influencers, som er interessant i en feriekontekst, da de selvsagt ikke 
forestår køb af ferier selv. Det fremgår at børn, afhængig af alder, har både indirekte og 
direkte indflydelse på ferievalg. Endvidere identificerer litteraturstudiet en rollefordeling 
mellem far og mor i relation til ferievalg, hvor mor er den primære initiativtager og 
informationssøger, og far og mor er beslutningstagere og købere af ferien. 

Litteraturstudiet af familiemønstre og kulturelle forhold i Tyskland og Danmark viser, at den 
tyske familie er mere konservativ med hensyn til rollefordelingen i hjemmet og pasning af 
børn uden for hjemmet end den danske familie. At den tyske mor er Hausfrau i mere udtalt 
grad end den danske mor, kan i familierne have betydning for valg af ferieform. Det fremgår 
endvidere, at tyske og danske familier er forhandlingsfamilier – de tager børnene med på råd 
om mange forhold, også indkøb, og de forventer, at børnene giver deres mening til kende. Af 
centrale opdragelsesidealer identificeres bl.a.: Selvstændighed – det er vigtigt at børn udvikler 
egne holdninger; Læring - eller snarere legende læring, som efter den tyske og danske 
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opfattelse har en større appel til og effekt på børn; Stimulering af fantasien og kreativiteten. 
Disse forhold kan ligeledes influere på værdier i forhold til ferien. 

Den empiriske del af rapporten lægger ud med en redegørelse for tyske og danske 
børnefamiliers feriemønstre generelt, og dernæst tegnes en profil af de 16 tyske og 10 danske 
børnefamiliers ferierejsemønstre. 

Derefter stilles der skarpt på de tyske og danske familiers opfattelse af den gode 
børnefamilieferie, og det viser sig, at småbørn fylder meget i familieferien, da de har nogle 
primære behov, som ikke kan tilsidesættes. Mens børnene er små giver forældrene i høj grad 
afkald på deres egne ønsker og behov. Når børnene bliver omkring 5-6 år bliver der mere 
plads til forældrenes behov, da børnene nu kan og vil mere selv, og de små pusterum fra 
børnene frigiver omvendt også noget energi til at gøre noget sammen med børnene. Der viser 
sig endvidere en række værdier, som er centrale for familier med småbørn og større børn. 

Værdier som er vigtige for både familier med småbørn og større børn: 

• At komme væk hjemmefra 

• At “Den gode Stemning” etableres og bevares 

• At man er sammen som familie 

• At der er tid 

• At børnene må pille og røre, og at sanser stimuleres  

• At der er leg og sjov 

• At man kommer udhvilet hjem (primært tyske familier) 

• At børnene ind i mellem er godt optaget, så forældrene også får tid til sig selv 

• At faderen kan være aktiv, løbe, spille golf, sætte drage op, bygge sandslotte og vandre 
på strabadserende ture 

• At moderen kan få tid til at være lidt for sig selv, sole sig, dyrke fitness, læse og shoppe 

• At mor ikke altid skal lave mad (især en del tyske familier)  
 

Derudover har småbørnsfamilier nogle særlige værdier, de gerne vil have opfyldt: 

• Plads til børnene psykisk og fysisk 

• At der er sand og vand 

• At gå på opdagelse i naturen 
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Og familier med større børn har nogle særlige værdier: 

• At børnene begejstres og er interesserede i aktiviteterne og “ferieprojektet”  

• At der er fælles aktiviteter, der kan generere positiv snak 

• At børnene kan møde andre børn 

• At der er underholdning, som ikke er tom (legende læring, dannelse, kreativitet) 

• At der er plads til, at børnene kan “krudte af” (primært tyske familier) 
 

Derudover bliver der spurgt ind til begrebet ”børnevenlighed” i interviewene, og det viser sig, 
at respondenterne ofte forstår dette, som konkrete faciliteter beregnet til småbørn (pusleborde, 
høje stole, børnemenuer mv.). Begrebet ”familievenlighed” er således nok mere velvalgt, hvis 
man ønsker at appellere til hele familien – dvs. både fars, mors, småbørns og større børns 
behov. 

Undersøgelsen indeholder også en testning af et værdigrundlag, og i forhold til dette viser der 
sig at være en del sammenfald med, hvad familierne uopfordret siger, er centralt for deres 
ferien: At opleve noget sammen, at have tid til sig selv og familien, at opleve naturen og at 
lege – disse fire værdier var alle gengangere i forhold til de uopfordrede udsagn fra langt de 
fleste familier. Der er også elementer i det testede værdigrundlag, som viser sig 
problematiske: At lære, at opleve noget nyt/ at blive udfordret, at føle sig tryg, at opleve noget 
ægte/rigtig dansk skaber alle en del diskussion, og er i mindre god overensstemmelse med de 
værdier, som fremkommer uopfordret. Der er således visse forbehold, der skal tages, hvis 
disse fire værdier skal anvendes i markedsføringen. Der viser sig også at være værdier, som 
det testede værdigrundlag ikke inkluderer, og som er vigtige for familierne. Disse værdier er 
bl.a.: at koble fra/slappe af, at komme væk fra hverdagen, at der er plads til børnene – at de 
må pille og røre, at børn kan møde andre børn, at faderen kan få lov til at være aktiv, og at 
moderen kan få tid til sig selv. Endvidere viste undersøgelsen, at det testede værdigrundlag 
hverken blev opfattet som noget nyt eller som noget særligt dansk, og derfor ikke synes at 
have det store differentieringspotentiale i forhold til konkurrerende destinationer.  

Dette er alt sammen overvejelser, som bør indgår i det videre arbejde med et værdigrundlag 
for børnefamilieferie i Danmark. Dette bør endvidere gøres til genstand for en testning i en 
større kvantitativ undersøgelse for at finde frem til, om værdigrundlaget har en appel blandt 
tyske og danske børnefamilier generelt. 

I forhold til de tyske og de danske børnefamiliers syn på Danmark viser det sig ikke 
overraskende, at nogle har en positiv og andre en negativ opfattelse af Danmark som 
ferieland, som enten er afstedkommet af personlige ferieerfaringer i landet eller af dårlig/god 
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omtale af landet. Det viser sig endvidere, at blandt både de tyske og danske 
Danmarksentusiaster opfattes Danmark som et sted, hvor mange af idealerne for den gode 
børnefamilieferie kan opfyldes, hvilket er baseret på personlige erfaringer. De tyske 
Danmarksinteresserede har en formodning om, at flere af deres idealer for den gode 
familieferie kan efterkommes i Danmark, men dette er alene baseret på andenhåndsindtryk. 
Derimod opfatter de tyske Danmarksskuffede og de danske Danmarksskeptiske ikke Danmark 
som stedet for den gode børnefamilieferie, ligesom de tyske Danmarksblinde slet ikke kan 
forholde deres ferieidealer til så ukendt en destination, som Danmark for dem er. De konkrete 
forestillinger om Danmark varierer ikke særlig meget fra, hvad vi allerede ved karakteriserer 
Danmarks image. På negativ siden kan disse opsummeres som:  

• ustabilt vejr – primært vådt og koldt 

• for dyrt i forhold til hvad man får for pengene 

• det er kedeligt 

• svært at finde legekammerater til børnene 
 

Og på positiv siden kan opfattelserne af Danmark som ferieland opsummeres som:  

• afslapning og at koble fra 

• naturen, særligt havet, stranden og klimaet 

• et godt sted for børn (mulighed for leg og aktivitet) 

• særligt blandt tyskerne: danskerne er venlige, der er plads, ro og fred 

• særligt blandt danskerne: det kræver ikke stor planlægning at holde ferie i Danmark, 
geografisk korte afstande, sikkert for børn 

 

Eftersom sammenfaldet med tidligere undersøgelser er udpræget, er markedernes syn på 
Danmark ikke det væsentligste element at få testet i en fremtidig kvantitativ undersøgelse. 

I forhold til beslutninger om familieferie viser det sig, at der eksisterer en forholdsvis klar 
rollefordeling i familierne, at børnene i udpræget grad har indflydelse på 
beslutningsprocessen, og at far og mor ikke nødvendigvis er enige om valg af feriedestination 
og valg foretaget under ferien. Der eksisterer kun enkelte forskelle mellem de tyske og de 
danske børnefamilier i relation til dette område. De primære konklusioner er således: 

• Mor er den primære initiativtager til ferien både i de tyske og danske familier og 
kommer derved til at sætte den overordnede dagsorden for ferien. 

• De tyske mødre er de primære informationssøgere og foretrækker brochurer. 
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• I det omfang de tyske fædre deltager i informationssøgningen foretrækker de internettet. 

• I de danske familier er både far og mor informationssøgere. 

• De danske mødre er lidt mere aktive på nettet end de tyske mødre, men foretrækker ofte 
brochurer. Far foretrækker internettet. 

• I både de tyske og danske familier er begge forældre beslutningstagere, men i nogle 
familier er der udtalte magtkampe om den endelige beslutning. 

• Børn fungerer som influencers på ferien på i de tyske og danske familier. 

• Småbørn har primært indirekte indflydelse gennem omsorgskrav, men også ud fra hvad 
forældre mener er gode aktiviteter for småbørn. 

• Større børn har direkte indflydelse gennem forhandling, primært i relation til konkrete 
aktiviteter, mindre i relation til valg af destination. 

 

På basis heraf identificeres tre typer af beslutningsprocesser blandt de tyske og danske 
familier, som primært er påvirket af familiernes livsfase (dvs. børnenes alder). Disse er 
karakteriseret ved varierende grad af forhandling og ved at sætte fokus på enten børnenes eller 
hele familiens behov. Det viser sig generelt, at med børnenes øgede alder sker der en glidning 
fra børnenes behov mod børn og forældres behov, samt fra ingen forhandling mod meget 
forhandling i familierne. Dette er vigtige input til markedsføringen, idet der synes at være 
forskellige behov, der skal appelleres til, og forskellige målgrupper, der skal kommunikeres 
med, alt afhængig af hvilken type familie, der er i fokus. Dog er det vigtigt at understrege, at 
en nærmere undersøgelse af både rollefordeling, informationssøgning og beslutningstyper 
gennem kvantitativ testning er nødvendig for at verificere, om disse mønstre gør sig gældende 
generelt på markederne. 
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1. Indledning 

Ferier er generelt et produkt som forbrugere er meget involverede i – noget man ser frem til, 
noget man bruger tid på at beslutte sig for, forberede sig til, forbruge og efterfølgende mindes. 
Grunden hertil ligger blandt andet i, at ferien udgør noget ekstraordinært i forhold til det 
pligtfyldte hverdagsliv (Urry 1990) – et pusterum til at rekreere og til at gøre alt det, som man 
ikke oplever at få gjort tilstrækkeligt til hverdag, såsom at være sammen med sin partner og 
sine børn. Ferier kan således karakteriseres som høj-involveringsprodukter, idet der er mange 
økonomiske, tidsmæssige og personlige ressourcer forbundet med feriekøb. Man har nogle 
værdier forbundet med det at holde ferie - ikke mindst når det drejer sig om børnefamilieferie. 
Ferier er således noget, man identificerer sig selv i kraft af, som individ og som familie, både 
indadtil og udadtil. Ferier kan være et middel til at styrke båndene internt i familien – få skabt 
nogle gode fælles oplevelser og gode historier, som skaber samhørighed og familiekultur – og 
eksternt til at fortælle omverdenen, hvilken type familie man er. 

Blandt børnefamilierne i denne undersøgelse beskrives “ferie” som en kontrast til hverdagen. 
I hverdagen er der stress, travlt og faste tider og regler, der skal passes og overholdes. I ferien 
er der en forestilling om, at der er god tid, behageligt samvær, og der slækkes på regler over 
for børnene omkring sengetid og TV-kigning, der ellers kan være kilde til dårlig stemning 
mellem forældre og børn. Når familien er af sted, skal det være afslappende, rart og dejligt: 
der skal være en god stemning. Der skal lades op til tilbagekomsten til den hæsblæsende 
hverdag.  

“…at kunne være sammen uden at have nogle pligter. Der er ikke noget med, at vi 
spiser på et bestemt klokkeslæt, vi kan sove længe, og der er ikke nogle bestemte 
sengetider altså” (Mor, DK1). 
 

Men i den faktiske ferie synes det ikke altid at være muligt for børnefamilierne at få alt til at 
gå op i en højere enhed. Det er ikke altid, at den ønskede harmonistemningen indfinder sig.  

“Det er måske det man på forhånd tænker, at nu skal vi ned og rigtig slappe af, og vi 
skal hygge os, men sådan er det bare ikke i virkeligheden, for man slapper jo ikke af, i 
hvert fald ikke, når man har én på halvandet år med” (Mor, DK5). 

Børns rolle i familien og synet på børn i samfundet har ændret sig betydeligt over de par 
sidste årtier. Familien betegnes i dag som en forhandlingsfamilie i den vestlige verden, hvor 
der lyttes til børn mere end nogensinde (du Bois-Reymond, 2001). Børn er velinformerede og 
deltager i familiens diskussioner om køb af mange typer af produkter, herunder ferie, hvorfor 
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det synes væsentligt at undersøge hvilke forventninger og ønsker, børn har til ferien og 
feriedestinationen, og hvilken indflydelse de rent faktisk har i familien. 

Dette er centrale omdrejningspunkter for projektet “Børnefamilieferie. En kvalitativ 
undersøgelse af tyske og danske børnefamiliers idealer for og beslutninger om ferie med 
særlig fokus på Danmark som ferieland”, som Aalborg Universitets turismeforskningsenhed 
(TRU), med assistance fra Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholm, har udført i 
foråret 2003.  

1.1 Formål 
Projektet består af tre hovedområder: For det første, hvad udgør “den gode ferie” for 
børnefamilier i henholdsvis Tyskland og Danmark for børn såvel som voksne, og hvad forstås 
ved begrebet “børnevenlighed”? For det andet, hvordan opfattes Danmark som ferieland af 
børnefamilier i Tyskland og Danmark, herunder ses Danmark, som stedet hvor den gode 
børnefamilieferie kan holdes? Og for det tredje hvem i familien tager beslutningen, om hvor 
ferien skal holdes, og hvilken rolle spiller børn i forbindelse med valg af ferie og valg 
foretaget under ferien? Alle tre områder kan have konsekvenser for såvel produktudbuddet 
som markedsføringen af det danske turismeprodukt, idet de gerne skulle danne basis for at 
vurdere, dels om dansk turismes produktudbud til børnefamilier er dækkende eller om 
nytænkning er påkrævet, dels om erhvervet benytter sig af en markedsføring, som appellerer 
både til far, mor og børn. Fokusområderne for projektet er opsummeret herunder: 

• Hvad er den gode familieferie og børnevenlighed for tyske og danske børnefamilier? 

• Hvordan opfattes Danmark som feriedestination for børnefamilier? 

• Hvem tager beslutningen om, hvor familiens ferie skal gå hen, og hvad der skal ske på 
ferien? 

 

En interviewundersøgelse blandt tyske og danske børnefamilier udgør det primære fundament 
for projektet. Undersøgelsen består af kvalitative interviews med 16 tyske og 10 danske 
børnefamilier. En kvalitativ undersøgelse kan give viden om nogle områder, som man ved 
meget lidt om i forvejen. Den kan give en dyb indsigt i få familiers rejsemønstre og oplevelse 
af den gode familieferie, og kan derigennem være en hjælp til at formulere nogle mulige 
tendenser, som senere kan testes i en større kvantitativ undersøgelse. Det er vigtigt at 
understrege, at undersøgelsen ikke giver et repræsentativt billede af den gode ferie, synet på 
Danmark som ferieland og feriebeslutninger i familien blandt danske og tyske børnefamilier. 
Alle henvisninger til tyske og danske børnefamilier i denne rapport refererer således alene til 
vores interviewdeltagere. De 26 interviews gav 35 timers samtale med tyske og danske 
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børnefamilier, og det har udmøntet sig i 800 siders interviewudskrifter. Det er således 
detaljeret viden om de 26 familiers syn på ferie, som danner baggrund for rapporten.  

Som noget særligt er der i denne rapport inddraget børnenes holdning til ferie og deres 
forestillinger om gode ferieoplevelser. Børnene har deltaget i familieinterviewene men har 
også bidraget med tegninger af deres drømmeferie og gode ferieminder. 

At være børnefamilie er at kombinere behov og krav fra store og små og at få det hele til at gå 
op i en højere enhed i hverdagen. At være børnefamilie på ferie kræver, at det herudover 
samtidig er rart og afslappende for alle parter. Men er ferien det? Hvilke kriterier sætter de 
forskellige familier op for den gode ferie, og svarer deres oplevelser til disse kriterier? Det ses 
der nærmere på i denne rapport. 

 

1.2 Metodiske overvejelser 
Tyske og danske børnefamilier et blevet valgt som de markedsmæssige fokusområder, fordi 
man fra turismefremme aktører og turismeerhvervets side ønsker at øge antallet og længden af 
feriebesøg fra særligt Tyskland og Danmark, og fordi det vurderes, at Danmark i særlig grad 
har et potentiale som ferieland for børnefamilier i forhold til disse markeder.  

Tyskernes feriebesøg har siden midten af 1990’erne været faldende i Danmark – både i 
hyppighed og i varighed – ikke mindst blandt børnefamilier. Dette kan skyldes nye 
muligheder inden for de tyske grænser såsom Mecklenburg-Vorpommern, men også at den 
tyske økonomi i denne periode har været mindre god og arbejdsløsheden stigende. Det ses 
dog, at tyskerne i samme periode er blevet mere aktivt rejsende til andre destinationer uden 
for Tyskland, hvilket vil blive gennemgået nærmere i kapitel 4 om tyske rejsemønstre. Derfor 
synes det særligt interessant at se på den tyske opfattelse af, hvad en god børnefamilieferie er 
og høre om deres vurdering af Danmark som rejsemål, når der er børn med på rejsen. Danske 
familiers ferieopfattelser undersøges også, fordi danske familier er storforbrugere af ferie i 
Danmark, men også for at sikre en bred forståelse af, hvad børnefamilieferie er. 

Mens der foreligger en del viden om de konkrete rejsemønstre og faktisk adfærd i ferien, 
findes der begrænset viden om tyske og danske børnefamiliers opfattelse af ferie og forskelle i 
opfattelser internt i familien – mellem far, mor og børn. Især børnenes syn på ferie er 
underbelyst. For at skabe en forklaringsramme og strukturere vores empiri-indsamling har vi 
har taget udgangspunkt i et litteraturstudium af, hvad der er skrevet om børnefamilieferie og 
relevante forskelle mellem det tyske og danske samfund som for eksempel kønsrollemønstret 
og synet på opdragelsesidealer. Men fordi emnet “børnefamilieferie” netop er forholdsvis 
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ubeskrevet, har vi valgt at foretage dybdeinterview med familier med børn mellem 0 og 11 år 
for at få indsigt i familiernes overvejelser, erfaringer, glæder og skuffelser omkring ferier med 
særligt fokus på det at være børnefamilie. For at få input fra alle familiemedlemmer og for at 
få en forståelse af interaktionen i familien om ferie har vi valgt at bede alle familiemedlemmer 
være til stede under interviewet i det omfang det har været muligt. 

For at generere snak om ferie har vi i interviewene taget udgangspunkt i en spørgeguide (jf. 
bilag 1). Spørgeguiden er konstrueret til at dække de tre hovedspørgsmål i projektet. 
Spørgsmålene går fra en helt konkret afdækning af familiens feriemønstre, ferieform- og 
hyppighed, beslutningsmønstre og til en fri snak om ferie, hvor familierne er blevet opfordret 
til at fortælle om ferier og ferieoplevelser, som har gjort særligt indtryk (ved at være særlig 
gode eller særlig dårlige) for at få en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for disse familier. Vi 
har bedt familierne om at udvælge deres 2-3 bedste feriebilleder med det formål at få dem til 
at fortælle om konkrete feriesituationer, som de har oplevet som særlige. Familierne er 
ligeledes blevet bedt om at fortælle om deres erfaringer med Danmark.  

Med udgangspunkt i et styregruppemøde, hvor det blev diskuteret, hvad turismefremme 
instanser og turismeerhvervet ønsker at stå for, og hvad den danske tradition inden for ferie og 
børneaktiviteter består i, har vi i samarbejde med Danmarks Turistråd udvalgt 8 værdier:  

• At opleve noget sammen 

•  At have tid til sig selv og familien  

• At opleve naturen  

• At lege  

• At lære – at få noget med sig hjem  

• At opleve noget nyt/at blive udfordret  

• At føle sig tryg  

• At opleve noget ægte/rigtig dansk 
 

Disse værdier dækker oplevelser og værdier, som synes relevante for Danmark som 
feriedestination. De interviewede familier er blevet bedt om at prioritere disse oplevelser og 
værdier og argumentere for deres valg. Endelig er familierne blevet præsenteret for tre 
brochurer, som promoverer et turismeprodukt i Danmark (et akvarium, et mødested for børn i 
sommerhusområder og et feriecenter). Formålet hermed har været at generere snak om 
ferieaktiviteter og -former og høre den indbyrdes diskussion af, om et sådan produkt ville 
være interessant for netop deres familie.  
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Børnene blev bedt om at tegne en tegning af, hvor de gerne vil hen på ferie, og de har dels 
fået direkte spørgsmål om deres gode og dårlige ferieoplevelser, og dels er de blevet opfordret 
til at kommentere løbende på de øvrige spørgsmål i interviewene.  

1.2.1 Undersøgelsesdesign og udvælgelse af interviewpersoner 
Vi valgte at interviewe børnefamilier med børn fra 0-11 år eller derunder, fordi man fra 
Danmarks Turistråd og turismeerhvervet side vurderer, at det er her det danske 
turismeprodukt har en særlig force. Vi valgte, inden udvælgelsen af familierne blev iværksat, 
at opdele børnefamilierne i småbørnsfamilier (0-6 år), som vi kalder full nesters I og familier 
med lidt større børn (7-11 år), full nesters II, og målet var at få respondentfamilier, der 
fordelte sig med 50% i hver gruppe. Dette skete ud fra en formodning om, at familier med 
børn i disse forskellige aldersgrupper stiller forskellige krav til en ferie. Det viste sig dog at 
være vanskeligt at ramme de to grupper præcist med 50%, ikke mindst fordi mange familier 
placerer sig mellem de to grupper med f.eks. ét stort barn og to små. Denne mellemgruppe er 
imidlertid også er interessant at inddrage, fordi denne familietype har erfaringer med både 
små og store børn og må forholde sig til behov og ønsker fra både småbørn og større børn. 
Mellemgruppen kaldes full nesters I/II.  

Blandt familierne har vi valgt af have to tyske og to danske sammensatte familier for at få 
perspektiver fra denne type familier med i undersøgelsen. Vi valgte ydermere at søge 
informanter fra middelklassen i bred forstand, fordi det især er denne gruppe, som benytter sig 
af det danske ferieprodukt. Vi søgte således at få forskellige typer familier, faglærte, personer 
med mellemlange uddannelser og højt uddannede, og med forskellige typer jobs, fordi vi 
forventede, at dette vil give forskellige forventninger og ønsker til ferien. Der er blevet 
interviewet 16 tyske og 10 danske familier. Dette afspejler et ønske fra styregruppens side om 
at lægge størst vægt på det tyske marked. Familierne fordeler sig som vist i nedenstående 
skemaer med hensyn til familietype (full nester I: børn 0-6 år, full nester II: børn 7-11 år, full 
nester I/II: børn 0-11 år), erhverv, alder og antal familiemedlemmer. Ved enkelte familier står 
endvidere ”sammenbragt”, hvilket betyder, at der er børn af nuværende og/eller tidligere 
ægteskab i familien, og ved nogle mødre står der deltid, barsel eller orlov.  
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Full nesters I Full nesters I/II Full nesters II 

D-3 
Mor (30) servicemedarbejder 
(deltid) 
Far (34) smed 
Pige (5) 

D-1 
Mor (41) hjemmegående 
Far (36) ingeniør 
Dreng (7), Pige (1) 

D-4 – sammenbragt 
Mor (34) administrativt ansat 
Far (37) ingeniør 
Dreng (11) 

D-5 
Mor (30) kontorfunktionær 
(deltid) 
Far (35) kontorfunktionær 
Pige (4), Pige (3) 

D-9 
Mor (43) administrativt ansat 
(deltid) 
Far (41) akademiker 
Pige (10), Dreng (1) 

D-6 
Mor (39) forsikringsagent 
Far (38) ingeniør 
Dreng (10) 

D-7 
Mor (28) sygeplejeske 
Far (35) politiassistent 
Pige (1) 

D-10 
Mor (36) administrativt ansat 
(orlov) 
Far ( )  
Dreng (7), Dreng (3) 

D-8 
Mor (41) hjemmegående 
Far (54) selvstændig 
Dreng (9), Pige (7) 

D-12 
Mor (29) studerende 
Far (33) pædagog 
Dreng (1) 

D-11 
Mor (37) administrativt ansat 
Far (38) kriminalbetjent 
Pige (11), Pige (4) 

D-13 – sammenbragt 
Mor (37) sekretær 
Far (44) kontorfunktionær 
Dreng (7) 

D-2 
Mor (38) selvstændig 
Far (40) kontorfunktionær 
Dreng (6), Pige (4) 

D-15 
Mor (31) servicemedarbejder 
(deltid) 
Far (41) buschauffør 
Piger (12, 5), Dreng (10) 

D-14 
Mor (49) hjemmegående 
Far (47) tjenestemand 
Dreng (14), Pige (9) 

D-16 
Mor (38) sagsbehandler (deltid) 
Far (39) kontorfunktionær 
Pige (10), Dreng (5) 

 

Figur 1.1: Oversigt over de interviewede tyske børnefamilier. 
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Full nesters I Full nesters I/II Full nesters II 

DK-5 
Mor (29) pædagog 
Far (29) studerende 
Pige (6), Dreng (2) 

DK-2 – sammenbragt 
Mor (33) skolelærer (orlov) 
Far (31) skolelærer 
Pige (7), Pige (½) 

DK-1 
Mor (39) sekretær 
Far (42) tekniker 
Pige (11), Dreng (7)  

DK-6 
Mor (42) køkkenleder 
Far (43) ingeniør 
Pige (6), Dreng (2) 

DK-4 
Mor (40) sygeplejeske 
Far (38) konsulent 
Drenge (11, 8), Pige (2) 

DK-3 
Mor (36) sygeplejeske 
Far (36) smed 
Pige (11), Dreng (7) 

 DK-7 – sammenbragt 
Mor (37) sygeplejeske 
Far (46) skiltedesigner 
Pige (16), Drenge (4, 1) 

DK-9 
Mor (34) salgschef 
Far (35) management-
konsulent 
Dreng (7) 

DK-8 
Mor (30) dagplejer (orlov) 
Far (33) selvstændig tømre 
Drenge (7, 4, 1) 

DK-10 – sammenbragt 
Mor (34) projektleder 
Far (36) IT-konsulent 
Pige (7), Dreng (4) 

 

Figur 1.2: Oversigt over de interviewede danske børnefamilier. 

I Danmark er interviewpersonerne blevet udvalgt gennem venner og kollegers venner, men de 
er alle uden relationer til os, og vi har søgt at sikre den ønskede spredning geografisk og 
uddannelsesmæssigt og efter børnenes alder. De danske familier er udvalgt i Aalborgområdet 
og i Københavnsområdet for at tage højde for mulige regionale forskelle. De danske familier 
fik en æske chokolade, og børnene fik de tuscher, de blev bedt om at tegne en tegning med, 
for at deltage i interviewet. 

I Tyskland er familierne blevet udvalgt gennem et analysebureau. De tyske familier modtog et 
incentive for at deltage. Vi overvejede, om det ville gøre en forskel, at de tyske familier fik 
penge for at deltage, men det virkede ikke til at påvirke respondenterne. De tyske familier 
blev udvalgt i Hamburg og Berlin. Vi valgte bevidst at holde os til Nordtyskland, fordi det 
primært er fra dette område de tyske feriegæster kommer. 

I både det tyske og danske datamateriale er der blandede ægtepar (dansk/iransk, 
tysk/kenyansk, tysk/britisk). Dette vurderer vi er en styrke i materialet, fordi det på den ene 
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side afspejler en del familiers situation og dels har disse familier vist sig at være meget 
velformulerede omkring deres ideer om ferie. 

Interviewene er foretaget i marts og april 2003. Det er et tidspunkt, hvor sidste års 
sommerferie er kommet lidt på afstand, men hvor en eventuel vinterferie står i klar erindring. 
Hvis interviewene var blevet foretaget, mens familierne var på ferie, ville resultaterne 
muligvis have været anderledes, måske mere præget af realiteterne på den pågældende ferie. I 
marts og april begynder familierne at tænke på den kommende sommerferie, og det er på dette 
tidspunkt, de ofte er i fuld gang med at planlægge ferien og beslutte sig for, hvor de skal tage 
hen næste gang, de skal have en længere ferie. Af denne grund finder vi, at marts/april er et 
velvalgt tidspunkt at høre om familiernes overvejelser omkring ferien. 

1.2.2 Sammensatte og “almindelige” familier i undersøgelsen 
Med hensyn til sammensatte familier er disse kun repræsenteret ved to familier i Tyskland og 
to familier i Danmark. Ikke desto mindre viser der sig for de familier nogle træk, som kunne 
tænkes at være mere alment gældende. I flere af disse familier er der en tredje forældre, 
familierne må forholde sig til, når de planlægger ferie. Barnet får ofte ferieoplevelser med 
begge familier, og disse kan inddrages, når der skal planlægges familieferie. 

I en dansk sammensat familie med mor, pap-far, pap-datter på 7 år og lille fælles datter, 
fortæller faderen, at familien har holdt ferie, som moderen og papdatteren altid har gjort (i 
sommerhus med venner med børn), og at han nu godt kunne tænke sig at være med til at starte 
nye fælles traditioner, og at hans behov måske egentlig er anderledes end at være sammen 
med mange børn og voksne i et sommerhus. Faderens feriedrømme er mere i retning af aktiv 
ferie, i Sverige. I de sammenbragte familier er der i nogle tilfælde således en allerede etableret 
ferietradition, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med den nye parts ønsker. 

I de “almindelige” familier kan der dog også være forskellige ønsker til ferien (f.eks. mor 
ønsker at komme sydpå, far nordpå, eller mor vil ikke lave mad i ferien, derfor er Danmark 
udelukket som rejsemål). Dette kunne være et interessant fænomen at kvantificere: enighed 
blandt ægtefæller/partnere om rejseform og rejsemål. Udfra nærværende datamateriale virker 
det ikke som om man kan tage for givet af familien altid er en enig beslutningsenhed, når det 
gælder ferie.  

1.2.3 Interviewsituationen 
Inden interviewet har de interviewede familier fået at vide, at undersøgelsen drejede sig om 
børnefamilieferie, særligt ferie i Danmark, og at formålet med undersøgelsen var 
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kommercielt. Vi har i forvejen orienteret om, at vi gerne ville tale med alle 
familiemedlemmerne. Vi har bedt om lov til at optage interviewene på bånd og lovet 
respondenterne fuld anonymitet.  

Under interviewene ude i familiernes hjem har vi typisk siddet omkring spisebordet, og 
forældre og børn har været tilstede. Hvis børnene blev trætte af at sidde der, eller én af 
forældrene ikke kunne være til stede hele tiden, har vi ikke insisteret på, at interviewene 
skulle forløbe som planlagt. Børnene kunne gå, hvis de ville, eller komme til senere, hvis de 
var generte til at starte med. I enkelte tilfælde kunne faderen ikke være tilstede, i et enkelt 
kunne moderen ikke. I enkelte tilfælde havde informanterne glemt at finde fotografier frem. 
Men i langt den overvejende del af situationerne forløb interviewene planmæssigt og varede 
mellem én og to timer. 

Børnenes alder har naturligvis været helt afgørende for både interviewsituationen og deres 
input til tegninger og kommentarer til spørgsmålene. Hos småbørnsfamilierne præges 
interviewene af og til af, at børnene bliver trætte af, at forældrene er optaget af at snakke. Der 
skabes afbrydelser, børn der vælter kaffe og saft, tuscher steder de ikke må og gør andre ting, 
de ikke må. De lidt ældre børn bliver typisk optaget af tegningen, de kommer med små 
kommentarer (eller tager helt over, så forældrene ikke kan komme til orde). De ældre børn 
tager interviewet meget alvorligt, og kommer ofte med meget reflekterede udsagn og svar på 
spørgsmålene. 

Ferie er noget familierne gerne har villet snakke om, det er som regel ukontroversielt, og 
ferieoplevelser er noget, som gerne deles. Et interessant aspekt ved at interviewe familien 
sammen har været, at børnene har fungeret som sandhedsvidner, hvis forældrene skulle have 
vovet sig ud på kant med sandheden. En far (DK1) fortæller, at familien plejer at tage en uges 
vinterferie, hvor den 11-årige datter straks korrigerer: “Vi har altså kun været på vinterferie 
én gang, far”. Eller en mor (DK2), der fortæller, at det nok mest er hende, der laver mad i 
hjemmet, hvor datteren straks siger: “Peter [pap-faren] laver aldrig mad” efterfulgt af en 
udveksling af blikke over bordet mellem papfar og –datter. Fordi forældrene har været bevidst 
om, at de andre omkring bordet ved, hvordan det “virkelig” er, har det virket som ærlige 
fremstillinger af familiens ferieliv. 

Hvis vi mere direkte havde søgt at afdække børnenes syn på ferie, ville det uden tvivl have 
været en fordel at interviewe dem uden for forældrenes påhør. Dette ville have givet mere 
taletid til børnene, og ind i mellem fornemmer man, at børn er små ekkoer af deres forældre. 
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1.2.4 Bearbejdning af interviewene 
Interviewene er udskrevet af assistenter, som blev bedt om at udskrive så ordret som muligt.  

Analysen er foretaget med udgangspunkt i spørgeguiden og projektets tre hovedområder, men 
med særlig fokus på de emner, som interviewpersonerne har bragt frem. Hvad er vigtigt for 
børnene? Hvad er vigtigt for småbørnsforældre, hvad er vigtigt for forældrene til de lidt større 
børn? Som nævnt har litteraturstudiet ligeledes fungeret som en forståelsesramme for 
datamaterialet. 

Datamaterialet er blevet analyseret med en åbenhed over for mønstre og tendenser, og vi har 
set efter begreber, som karakteriserer familiernes syn på ferie. Et eksempel på et fænomen, 
som er gået igen i materialet fra interview til interview, er kontrasten mellem ønsket om at 
være sammen og den positive oplevelse af at være adskilt f.eks. når børnene er opslugt af leg 
med andre børn. Datamaterialet er blevet diskuteret og analyseret løbende af de involverede 
forskere for at undgå ensidige og selektive fortolkninger. 

Datamaterialet er som nævnt ikke generaliserbart. Det er udtryk for 26 familiers oplevelse af 
deres ferie. Der planlægges en “Fase 2” af dette projekt, hvor relevante hypoteser om det 
tyske og danske marked testes.  

1.3 Etiske overvejelser 
Denne rapport beskæftiger sig blandt andet med børn som forbrugere, hvilket kræver særlige 
etiske overvejelser.  

Der er stor enighed om - selv i marketingbøger (e.g. McNeal, 1999; Lindstrom, 2003) - at 
børn er et publikum, som kræver en særlig ansvarsfuld markedsføringsindsats - af flere 
grunde. Dels er der særlige moralske overvejelser, der nævnes igen og igen, men det nævnes 
også, at det er let at snyde børn. Det moralske ansvar kommer f.eks. til udtryk i McNeals bog:  

“Children are consumers in training. They often need more and different help or 
service in obtaining satisfaction from the marketplace […] Satisfaction for children as 
consumers is the fulfilment of needs and wants in a socially responsible manner” 
(McNeal, 1999, p. 24). 
 

Blandt voksne kan der endvidere være nogle negative forventninger til sælgerens intentioner 
om at udnytte og manipulere barnet: “parents may misunderstand or disapprove of an 
advertising message designed specifically for children” (McNeal, 1999, p. 25). Disse 
overvejelser er naturligvis også gældende for salg og markedsføring af turismeprodukter rettet 
mod børn. 
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Som flere forfattere af bøger om markedsføring til børn skriver, er det nemt at snyde børn, 
men det er dumt. Det er ikke alene umoralsk (at snyde nogen), men også uhensigtsmæssigt, 
fordi børn, i modsætning til hvad man måske har troet tidligere, husker dårlige oplevelser og 
dårlige forretninger, når de skal være medbestemmende næste gang, familien skal på ferie, og 
også når de bliver ældre og selv skal købe ferieprodukter. Som illustration heraf fortæller 
mange forældre i interviewene om deres barndomsoplevelser, som står meget stærkt for dem. 
Flere bruger gode oplevelser i barndommen, som argument for f.eks. at tage til Danmark, 
fordi de gerne vil have, at børnene oplever det, de selv oplevede dengang. 

1.4 Læsevejledning 
Rapporten er inddelt som følger: Kapitel 2 og 3 er et litteraturstudie, hvor kapitel 2 har børn 
som forbrugere og beslutningsprocessen i familien i fokus. I kapitel 3 redegøres for 
udviklingen i tyske og danske familiemønstre, kønsroller og opdragelsesidealer.  

Kapitel 4 er en gennemgang af tyske og danske rejsemønstre og en redegørelse for de 26 
familiers rejsemønstre. 

I kapitel 5 analyseres familiernes syn på den gode ferie, og familiemedlemmernes forskellige 
behov undersøges sammen med opfattelsen af, hvad børnevenlighed er i familiernes 
betydningsunivers. I kapitel 6 ses på synet på Danmark fra en tysk og en dansk synsvinkel, og 
en række forskellige Danmarkssyn identificeres. I kapitel 7 vurderes respondenternes 
reaktioner på de 8 værdier, som er et bud på, hvad Danmark kan stå for som ferieland. Og 
endelig i kapitel 8 analyseres beslutningsmønstrene i de 26 familier, hvor rollefordeling og 
typer af beslutningsprocesser identificeres i datamaterialet. 

I bilag 1 findes den anvendte spørgeguide. Bilag 2 udgøres af en opsummering af en 
workshop, som blev afholdt d. 14. maj 2003 på Aalborg Universitet. Her blev der dels holdt 
forskellige oplæg om børnefamilier og ferie, men primært var formålet med dagen, at 
turismeerhvervet, turismefremme aktører, forskere og børnespecialister i grupper skulle 
brainstorme over børnefamilieferie med særlig fokus på Danmark som feriemål. Deres forslag 
findes i bilaget. 
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2. Børn som forbrugere og børnefamiliens feriebeslutninger 

Når fokus er rettet mod børnefamiliers værdier, adfærd og beslutninger omkring ferie, er det 
nødvendigt også at se nærmere på børns rolle i denne sammenhæng. Børn har i de senere år 
markeret sig som aktører, der influerer forældrenes købsbeslutninger, og ikke mindst er de 
blevet selvstændige forbrugere. Børns udvikling som forbrugere er blevet beskrevet som en 
proces: ”Fra passivt diktat (pege), over at snuppe selv, til plagen, egentlig ønskeformulering, 
til forhandling, og til egne køb” (Hansen et al. 2002, p.258). Inden for de seneste år er der 
begyndt at dukke undersøgelser op omkring børn som forbrugere (e.g. McNeal 1999, Hansen 
et al. 2002, Lindstrom 2003) – de vil blive redegjort for i det efterfølgende, og vil blive 
relateret til valg og køb af ferie og den litteratur, som eksisterer specifikt herom. 

Familiens beslutninger i forbindelse med valg af ferie og valg foretaget under ferien er, 
ligesom området børn som forbrugere, ikke særlig velbelyst i litteraturen, især ikke børns 
indflydelse på beslutningsprocessen (Seaton & Tagg 1995, Cullingford 1995, Thornton, Shaw 
& Williams 1997, Nickerson & Jurowski 2001). Konsekvensen af denne manglende indsigt er 
bl.a., at de forhandlinger, kompromiser og dermed modificeringer af den enkeltes adfærd, som 
må formodes at karakterisere valg af familieferie, ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed. 
De relativt få studier, der er blevet foretaget, har fokuseret på forældrenes indbyrdes roller i 
beslutningsprocessen og har kun i ringe grad inddraget børnene (Seaton & Tagg 1995, 
Thornton, Shaw & Williams 1997, Nickerson & Jurowski 2001). Vi ved endvidere noget om 
forældres fælles opfattelse af familieferien, men praktisk talt intet om der eksisterer 
forskellige interesser og behov hos henholdsvis mor og far, og hvordan disse i givet fald 
kommer til udtryk i forhandlingssituationen og i den endelige ferie. Og vi ved næsten 
ingenting om, hvordan børn opfatter ferie.  

I det efterfølgende vil der blive inddraget litteratur, som empirisk omhandler Tyskland og 
Danmark såvel som andre lande, idet vi anser det for vigtigt at etablere så bred en forståelse af 
dette sparsomt belyste felt som muligt. Og selvom visse forhold kan have en kulturspecifik 
forankring, vil andre forhold være af mere generel karakter og dermed også relevant for 
Tyskland og Danmark. 

2.1 Børn som forbrugere 
Fra at have været opfattet som uskyldige, uvidende og passive, ses børn i højere og højere 
grad som velorienterede aktive medlemmer af familien, som forældrene lytter til. Familien har 
udviklet sig til forhandlingsfamilier. Ikke mindst markedsførere af produkter til børn har 
indset børnenes nye rolle.  
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En række konkrete forhold synes at være særlige for børn i dag i forhold til tidligere (McNeal, 
1999): Der er flere voksne, der tjener penge per barn, fordi moderen ofte er udearbejdende, 
der er færre børn per familie, og forældrene er typisk ældre, når de får børnene, og dermed 
som oftest mere velhavende. Fordi forældre bruger meget tid på deres arbejde, og mindre på 
deres børn, kommer skyldfølelse ofte ind i billedet, hvilket betyder, at forældre i dag er 
tilbøjelige til at købe flere gaver og til at gøre mere med børnene, når de så er sammen. 
Begrebet kvalitetstid bliver således centralt – at få så meget ud af den ofte sparsomme tid, 
man har sammen, hvilket både resulterer i køb af flere konkrete produkter og af flere 
oplevelsestilbud. McNeal (1999) konkluderer således, at aldrig har børn haft så mange penge 
mellem hænderne selv, og aldrig har de forårsaget så mange indkøb, som de gør i dag. 

Dette understøttes af undersøgelsen Brandchild, hvor børn mellem 8 og 14 år, de såkaldte 
tweens, er i fokus:  

“It is not surprising that this generation has been tagged the 'age of compression'. […] 
They have grown up faster, are more connected, more direct and more informed. They 
have more personal power, more money, influence and attention than any other 
generation before them” (2003, p. 1). 
  

Disse børn er karakteriseret ved at tilbringe mere tid alene end sammen med deres forældre, 
og de bruger mere tid foran fjernsynet end sammen med deres forældre. Derfor skaber de i 
højere grad deres egen identitet, deres egne liv og egne meninger tidligere end nogensinde før. 
Kammerater spiller en stor rolle i forhold til identitetsudvikling og holdninger til diverse 
produkter. 

Børnenes selvstændighed betyder, at de tidligere gør op med børneidentiteten. Hansen et al 
(2002) konkluderer, at ”danske børn allerede i 8-9 års alderen aflærer leg og 
børneunderholdning som foretrukne aktiviteter og med stor styrke og hastighed tillærer sig 
interessser og aktiviteter, som ligner de unge voksnes senest fra 11-12 års alderen” (Hansen 
et al, 2002, p. 282). 

Børn ses som rutinerede forbrugere, som er velorienterede, og som ved, hvad de vil have. Og 
de kender tidligt til værdien af det, de køber: 

”Children from the very young age of six are aware of the value of money and the value 
of what they purchase. By eight years of age, they are able to determine if the product 
they buy is giving them adequate value for money. By 12, almost 100% are able to 
comparison-shop” (Lindstrom, 2003, p. 266). 
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Børn er endvidere mindre stabile i deres præferencer og dermed mindre mærke-loyale end 
voksne. Deres smag skifter mere, og de synes mere påvirkede af, hvad andre børn og unge 
foretrækker (ibid.). Gruppepres fra jævnaldrende spiller således en betydelig rolle. 

Børn synes også at blive påvirket af flere sanser end voksne. McNeal (1999, p. 23) skriver 
”Kids are not just mini-adults, […] they are wired differently, act differently, talk differently, 
see the world differently”. Man bliver således nødt til at betragte børn, som en selvstændig 
gruppe af forbrugere, som har deres egne ønsker, behov, måder at kommunikere og forholde 
sig til verden på.  

Ifølge McNeal (1999) kan børn siges at have tre roller som forbrugere. De er direkte købere 
med deres egne midler, de er influencers (også kaldet kidfluence), hvor de influerer på 
forældrenes køb, og de er fremtidige kunder, hvor de som voksne vil være præget af deres 
tidligere købserfaringer. I denne kontekst er det især den midterste rolle, der er interessant – 
hvilken rolle børn spiller under beslutningsprocessen, når ferien skal vælges. Inden vi ser 
nærmere på børnefamiliens feriebeslutninger og børns rolle som influencers i den forbindelse, 
vil vi kort skitsere hvor mange penge børn generelt har til deres rådighed, og hvad de bruger 
dem til, fordi dette siger noget om, hvilke produkter børn interesserer sig for, og hvad børn vil 
bruge deres lommepenge på, når de er på ferie.  

2.1.1 Børn som direkte købere 
Forbrugeranalysen Kids-Verbraucher-Analyse 2002, hvor 1.957 tyske børn mellem seks og 
tretten år er blevet spurgt, viser, at børn har flere penge til rådighed end nogensinde før. De 
seks til tretten- årige råder over omkring 5,12 milliarder Euro, inklusiv lommepenge og 
opsparing. I sammenligning med sidste år er det en stigning på omkring tre procent 
(http://www.ndr.de/ndr/service/archiv/familie). 

I lommepenge får tyske børn i gennemsnit 18 Euro per måned - de 6-9 årige får 12 Euro, og 
de 10-13 årige får det dobbelte. Herudover får de fleste børn til fødselsdag 46 Euro og til jul 
får 75% af børnene 57 Euro i gennemsnit. Hvis man lægger dette til de gaver, der ligger under 
de tyske juletræer, er der for 360 millioner Euro til børnene (ibid.). 

Til sammenligning viser en dansk undersøgelse af 2830 børn, at danske børn får 70 kr per 
måned i gennemsnit (Hansen et al., 2002), hvilket ligger noget under de tyske børn.  

Ifølge en europæisk undersøgelse (Euro-card Studie, 2001) er det kun 30% af børn og unge, 
som får regelmæssige uge- eller månedspenge i Europa generelt. Tyskland ligger blandt de 
lande, hvor forældrene giver flest lommepenge (25 Euro per måned i denne undersøgelse) kun 

http://www.ndr.de/ndr/service/archiv/familie
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overgået af Luxembourg. I Skandinavien og Tyskland er børn og unge mest tilbøjelige til at 
supplere deres lommepenge med ekstra jobs for at tjene mere.  

Ifølge Kids-Verbraucher-Analyse 2002 køber tyske børn hovedsageligt slik, is og blade. 64% 
af børnene må selv bestemme, hvad de vil købe. Når det drejer sig om større beløb sparer 
langt de fleste børn dog op på traditionelle bankbøger.  

I Danmark køber 5-7-årige hovedsageligt legetøj og spil, slik, kager, chokolade, CD’er og 
kassettebånd. Når børnene bliver ældre bliver CD’er og kassettebånd vigtigere men også 
sodavand. Tøj bliver først rigtigt vigtigt i 13-15 års alderen (Hansen et al., 2002, p. 243). 

Børnene holder sig orienteret om nye produkter via reklamer og især opfattelsen af “synlige” 
produkter, som f.eks. tasker og tøj, synes at påvirkes, fordi de bruges til at kommunikere, 
hvem man er. Mange af disse produkter har kultfigurer på, og disse er statussymboler, som 
tjener til at udtrykke individualitet, eller at man er med i kliken. Børn er således meget 
bevidste om, hvad der er ”in” på et givent tidspunkt. 

2.1.2 Profil af børn som forbrugere 
Børn er i stigende grad blevet indflydelsesrige forbrugere – de har mange penge mellem 
hænderne, handler på egen hånd og har indflydelse på forældrenes økonomi. Hvad det vil sige 
at være børn, må således gentænkes, i forhold til de nye forhold, som karakteriserer deres liv. 
Børn, og særligt tweens, har:  

• Mange penge 

• Megen indflydelse 

• Er vant til at blive lyttet til 

• Er kritiske forbrugere 

• Lytter mest til kammeraterne 

• Er velorienterede gennem TV og vennekreds 
 

2.2 Børnefamiliens feriebeslutninger 
I det efterfølgende belyses feriebeslutninger i børnefamilien – hvilke roller de enkelte 
familiemedlemmer ser ud til at spille og i særdeleshed den rolle, som børn synes at indtage. 

Forskellige forskere (Lawson 1991, Kotler et al. 1996, Fodness 1992) har påpeget, at også i 
en feriekontekst er folks valg og fravalg påvirket af hvilket stadie i familielivscyklusen, de 
befinder sig. De forskellig stadier af familielivscyklusen kan opdeles således: 
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Unge singler 
Unge par 
Full nester I 
Full nester I/II 
Full nesters II 
Full nesters III 
Empty nesters I 
Empty nesters II 
Enke/enkemand 

(under 25, uden børn) 
(uden børn) 
(børn i før-skolealderen) 
(børn i før-skole- og skolealderen) 
(børn i skolealderen) 
(ældre, muligvis uafhængige børn) 
(ingen hjemmeboende børn, i arbejde) 
(pensioneret) 
(pensioneret) 

  
Voksne singler 
Eneforsøgere 
Sammenbragte familier 

(uden børn) 
(hjemmeboende børn) 
(papbørn og fælles børn) 

Figur 2.1: Familielivscyklus. Baseret delvist på Lawson (1991, p.13). 

Den øverste del af modellen er en traditionel familielivscyklusmodel, dog med den centrale 
tilføjelse fra vores side, at der også eksisterer familier med børn i både før-skolealderen og 
skolealderen (full nesters I/II), hvilket Lawson ikke har taget højde for. Dette er vigtigt, 
eftersom disse familier skal tilgodese forskellige behov afhængig af børnenes alder. 

En anden mangel ved denne traditionelle familielivscyklusmodel er, at den ikke tager højde 
for, at familiestrukturen i mange moderne (vestlige) samfund i de senere år er blevet langt 
mindre stringent, idet skilsmisser og flere parforhold i løbet af et livsforløb betyder, at man 
også bør tage højde for opsplittede og sammenbragte familier, og de specielle behov disse 
familietyper kan have. Derudover bør også nævnes, at flere forbliver single i længere perioder 
af og i nogle tilfælde hele livet.  

I forhold til nærværende projekt er det tydeligvis full nesters I, I/II og II, herunder også 
sammenbragte familier, som er i fokus.  

Familien kan betragtes som en sammensat købsenhed, hvilket betyder, at ferien skal være i 
stand til at opfylde behov på tværs af to eller flere generationer (Cooper et al. 1998) og på 
tværs af forskellige køn. Derudover udfylder hvert familiemedlem ofte forskellige roller i 
beslutningsprocessen omkring valg af ferie (ibid.) - i nogle familier kommer én person med 
ideer til mulige destinationer og oplevelser for næste ferie, en anden person står for 
indsamling af relevant information, og en tredje tager måske den endelige afgørelse om valg 
af feriedestination. Og i andre familier er rollerne mindre skarpt opdelt og beslutninger tages i 
fællesskab. Købsbeslutninger i familien defineres således som beslutninger, hvor ét individ i 
husholdningen ikke handler suverænt (Hansen et al., 2003). Rollefordelingen i forbindelse 
med feriekøb kan illustreres på denne måde: 
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Figur 2.2: Rollefordeling ifm. feriebeslutninger. Baseret på Brassington & Pettitt (2003, 
p.126). 
 

Den kulturelle kontekst for familieferien udgøres bl.a. af de værdier og opdragelsesidealer, 
som forældre har i forhold til deres børn, samt de kønsroller som gør sig gældende inden for 
familien (jf. kapitel 3). 

Placeringen af moderen som initiativtager til og informationssøger i forbindelse med ferien 
samt identifikationen af begge forældre som beslutningstagere understøttes af en amerikansk 
undersøgelse af beslutningsprocesser i forbindelse med valg af ferie (Fodness 1992). Og dette 
er uanset på hvilket stadie i familielivscyklusen, familien befinder sig. Moderens relative 
indflydelse på feriens bestemmelsessted og indhold må således antages at være størst, idet 
hun, igennem informationssøgningen, afgrænser valgmulighederne, selvom beslutningerne er 
fælles. Et sammenlignende studie af fem lande (Frankrig, Holland, USA, Venezuela, Gabon) 
understøtter, at ferievalg er baseret på fællesbeslutninger i vestlige lande (Green et al. i 
Dubois 1994), og dette er også tilfældet i en analyse af tyske børnefamilier (Institut für 
Freizeitwirtschaft, 1999). Ligeledes viser et studie blandt italienske, britiske, franske og 
belgiske børn (Seaton & Tagg 1995), at børnene er enige om, at forældrene tager beslutningen 
om ferien sammen, dog med en lille tendens til at se moderen som den endelige 
beslutningstager frem for faderen. 

Kulturel kontekst 

Købsbeslutninger 

Initiativtager 
Mor 

Influencer 
Børnene 

Beslutningstager 
Mor og Far 

Køber 
Mor og Far 

Bruger 
Hele familien 

Informationssøger 
Mor 
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2.2.1 Børn som influencers 
Børn besidder selvsagt ikke den fornødne købekraft i relation til feriekøb, men de få studier, 
der er lavet af børns rolle i forbindelse med ferievalg, viser at de i høj grad influerer deres 
forældres beslutninger (Lindstrom 2003, Thornton et al. 1997). Man taler således om børns 
pester power (plagekraft) (Brassington & Pettitt, 2003). Ifølge Hansen et al. (2001) bruger 
småbørn direkte metoder til at påvirke købsbeslutningen som at skrige og pege ved 
købmanden, selv at putte varer i kurven, eller lave scener, men børnene bliver hurtigt mere 
avancerede og bruger gentagen spørgen, forhandling og argumentation, og tilbyder måske 
selv at betale en del af udgiften. Plageri og forhandling finder sted i relation til mange 
produkttyper og ikke alene deciderede børneprodukter (legetøj, slik, blade m.m.). Således 
viser Brandchild-undersøgelsen, at børn angiveligt øver indflydelse på langt de fleste indkøb, 
som forældrene foretager: 

 

Lille indflydelse 

Få mærke- 
præferencer 

Stor inflydelse 

Mange mærke-
præferencer 

Stereo   Biler   Computere 
Snacks   Morgenmad   Slik 

Mobiltelefoner   Spil   Tøj   Film 
Media   Sportsudstyr   Kosmetik 

Fast Food   Sodavand 

Rengøringsmidler 

Læge 

Forsikring Musik 

Benzin 
Bank Finansielle serviceydelser 

Indretning 
Kommunikation 

Transport 

Ferier 

Figur 2.3: Børns indflydelse på indkøb (Lindstrom, 2003, p.253). 

Som det fremgår placeres ferie som et område, hvor børn øver stor indflydelse men samtidig 
har lille mærkepræference. Undersøgelsen uddyber ikke, hvad sidstnævnte konkret betyder i 
en feriesammenhæng, men kan måske tolkes i den retning, at børn ikke efterspørger bestemte 
destinationer eller rejseudbydere men snarere bestemte aktiviteter (strand, swimmingpool, 
legeplads, heste mv.). 

Den indflydelse, børn udøver, behøver imidlertid ikke at være direkte - selv når børnene ikke 
er tilstede, har de indflydelse, fordi: ”Parents have a basic desire to please their children. So 
if they know that their child favours X over Y, they’ll purchase X” (ibid. p. 251). Med andre 
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ord, forældres bevidsthed om børns ønsker påvirker deres køb med det overordnede formål at 
opnå glade børn og dermed en god stemning i familien. 

Andre undersøgelser viser, at den mest omfattende interaktion og diskussion mellem 
familiemedlemmer finder sted i de tidlige faser af købsprocessen – i idéfasen, under 
informationssøgningen, og i overvejelsesfasen. Dette gælder både for køb af f.eks. biler og 
forsikring (typisk mandsdominerede køb), tøj og køkkenredskaber (typisk kvindedominerede 
køb) og for ferier og boligkøb (fælles beslutninger) (Hansen et al. 2002). Når selve købet 
besluttes er det imidlertid far og mor, der alene er på banen. Dette understøttes af en 
undersøgelse, som omfatter fire europæiske lande - Storbritannien, Belgien, Frankrig og 
Italien (Seaton & Tagg 1995), hvor hovedparten af børnene bliver konsulteret omkring 
ferieplaner, og hvor børnene føler, at de har ”nogen” eller ”en stor grad” af indflydelse på 
feriebeslutningen. Derforuden bliver hovedparten af børnene bedt om at godkende 
forældrenes valg, efter feriebeslutningen er taget. Alle tre forhold gjorde sig i særlig grad 
gældende i Frankrig og Italien, og i ringest grad i Storbritannien, hvilket peger på eksistensen 
af kulturelle forskelle i beslutningsprocessen. 

Graden af børns indflydelse på købsbeslutninger er i høj grad afhængig af deres alderstrin. 
Lindstrom (2003) demonstrerer således, at sandsynligheden for, at barnet vil udtrykke sin 
holdning i forhold til varekøb stiger fra 36 % for ni-årige til 60% når de er 14. Dette 
understøttes af Hansen et al. (2001), som påpeger et skift omkring 7-års alderen med hensyn 
til graden af indflydelse i familien. Også i en feriekontekst peger undersøgelser på, at børn i 
alderen 6 år og opefter øver den største indflydelse på beslutningsprocessen, men at også 
yngre børn øver indflydelse på feriebeslutningerne. Thornton et al. (1997) påviser således, at 
børn i alderen 0-5 år påvirker deres forældres feriebeslutninger indirekte gennem de 
omsorgskrav, der er forbundet med småbørn (mad til tiden, faste sovetider, sikkerhed og 
hygiejne). Hvorimod større børn (6 år og opefter) påvirker deres forældre direkte gennem 
forhandling for at få opfyldt egne ønsker. Med andre ord: 

”younger children can influence behaviour to a greater extent simply through their 
presence and not through their ability to negotiate. While increasing age may bring an 
ability to make suggestions, it also creates an expectation of flexibility or willingness to 
accept compromises not expected from younger children” (ibid. 1997, p.292). 
 

Når børn er omkring 6 år, forventer de således at blive hørt i forbindelse med valg af ferie og 
valg under ferien, og en tysk analyse viser således en høj grad af diskussion omkring ferier i 
børnefamilier, og at diskussion med og inddragelse af børnene i beslutningsprocessen stiger 
proportionalt med børnenes alder (Institut für Freizeitwirtschaft, 1999). Selvom de endelige 
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afgørelser ligger hos forældrene, peger flere undersøgelser på, at forældre typisk vurderer 
børns tilfredshed højere end deres egen, hvorfor børnene får en høj grad af indflydelse på 
beslutningsprocesserne (Thornton et al. 1997, Nordbø 2001, Johns & Gyimothy 2002, 
Søndergaard & Haller 2003). Om alle så får noget ud af ferien på trods af disse kompromiser, 
er noget vi vil vende tilbage til senere. 

I relation til eneforsørger-familier viser studier (Darley & Lim 1986, Ekstrom et al. 1987 i 
Rasmussen 2001) endvidere, at børn øver mere indflydelse på familiens beslutninger omkring 
ferie end i familier med både en far og mor. Børn synes således at blive tildelt højere grad af 
indflydelse og ansvar ved fraværet af en anden voksen i familien. 

Der synes endvidere at eksistere en sammenhæng mellem inddragelse i beslutningsprocessen 
og graden af tilfredshed med ferien blandt børn (Seaton & Tagg 1995), hvilket en 
undersøgelse, som omfatter fire europæiske lande (Storbritannien, Belgien, Frankrig og 
Italien) viser. Undersøgelsen påpeger dog også visse kulturelle forskelle, idet italienske og 
franske børn føler sig mere inddraget i beslutningsprocessen end belgiske og britiske børn, og 
at britiske børn er en smule mindre tilfredse med ferien end de tre andre nationaliteter (ibid.). 
Generelt viser studiet dog en høj grad af tilfredshed blandt børnene med ferier. Om 
tilsvarende kulturelle forskelligheder også gør sig gældende i Danmark og Tyskland 
undersøges nærmere. 

2.2.2 Opsummering af børnefamiliens feriebeslutninger 
Børnefamiliers feriebeslutninger er ifølge tidligere empiriske undersøgelser karakteriseret 
ved: 

• En rollefordeling hvor: 

•  mor er primære initiativtager og informationssøger 

•  børnene er influencers (indirekte eller direkte afhængig af alder) 

•  mor & far er endelige beslutningstagere og købere af ferien 

•  hele familien er brugere af ferien 

• Børnene er influencers 

•  i 0-5 års alderen indirekte gennem omsorgskrav 

•  i 6-12 års alderen direkte gennem forhandling 

• Inddragelse i beslutningsprocessen fører til mere tilfredse børn. 
 

Med andre ord: ”Decision-making on holiday is a complex process of negotiation between 
individuals with unequal powers of influence [...] constantly negotiated over the course of the 
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holiday” (Thornton et al 1997, p.295). Det, der så forhandles om, udspringer af hvad 
familiemedlemmerne opfatter som den gode ferie, hvilket vil blive diskuteret efterfølgende. 

2.3 Den gode ferie for forældre og børn 
Forældre har forskellige opfattelser af, hvad der udgør en god ferie for deres familie afhængig 
af deres individuelle idealer, men også af deres sociale, livsfase relaterede og kulturelle 
baggrund. Der ser imidlertid også ud til at eksistere nogle fællesnævnere for, hvad familier 
anser for vigtigt i forbindelse med ferier. De meget få undersøgelser, der eksisterer af børns 
opfattelse af den gode ferie, udpeger ligeledes nogle mønstre, og det er interessant, at disse 
ikke er i fuld overensstemmelse med forældrenes opfattelse. 

2.3.1 Forældres opfattelse af den gode ferie 
I en dansk kontekst har studier vist at fælles oplevelser, bredt forstået, er familiers primære 
formål med ferien (Søndergaard & Haller 2003), hvilket utvivlsomt er en konsekvens af, at 
børn og voksne i dag lever meget separate liv (hhv. i institution og på arbejde). Ferien bliver 
således et middel til at ”reconnect as a family” (Nickerson & Jurowski 2001 p.19). Dette er 
også en af konklusionerne på en analyse af tyske børnefamiliers feriemønstre, idet forældrene, 
og i særlig grad mødrene, udtrykker: ”nichts Schöneres zu kennen als für die Kinder da und 
mit ihnen zusammen zu sein” (Institut für Freizeitwirtschaft, 1999, p.178). Det fremgår 
imidlertid af sidstnævnte analyse samt en analyse af danske og udenlandske besøgende i 
Legoland (Johns & Gyimothy 2002), at forældrene ofte undertrykker deres egne interesser 
for, at børnene skal have det godt, hvilket kan føre til splittelse mellem, hvad de gerne vil som 
voksne selvstændige individer, og hvad de mener, man bør gøre som gode forældre. Dette 
illustreres meget godt i den tyske undersøgelse ud fra de to udsagn om tilbud til børn, som får 
den største tilslutning: 

”Das Schöne am Urlaub ist für uns, dass wir Zeit für einander und gemeinsame 
Unternehmen haben”    96% 

”Kinder haben viel mehr Spass, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind und 
nicht immer mit den Eltern zusammen sein müssen”  78% 

(Institut für Freizeitwirtschaft, 1999, p.178). 

Man vil som forældre gerne være sammen med sine børn og have nogle fælles oplevelser, 
men man vil omvendt også gerne se dem godt optaget af leg med andre børn, så man selv kan 
slappe af. I den forbindelse bliver specielle børneprogrammer/klubber også fremhævet som et 
godt tilbud af mange af de tyske forældre (ibid.), eller man rejser på ferie med venner, som 
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har børn i samme alder, for derved at have legekammerater til børnene og sandsynligvis 
selskab for de voksne (TUC, 2000). 

Netop afslapning og hvile fremgår af Den tyske udfordring (TUC, 2000), som det 
overordnede formål med ferien for voksne tyskere, hvilket primært opnås gennem: 

• Dejlig vejr, sol, smuk natur, sikkerhed. 

• Afveksling, dvs. den rette sammensætning af afslapning, tid og aktivitet (både 
selvorganiseret og organiseret). 

• At være social og have kontakt til andre mennesker. 

• God gastronomi (lokalt, autentisk). 

• Attraktive overnatningsformer (rent, stille, god placering, venlig service). 

• Frihed og uafhængighed (ingen stress, mulighed for selv af bestemme).  
(ibid. p.38 – komprimeret liste). 

 
Hvad der så udgør den rette sammensætning af afslapning og aktivitet, giver rapporten ikke 
noget bud på. En analyse fra 2003 af det tyske marked (Aderhold, 2003) understøtter, at 
afslapning er et vigtigt element i ferien, men også det at have det sjovt understreges som 
vigtigt af tyske børnefamilier. 

En forudsætning for, at forældrene kan slappe af, er at sikkerheden er i orden, hvilket fremgår 
af Den tyske udfordring, såvel som et studie af Legoland, hvor netop den sikkerhed, som den 
aflukkede park tilbyder, vægtes højt (Johns & Gyimothy 2002). Og samtidig giver 
sikkerheden de voksne et frirum fra de lidt større børn, som kan gøre noget på egen hånd. 

At have det sjovt kommer, som sagt, til udtryk i den nyeste analyse af det tyske marked 
(Aderhold 2003), og ligeledes i et studie af danske og udenlandske besøgende til Legoland 
(Johns & Gyimothy 2002). Men det viser sig også i sidstnævnte analyse, at splittelsen mellem 
forældrenes og børnenes interesser kommer til udtryk her: På den ene side udtrykker 
forældrene, at når bare børnene har det sjovt, har de det sjovt, hvilket kan betegnes som 
vikariøs fornøjelse på forældrenes side; På den anden side føler flere forældre, at 
forlystelsesparken er ”so focused upon children that it had no room for the parents, or the 
”quality time together” that they sought. Worse, it could actually enlarge the gulf between 
parents and children, by causing a clash of values” (ibid., p.330). For at forældres drømme 
om den gode ferie kan gå i opfyldelse, er det således nødvendigt med aktiviteter, som har et 
indhold og ikke mindst er sjove for både børn og voksne. Hvad det sjove så består af, 
konkretiserer ingen af undersøgelserne nærmere. 
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En god ferie for forældre synes også at indeholde et element af nostalgi – mange vil gerne 
vise deres børn noget, som for dem var en god oplevelse i deres barndom (ibid.), og 
derigennem mindes deres egne barndomsår. Derved lærer børn også noget om deres forældres 
barndom, og det at børnene lærer noget på ferien, har en vis prioritet hos forældre (ibid.). 

Endelig spiller økonomien en stor rolle i forbindelse med ferien – value for money er centralt 
både i en undersøgelse af danske familieferier (Søndergaard & Haller 2003) og tyske (TUC, 
2000). Således anses omkostningen ved at tage fejl – valg af attraktioner, som ikke lever op til 
forventningerne - i familier med små børn for at være stor. Det skyldes, at den samlede 
investering for denne familietype i tid, penge og oplevelse opfattes som stor. Man vælger ofte 
det sikre, dvs. attraktioner man kender, og hvor man er sikker på, at børnene vil få nogle gode 
oplevelser (Søndergaard & Haller 2003).  

2.3.2 Børns opfattelse af den gode ferie 
Også i forbindelse med de meget få studier, der er lavet om børns opfattelse af den gode ferie, 
må man tage højde for hvilken kulturel kontekst, de er udført i, da den kan øve indflydelse på 
det fremkomne resultat. 

En britisk undersøgelse viser, at sammenligninger med det hjemlige er centralt, når britiske 
børn taler om deres ferieoplevelser, og det, der er meget lig det hjemlige, værdsættes 
(Cullingford 1995). Britiske børn ser således ud til at være ret konservative, når det kommer 
til ferier, idet ”home + sun” synes at karakterisere disse børns ønsker (ibid.). Det er dog 
vigtigt at understrege, at der kan ligge en selvopfyldende profeti i dette, idet børns forståelse 
af den gode ferie som gode strande, godt vejr og hjemlige bekvemmeligheder, er en 
konsekvens af, at det overvejende er det, som familier med børn benytter sig af på ferier 
(ibid.). Som det fremgik ovenfor (Søndergaard & Haller 2003), har børnefamilier en tendens 
til at vælge det sikre, dvs. attraktioner og destinationer man kender, fordi ferier opfattes som 
en stor investering både økonomisk og som et centralt element i det at være en familie. 

Når børn tages med ud for at se seværdigheder, er de imidlertid interesserede – er nysgerrige 
over for forskelligheden fra det hjemlige og hæfter sig ved selv små detaljer. Således er det 
typisk forskelligheden fra det hjemlige, børn husker bedst, og en lille hændelse under en ferie 
kan efterlade et dybt indtryk (Cullingford 1995). Om disse er træk, som også kan spores 
blandt tyske og danske børn, vil blive undersøgt nærmere i analysen. 

I en amerikansk undersøgelse af 10-17 åriges opfattelse af to historiske byer fremgår det, at 
det at noget er sjovt værdsættes (Nickerson & Jurowski 2001), og fællesnævneren for de sjove 
oplevelser er, at børnene deltager aktivt i forskellige aktiviteter (i dette tilfælde at vaske guld, 
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køre i hestevogn og at fiske). Selvom det at gå og kigge på og læse om gamle bygninger kan 

opfattes som aktivt af voksne, bliver det hurtigt kedeligt for børn, hvorfor det er vigtigt at 

”stimulate both their body and mind” (ibid. p.28) – det er disse aktiviteter, børn husker bedst 

og fortæller deres venner om. Af Den tyske udfordring fremgår det også, at tyske børn ønsker 

leg og aktivitet under ferien, og denne leg og aktivitet må gerne foregå sammen med andre 

børn i sol, sand, hav og varmt vand (TUC, 2000). 

Et ord som ”cool” dukker også op gentagne gange i omtalte amerikanske undersøgelse 

(Nickerson & Jurowski 2001) – det skal være sejt, det man laver, og dermed ikke barnligt - 

men hvad begrebet mere konkret indeholder, kommer undersøgelsen ikke ind på. At 

respondenterne er mellem 10 og 17 år kan måske i særlig grad forklare dette fænomen, da de 

befinder sig et sted mellem at være barn og voksen (tweens og teenagers). 

At man kan lære noget er også af en vis betydning for disse amerikanske børn (ibid.) – i dette 

tilfælde om hvordan folk levede i gamle dage – men dette kan være en konsekvens af den type 

destination, der besøges (historiske byer). 

Endelig, at shoppe og dermed få noget konkret med sig hjem vurderes også meget højt i denne 

undersøgelse, men igen kan respondenternes alder spille ind (ibid.). Muligheden for at bruge 

sine penge fordrer imidlertid, at priserne ikke er alt for høje, idet et generelt kritikpunkt er, at 

ting er for dyre. Hvad børn ønsker at bruge deres penge på fremgår ikke af undersøgelsen – 

om det er produkter, der har direkte relation til det besøgte sted (souvenirs), eller om det er 

ikke-stedsrelaterede produkter (legetøj, tøj mv.). 

2.3.3 Opsummering af den gode ferie  
Som det fremgår af de fremlagte undersøgelser, eksisterer der såvel harmoni som disharmoni 

mellem børns og forældres ønsker for ferien. Både far, mor og børn vil gerne opleve noget og 

være aktive, men der synes at være forskel på, hvordan det at være aktiv opfattes - for børn er 

stimulering af alle sanser vigtig, for voksne kan stimulering af synet være tilstrækkeligt.  

Hvad der udgør gode aktiviteter kan også variere meget forældre og børn imellem, og selvom 

forældrene er de endelige beslutningstagere, vælger de ofte aktiviteter, der primært tilgodeser 

børnene. ”Good parenting requires self-denial” (Johns & Gyimothy 2002, p.328) synes at 

være parolen, mange forældre planlægger familieferien ud fra, hvilket ikke desto mindre 

skaber visse konflikter for de voksne, fordi de ikke altid får opfyldt deres behov. Aktiviteter, 

som både har et indhold og er sjove for børn og voksne kan imidlertid løse denne konflikt, og 

bringe familien tættere sammen og måske i sidste ende resultere i en lykkeligere ferieholdende 

familie. 



 40

Udover aktiviteter vil forældrene også gerne slappe af, mens børnene udelukkende ser ud til at 
ønske leg og aktivitet. Denne konflikt synes dog at blive løst, hvis børnene finder 
legekammerater på ferien – noget som de også værdsætter. Herved skabes et frirum for såvel 
børn som voksne, som kan være et nødvendigt afbræk i det uvante tætte familiesamvær. 

Afslutningsvist er det også nødvendigt at overveje om far og mor har en identisk opfattelse af 
den gode ferie – en problemstilling som den gennemgåede litteratur ikke har taget op, men 
som synes nødvendig at have in mente i den empiriske analyse. 
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3. Familiemønstre og kulturelle forhold i Tyskland og Danmark 

I dette afsnit vil vi se nærmere på en række forhold i Tyskland og Danmark, som synes at 
være relevante for børnefamilieferie, fordi forskelle mellem familieforhold i Tyskland og 
Danmark kan være af betydning for opfattelsen af det danske produkt og markedsføringen 
heraf. Først vil vi gennemgå nogle tal for, hvordan familien ser ud i de to lande (ægteskaber, 
skilsmisser, alder ved barnefødsler, antal børn per familie, antal enebørn og kvinders 
erhvervsfrekvens). Dernæst vil vi belyse nogle afgørende forskelle i de to landes 
kønsrollemønstre, fordi det noget mere traditionelle og konservative kønsrollemønster i 
Tyskland kan tænkes at have betydning for, hvordan især den tyske kvinde ønsker at holde sin 
ferie. Til sidst afdækkes tyske og danske holdninger til børneopdragelse, fordi rapporten 
fokuserer på børnefamilieferie, og det er forventeligt at overvejelser omkring “hvad der er 
godt for børn” må spille en rolle i valget af ferie.  

3.1 Børnefamilien i Tyskland og Danmark 
Synet på ægteskabet synes at undergå ændringer i disse år i Tyskland og Danmark. Mens 
antallet af vielser er steget i Danmark i perioden 1989 til 99 fra 6,0 til 6,6 (per 1000 
indbyggere) er antallet i Tyskland faldet fra 6,7 yil 5,2. (Eurostatårbog 2001; gælder ligeledes 
for de følgende tal).  

 1989 1999 

Danmark 6,0 6,6 

Tyskland 6,7 5,2 

Figur 3.1: Udvikling i antallet af vielser per 1000 indbyggere 

Mens der altså er flere, der vælger at gifte sig i Danmark, er tallet faldende i Tyskland. Med 
hensyn til skilsmisser er antallet faldet i perioden i Danmark fra 3,0 per 1.000 personer til 2,5. 
I Tyskland har der i perioden fra 1989 til 1998 været en lille stigning fra 2,2 til 2,3.  

 1989 1998 

Danmark 3,0 2,5 

Tyskland 2,2 2,3 

Figur 3.2: Udvikling i antallet af skilsmisser per 1000 indbyggere. 
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Det kan skyldes, at Tyskland i forhold til Danmark har været et meget konservativt samfund 
ikke mindst i forhold til synet på familien, og at udviklingen således kan ses som en 
opblødning af denne konservatisme. 

De fleste danske og tyske børn fødes inden for ægteskabet, men i Danmark er antallet af børn 
født uden for ægteskabet betydeligt større end i Tyskland (1989 46%, 1999 45%). Til gengæld 
er dette noget, som har ændret sig betydeligt i Tyskland i denne tiårsperiode (fra kun 16% i 
1989 til 22% i 1999). Dette tal for flere børn født uden for ægteskabet kunne ligeledes tyde på 
en lille opblødning i et mere konservative samfund, med meget klare idealer om familien og 
ægteskabet.  

Erhvervsfrekvensen for kvinder mellem 15 og 64 år var i 1989 76,4 % for danske kvinder og 
76,1 i 1999. I Tyskland var den i 1989 54,4 og 62,9 i 1999.  

 1989 1999 

Danmark 76,4% 76,1% 

Tyskland 54,4% 62,9% 

Figur 3.3: Udvikling i kvinders erhvervsfrekvens i procent. 

Der ses således en betydelig forskel i antallet af udearbejdende kvinder i Danmark og 
Tyskland, hvor de tyske kvinder traditionelt har været hjemmegående i højere grad. Dog kan 
der spores en klar stigning i erhvervsfrekvensen blandt tyske kvinder de senere år. Ud af de 
beskæftigede kvinder var 33,9% af de danske kvinder deltidsbeskæftigede i 1999, mens 
37,2% af de tyske var deltidsbeskæftigede, så hvis man som kvinde arbejder uden for 
hjemmet i Tyskland er sandsynligheden større for, at man er deltidsbeskæftiget, end hvis man 
er dansk kvinde på arbejdsmarkedet.  

Som i andre europæiske lande opleves familien i dag i Tyskland og Danmark som værende i 
opløsning. Måske opleves dette endnu stærkere i Tyskland, fordi dette samfund tidligere var 
mere autoritært og patriarkalsk end mange øvrige europæiske lande. Blandt tyske sociologer 
beskrives opløsningen af institutioner som familien og tabet af traditioner, og det ses som 
givende mere frihed til de enkelte medlemmer af familien (Nave-Herz, 1994 p. 3), men dette 
opfattes også som at familien har mistet betydning. Og som tallene ovenfor viser, er 
ægteskabet blevet en mere sårbar institution. På trods af ideen om opløsning af familien 
generelt lever størstedelen af børn stadig sammen med begge deres biologiske forældre både i 
Tyskland og Danmark.  
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Det gennemsnitlige antal børn per kvinde er meget lavt i Tyskland. Den samlede fertilitet (det 
antal levendefødte, som en kvinde får i løbet af sin fødedygtige alder) viser, at antallet af 
barnefødsler er steget i Danmark fra 1,62 i 1989 til 1,74 1999, mens den i Tyskland er faldet 
fra 1,42 i 1989 til 1,37 i samme periode.  

 1989 1999 

Danmark 1,62 1,74 

Tyskland 1,42 1,37 

Figur 3.4: Udvikling i den samlede fertilitet. 

Det lavere antal børn for tyske kvinder kan være en afspejling af det vanskelige i at 
kombinere karriere og familieliv i Tyskland pga. manglende institutioner, men også et 
væsentligt fald i antal fødsler i det tidligere Østtyskland, og endelig også at en betydelig del af 
de tyske kvinder vælger slet ikke at få børn.  

Den gennemsnitlige alder for fødende kvinder er steget i Danmark fra 28,3 i 1989 til 28,5 i 
1997, og i Tyskland fra 27,6 i 1989 til 28,5 i 1997. Især i Tyskland kan dette forklares med, at 
det både fra en praktisk synsvinkel og i en social henseende er vanskeligt at kombinere 
karriere og familieliv for en tysk kvinde. Erhvervsfrekvensen er derforuden steget for tyske 
kvinder. Dog er det et generelt træk for europæiske kvinder, at barnefødsler udskydes i højere 
grad end tidligere.  

Det lave gennemsnitlige antal tyske børn kan også forklares udfra, at relativt mange børn er 
enebørn. I 1991 var 31,3% enebørn, 44,4% havde en søster eller bror 16,6% havde to 
søskende og 7,2% havde tre (Nave-Herz, 1994, p. 21), mens kun 22% af de danske børn er 
enebørn (Kirsten Just Jeppesen og Anne Nielsen, Socialforskningsinstituttet, 2001). 
Enebarnstendensen er dog taget af i Vesttyskland, men ikke i Østtyskland 
(http://www.cdu.de/projekt21/familie/fakten_part01.htm#anfang). 

Tyskland var delt mellem 1961 og 1989, og der har været nogle fundamentale forskelle 
mellem synet på arbejdende mødre i de to dele af landet. I Vesttyskland var ægteskabet længe 
en økonomisk og social nødvendighed især for kvinder, hvilket var anderledes i det tidligere 
Østtyskland. Her blev ægteskab i visse tilfælde undgået for at opnå økonomiske fordele ved at 
være en enlig mor. 19% af alle østtyske familier var eneforsørgerfamilier (Nave-Herz, 1994). 

Ægteskab og familie ses som meget betydningsfuld, hvilket ses af mange forskellige 
empiriske studier (f.eks. Nave-Herz, 1994). Intet antyder, at den traditionelle to-forælder-
familie mister betydning. Dette gælder ligeledes det tidligere Østtyskland, hvor familien 

http://www.cdu.de/projekt21/familie/fakten_part01.htm#anfang
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spillede en særlig rolle inden murens fald. Familien var det sted, man kunne trække sig tilbage 
til, hvor meninger åbent kunne diskuteres uden angst for sanktioner. Her kunne forældre og 
børn holde sammen. 

Der har været en tendens til, at østtyskerne dannede familier tidligere end vesttyskerne. Dette 
skyldes økonomiske faktorer og familiepolitikker som gratis børnepasning og boligpolitikker 
for unge familier, som gjorde det relativt nemt for østtyskere at danne familier og faktisk den 
nemmeste måde at forlade hjemmet. Samtidig var alternative livsstile for unge østtyskere 
begrænsede. Man kunne kun rejse til andre østeuropæiske lande, og det var ikke rigtig en 
mulighed at skifte jobs, derfor var dette ikke grunde til at udskyde dannelsen af familier 
(Walper 1995). 

Østtyske børn tilbragte meget tid i institutioner, i visse tilfælde endda gennem hele ugen. 
Pasning af børnene uden for hjemmet og opfattelsen heraf var meget anderledes i 
Vesttyskland og helt i uoverensstemmelse med vesttyske værdier om god børnepasning. I 
Vesttyskland synes grunden til den senere familiedannelse at være forbundet til problemer 
med at kombinere arbejde og at have børn. 

Det er og var meget vanskeligt at finde børnepasning (nu også i det tidligere Østtyskland, 
hvor de tidligere børnepasningstilbud stort set er forsvundet). I mange områder er der 
daginstitutionspladser til mindre end 3 % af børn, der er yngre end 6 år (Walper 1995). Der er 
også stærke sociale normer i det tidligere Vesttyskland om, at mødre skal blive hjemme for at 
tage sig af børnene, hvilket også kan forklare, at det første - eller det eneste - barn udskydes. I 
Danmark er børnepasning institutionaliseret og ikke en hindring for, at kvinder arbejder, og 
det er socialt accepteret, at kvinder arbejder uden for hjemmet.  

3.1.1 Betydning for ferien 
Man kan forestille sig, at tiden med de to så forskellige regimer i det tidligere Øst- og 
Vesttyskland må have indflydelse på hvordan familien anskues, og hvordan kvindens rolle i 
familien ses i dag. I forhold til feriekonteksten må det spille en rolle, at der har været 
forskellige traditioner for børnepasning – det har været acceptabelt og almindeligt i det 
tidligere Øst i modsætning til i det tidligere Vest. 

I forhold til en feriekontekst kan man ydermere forestille sig, at de modnere forældre har mere 
overskud – ikke mindst økonomisk – til at prioritere børnefamilieferien og reflektere over det 
bedst mulige indhold for børnene. At der er flere tyske enebørn, kan stille større krav til at 
børnene kan møde andre børn. 
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Opsummerende kan det siges at: 

• Familien opleves stadig som meget betydningsfuld i Tyskland og Danmark. 

• Der synes at være en lille opblødning af den konservative tyske familie, i retning af lidt 
flere kvinder på arbejdsmarkedet og synet på ægteskabet. 

• Danske og tyske forældrene er ældre og mere modne, når de får deres første barn. 

• Der er lidt flere tyske børn, der er enebørn. 

• Pasning af børn uden for hjemmet, for at moderen kan arbejde, har traditionelt set været 
kontroversielt i det tidligere Vesttyskland, i modsætning til i det tidligere Østtyskland 
og Danmark. 

 

3.2 Kønsroller i familien i Tyskland og Danmark 
Kønsrollerne i familien er et område, hvor der er betydelige forskelle mellem den tyske og 
den danske kulturelle kontekst. Tyskland kaldes en “so-called conservative welfare state”, 
hvor jo bedre et job, manden har, jo større er sandsynligheden, for at kvinden er 
hjemmegående, mens Danmark kaldes en “social-democratic welfare state” hvor jo bedre et 
job, manden har, jo større er sandsynligheden for, at kvinden også arbejder (Drobnic, 2001). 

Selvom det er en generel tendens i Europa, at fædre er mere engagerede og interesserede i 
børnene end tidligere, fører det ikke nødvendigvis til en mere lige fordeling af arbejde inden 
for og uden for familien mellem mænd og kvinder (du Bois-Reymond et al., 2001, p.4). 
Opfattelsen af om mødre bør være hjemme ved børnene eller ej er som nævnt meget forskellig 
mellem Danmark og det tidligere Vesttyskland. Ifølge Eurobarometerundersøgelsen (Malpas 
og Lambert, 1994) ses det, at 85 % af de tidligere vesttyskere mener, at det er bedre for 
moderen at blive hjemme, mens 60 % af danskerne mener det. Der er 28,8 % af de danske 
mødre, som mener, det er bedst hvis moderen fortsætter med at arbejde, et synspunkt som kun 
deles af 4,4 % af vesttyskerne og 16,8% af østtyskerne. 

I Eurobarometerundersøgelsen fremgår det, at 93,2 % af danskerne synes det er bedst, hvis 
faderen er involveret i barnets opdragelse, mens 81,3% af tyskerne synes det. I Tyskland er 
der 14,0 %, der mener at, det er bedst, hvis opdragelsen frem for alt ligger på moderens 
hænder (mod 5,4% af danskerne). 

Adspurgt om hvilke opgaver i børnepasningen, der påhviler moderen/faderen eller begge 
forældre viser der sig en klar forskel mellem tyske og danske forældre. Danmark er sammen 
med Holland det land i Europa, hvor flest folk siger, at opgaverne omkring barnet både er 
faderens og moderens ansvar. Tyskerne (både fra øst og vest) er dem, der tydeligst siger, at 
for eksempel det at klæde barnet på er moderens ansvar. Forfatterne til undersøgelsen 
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vurderer, at der i Danmark og Holland i modsætning til de øvrige (10 på det tidspunkt) EU 
lande finder en opløsning sted af, hvad der er fars og mors opgaver. 

I 1991 lavede danske kvinder dobbelt så meget husarbejde som deres mænd, og i Tyskland 
lavede de tyske kvinder fire-fem gange så meget husarbejde som deres mænd (Euroscopie, 
1991). I Danmark har mænd i høj grad også påtaget sig husholdningspligter og børnepasning 
(Mette Schmidt, EZA seminar 2002), hvilket i mindre grad er tilfældet i Tyskland. 

Opsummerende kan det siges at: 

Tyske mødre er: 

• i højere grad hjemmegående eller på deltid 

• ældre end før 

• tager størstedelen af arbejdet med børn og husholdning 
 

Danske mødre er: 

• i højere grad udearbejdende 

• ældre end før 

• tager lidt mere af arbejdet med børn og husholdning end deres mænd 
 

3.2.1 Betydning for ferien 
Man kunne forestille sig, at ferien for tyske kvinder i højere grad end for danske kvinder skal 
bruges til at komme væk fra pligterne i hjemmet. Man kunne ligeledes forestille sig, at tyske 
kvinder i højere grad ønsker at være fri for at lave mad, og således vil foretrække andre 
løsninger end “self-catering” -løsninger i ferien. 

Et eksempel på, at det tages for givet, at kvinden laver mad, ses i vores interviewundersøgelse 
f.eks. hos familien D13, hvor faderen fortæller, at han synes, at priserne i Danmark er 
rystende høje i højsæsonen: “mit dem Endeffekt, dass die Frau ja doch wieder hinter dem 
Herd steht und kochen muss”. Hans kone skal lave mad til daglig, og han synes, det er lidt 
synd, hvis hun også skal det i ferien. En lignende udtalelse ses ikke i det danske materiale og 
synes mindre tænkelig i en dansk kontekst, selvom danske kvinder laver dobbelt så meget 
husarbejde som deres mænd. 

Et andet eksempel på madlavningsproblematikken er en lille ordveksling fra familien D3 fra 
Berlin. Faderen mener ikke madlavning på ferien afskrækker, men hans kone er ikke enig: 
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“eigentlich wollen wir im Urlaub ja auch Relaxen, und wenn man noch im Urlaub die 
gleichen Tätigkeiten verrichtet, wie zu Hause, dann ist das kein Urlaub. Das ist so unser 
Motto eigentlich. Wo wir dann nicht putzen wollen, nicht kochen wollen” (Mor, D3). 
 

Her tager kvinden klart afstand fra at lave husarbejde i ferien. Det er pudsigt, at hun siger, det 
er “deres” motto (noget fælles, der er konsensus om), når hendes mand lige har givet udtryk 
for, at madlavningen ikke er noget problem. 

Dette vil vi vende tilbage til i diskussion af, hvad den gode ferie indebærer for tyske og 
danske familier. 

3.3 Opdragelsesidealer i Tyskland og Danmark 
Når det handler om børnefamilieferie, må man forvente, at familien i deres ferieovervejelser 
bevidst eller ubevidst gør sig tanker om, hvad der er “godt” for børnene, hvordan de gerne vil 
have, at børnene skal udvikle sig. Derfor synes det relevant at se på statistik og litteratur fra 
Tyskland og Danmark omkring hvilke opdragelsesidealerne, der findes. 

Generelt kan det siges, at der er sket et udvikling fra autoritær til betydelig mindre autoritær 
opdragelse i de nordeuropæiske lande siden 50’erne og 60’erne. Det synes dog, at opdragelsen 
længere er forblevet mere autoritær i Tyskland end i Danmark. Målet med opdragelsen har 
ændret sig betydeligt inden for de sidste generationer i både Danmark og Tyskland. Man er 
gået fra at ville give børn visse adfærdsregler og lære dem at adlyde til at fokusere på 
børnenes personligheder (Rispens et al. 1996, du Bois-Reymond, 2001).  

Fra at have haft en ret forskellig opdragelse af drenge og piger, hvor piger ikke måtte visse 
aktiviteter eller have særligt tøj på, er opdragelsen i dag forholdsvis ens for de to køn. Dette 
kan både skyldes relativt mere kvindefrigørelse men også mere magt til den yngre generation, 
der har mere kraft i forhandlingerne end set tidligere (du Bois-Reymond, 2001, p. 78). Bois-
Reymond kalder dagens husholdninger for “negotiation households”. 

Hvor man tidligere betragtede “lydighed” og “disciplin”, som barnets fornemste dyder, er 
man i dag meget mere optaget af at høre barnets egne meninger og i forlængelse heraf 
varetage barnets interesse som barn og individ med egen integritet (Denzic og Schultz, 1999, 
p. 11). 

Hvor barnet tidligere blev betragtet og behandlet som passivt, der skulle afrettes, uskyldigt og 
uden handlekraft og indflydelse, ses det i dag i højere grad som aktivt, som et individ, der 
deltager i samfundet. I interviewundersøgelsen, der er udført i forbindelse med denne rapport, 
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er der en del forældre, som eksplicit giver udtryk for, at de gerne vil have, at barnet inddrages 
i feriebeslutningen som led i barnets opdragelse til at blive en selvstændig borger.  

Mange studier viser dog, at forældrenes socio-kulturelle baggrund, uddannelsesniveau, 
beskæftigelse og levestandard har en stor indflydelse på den måde de opdrager deres børn 
(e.g. Kellerhals og Montandon, 1991; Malpas og Lambert, 1993, Andersen og Hestbæk, 
1999). Jo højere socialklasse og jo højere uddannelsesniveau, jo højere værdsættes kreativitet 
og fantasi og selvstændighed, mens lavere socialklasser med lavere uddannelsesniveau og 
andre jobtyper har mere konservative idealer om orden, renlighed og disciplin. 

I Kellerhals og Montandon’s studie fandt man således, at mens mødre i de øvre sociale klasser 
understregede selvkontrol, selvtillid og et nysgerrigt sind, lagde mødre i lavere klasser vægt 
på orden, renlighed og disciplin. (Kellerhals og Montandon, 1991, pp. 197-199; Malpas og 
Lambert, 1993, p. 81). Ligeledes jo ældre folk er, jo mere er de tilhængere af traditionelle 
opdragelsesidealer som gode manerer, at adlyde, at være hårdtarbejdende og 
sparsommelighed, mens jo yngre respondenterne er, jo større tilhængere er de af kreativitet og 
“love of life” (Malpas og Lambert, 1993, p. 83). 

Danmark og Tyskland minder på en del punkter meget om hinanden i Malpas og Lamberts 
undersøgelse fra 1993. Resultaterne er vist herunder: 

Plads 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Danmark 
 
Tolerance/respekt for andre 
Ansvarlighed 
Selvtillid 
Kærlighed til livet 
Gode manerer 
Kreativitet/fantasi 
Beslutsomhed/udholdenhed 
At adlyde 
Sparsommelighed 
Mod 
Religiøs tro 
Hårdt arbejde 
Gavmildhed 
Smag for livets glæder 
Påskønnelse af skønhed 

Tidl. Vesttyskland 
 
Ansvarlighed/Selvtillid 
Ansvarlighed/Selvtillid 
Tolerance/respekt f. andre 
Kærlighed til livet 
Gode manerer 
Kreativitet/fantasi 
Sparsommelighed 
At adlyde 
Religiøs tro 
Bestemthed/udholdenhed 
Mod 
Smag for livets glæder 
Hårdt arbejde 
Påskønnelse af skønhed 
Gavmildhed 

Tidl. Østtyskland 
 
Selvtillid 
Ansvarlighed 
Gode manerer 
Kærlighed til livet 
Tolerance/respekt for andre 
Sparsommelighed 
Kreativitet/fantasi 
At adlyde 
Bestemthed/udholdenhed 
Hårdt arbejde 
Påskønnelse af skønhed 
Mod 
Smag for livets glæder 
Religiøs tro 
Gavmildhed 

Figur 3.5: Egenskaber som børn skal opmuntres til at have (mere end et svar kan gives til det 
ovenstående spørgsmål). 

Opdragelsesidealerne i Danmark er ifølge denne undersøgelse tolerance/respekt for andre, 
ansvarlighed, selvtillid, mens det tidligere Vesttyskland har de samme tre idealer øverst – blot 
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i en lidt anden rækkefølge. De tidligere østtyskere viser sig lidt mere konservative ved at 
vælge “gode manerer” på tredjepladsen. Idealerne går på at dyrke personlige kvaliteter.  

Kreativitet og fantasi rangerer på 6. og 7. pladsen i både Tyskland og Danmark, hvilket er højt 
i forhold til de andre europæiske lande i undersøgelsen.  

Mindst vigtigt er gavmildhed og at have smag for livets glæder og påskønne skønhed. 
Undersøgelsen er udformet af franskmænd, og Frankrig er det europæiske land, der scorer 
højest på “gavmildhed” - det er et relevant ord for dem, men ikke danskere og tyskere. Fra at 
have skattet at adlyde især i det tyske samfund i 30’erne og 40’erne ses nu en tendens til at 
lægge vægt på selvstændighed. Det er to modsatrettede værdier, som af og til kommer i 
konflikt for tyskerne (Gram, 2003). 

Af ovenstående figur 3.5 fremgår det, at der ifølge denne undersøgelse langt hen ad vejen er 
enighed i Tyskland og Danmark om hvilke opdragelsesidealer, der er vigtige. Ansvarlighed 
og selvtillid rangerer meget højt i de to lande. Det er opdragelsesidealer, som går på barnet 
som individ, og hvordan barnet har det med sig selv. Hvad angår prioriteringen af tolerance 
og respekt for andre scorer Danmark noget højere end Tyskland generelt og meget højere end 
det tidligere Østtyskland.  

Som en illustration af den høje prioritering af kreativitet og fantasi i den tyske kontekst følger 
her en reklame for multivitaminsaft fra 2003. 
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Illustration 3.1 “Fars fantasi, mors nysgerrighed” (kilde: Familie und Co., marts 2003). 

I overensstemmelse med de statistiske undersøgelsers fund om tyske forældres holdninger til 
fantasi, ses i denne reklame for Multivitaminsaft, at de egenskaber, der fremhæves ved barnet, 
som det har med fra forældrene, er faderens fantasi og moderens nysgerrighed. Det fremstilles 
som positivt og lige så vigtigt som vitaminsaften, der giver modstandskraft.  

I Eurobarometerundersøgelsen prioriterer tyskerne sparsommelighed noget højere end 
danskerne, og religiøs tro, smag for livets glæder og påskønnelse af skønhed, gavmildhed og 
mod prioriteres lidt højere af tyskerne. 

Denne type undersøgelse må dog tages med et vist forbehold. Det er vanskeligt at vide, hvad 
respondenterne lægger i de givne ord.  

I en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet fra 1999 beskrives det, at der ikke er nogen 
klar tendens mod enten meget individualistiske eller meget solidariske grundholdninger. 
Forældrene søger selv at afbalancere forskellige egenskaber og værdier mod hinanden - også i 
børneopdragelsen. Søren Juul skriver i forbindelse med en undersøgelse fra 1998:  
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“Der er således ingen tvivl om, at de allerfleste forældre vil sætte pris på, at deres børn 
både bliver selvstændige og selvtillidsfulde, holder sig til sandheden, handler med 
social forståelse og ansvarlighed i forhold til andre mennesker og det bredere samfund 
og bliver flittige, arbejdsomme og disciplinerede” (Juul, 2000).  
 

I en undersøgelse om opdragelsesværdier i Danmark fra 1999 viser det sig, at der er blandede 
meninger om konkurrence, hvor især mødrene ikke ønsker at presse børnene, mens mænd er 
lidt mere positivt indstillede over for konkurrence (Andersen og Hestbæk, 1999). 

I 1999-undersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet er de egenskaber, forældrene synes er 
allervigtigst at lære deres børn (40%) “ærlighed”, hvilket ligeledes rangerer allerhøjest i en 
anden tysk undersøgelse Blickpunkt Gesellschaft 3. Einstellungen und Verhalten der 
Bundesbürger fra Allensbacher Berichte fra 1992. Ca. 25% af de danske forældre nævner 
solidariske værdier/egenskaber som social forståelse, ansvarlighed og tolerance, og knap 20% 
nævner mere individualistiske værdier f.eks. “selvstændighed”, “selvtillid” og “social 
kompetence”, og 10% nævner egenskaber som “disciplin”, “arbejdsomhed” og 
“velopdragenhed”. I undersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet understreges det, at 
individualiteten (den personlige frihed) er noget, borgerne mener, skal dyrkes med måde 
(Andersen & Hestbæk, 1999).  

Både for Tyskland og Danmark er der klart sket et skred fra det autoritære til at se barnet som 
et individ, hvilket også åbner op for mere forhandling. Det må klart have en betydning for 
inddragelse af barnet i valg af ferie og aktiviteter under ferien og måske en større fokus på, 
hvordan man så kan udvikle de egenskaber, man gerne vil fremelske som f.eks. selvtillid og 
ansvarlighed og tolerance.  

Et eksempel herpå kommer fra familien D9, der fortæller om, hvordan de inddrager deres nu 
10-årige datter i beslutningstagningen. Moderen siger om datteren, at nu er hun:  

“einfach alt genug, also dass sie jetzt auch wirklich die Verantwortung usw. auch 
mittragen kann, also dass sie weiss, das ist vielleicht zu teuer, das können wir uns 
dieses Jahr noch nicht leisten, aber wir können drauf sparen und können das vielleicht 
dann und dann machen und planen” (Mor, D9). 
 

Idealerne om selvstændighed og syn på barnet som aktør kommer ligeledes til udtryk i et 
ønske om at lave kompromisser – et ord som optræder ofte i interviewene. Den moderne 
måde at se barnet på betyder også at de ikke siddes overhøring, men lyttes til. Familierne er i 
de fleste tilfælde forhandlingsfamilier, hvilket vi vil vende tilbage til i kapitel 8 om familiens 
beslutningsprocesser. 
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3.3.1 Leg og læring  
Fordi feriesituationen defineres som andet end pligter og faste programmer, som skolen 
tilbyder børnene i hverdagen, har vi fundet det relevant at se nærmere på synet på leg og 
læring i mere bred forstand. Som nævnt rangerer fantasi og kreativitet relativt højt i Tyskland, 
som i Danmark, ifølge undersøgelsen fra 1993, og det synes at hænge sammen med leg. Dette 
kan ses i sammenhæng med kapitel 2, hvor ”at have det sjovt” og ”læring” nævnes som en del 
af den gode ferie. 

Samtidig ses det tyske samfund som et betydelig mere konkurrencepræget samfund end det 
danske. Der synes at være en prioritering af konkurrence og ambition på børnenes vegne, der 
er i modsætning til den danske indstilling, om end denne er ambivalent, som det fremgår af 
nævnte undersøgelse fra socialforskningsinstituttet. I en undersøgelse af danske og tyske 
reklamer for produkter for børn fra 1997 (Gram og Niss, 1998) fremgår det, at der er en 
forskellig vægtning af, hvad der fremhæves som “godt for børn”. Især hvad angår 
legetøjsreklamer blev der fundet forskelle. Den tyske sample indeholdt flest reklamer, som 
viste “ambition” som en primær værdi, dvs. at produktet blev beskrevet som et middel til at få 
børnene til at udnytte deres potentiale og talenter optimalt og efterfølge deres drømme med 
vedholdenhed. Til sammenligning bliver ambition slet ikke trukket ind i de danske 
legetøjsreklamer i undersøgelsen.  
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Illustration 3.2.: “Og hvad har De sørget for til hovedet?” (kilde: Eltern, juni, 1997). 

Denne reklame for Ravensburger fagbøger til børn appellerer til mere intelligent input til 
barnet end videospil og –film. I modsætning til den tomme og fordummende underholdning 
foreslås naturbøger og leksika til børn – som også kan ses som værende stimulerende i 
forhold til en skolekontekst. 

Selvom de tyske legetøjsreklamer generelt portrætterer ambition og leg som vigtige 
egenskaber at fremme i børn, er det også en meget stor del af reklamerne, som understreger, 
at børn skal have “Spass” (sjov). “Spielen lernen” (det at lære på en legende måde) er et tema, 
som går igen og igen i de tyske reklamer. Kreativitet nævnes også i adskillige reklamer for 
legetøj (Gram og Niss, 1998). 

Tyskland var det land, hvor legetøj først blev sat i produktion (Rolff og Zimmermann, 1997), 
og kreativitet og leg er vigtige dimensioner af tysk børneopdragelse, selvom Tyskland også er 
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et med konkurrencepræget samfund, hvor succes i skolen opfattes som meget vigtigt (Preuss-
Lausitz, 1994, p. 120). 

I Danmark derimod har forældres ambitioner på deres børns vegne traditionelt været et 
kulturelt tabu. Direkte dyrkelse af barnets talenter og ambitioner nedspilles ofte. I stedet 
fremhæver danskerne ofte vigtigheden af at lade børn være børn så længe som muligt. Dette 
afspejles i det danske uddannelsessystem, hvor børnene først kommer i skole som 7-årige, og 
hvor de først noget senere end i de øvrige europæiske lande begynder at få karakterer og 
formelt at få deres faglige niveau målt, og som nævnt ovenfor er der delte meninger om 
konkurrence blandt børn. 

I Tyskland begynder børnene også først i skolen, når de er 7 år, hvilket er et område, hvor 
Danmark og Tyskland skiller sig ud fra det øvrige Europa, men allerede i 12 års alderen (i 
visse Bundesländer i 10-års alderen) skal det afgøres hvilken videregående skole børnene skal 
på - om de skal på gymnasiet eller ej, hvilket er afgørende for om de f.eks. skal have en 
akademisk karriere eller ej. Til sammenligning er det først i 15-16 års alderen det afgøres, om 
danske børn skal på gymnasiet.  

I en interviewundersøgelse fra 1997 sammenligner en respondent i Berlin det tyske 
skolesystem med kastesystemet i Indien, hvilket må ses som et meget stærkt billede, fordi 
kasten er afgørende for individets rettigheder og muligheder i det indiske samfund (Gram, 
2003).  

Det danske skolesystem er ikke konkurrencepræget. Egalitarisme dyrkes som en kulturel 
værdi, og det er vigtigt, at behandle hvert barn med samme respekt og at lade barnet udforske 
sit potentiale uanset i hvilket retning dette potentiale måtte gå (Niss og Gram, 1998). 

De tyske forældre synes at være mere ambitiøse på børnenes vegne. Karriere ses som meget 
vigtigt, ikke mindst i lyset af den voksende arbejdsløshed i Tyskland, hvilket betyder endnu 
mere fokus på skoleuddannelsen, og de chancer en god skoleuddannelse giver. I 1997/98 kom 
21,7% af børnene i gymnasiet, mens 46 % af alle tyske forældre ønskede, at børnene kom i 
Gymnasiet. (Fokus, februar, 1999). 

Selvom det tyske skolesystem er konkurrencepræget, og hele samfundet er 
konkurrencepræget, det kaldes ligefrem af nogle et “Leistungsgesellschaft” (et 
præstationssamfund), hvor man senere i livet indplaceres efter hvilken uddannelse man har 
fået, dyrkes børns leg, motivation og velvære som noget der er afgørende for at de kan lære. I 
den nævnte interviewundersøgelse fra 1997 udtaler en skoleinspektør fra Hamburg, at man 
ikke kan lære, hvis man ikke også leger: “Es ist ein Zusammenhang zum Beispiel zwischen 
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Bauklötzen und Mathematik. Wenn das eine nicht da war, dann kann das andere nicht gut 
gehen” (Gram 2003). Et andet aspekt, som går igen fra interviewundersøgelsen i 1997, er 
udtrykket “Lust am Lernen” (lyst til at lære, glæde i læreprocessen). “Den sorte skole”, hvor 
lærdom skal tvinges ind i børnene, er ikke den (nord-)tyske måde at foretrække læring på, 
hvilket synes at være i tråd med den udprægede danske holdning. Der er fokus på, at man ikke 
bare lærer udenad, men at man (“nicht nur greifen aber begreifen”) - virkelig har forståelsen 
med viser det sig af 1997-undersøgelsen.  

Familien D13 fortæller stolt, hvordan deres søn er meget interesseret i gamle kulturelle 
bygningsværker og historien bag. Moderen skynder sig dog at tilføje: 

“Und er ist dann so begeistert und geht dann mit, und steht dann davor und findet das 
alles toll, und er stellt dann auch sehr viel Fragen. Das interessiert ihn auch. Das ist 
also nicht indoktriniert” (Mor, D13). 
 

Moderen understreger, at kulturbesøgene altså ikke er, fordi de indoktrinerer ham, hvilket må 
tolkes som, at de ikke tvinger ham/hjernevasker ham. Grunden til, at hun overhovedet nævner 
det, kunne være, at hun fornemmer, at lytteren kunne tro dette, fordi det, at drengen er 
interesseret i disse aspekter, er nyttigt og hensigtsmæssigt fra forældrenes synsvinkel, fordi 
det netop må ses som et fortrin i forhold til hans uddannelse og senere karriere (dette har 
ligeledes at gøre med synet på dannelse, hvilket behandles herunder). 

I Danmark har f.eks. Grundtvig været med til at præge afskaffelsen af “Den sorte skole”. Han 
plaiderede for at lysten skulle drive værket, at der skulle være lige vægt på forstand, følelse og 
fantasi, og at børn (og voksne) skulle lære for livet ikke for skolen. I Danmark har også både 
andelsbevægelsen (“ikke efter høveder men efter hoveder”), en stærk socialdemokratisk 
bevægelse og “janteloven” betydet, at lighed er blevet dyrket, og at de svage i samfundet har 
været stærkere på dagsordenen end dyrkelsen af eliten. Ambition er tabu, derimod skal 
børnene have tid og ro til at udvikle sig harmonisk, og de skal føle sig godt tilpas, og have tid 
til at lege, hvilket per definition ses som noget positivt. 

3.3.2 Dannelse “Bildung” 
Begrebet Bildung synes at være et væsentligt ord i den tyske kontekst. Med Bildung menes 
“dannelse” som ifølge en tysk lærer fra interviewundersøgelsen i 1997 betyder: prestige, at 
man ikke tidligt specialiserer sig, en bred almen dannelse, omkring sprog, historie, at man er 
en dannet person, der måske kan spille et instrument, dyrker sport (Gram 2003). 
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Interessant er det at bemærke, at der i Tyskland ikke synes at være forskel på ambitioner for 
piger og drenge, hvilket der kunne tænkes at være i lyset af de forskellige voksne 
kønsrollemønstre, som diskuteres ovenfor. 

Hvis man sammenligner de tyske og danske opdragelsesidealer, som er gennemgået ovenfor, 
ser man en betydelig fællesmængde af opdragelsesidealer og værdier omkring, hvad der er 
godt for børn. Begge lande synes at have betydelig fokus på leg og læring (hvor tyskerne 
måske synes at være lidt mere fokuserede på læringen end danskerne), men leg og sjov er 
vigtige i begge kontekster. Der er fælles ideer om dannelse, hvor det muligvis også vægter 
højest blandt tyskerne, at barnet bliver bredt orienteret, ikke mindst i udviklingen af sine 
evner. 

3.3.3 “Austoben” (“Krudte af”) 
Med hensyn til leg i Tyskland er der et ord, som ofte dukker op omkring børn, og hvad de kan 
lave i deres fritid både i tidligere undersøgelser (Gram & Niss 1998, Gram 2003) og i 
nærværende interviewundersøgelse. Det er ordet “Austoben”, det at brænde krudt af, være 
uden tøjler. Det synes at blive betragtet som noget positivt, som børn har særligt behov for og 
skal have lov til. Dette ord nævnes flere gange i interviewundersøgelsen fra 2003, mens intet 
tilsvarende nævnes i de danske interview (eller f.eks. i danske reklamer). I de danske 
interview er det nærmere ord, som at der skal være plads til børnene, at de skal kunne komme 
til at pille og røre ved tingene, uden at det gør noget på f.eks. museer og restauranter, som 
nævnes. Dette kunne skyldes, at skolepresset i Tyskland opleves større, og at børnene derfor i 
højere grad opleves som havende et behov for at afreagere i ferie og fritid.  

3.3.4 “Basteln” og “Buddeln” 
Et andet ord som ofte bruges i en tysk kontekst om børn og deres aktiviteter er “basteln”, det 
at bruge hænderne til at lave noget kreativt, tegne, male eller modellere. Dette synes at være 
vigtigt i synet på børns udvikling, og fint i tråd med prioriteringen af kreativitet og fantasi. 
“Buddeln” (at lege, rode med sand) dukker ligeledes op som noget der ses som godt for børn, 
hvor de kan bruge deres sanser, være kreative og lege. 

Af divergerende punkter mellem danske og tyske opdragelsesidealer må det konstateres, at 
der synes at være mindre vægt på ambition og skolepræstation blandt danske forældre, og 
mere blandt de tyske. På den ene side er der høj prioritering af leg, kreativitet og fantasi, men 
samtidig stærk fokus på det tyske samfund som et “Leistungsgesellschaft”, et 
konkurrencepræget samfund. 
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Opsummerende kan det siges, at: 

• Tyske og danske familier er “negotiation households”. 

• Forældrene ønsker, at børnene skal blive selvstændige, ansvarlige og tolerante. 

• Det tyske samfund er mere konkurrencepræget end det danske (i skolen og senere). 

• Læring opleves som værdifuld – men det skal være legende læring, som giver den dybe 
forståelse. 

• Læring skal ikke ses snævert skolemæssigt men som bred “læring for livet”. 

• Fantasi og kreativitet værdsættes. 
 

3.4 Konsekvenser for ferievalg og turismeerhvervet 
At børn bliver selvstændige og ansvarlige borgere synes at være vigtigt for tyske og danske 
forældre. Børnene inddrages naturligt i familiens diskussion og beslutninger, hvilket ligeledes 
må spille en rolle for feriebeslutningsprocessen. 

Hvis det tyske samfund virkelig er meget konkurrencepræget, kunne man forvente, at dette 
ville give sig udtryk i, at forældrene ønsker at dyrke deres børns skolemæssige færdigheder i 
ferien også. I undersøgelsen “Der Tourismus der Familien bis 2005” (Institut für 
Freizeitwirtschaft, 1999) har man spurgt forældrene hvad de ønsker af aktiviteter for deres 
børn i ferien. Her kommer det frem, at ca. 50% af de adspurgte tyske børnefamilier er 
interesserede i særlige aktivitetsprogrammer for børn og unge. Begge overnatningsformer 
tiltrækker mest familier med større børn. Heraf foretrækker flest sportsaktiviteter, og 
herudover underholdningsprogrammer, dernæst hobbykurser, sprogkurser og slutteligt 
computerkurser. 

De sportsgrene, der hyppigst nævnes er tennis, fodbold, vandsport, ridning og volleyball. 
Hobbykurserne ønskes især af familier med børn under 10 år, og især de familier, som ikke 
har de bedste økonomiske vilkår. Under hobbykurserne er det, der rangerer højest på 
ønskelisterne, “basteln” og “malen”. 

Det må konstateres, at ønsket om at børnene går til sprog- og computerkurser er en 
forholdsvis lille del (selvom ca. 20% alligevel er en pæn del), og dem, der ønsker det, er 
forældre til ældre børn. Her slår “Leistungsgesellschaftet” altså ikke særlig meget igennem, 
og det er i betydelig højere grad sports- og hobby-aktiviteter der slår igennem. Dette stemmer 
overens med udsagnene fra de 16 tyske familier, hvilket vi vender tilbage til i kapitel 5. 

Med hensyn til, hvad tyske forældre ønsker af tilbud til børnene på hotel og i feriecentre, er 
det frem for alt legepladser udenfor der er vigtige“damit sich die Kinder an der frischen Luft 
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austoben können” (ibid. p. 181). Det næstmest eftertragtede tilbud er børnepasning eller i 
hvert fald en klub, hvor børnene er under opsyn, uden at forældrene behøver at være der 
(Kinderbetreuung/Kinderprogramm/Kinderclub).  

Dette er et emne, som er meget følsomt, som vi ligeledes vil komme tilbage til i kapitel 5. 
Mange ønsker netop, at ferien skal være samvær mellem børn og voksne, og 
“børnepasningen” stemmer ikke overens med dette ideal.  

Langt hen ad vejen synes tyske og danske forældre at have forholdsvis samstemmende ideer 
om børneopdragelsesidealer. Børnenes udvikling til selvstændige og ansvarlige individer 
efterspørger aktiviteter, som kræver, at børnene er aktivt involverede, skal tænke sig om og 
være skabende. 

Dog kan det mere konkurrenceprægede miljø i Tyskland og ideerne omkring “Bildung” tale 
for at man virkelig sætter fokus på læring - og i særlig høj grad legende læring. Udtrykket 
“austoben” er et eksempel på, at det opleves som at børnene har mere “opsparet energi” der 
skal udleves, end det gør i den danske kontekst.  
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4. Tyske og danske børnefamiliers feriemønstre 

Dette kapitel tjener det formål at give et overblik over tyske og danske børnefamiliers 
feriemønstre generelt og specifikt i forhold til Danmark. Denne statistiske skitsering vil 
dernæst blive forholdt til projektets empiriske materiale, hvorved det vil fremgå, hvordan de 
26 børnefamiliers feriemønstre placerer sig i forhold til de generelle feriemønstre på 
markederne. Kapitlet vil derudover fungere som en overordnet forklaringsramme for den 
efterfølgende empiriske analyse af de kvalitative interviews.  

4.1 Tyske feriemønstre 
Tyskerne har en meget høj rejseintensitet - således holdt 75% af den tyske befolkning mindst 
én længerevarende ferierejse i 2002 (Aderhold 2003). Markedet for kortferier er endvidere 
steget kraftigt inden for de sidste 30 år, fra 5,5% af befolkningen til 17,7% af befolkningen, 
som i 2001 tog på en kort rejse ud over hovedferien (Danmarks Turistråd 2002). Væksten i 
kortferier er betydeligt højere end væksten i hovedferier, men hovedferier udgør dog klart det 
største antal. Den totale volumen af rejser foretaget af tyskere udgør således 62-63 mio. rejser, 
hvoraf hovedferierejser udgør 48-49 mio. og supplerende kortferier 14-15 mio. (ibid.). 

Fordelingen mellem indlands- og udlandsrejser i 2001 var som følger: ca. 19 mio. 
indlandsrejser, og ca. 44,9 mio. udlandsrejser (ibid.). Antallet af udlandsrejser i 2001 var ny 
rekord for Tyskland1, men det var også før den økonomiske krise for alvor begyndte at gøre 
sig gældende. Ligeledes kan en eventuel terrorfrygt efter 11. september 2001 heller ikke have 
nået at gøre sig gældende for alvor i 2001-tallene. 

Rejseanalysen fra 2003 viser, at en tredjedel af tyskerne har negative forventninger til deres 
egen økonomi i 2003 (godt 50% forventer den samme økonomi og godt 10% en bedre 
økonomi) (Aderhold, 2003). Dette betyder bl.a., at færre forventer at bruge flere penge på 
ferier i 2003, og som det ses af nedenstående tabel, er dette et betydeligt mere markant fald i 
forhold til andre forbrugsgoder (ibid.).  

                                                 

1 Det er vigtigt at bemærke, at markedet her er opgjort i antal rejser, som kan variere i antal overnatninger og 
inkludere flere personer, og at markedet senere ifm. Danmarks andel heraf opgøres i antal overnatninger. 
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Figur 4.1: Prioriteringer i privat forbruget (Aderhold 2003). 

Dette til trods fortsætter tyskerne med at rejse også i 2003 – på et spørgsmål om de i fremtiden 
vil rejse mindre svarer næsten totredjedele nej: 

”Bin schon soviel gereist, werde in Zukunft seltener reisen” 

Figur 4.2: Rejsen fortsætter (Aderhold 2003). 
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De mest populære udenlandske feriedestinationer på det tyske marked i 2001 var Spanien, 
Italien, Østrig, Frankrig og Grækenland. Danmark lå på en 9. plads (Danmarks Turistråd 
2002). De mest populære indlandsdestinationer er de tyske kystdelstater, i særlig grad 
Mecklenburg-Vorpommern (ibid.). 

Ser man nærmere på de feriedestinationer, tyskerne identificerer som fremtidige rejsemål, er 
det imidlertid interessant, at Tyskland prioriteres langt højere end andre destinationer, og at 
forskellige delstater derforuden kommer ind som højt prioriterede destinationer. Det er 
endvidere værd at bemærke, at Danmark slet ikke figurerer blandt de 16 mest populære 
fremtidige rejsemål (Aderhold 2003).  

Figur 4.3: Interesse for rejsemål 2003-2005 (Aderhold 2003). 

Endvidere ser det ud til, at langt de fleste udenlandske destinationer vil opleve faldende 
interesse de kommende tre år, inklusiv Danmark. 
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Figur 4.4: Tyskernes rejseintentioner de kommende tre år (Aderhold, 2003). 
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at slappe af, at være fri og at have det sjovt end de tyske ferierejsende generelt (Aderhold, 
2003). Og de lægger mindre vægt på at lære nye mennesker at kende/kontakt til de lokale, og 
at opleve noget nyt, opleve andre lande og deres kultur (ibid.). 

4.1.1 Danmarks position på det tyske marked 
Som bekendt er Tyskland det største udenlandske marked for dansk turisme – i 2001 stod 
tyskerne for 36% af samtlige overnatninger i Danmark, i alt ca. 15 mio., hvilket udgør en 
markedsandel på ca. 4,6% (Danmarks Turistråd 2002). I forhold til midten af 90erne udgør 
dette et fald på ca. 5 mio., til trods for at antallet af tyske udlandsrejser er steget markant i 
samme periode. Ferieåret 2002 viste dog en lille fremgang i antal tyske besøgende i 
sammenligning med 2001, i alt 0,6% (MidtNord 2003), hvilket kan være en indikation på, at 
den nedadgående kurve er knækket. 

Kendskabsgraden på det tyske marked i forhold til Danmark som ferieland er højst blandt 
børnefamilier: 35% siger de kender Danmark godt som feriested, 30% kender Danmark lidt 
som feriested og 29% af de tyske børnefamilier kender ikke Danmark som ferieland 
(Aderhold, 2003). 

Feriehusene er stadig tyskernes altdominerende overnatningsform i Danmark med ca. 75% af 
de tyske turister, herefter følger camping med 15% og de resterende 10% fordeler sig på 
hoteller, feriecentre, vandrehjem og lystbådehavne (ibid.). Dette forklarer også, at langt 
hovedparten af de tyske gæster rejser i egen bil.  

I 1999-2001 varede tyskernes ferierejse til Danmark i gennemsnit 14 dage, hvilket er et svagt 
fald i forhold til 1998 (ibid.). 

I 2001 omfattede 50% af alle tyske rejsegrupper til Danmark børn, mens 33% af de tyske 
rejsegrupper til andre udenlandske destinationer havde børn med på ferien, hvilket klart 
indikerer, at Danmark opfattes som velegnet for børn. Og 20% af de tyske rejsegrupper til 
Danmark havde også børn med, som ikke var deres egne – typisk deres børns legekammerater 
(ibid.). Ikke desto mindre er der sket et markant fald i målgruppen familier med børn, både 
store og småbørn, fra 1993 til 2001 i forhold til det danske marked. 

Med hensyn til social status er den tyske Danmarksrejsende generelt karakteriseret ved at være 
fra den højere middelklasse, generelt veluddannet og med en god økonomi (ibid.). 

Regionalt i Tyskland kommer de Danmarksrejsende primært fra Nordtyskland (Schleswig-
Holstein, Hamburg, Niedersachsen og Bremen), som udgør 42%, og dernæst det østlige 
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Tyskland, som udgør 28%, men antallet af Danmarksrejsende er gået tilbage i næsten alle 
regioner (ibid.).  

De aktiviteter, som tyske Danmarksrejsende begiver sig ud i, er meget knyttet til familien og 
børnene. Konkret er der præferencer for oplevelser i naturen – cykle, fiske, sejle, lange gåture; 
leg; besøg på kulturelle seværdigheder. Oplevelsesmuligheder som byfester og andre 
arrangementer, hvor man kan komme i kontakt med lokalbefolkningen, er også af interesse 
for en stor del af de tyske Danmarksrejsende. 

4.1.2 Opsummering 
De vigtigste konklusioner i forhold til tyskernes rejsemønstre og Danmarks position på det 
tyske marked er: 

• Tyskerne har en høj rejseintensitet, og børnefamilier ligger en del over gennemsnittet. 

• Men negative forventninger til privatøkonomien gør, at forbruget på ferier sandsynligvis 
stagnerer. 

• Hovedparten af tyskerne forventer dog stadig at rejse på ferie men i stigende grad til 
tyske destinationer på bekostning af udenlandske destinationer, herunder Danmark. 

• Tyske børnefamilier tager på flere pakkerejser end befolkningen generelt, men 
ferielejligheder, sommerhuse og campingpladser er også meget efterspurgte.  

• Badeferier er den mest foretrukne ferieform for børnefamilier. 

• I forhold til de tyske ferierejsende generelt lægger børnefamilier: 

• mere vægt på at have tid til hinanden, at slappe af, at være fri og at have det sjovt  

• mindre vægt på at lære nye mennesker at kende/kontakt til de lokale, og at opleve 
noget nyt, opleve andre lande og deres kultur  

• Tyskland er det største udenlandske marked for dansk turisme, men har vist en markant 
tilbagegang inden for de sidste år. 

• Kendskabsgraden på det tyske marked i forhold til Danmark som ferieland er højst 
blandt børnefamilier, og den primære målgruppe er også familier med børn. Dette til 
trods er der sket et markant fald i denne målgruppe over de sidste år. 

• Den tyske Danmarksrejsende er generelt veluddannet, med god økonomi og kommer 
primært fra Nordtyskland.  

 

4.2 Danske feriemønstre 
Det danske ferierejsemarked ser ud til at være i vækst. I 2001 foretog 2,7 mio. voksne 
danskere i alt 4,7 mio. ferierejser på en varighed af mindst fire overnatninger, hvilket udgør 
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en stigning på 6% i forhold til 2000, og er det højeste antal rejser blandt danskere siden 1997 
(Danmarks Statistik 2002)2. 

Én lang ferierejse er det mest almindelig blandt danske ferierejsende. Således rejste 53% af de 
danske ferierejsende på én lang ferierejse i 2001, 27% foretog to, og 20% foretog tre eller 
flere lange ferierejser (ibid.). Danskerne rejser også på kortferier, men antallet af kortferier (1-
3 overnatninger) er faldet med 11% fra 2000-2001 (ibid.). Langt hovedparten af de korte 
rejser (81%) var indenlandske, og den foretrukne indkvarteringsform på kortferie i Danmark 
var familie og venner (50%). 

Udlandet har derimod et godt tag i de danske ferierejsende, når det gælder hovedferien. 
Således rejste 47% af den voksne danske befolkning til en udenlandsk feriedestination i 2001. 
Til sammenligning rejste 26% på ferie i Danmark samme år (ibid.). Dette til trods er antallet 
af indenlandske ferierejser steget med 22% fra 2000 til 2001, hvorved det samlede antal 
danske indlandsrejser udgør 1,6 mio. 

Af særlig interesse for dette projekt er, at af de 25-44 årige, som jo er i den typiske 
børnefamiliealder, rejste 69% på en længere ferie i 2001, heraf holdt 38% ferie i udlandet, 
19% i Danmark og 12% både i Danmark og udlandet (ibid.) – et rejsemønster som er meget 
lig de 45-64 åriges og de 15-24 åriges (sidstnævnte rejser dog en del mere udenlands og 
mindre indenlands). 

Geografisk placerede 58% af alle lange indlandsferierejser sig i Jylland, med Nordjylland som 
topscorer med 22% efterfulgt af København med 13% af alle indlandsferierejser. 

Den gennemsnitlige Danmarksrejse var i 2001 på ca. 8 overnatninger, hvilket udgør et lille 
fald i forhold til tidligere (ibid.). 

Danskerne kører i langt overvejende grad i bil på ferie i Danmark (81%), hvilket også hænger 
sammen med, at camping og feriehuse er blandt de mest foretrukne indkvarteringsformer på 
Danmarksferien: 

                                                 

2 Det skal nævnes, at en mulig effekt af terrorangrebet 11. september 2001 nok ikke har nået at slå igennem i 
2001-tallene, da den rejseintense sommerperiode på det tidspunkt var overstået. Om 11. september har betydet 
begrænsninger af og ændringer i danskernes rejsemønstre har vi ikke statistisk materiale, som kan belyse. 
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Figur: 4.5: Ferierejser i Danmark efter indkvarteringsform, 2001 (Danmarks Statistik, 2002, 
p.3). 

Som det fremgår er overnatning hos familie og venner også en meget vigtig 
indkvarteringsform, når danskere tager på ferie i deres hjemland. Venner og families bolig 
udgør således en base, fra hvilken man tager på ture ud fra.  

Ikke overraskende var næsten alle de indenlandske rejser i 2001 selvarrangerede (87%) 
(ibid.). Dette udgør dog et lille fald i forhold til 2000, hvilket kan skyldes det stigende 
produktudbud af pakkelignende rejser, der er dukket op i Danmark de seneste år. 
Udlandsrejser er i mindre grad selvarrangerede (61%), men her har man set den omvendte 
tendens væk fra pakkerejserne. 

På en ferierejse i Danmark bruger danskeren i gennemsnit 1750 kr. per person, hvilket udgør 
en 5% stigning i forhold til 2000 (ibid.). Dette skal sammenlignes med, at det gennemsnitlige 
forbrug for danskere på rejse i udlandet er 6.000 kr. per person per rejse. Dette betyder med 
andre ord, at forbruget i forbindelse med en indlandsrejse er langt mindre end en udlandsrejse, 
hvilket nok primært må tilskrives transportudgifter, længden på ferien og i nogen grad 
indkvarteringsform (jf. ovenstående figur, hvor venner og familier figurerer som central 
indkvarteringsform). 

De destinationer, som Danmark skal konkurrere med i forhold til det danske marked, fordeler 
sig således: 
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Figur 4.6: Ferierejser til udlandet efter destination, 2001 (Danmarks Statistik, 2002, p.4). 

Det er således solsikre destinationer som Frankrig, Spanien, Grækenland og Italien blandt 
topscorerne. De danske børnefamilier følger dette mønster, idet Spanien tæt forfulgt af 
Frankrig er de fortrukne udlandsdestinationer (ibid.). 

4.2.1 Opsummering  
De vigtigste konklusioner i forhold til danskernes rejsemønstre er: 

• Det danske ferierejsemarked er i vækst og udlandet er det foretrukne feriemål for 
hovedferien. 

• Dog er antallet af ferierejser i Danmark steget kraftigt i de senere år. 

• Danske børnefamilier har en gennemsnitlig rejseintensitet og hovedparten lægger deres 
ferie i udlandet. 

• Indlandsrejser holdes primært i Jylland med Nordjylland som topscorer. 

• Camping og feriehuse er den foretrukne indkvarteringsform men også overnatning ved 
venner og familie er vigtig.  

• De primære konkurrerende feriedestinationer er solsikre destinationer som Frankrig, 
Spanien, Grækenland og Italien. 
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4.3 Feriemønstre blandt de 26 børnefamilier 
På basis af interviewundersøgelsen ses i det efterfølgende en opgørelse over de 16 tyske og de 
10 danske børnefamiliers rejsemønstre. Det skal understreges, at opgørelsen kun giver et 
billede af familiernes foretrukne rejsemønstre – de fleste familier har prøvet forskellige 
overnatnings- og organiseringsformer samt destinationer og er således forholdsvis hybride i 
deres ferievalg. Men der tegner sig ikke desto mindre nogle mønstre i langt de fleste familier, 
som kan bruges til en nærmere karakteristik af deres rejsemønstre. 

De 16 tyske familier har følgende feriemønstre:  

Familie Overnatning Organisering Primære 
destinationer 

Antal ferier 
(hoved- og 
kortferier 

D1 (full nest I/II) Ferielejlighed 
(egen), hotel 

Selvorganiseret, 
rejsebureau 

Tyskland, 
Grækenland 

1 hovedferie, flere 
kortferier 

D2 (full nest I) Hotel Selvorganiseret, 
rejsebureau 

Sydafrika, USA 2-3 hovedferier, 
2-3 kortferier 

D3 (full nest I) Hotel Rejsebureau Spanien, Tyrkiet 1 hovedferie 
D4 (full nest II) Hotel Rejsebureau Sydeuropa 1-2 hovedferier 
D5 (full nest I) Sommerhus, hotel Selvorganiseret, 

rejsebureau 
Tyskland, 
Spanien,  

1-2 hovedferier 

D6 (full nest II) Sommerhus Selvorganiseret Danmark 1-2 hovedferier 
D7 (full nest I) Sommerhus Selvorganiseret Tyskland 1 hovedferie 
D8 (full nest II) Ferielejlighed 

(lånes) 
Selvorganiseret Tyskland, 

Frankrig 
3 hovedferier 

D9 (full nest I/II) Ferielejlighed, 
vandrehjem 

Selvorganiseret Tyskland, Kenya 1 hovedferie 

D10 (full nest I/II) Sommerhus, 
camping 

Selvorganiseret Danmark, Sverige 
Tyskland 

2 hovedferier 

D11 (full nest I/II) Bondegårdsferie, 
sommerhus 

Selvorganiseret Østrig, Danmark 2-3 hovedferier 

D12 (full nest I) Camping Selvorganiseret Danmark 2 hovedferier 
D13 (full nest II) Ferielejlighed Rejsebureau Tyrkiet 1 hovedferie, 2 

kortferier 
D14 (full nest II) Ferielejlighed, 

sommerhus 
Rejsebureau, 
selvorganiseret 

Tyrkiet, Danmark, 
Tyskland 

2 hovedferier 

D15 (full nest I/II) Camping Selvorganiseret Tyskland 1 hovedferie, 1 
kortferie 

D16 (full nest I/II) Ferielejlighed Selvorganiseret Tyskland 1 hovedferie 
Figur 4.7: De tyske børnefamiliers feriemønstre. 

I overensstemmelse på de sociale og geografiske karakteristika, som kendetegner den typisk 
tyske Danmarksrejsende, blev respondenterne til denne undersøgelse udvalgt fra den brede 
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middelklasse (faglærte og folk med mellemlange og lange uddannelser), og med bopæl i 
Nordtyskland (Berlin og Hamburg). 

Med hensyn til feriehyppighed rejser alle de interviewede familier på ferie mindst én gang om 
året, men dette var også ét af udvalgskriterierne for deltagelse i interviewet. Respondenterne 
fordeler sig ligeligt mellem dem, som rejser på ferie én gang om året, og dem, som rejser på 
ferie 1-3 gange om året. I de tyske interviews blev der ikke spurgt aktivt ind til kortferier, og 
det er muligt, at forekomsten af denne ferietype ville være højere, hvis respondenterne var 
blevet spurgt direkte herom. 

De foretrukne feriedestinationer for de 16 tyske familier er: Udlandet (7), Tyskland (4) både 
Tyskland og udlandet (5). Af udenlandske destinationer foretrækkes sydeuropæiske 
feriedestinationer som Spanien, Grækenland, Frankrig og Tyrkiet. Af udenlandske 
nordeuropæiske destinationer har Danmark helt klart en førerposition blandt de interviewede 
familier, idet fem nævner Danmark som foretrukken destination, men en skarp konkurrent til 
Danmark er helt klart Tyskland og her i særlig grad ”Nordsee” og ”Ostsee”, ikke mindst 
Mecklenburg-Vorpommern. De udvalgte respondenters destinationspræferencer stemmer 
således rimelig overens med de fremtidige rejsemål tyskerne identificerer i 2002 (jf. figur 
4.3), hvor Tyskland og forskellige tyske delstater figurerer meget markant. Respondenterne er 
imidlertid langt mere orienterede mod Danmark end den gennemsnitlige tyske ferierejsende. 

De foretrukne overnatningsformer blandt de interviewede tyske børnefamilier er ferielejlighed 
og sommerhus og dermed en boligform, hvor man typisk står for forplejningen selv. Som en 
konsekvens af den valgte overnatningsform organiserer familierne i overvejende grad også 
selv deres ferie, hvilket involverer en høj grad af selvstændig informationssøgning og 
planlægning. En anden årsag til den høje frekvens af selvorganiserede ferier er, at 
indlandsrejser er populære blandt respondenterne, hvor man ikke har brug for et rejsebureaus 
mellemkomst til at arrangere rejsen. Ferier til Danmark foregår for de flestes vedkommende i 
sommerhus og bookes ofte gennem de store sommerhusudlejere. I forhold til tyske 
børnefamilier generelt er de interviewede familier mindre orienterede mod pakkerejser og 
mere mod selvorganiserede sommerhus- og ferielejlighedsferier, og de er mere orienterede 
mod indlandsrejser end gennemsnittet.  

Derimod er det i fuld overensstemmelse med tyske børnefamilier generelt, når de 
interviewede familier primært interesserer sig for naturen, og i særlig grad strand og vand, på 
deres ferier. Dette gælder både, når ferier går til Sydeuropa og Nordeuropa, herunder ferier til 
Danmark, og når ferierne holdes indenlands i Tyskland. 

De 10 danske familier har følgende feriemønstre: 
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Familie Overnatning Organisering Primære 
Destinationer 

Antal ferier 
(hoved-& 
kortferier) 

DK1 (full nest 
II) 

Camping Selvorganiseret Danmark 1 hovedferie, 1-2 
kort-ferier 

DK2 (full nest 
I/II) 

Sommerhus, 
camping 

Selvorganiseret Danmark 1 hovedferie 

DK3 (full nest 
II) 

Camping Selvorganiseret Italien, Spanien, 
Frankrig 

1-2 hovedferier 

DK4 (full nest 
I/II)  

Sommerhus Selvorganiseret Sverige, Norge 2 hovedferier, 1-
2 kortferier 

DK5 (full nest I) Hotel Rejsebureau Grækenland 1 hovedferie 1-2 
kort-ferier 

DK6 (full nest I) Camping Selvorganiseret Danmark 1 hovedferie 
DK7 (full nest 
I/II) 

Camping, 
sommerhus 

Selvorganiseret Danmark 1 hovedferie 

DK8 (full nest 
I/II) 

Sommerhus 
(eget) 

Selvorganiseret Danmark 1 hovedferie, 
mange kortferier 

DK9 (full nest 
II) 

Ferielejlighed Selvorganiseret, 
rejsebureau 

Sydeuropa, 
Thailand, USA, 
Danmark 

2-3 hovedf. 1-2 
kort-ferier 

DK10 (full nest 
I/II) 

Sommerhus Selvorganiseret Danmark 1 hovedferie, 1-2 
kort-ferier 

Figur 4.8: De danske børnefamiliers feriemønstre. 

Familierne tilhører den brede middelklasse og har bopæl i enten Østdanmark (København og 
omegn) eller Vestdanmark (Aalborg og omegn). 

Med hensyn til feriehyppighed rejser de udvalgte danske børnefamilier på ferie mindst én 
gang om året, men det var ligeledes for de danske familier et centralt udvælgelseskriterium. 
Én hovedferie er imidlertid det mest udbredte blandt familierne i modsætning til de tyske 
familier, hvor langt flere foretager to eller tre hovedferier årligt. Dette er imidlertid fint i 
overensstemmelse med danskernes feriehyppighed generelt. Endvidere markerer kortferier sig 
tydeligere i det danske materiale end i det tyske, men det kan være en konsekvens af, at det 
fra interviewernes side blev bragt mere eksplicit på bane.  

De foretrukne feriedestinationer for de 10 danske familier er: Udlandet (3), Danmark (6), både 
Danmark og udlandet (1). Der er helt klart en overrepræsentativitet af Danmarksrejsende i det 
danske datamateriale, hvis man ser på den gennemsnitlige danskers, herunder børnefamilies, 
foretrukne feriedestinationer. At Danmark er den fortrukne feriedestination i datamaterialet, 
passer imidlertid godt ind i den trend, der siger, at Danmark vinder flere og flere 
markedsandele blandt danskerne. Af udenlandske feriedestinationer figurerer Sydeuropa, og i 
et enkelt tilfælde øvrige skandinaviske samt oversøiske destinationer.  



 71 

Af overnatningsformer foretrækker de 10 danske familier helt klart camping og sommerhus, 
og således en boligform, hvor man selv står for madlavningen. Disse præferencer i 
overnatningsformer er i fuld overensstemmelse med den gennemsnitlige danskers 
præferencer. Både på grund af den valgte overnatningsform og præferencen for indenlandske 
feriedestinationer, vælger de danske respondenter i al overvejende grad at organisere deres 
ferier selv. 

Ligesom de tyske familier, foretrækker de danske familier i vid udstrækning naturorienterede 
ferier og i særlig grad badeferier, hvilket også afspejles i den valgte overnatningsform. Dette 
gør sig både gældende i forhold til ferier i Danmark og udlandet. 

4.4 Opsummering 
Dette kapitel har kort skitseret ferierejsemønstrene på henholdsvis det tyske og det danske 
marked og efterfølgende tegnet en ferierejseprofil af de 16 tyske og de 10 danske 
børnefamilier, som er interviewet til dette projekt, med hensyn til overnatningsform, 
organisering af ferien, fortrukne feriedestinationer og antal ferier årligt (hoved- og kortferier). 
De interviewede børnefamilier har følgende ferierejseprofil: 

De 16 tyske børnefamiliers ferierejseprofil: 

• Respondenterne tilhører den brede middelklasse og har bopæl i Nordtyskland. 

• Halvdelen rejser på ferie 1 gang om året, den anden halvdel 2-3 gange årligt. 

• Udlandet foretrækkes af 7 familier, Tyskland af 4 og både Tyskland og udlandet af 5 
familier. 

• Af udenlandske destinationer foretrækkes de sydeuropæiske, men Danmark er mest 
populær blandt de nordeuropæiske destinationer. 

• Tyskland er en klar konkurrent til Danmark, særligt nævnes de tyske kystområder. 

• De foretrukne overnatningsformer er ferielejlighed og sommerhus, hvor man typisk selv 
står for forplejningen. Ferier i Danmark foregår primært i sommerhus. 

• Familierne står i overvejende grad selv for organiseringen af ferien. 

• Naturen og særligt strand og vand er familiernes primære interesser uanset hvilken 
destination de besøger. 

 
De 10 danske børnefamiliers ferierejseprofil: 

• Respondenterne tilhører den brede middelklasse og har bopæl i enten Østdanmark eller 
Vestdanmark. 

• Én hovedferie er det mest udbredte blandt familierne. 
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• Udlandet foretrækkes af 3 familier, Danmark af 6 familier og både Danmark og 
udlandet af 1 familie  

• Danmark er således klart den foretrukne destination blandt respondenterne. 

• Af udenlandske destinationer foretrækkes de sydeuropæiske. 

• De foretrukne overnatningsformer er camping og sommerhus, hvor man typisk selv står 
for forplejningen. Ferier i Danmark foregår både på camping og i sommerhus. 

• Familierne står i overvejende grad selv for organiseringen af ferien. 

• Naturen og særligt strand og vand er familiernes primære interesser uanset hvilken 
destination de besøger. 

 
Ligheder i de danske og tyske familiers ferierejseprofil: 

• Overnatningsform – sommerhus, dog også forskelle da de tyske familier derudover 
foretrækker ferielejligheder og de danske familier foretrækker camping. 

• Organisering af ferien – overvejende selvorganiseret. 

• Primære interesser – naturen og særlig strand og vand. 
 

Forskelle i de danske og tyske familiers ferierejseprofil: 

• Rejsehyppighed – flere af de tyske familier rejser på 1-3 hovedferier årligt, de danske 
familier rejser mest på 1 hovedferie. 

• Destinationsvalg – flere af de tyske familier foretrækker udenlandske destinationer og 
flere af de danske familier foretrækker indenlandske destinationer. Dog er Sydeuropa 
det foretrukne udenlandske feriemål for både de danske og tyske familier. 
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5. Tysk og dansk børnefamilieferie 

I dette kapitel påbegyndes analysen af de 26 familieinterview. Først afklares hvordan ferie 
forstås af familierne, og hvilken betydning ferien har. Dernæst gennemgås de forskellige 
familiemedlemmers behov: småbørn, større børn, mødre og fædres behov og ønsker i ferien. 
Disse behov og ønsker kan være af og til være svært forenelige, og derfor ser vi særlig 
nærmere på, hvornår behovene kan forenes, og i hvilke feriesituationer familierne har gode 
fælles oplevelser. For nærmere at kunne forstå de vellykkede øjeblikke undersøges de 
mislykkede ferier og feriesituationer ligeledes. Til sidst i kapitlet ses der nærmere på 
familiernes syn på børnevenlighed og de værdier, familierne søger i deres ferier.  

5.1 Hvad er ferie for børnefamilierne? 
“Højdepunktet, det er vores ferie én gang om året” siger en mor (DK3), og ferien er for alle 
de interviewede noget ganske særligt, hvor man har tid til at være sammen uden for de 
normale rammer. Ferien ses som en kontrast til hverdagen, og det er det, familierne søger: 
“Das man auch einfach in einer ganz anderen Situation ist” (Mor, D9) og: 

“Diese ganz anderen Situationen, das ist, das ist, wo man merkt, ah, das ist wieder mal 
was erlebt, nicht? Ausser nur Zeitung lesen, Fersehen gucken und der Busverkehr. Das 
ist diese…wo man es einfach intensiver lebt […] Im Alltag, da ist ja alles kontrolliert, 
man ist ja in einem gewissen Takt einge… ja ‘rat race’, nicht? …wo man nicht einen 
Freiraum hat, auch im Kopf […Ferien er] wo man ..einfach intersiver lebt” (Far, D9). 
 

I ferien kommer man væk fra trummerummen og fra det travle arbejdsliv. I ferien kan man 
tillade sig at sige “det gider jeg ikke” og “det gider jeg godt”, hvilken er et verbum, som kan 
bruges, fordi hvad man gør i sin ferie per definition er frivilligt, og fordi man selv må 
bestemme, i modsætning til i hverdagen og i arbejdslivet. 

Det fysisk at komme væk hjemmefra er meget væsentligt for familierne, hvilket må ses i lyset 
af, at vi til interviewene søgte familier med rejseerfaring, men at rejse er et mere udbredt træk 
hos børnefamilier end hos den øvrige befolkning, som det fremgår af kapitel 4 om 
rejsemønstre. 

Allerede på vej væk hjemmefra begynder familierne at koble fra – hvilket især beskrives af 
tyske familier i undersøgelsen. Om rejsen væk fortæller en tysk far meget malerisk: 

“Also , wenn man eine ganz schwierige Vor-Urlaubszeit hat, wo man viel Stress hat und 
100 Stunden die Woche arbeitet und dann, plötzlich sitzt man im Auto, und man hat die 
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Stadtgrenze verlassen, und man sieht die Strasse geht, und es wird ein bisschen dunkel, 
es plätschert ein bisschen Regen, es gibt ein bisschen Musik im Hintergrund, sie 
[datteren] schläft ein. Die [konen] packt irgenwelchen Äpfeln aus, und so, da fall man 
dann irgendwo, das ist sehr.. ahh, man lässt was hinter sich. Das ist schön.“ (Far, D9). 
 

Afrejsen betyder, at han giver slip fra hverdagen og kommer i en anden realitet. En anden tysk 
far bruger udtrykket “at komme over i et andet gear”. I denne anden realitet, i ferien, gælder 
andre regler. Her er man mere afslappet over for børnene, hvad angår sengetider, regler 
omkring badning og tv, og ægtefællerne imellem med hensyn til krav til rengøring og 
madlavning i feriehuset. Ligeledes giver flere familier udtryk for, at de ikke gider at spare for 
meget på pengene: 

“Urlaub ist ja sowieso eine Sache, da möchte man nicht so auf den Pfennig achten, und, 
ja , da möchte man das sich einfach gut gehen lassen und da habe ich dann auch kein 
Problem, wenn man eben mal ein-zweimal mehr essen geht, als hier jetzt zuhause, dass 
muss sein, sonst bräuchte man gar nicht in den Urlaub fahren, finde ich” (Mor, D15). 
 

I ferien gælder andre forhold, krav til husmoderen sænkes og regler over for børnene bøjes: 
“Das man morgens aussschlafen kann, dass man sich nicht grossartig um das Essen kümmern 
muss, all solche Sachen, das macht eigentlich Entspannung und einen guten Urlaub aus.” 
D15 (mor). Ingenting skal nås til en bestemt tid: “Und die Regeln werden so ein bisschen 
nach hinten verschoben, es ist nicht so wichtig, dass sie jeden Tag duschen, und so diese 
Sachen, das ist Urlaub” D15 (mor). 

Tiden er vigtig: “dass man gut Zeit hat” (far D9) og “der Urlaub darf nicht zum Stress 
ausarten” (Mor D9), og aktiviteterne skal være frivillige og lystbetonede: “Keine Muss-
Sachen, nicht, Also, wir nehmen ein grosses Paket, einen Karton mit Kann-Sachen, nicht” (far 
D9). 

Men fra hverdagen, hvor hvert familiemedlem har sin tilværelse, til ferien, hvor man er 
sammen hele tiden, er der en omstillingsproces. Familien D16 fortæller: 

Mor: “Was auch immer schwierig ist, das darf man auch nicht vergessen, weil wir 
berufstätig sind, und jeder arbeitet, und Kindergarten, Schule, und so, das ist ja auch 
ein gewisser Stress da, und dann kommt man in den Urlaub, und dann muss man vom 
einen Tag zum anderen 12 oder 24 Stunden zusammen sein, und das ist natürlich 
manchmal…” 
Far [ironisk og drillende til sin kone]: “Schrecklich!” [begge griner helt vildt]. 
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Mor: “Na, ich meine, das dauert immer eine gewisse Zeit, dass man sich…. […] das 
man sich an einander gewöhnt oder was, also jeder muss ein bisschen Rücksicht 
nehmen, irgendwie, man kan nicht eben so” (D16). 
 

Man kan spørge, hvorfor det er komisk, og hvorfor de griner så meget. Det at sige at 
familiesamværet er “skrækkeligt”, om end sagt ironisk, er ikke i overensstemmelse med 
idealerne om intenst og lykkeligt familiesamvær, som oftest nævnes først i interviewene. Det 
er nok lidt tabubelagt at sige det, fordi det netop skal være godt og perfekt på ferien.  

På den ene side prioriteres samvær med familien i ferien utrolig højt, men: “Vi behøver ikke 
nødvendigvis at sidde på skødet af hinanden hele dagen vel” (Mor, DK5) og et minusord 
synes at være at skulle “underholde” sine børn (f.eks. DK5) eller at skulle være 
“underholderen” (DK3), når de ikke er godt optaget selv af andre børn eller aktiviteter. 

“jeg har det fint med at tage af sted med mine unger, det har jeg altid syntes var 
hyggeligt, godt nok er det en helt anderledes ferie og …tingene bliver måske ikke helt, 
som man godt kunne tænke sig det. Det er ikke altid så idyllisk, som man forestiller sig 
det hjemmefra” (Mor DK5). 
 

På spørgsmålet om, hvad børnene skal have ud af ferien, svarer faderen i DK5: “at når vi 
kommer tilbage så har de hygget sig, og at vi ikke har råbt efter dem hele tiden [griner]”, og 
moderen replicerer: “Det er urealistisk at tro det i forhold til Simon [søn, 1½ år], ikke?”  

Familieferien er stedet, hvor man skal være sammen meget mere tid, end man plejer for langt 
de flestes vedkommende, og det samvær opleves ind imellem anderledes, end man havde 
forestillet sig det, og kræver en aktiv indsats.  

D16 (mor) fortæller om en situation på Föhr i et “Hotelanlage”, hvor datteren var 5 og sønnen 
ganske lille, hvor det fungerede godt, fordi datteren i 2-3 timer af gangen var godt optaget i 
svømmebadet eller anden “animation” og den ene voksne kunne således slappe af 
(entspannen), mens den anden kunne tage sig af den lille. Det oplevede de dog som at “da 
wurde man immer so ein bisschen auseinander gerissen, einer hat sich dann um den Kleinen 
gekümmert, und die Grosse war natürlich… der eine konnte sich entspannen, der eine hat 
sich gekümmert, und Kristin war in der Animation…also! (Mor, D16). 

På den ene side var det afslappende, men udtrykket af blive “revet fra hinanden” lyder ikke 
særligt positivt, måske fordi idealet er at være sammen, men at forældrene måtte erkende, at 
de selv havde brug for ro. 
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Fra hverdagen og til ferien er som at komme fra asken og i ilden. Flere nævner, at ferien nogle 
gange, hvis den f.eks. ikke er planlagt ordentligt, eller man ikke har fået udvalgt den rette 
ferieform eller -sted, risikerer at blive “stressig”, “nervig” , “anstrengede” eller ligefrem 
“klaustrofobisk”. 

Familieharmonien indfinder sig ikke nødvendigvis automatisk. Det kan kræve en aktiv 
indsats. En mor siger:  

“Det vigtigste det er, at man får en god kemi sammen som familie. Fordi har man ikke 
det [på ferie] herhjemme, så får man det jo heller ikke ved at rejse ud. Hvis man ikke 
har lært at være sammen i 24 timer, så skal man jo da i hvert fald have det lært først” 
(Mor, D6).  
 

Denne mor mener ikke, at et fungerende samvær kan tages for givet: man skal lære at være 
sammen som familie på ferie. 

Opsummerende kan det siges, at familieferie er: 

• At komme væk fra hverdagen 

• At have tid 

• At være lidt ekstra god ved sig selv 

• At gå på kompromis med regler om sengetid og tv-kigning 

• At have tid til at være sammen med familien 

• At få tid til at slappe af, mens børnene er optaget af leg eller aktiviteter 
 

5.2 Børns behov 
Børnefamilien repræsenterer forskellige behov, og et fælles træk ved både tyske og danske 
familiers udsagn er, at langt de fleste synes at prioritere børnenes behov højest. Som en tysk 
far udtrykker det: “Wenn man irgendwas macht, was die Kinder nicht wollen, ja, das hebt 
nicht gerade die Stimmung” (Far, D14). Derfor undgår familien D14 f.eks. visse restauranter, 
hvor børnene ikke rigtigt kan komme til, og de har valgt en ferie til Fuerteventura, selvom 
“diese Insel hat eigentlich auch nicht für mich unbedingt so viel zu bieten” (Far, D14). 
Faderen vælger at tilsidesætte sine egne behov for børnenes. 

Men ikke alle oplever det som et offer. En mor fortæller: ”Jamen jeg ser det [at holde ferie på 
børnenes præmisser] ikke som en tilsidesættelse af mine behov. Det er mine behov” (mor, DK 
2). Og en tysk mor svarer på spørgsmålet, om hun ikke savner noget fra ferierne, fra før de fik 
børn: “Also, mir fehlt eigentlich nichts…” (Mor, D6). 
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Betydningen af hvordan børnene har det, ses som afgørende for feriens forløb. “Hvis børnene 
har det godt har vi det også godt” (f.eks. Far, DK3) eller i den tyske version “wenn das Kind 
glücklich ist, dann ist das auch eine Erholung für die Eltern” (Mor, D9) er en frase, der 
gentages i flere interview. Det synes afgørende, men samtidig ikke altid problemfrit, fordi 
forældrene så ikke altid får opfyldt deres egne behov. Familien D1 bliver spurgt, om det er 
vigtigt, at deres søn har det sjovt på ferien og moderen svarer: “Auf jeden Fall. …” og faderen 
stemmer i: “Das A und O ist das” (D1). Det synes at være erfaringen, at (små)børn ikke 
tilsidesætter deres behov og virkelig kan ødelægge den gode stemning, hvis de ikke får deres 
behov opfyldt.  

Børn kræver andre forhold end voksne, vurderer flere voksne i interviewene. I modsætning til 
de voksne ses børn som ufleksible i deres tilsidesættelse af behov. En mor fortæller om ferie 
uden børn:  

“das ist dann natürlich anders, weil mein Mann und ich wir fahren ja nun auch mal 
alleine, und das ist dann natürlich noch sorgloser, sag ich mal. Also man muss sich 
dann um noch weiniger Sachen Gedanken machen, nicht. […] auch wenn man nicht 
kocht und essen geht, aber bei Kinder ist es ja doch so, dass sie kommen und sagen, sie 
haben Hunger, auch wenn man selber sagt, ich kann auch das Abendbrot auslassen” 
(Mor, D15). 
 

I modsætning til voksne opleves børn til tider som irrationelle: de kan finde på at kravle over 
en balkons gelænder, de kan være besværlige at have med på en restaurant, fordi de måske 
skriger/ikke spiser maden/generer de andre gæster, osv. , hvilket alt sammen udgør særlige 
betingelser for børnefamilien på rejse, især småbørnsfamilien. 

Når børn i interviewene bliver spurgt, hvad de gerne vil i ferien, nævner de oftest aktiviteter (i 
modsætning til de voksne, der oftest først nævner afslapning).  
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Illustration 5.1: Mor hviler, barn i aktivitet  

Denne tegning er tegnet af en syv-årig dreng, og den viser drengen selv i vandet, mens 
moderen solbader på stranden. Det er interessant, at det er barnets oplevelse af samværet på 
stranden, hvor der ikke er en forventning om, at moderen vil være i aktivitet sammen med 
ham. 

Eksempler på aktiviteter, der nævnes af børnene, er “svømme”, “ride”, “spille spil”, ‚”fiske”, 
“stå på jetski” eller “komme i Legoland”. Men også mere frihed i forhold til dagligdagens 
regler “at være længe oppe”, “at se cartoon network” (som er forbudt hjemme i dette barns 
familie DK1) og “spise is”. 
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Illustration 5.2: Bon-Bon-land  

Denne 7-årige dreng har valgt at tegne Bon-Bon-land med vandrutschebane, vandbane og 
karrusel. Der kan han meget godt lide at komme hen i ferien. 

 

Illustration 5.3: Fisketur 

Denne 7-årige pige har tegnet sig selv i færd med at fiske. 
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Som nævnt i artiklen af Jurowski and Nickerson (2001) synes oplevelser, der ikke bare skal 
ses, men også kan fornemmes af andre sanser, at være vigtige for børn. Dette går tydeligt 
igennem børnenes kommentarer til den gode ferie i interviewmaterialet. Mange børn nævner, 
når de bliver bedt om at fortælle om den skønneste ferie, de har været på, at der var vand eller 
hav, at de kunne bade eller svømme. Vandet en sanselig oplevelse, lige som sandet, som dog 
mere nævnes af forældrene til småbørnene. En tysk 4-årig pige (D5) fortæller, at hun 
foretrækker sandet på stranden frem for i sandkassen, fordi det er blødere. Et andet eksempel 
på, at andre sanser end synet er vigtigt, nævnes af en tysk-afrikansk pige (10 år, D9): 

“Als ich in Kenia war, da war ich fünf Jahre alt, und wir waren bei so einer Giraffen 
farm, oder so, und da durfte man die Giraffen füttern, und das hat sich ganz gut 
angefühlt, die hatte eine lederne Zunge. Das war ganz witzig. Das war schön” (Pige, 
D9). 
 

Det, hun husker, er noget meget sanseligt nemlig fornemmelsen af giraftungen på sin hånd.  

“Rutchebanen” nævnes også af især drenge, og suget i maven må også betegnes som en 
sanselig oplevelse. En tysk dreng fortæller om at stå med ryggen mod vinden ved den danske 
vestkyst: 

“Spass macht mir mich gegen den Wind zu lehnen, weil… weil, da denkt man, man hat 
hinter sich eine Wand, oder so” (Dreng, D6). 
 

En del især mindre børn nævner dyr, når de fortæller om ferieminder (fisk, krabber, heste, 
giraffer, slanger, mv.). Det synes børnene at finde interessant, måske også fordi det kan ses 
som sanselige oplevelser ved, at man kan røre ved dem, og at dyrene kan have stærke lugte.  

5.2.1 Småbørn 
Småbørnene sætter deres præg på ferien med krav til søvn, måltider, plads til at røre sig på og 
bestemte aktiviteter:  

“Det bliver mest med legeplads, hvis der er det, og vand og lege i vand og sand. Skovl 
og spand – det er lige deres alder nu” (Mor til børn på 3½ og 1½, DK6).  
 

For småbørnsfamilierne bliver ferien således meget på børnenes præmisser, med andre ord: 

“…am meisten geht es um sie [Datteren]…Das sie sich erholt, und dass wir es relativ 
stressfrei haben” (Mor, D7). 
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Familien D7 fortæller om en dejlig ferieoplevelse ved stranden: 

“es war sehr schön die Zeit dort, weil man hat richtig gemerkt, wie es ihr gut tut, und 
wenn sie so auf dem Strand rumtoben konnte, im Sand, das hat ihr unheimlich viel 
Spass gemacht, […] nach den zwei Wochen, sie war völlig ruhig und total 
ausgeglichen, die hat sich da wirklich pudelwohlgefühlt, einfach schön das auch zu 
sehen und zu erleben” (Far, D7). 
 

De fleste forældre accepterer fuldt ud, at det er på børnenes præmisser, og nyder, når 
småbørnene er veltilpas og afslappede. Enkelte forældre føler imidlertid, at småbørn kan være 
en hæmsko for, at de kan få opfyldt deres behov i forbindelse med ferien, og i begge 
landestudier ses det som krævende at holde ferie med de små børn. Som denne tyske mor 
udtrykker sig om ferie med børnene nu i forhold til, da de var mindre: 

“Sie sind selbstständiger, man muss nicht mehr mittags schlafen…und kann einfach 
auch so irgendwo hinfahren, dann wird unterwegs was gegessen. Wenn sie so klein 
sind, dann muss man immer gucken, hast du alles mit, und dann must du das warm 
machen, und dann musst du dies und das, also, die haben so ihre bestimmten Zeiten” 
(Mor, D16). 
 

Ferie med småbørn er for denne tyske mor nærmest ikke besværet værd på grund af de 
omsorgskrav de stiller, og dette synspunkt genfindes i enkelte af de andre interviews med 
småbørnsfamilier. 

Et andet eksempel herpå var, da familien DK5 sidste år var ude at flyve med deres 1½-årige 
søn. Moderen fortæller:  

“han tog det fint nok som sådan, men der skulle ligesom ske noget, han kunne ikke bare 
sidde der og ingenting gøre […] så han begyndte jo at lege sine temmelig larmende 
lege, altså at smide rundt med sin pude og sut, som landede ved passagerne bag os […] 
så det endte med en kæmpe diskussion. Det var de ikke særligt begejstrede for” (Mor, 
DK5). 
 

Familien D7 søger frem for alt “Ruhe” i deres ferie, selvom “dann mal wirklich Ruhe zu 
haben mit einem kleinen Kind, das ist natürlich auch nicht gegeben” (far D7), og en far (D2) 
siger: “Urlaub […] hat auch viele Seiten, die anstrengend sind, die Unruhe machen, die 
aufreibend sind”. 
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Et andet eksempel er fra familien DK6, hvor børnene er 1½ og 3 år, og som moderen selv 
benævner “krudtugler” (under interviewet fløj de rundt som hvirvelvinde og kaffen flød, og 
der blev tuschet på borde osv.). Moderen fortæller: “Vi havde en rigtig, rigtig god oplevelse, 
da vi var i Lalandia med dem [børnene] der”. “Hvad var der godt ved det?”, spørger 
intervieweren. “De blev simpelthen så trætte” svarer moderen. Det er interessant, at det 
moderen spontant nævner, når man spørger, hvad der var godt ved den gode oplevelse er, at 
det var, at børnene blev trætte. Det lyder som om børnene faldt hurtigt i søvn efter en aktiv 
dag i Lalandia, og forældrene fik en rolig (velfortjent) aften bagefter.  

Moderen uddyber om Lalandia-turen, som hun fandt meget børnevenlig og egnet til små børn:  

“De havde så mange oplevelser i vand. Der var jo også, hvor man kunne støbe lys, og 
man kunne lave boller og man kunne lave bolcher, og de havde virkelig lavet en masse 
småting, som børnene lige kunne være koncentreret om i et kort stykke tid, og så havde 
de været med til det, og syntes det var spændende. Og så var der jo legeland inde ved 
siden af, hvor der var hoppepude og et stort hus med alle de der små kugler, hvor de 
hopper rundt i, og et helt loft bare med Legoklodser, så de sad jo og lavede Lego, 
og…der var mange gode ting” (Mor, DK6). 
 

Legelandet var et sted, hvor der var plads til børnene. De kunne og måtte røre og pille og 
bevæge sig, og de syntes det var interessant, hvad der var for dem. Det blev til en “rigtig, 
rigtig god oplevelse” (Mor, DK6) for småbørnsforældrene også.  

En anden mor nævner, at Bon-Bon-land er godt, fordi der er man ikke “på” hele tiden 
(DK10). 

Ferie med småbørn er hårdt arbejde, men få af vores respondenter overvejer at droppe det. En 
mor siger:  

“Det er godt nok besværligt, men det må man tage med. Jeg tror det er enormt vigtigt, 
at man er væk fra de daglige omgivelser i løbet af sommeren og ser noget andet og er 
sammen omkring nogle andre ting” (Mor, DK6). 
 

Enkelte mener, det er for besværligt til, at det er umagen værd at tage på ferie med en baby. 

Småbørnsforældrene oplever “at være på” (et udtryk som går igen) og øjeblikkene, hvor man 
kan slappe af, bliver værdsat højt. En mor (DK7) fortæller om en god oplevelse, de havde på 
ferien sidste år. Her gjorde de det til en vane at tage til stranden, når den yngste skulle sove, så 
forældrene kunne ligge og slappe af, mens den ældste legede med sand. De forberedte 
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hvilestunden med i forvejen at have smurt madpakker, så stunden kunne nydes optimalt. 
Småbørnsforældrenes unikke øjeblikke med afslapning huskes. 

5.2.1.1 Børnepasning 

Hvis samværet af og til kan være anstrengende, skulle man tro, at børnepasning på feriestedet 
var løsningen, men det er et meget følsomt emne, som langt de fleste forældre tager klart 
afstand fra. Enkelte har benyttet sig af det og kunne forstille sig at benytte sig af det, men 
opsplitning af familien på ferie kommer for mange ikke på tale. Mor (D16) siger “wenn 
Urlaub, dann zusammen, die ganze Familie”. Endda aktiviteter og træfpunkter skal kun 
benyttes, hvis børnene virkelig vil, men de fleste vurderer de aktiviteter, der præsenteres i 
f.eks. Træfpunktbrochuren positiv, og gerne - især i det tyske materiale - som noget familien 
kan gøre sammen. “Pasning” af børnene er et meget vanskeligt koncept og synes at være i 
uoverensstemmelse med de flestes ideer om den gode familieferie. En dansk mor siger: 

“jeg kunne ikke drømme om, at mine børn skulle passes, fordi vi skulle ud og opleve et 
eller andet, nej, der er jo sådan nogle charterrejser på sådan nogle familiehoteller, 
hvor der er en klub for børn, hvor den negative udvikling er, at børnenne bliver 
parkeret, og så kan forældrene lave noget for sig selv […] det tror jeg aldrig 
nogensinde vi kunne finde på” (Mor, DK1). 
 

eller en anden dansk mor: 

“Det er også lidt den der holdning, at når man har børn, så er man sammen med dem, 
når man har sommerferie. I stedet for at parkere dem i en børneklub. Det betyder ikke, 
at de ikke kan møde andre børn og lege med dem nogle timer i en swimmingpool” (Mor 
DK9). 
 

Opsummerende kan det siges, at familier med småbørn har brug for: 

• At børnenes fysiske behov kan opfyldes 

• At være sammen (men forældrene behøver ind i mellem et frirum) 

• At der er plads til børnene 

• Sand og vand 

• Sanselige oplevelser 
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5.2.2 Større børn 
Større børn begynder i højere grad at formulere krav og ønsker, men deres behov synes at 
være lettere forenelige med de voksnes behov om også at sidde lidt i fred og ro og slappe af, 
mens børnene gør noget på egen hånd. Familien DK1 og DK3, som begge har børn på 7 og 11 
år, giver udtryk for, at de prioriterer samvær med familien højt i deres ferier. Det er dog 
pudsigt, at når de beskriver en rigtig god oplevelse eller konceptet på en rigtig god ferie, så er 
det, hvor børnene er ude på egen hånd:  

“det gode ved campingferie er, at børnene kan gå ud at lege, de kan løbe ud at lege med 
andre børn, ikke også, og de kan komme hjem igen på et eller andet tidspunkt. Det er 
ikke sådan, at man skal følge dem et eller andet sted hen. Vi slapper af alle sammen, for 
det er frit, og der er masser af legekammerater også” (Mor, DK2). 
 

Ifølge mor DK3 er en rigtig god familieferie: 

“at der er nogle aktiviteter for børnene. Det er det der er alfa og omega, og det er det, 
der giver os afslapning […] Når der er masser af aktiviteter og børn, de kan lege med, 
jamen så hygger de sig, og vi mærker dem overhovedet ikke, og så slapper vi jo også af 
og kan gå hen og spille nogle ting, hvad vi også har lyst til” (Mor, DK3).  
 

Hvis børnene er godt optaget af legekammerater eller aktiviteter som f.eks. legeplads, 
fungerer det godt: “die sind nicht auf uns so fixiert” (Mor, D14), så kan forældrene slappe af 
og være i fred. Hvis børn er godt optaget og leger uden forældrene er “på”, så opfattes det 
som positivt. 

Som en far udtrykker det: “Das ist jetzt auch schön, wo er schon ein bisschen älter ist, das 
man ihn dann auch lange Zeit gar nicht sieht; also, nicht weil man ihn nicht sieht, aber dass 
er sich alleine beschäftigen kann.” (Far, D1) og suppleres af sin kone: “[…] Ja, dass man 
nicht noch selber die Animation machen muss” (Mor, D1). 

Men samvær søges også - det forekommer meget centralt - og når samværet fungerer, er det 
noget, som huskes og nævnes af familien. Fælles oplevelser og aktiviteter opleves som en 
katalysator for det gode samvær. Måske af denne grund er oplevelser og aktiviteter helt klart 
en del af børnefamiliernes ferieopfattelse. Her er der mulighed for at kombinere børns og 
voksnes behov, når de oplever noget sammen eller f.eks. spiller eller leger sammen, der er 
aktiviteter, der ofte nævnes. En far fortæller om en tur i Legoland:  

“Ja da kann man im Legoland einen Tag verbringen, als Erwachsener und als Kind, da 
haben wir alle was von irgendwie, da würde ich auch direkt von hier mal einen Tag 
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hinfahren. Und auch alle die ich nun kenne, die sind begeistern davon! […til 
teenagersønnen] auch als du grösser warst waren wir ja wieder da. Das ist einfach toll, 
nicht” (Far, D14). 

En god oplevelse for familien D14 var, da faderen og sønnen sammen om natten tog op til et 
“spøgelsesarrangement” ved Hammershus på Bornholm:  

“Und da fand ich, auch er, das gut, auch Jons Kapel da unten, auch da rumklettern,… 
habe ich mich schon gewundert, auch das er da mit mir abends um elf da hingefahren 
ist, das war sein Wunsch, da war schon romantisch irgendwie” (Far, D14).  

Turen om natten op på Hammershus, der blev en tæt oplevelse mellem far og søn - som ellers 
er begyndt at have svært ved at finde tætheden - huskes af begge som noget særligt. 

Familien D14 vil gerne f.eks. besøge svømmebade, som er udover det sædvanlige:  

“Solche Sachen, wo die dann auch wirklich Spass dran haben, nicht […] so bestimmte 
Sachen, nicht […] wo man dann auch abends sagen kann: ’Mann, das war aber toll’, 
wo man hinterher noch drüber redet, nicht” (Far, D14).  

På denne måde bliver oplevelsen noget, som samler familien og bagefter genererer positiv 
snak i familien.  

Det ses som positivt, at børnene husker oplevelsen eller ferien og bliver ved med at snakke 
om det - at det gjorde indtryk, og at man kunne blive f.eks. på attraktionen længere, end man 
havde troet, fordi børnene var optagede af det. Det var en god oplevelse og man fik noget for 
pengene. 

“Dieses grosse Nordsee-Museum, mit Krebsen und allem und da reden sie noch von, 
hat sie sehr beeindruckt die beiden […] Haben wir auch nicht gedacht, aber wir haben 
uns unheimlich lange drin auggehalten […] da möchte er wieder hin. Das fand er gut” 
(Mor, D10). 

Fælles oplevelser på stranden fremhæves som gode øjeblikke, især af tyske familier i 
undersøgelsen, hvor far og børn hygger sig med sandslotte og drager.  

At finde nogle at lege med for børnene nævnes især af de tyske familier som et problem, men 
det nævnes også af enkelte danskere, især med hensyn til sommerhusområderne. Familien D6 
vælger ofte at tage en klassekammerat med hjemmefra til deres 10-årige søn, når de holder 
ferie i Danmark for at undgå problemet. 
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Sønnen i familie D1 fortæller, at hans dejligste ferie var der, hvor han mødte en ven, men det 
er ikke noget, som altid lykkes for ham. Også i familien D14 har sønnen ofte haft problemer: 
“Da waren nur Kinder, die er nicht verstehen konnte und da hat ihm nicht so Spass gemacht” 
(Far, D14). Af nogle ses det som en løsning at rejse med familie og venner, som har 
jævnaldrende børn og dermed ikke være afhængig af, om det lige lykkes at finde en ven. Men 
det er lykken, når det lykkes:  

“Er ist gerne sportlich unterwegs und freut sich dann, wenn er welche zum Fussball 
spielen hat. Den die ersten Tage ja auf Bornholm, hatte er welche, dann ist er abends 
um 11 wieder gekommen” (Far, D14). 
 

For enkelte andre er det ikke noget problem f.eks.: 

“das ergibt sich oft auch so am Strand, wenn man da, wenn man da Kinder hat. Also, 
man fährt zu einer Zeit wo viele Kinder… und Kinder sind dann so unkompliziert, da 
geht, schon schnell” (Mor, D16). 
 

Familier med større børn har brug for: 

• At voksne og børn deltager i planlægningen af aktiviteter på ferien. 

• At møde andre børn. 

• Fælles aktiviteter, som kan være katalysator for gode oplevelser (der interesserer og 
begejstrer). 

• Fælles aktiviteter, som kan generere positiv snak under og efter ferien. 

• Luft til at gøre noget hver for sig. 
 

5.3 Voksnes behov 
Ferie efter at man har fået børn betragtes klart som anderledes: “Der ganze Anspruch an den 
Urlaub…So früher, da wollte man was erleben, was heute nicht mehr so wichtig ist” (Far, 
D14). En stor del af de voksne giver udtryk for, at deres behov er at være sammen med 
børnene. “En god ferie det [er…], at man kan mærke, at man hviler i sig selv sammen med 
børnene, og de ting som de gerne vil i forhold til deres alder” (Mor, DK 6). 

En mor fortæller, om hvad hun søger i ferien: “Das ich meine Entspannung finde, dass die 
Kinder gut versorgt sind und auch Spass dran haben, und nicht dauernd am nörgeln sind 
jetzt” (Mor, D11). Det er godt, når børnene ikke kværulerer/kritiserer - det gør de altså også 
indimellem, og så går det udover den gode stemning. 
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Når forældrene skal sige, hvad de selv søger i ferien, nævner både mødre og fædre “at slappe 
af” og “komme væk fra hverdagen” og tyskerne “entspannung” og “erholung”. D11 (far) 
siger: “Entspannung ist das richtige Wort. Wenn die eingetreten ist, war der Urlaub gut”. 
Afslappelse er noget “der indfinder sig” og er afgørende. Der synes at være en forskel på de 
danske informanters brug af “at slappe af” og “Entspannung” og “Erholung”, hvor det danske 
udtryk synes at betyde “lave ingenting”, i det tyske “Entspannung” mere er noget med 
langsomt at “blive afslappet” og “Erholung” “at koble fra”. I den tyske version kan dette godt 
kombineres med aktiviteter med børn, mens “at slappe af” på dansk indebærer, at børnene er 
godt optaget. 

Især tyske forældre giver udtryk for, at man godt vil være længere tid af gangen ét sted, 
hvilket stemmer overens med observationer gjort i turisterhvervet. Man synes om at lade roen 
falde på sig. Det udtrykkes f.eks. af en mor: “irgendwo bleiben können, und dann auspacken 
und da sind wir” (Mor, D9). 

Men mor og far har ikke altid de samme ideer om, hvad der er “god” ferie. I flere familier vil 
mor sydpå og far nordpå, og det betyder for én af disse familier, at de bestemmer sig i sidste 
øjeblik, fordi faderen ikke tager initiativet og moderen til sidst sætter ham kniven på struben, 
når de må tage, hvad der er tilbage. Dette fik en gang den konsekvens, at deres “last minute”-
billet til et afrikansk land var så sent bestemt, at familien måtte sidde hele den første uge på 
hotellet og vente på, at vaccinationerne virkede. I andre familier er man uenige, om det skal 
være sommerhus eller “all-inclusive” på grund af madlavningsproblematikken, og i atter 
andre familier er faderen mere til den “rough” og aktive ferie, mens moderen hellere vil sole 
sig.  

5.3.1 Fædres behov 
Fædre vil også gerne slappe af, men det skal være i kombination med aktivitet. En far 
fortæller, om en ferie i sin brors sommerhus, hvor tiden stod for stille:  

”Der var der intet planlagt, vi har jo altid haft et eller andet, vi skulle i løbet af dagen, 
men der var intet planlagt. Det eneste, der sådan set var sikkert, det var, at P1 den kørte 
i baggrunden. Også skete der ingenting og det var lige ved at være… Hvis jeg skulle 
have været der flere dage, så skulle jeg have planlagt et eller andet, fordi det gik lidt for 
langsomt. Men en kombination af vores hektiske børneferie og så P1 ferien, det kunne 
være dejligt, og det tror jeg faktisk, at det er det, vi kommer til at forsøge i år. Altså 
hvor der er tid til at sætte sig ned med en bog, hvis det er det, man har lyst til, fordi vi 
har masser af bøger i vores hverdag, men det er ikke nogle, man sådan læser for sjov, 
eller fordi man har lyst” (Far, DK2). 
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Der synes at være en balance mellem hvile og aktivitet, som skal findes. 

Aktiviteter, som nævnes i interviewene, som fædrene godt kunne tænke sig, er f.eks. golf og 
at løbe, og de tyske fædre taler om at bygge sandslotte og sætte drager op. Nogle fædre i 
undersøgelsen giver udtryk for, at der godt må være lidt mere “action” end mødrene synes at 
have behov for (D1, Dll, DK2, DK5 blandt andre). Et eksempel er en far, der siger:  

“Det er nok aktivitets-genet, der gør, at der skal ske noget. Og det må gerne være 
fysisk. Det er ikke altid, det er nok bare at gå en tur. Jeg tog løbetøj med sidste gang, vi 
var på ferie, og jeg løber aldrig, når jeg ikke er på ferie, men jeg havde måske inderst 
inde en idé, om at det bliver nok for kedeligt på et eller andet tidspunkt, og jeg bliver 
nødt til at gøre noget selv så, hvis ikke der er andre, der vil med […] der var jo hele 
tiden skrig og skrål med sådan en flok unger” (Far, DK2). 
 

Men fædrenes “aktivitets-gen” betyder også, at de godt gider at gøre noget med børnene. I 
familien DK8 savner børnene ikke fjernsynet, når de er i sommerhus: “De har ikke lyst til det 
på samme måde [som hjemme], for de ved, at hvis de siger ’far, skal vi spille badminton?’, så 
er de næsten 99% sikre på, at han vil sige ja, når vi er i sommerhus, og det har de jo fundet 
ud af. Og det er der nok ikke tid til, når vi er hjemme” (Mor, DK8). 

I det tyske materiale synes der at være en tendens til, at faderen træder mere i karakter som far 
end han er i hverdagen (jf. kapitel 3 om synet på hvem, der skal tage sig af børnene i 
hjemmet), og at den tyske far måske i højere grad end den danske far, er den legende far i 
ferien. Dette stemmer overens med observationer gjort i det danske turisterhverv, hvor der er 
flere, som påpeger, at den tyske far er mere tilbøjelig end den danske til at tage barnet i 
hånden og deltage i skattejagter og andre aktiviteter. Flere tyske fædre beskriver, at de gerne 
vil bygge sandslotte og sætte drage op, og at det i øvrigt lige så meget er for deres egen skyld 
som for børnenes. 

Den legende far er illustreret på denne tegning af en tysk pige på 11 år. Mor er igen i hvile og 
soler sig på stranden, far og børn er i fuld aktivitet på stranden. Tegneren selv er i vandet. Der 
er spredt legeredskaber over et stort areal, et gigantisk sandslot er bygget og en stor drage er 
sat op, som far holder. 
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Illustration 5.4: Far og børn i leg, mor i hvile 

Familien DK3 har erkendt at der er forskellige behov for mænd og kvinder og har integreret 
det i deres fælles ferie med venner: 

Mor: “I var da ude og se Ferrari-fabrikken, Farraribiler, ikke også?” 
Far: “Og Lamborghinimusset og sådan noget. Det var så fordi vi tog en mandetur der, 
og så tøserne [konerne] de tog en shoppetur, så knægtene de tog jo så med os ned og se 
de biler der selvfølgelig, og pigerne de tog så med ud og kigge på noget tøj og noget” 
(DK3). 
 

Fædres behov er: 

• Slappe af, “Entspannung”, “Erholung” 
• Mere action end deres koner (fysiske aktiviteter, som f.eks. løb og -- især de tyske -- 

sandslotte og drager)  
• Mindre til sol og at lave ingenting 
• At lege med børnene (især de tyske) 
 

5.3.2 Mødres behov 
Hvad angår mødrenes behov, kommer de forskellige kønsrollemønstre i Danmark og 
Tyskland frem i interviewene. Der er en del tyske kvinder (men også enkelte danske), som 
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erklærer, at de ikke eller helst ikke vil lave mad i ferien. En enkelt tysk mand laver mad i 
ferien, ingen tyske mænd synes at hjælpe til i hjemmet med madlavningen. I den danske 
sample er det få mænd, som ikke laver mad til daglig og i ferien. Især i de danske interview 
kommer det frem, at man så til gengæld tager det lidt let - der bliver grillet meget - det ses 
som et “mandejob”, og der er en del pastaretter på bordet i sommerlandet, også i de tyske 
familier.  

Moderen i familien D1 erklærer, at sommerhus er ikke ferie for “die Hausfrau”. 
Sommerhuset tæller ikke som “so richtig wegfahren” for moderen, men det gør det for 
faderen: “Na ja, für ihn [faderen] ist es auch Urlaub in Grömitz [hvor de har sommerbolig]. 
Aber für mich ist das nicht so viel Urlaub in Grömitz [griner]. Das ist eigentlich wie hier zu 
Hause, nur mit Ortswechsel.” 

Ikke alle ser dog det at lave mad som et problem i f.eks. sommerhus. Moderen i familien D11 
har ikke noget i mod at lave mad i sommerhuset: “irgendwie bin ich da auch entspannter, 
wenn ich da essen mache, ich muss nicht so […] hetzen, ja, ich fühle mich entspannter, also”. 
Det gode er, at man ikke behøver at gøre så meget: “man steht ja doch später auf, man 
frühstückt länger, von daher fällt meist schon das Mittag weg, oder man isst irgendwie eine 
Kleinigkeit so am Strand'. Hun føler ikke, at man absolut skal gøre noget hele tiden, kun lave 
lidt mad, springe frokosten over og nette lidt om morgenen: 

“Man macht ja sowieso nicht so viel, auch so, man macht morgens die Betten und 
räumt so ein bisschen auf, aber man macht ja nicht so wie hier, dass man dann jede 
Ecke putzt und dann Fester putzen muss, Gardinen waschen, oder sonst irgendwas, 
also, man hat nicht so diesen Druck dahinter, dass man dauernd etwas tun muss” (Mor, 
D11). 

Det pres, hun omtaler, til at være flittig med rengøring og madlavning i hverdagen, går ikke 
igen i de danske interview, hvor der er en større tendens til, at mændene tager en del af 
husarbejdet, og forventningerne muligvis er lavere. Hun står for husarbejdet lader det til, men 
nyder det mere uformelle ved at være afsted frem for hjemme, hvor der stilles (hun selv 
stiller) højere krav til husmorindsatsen. 

Moderen i familien D14 ser det ikke som det helt store problem at lave mad i ferien men nød 
et ophold i Tyrkiet, hvor alt var inklusiv: “Deswegen finde ich das natürlich recht angenehm, 
wenn wir jetzt dieses All-Inclusive… Bis jetzt, also vorher war es ja so, dass wir in einer 
Ferienwohnung, ich natürlich gekocht habe, aber eigentlich dann immer einfach.” (Mor, 
D14). 
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Det er “naturligvis” hende, der laver mad. Moderen i familien D10 siger, at det kan være rart 
at gå ud at spise: “Das ist dann natürlich auch ein Vorteil. So für die Frau jetzt. Das ist 
natürlich”. 

I de danske familier synes der at være en større tendens til, at mændene deltager i de huslige 
pligter, og at man i øvrigt tager det lidt let. Adspurgt om madlavningen ikke er et problem, 
svarer faderen i familien DK1: “Nej, det tager vi også meget afslappet, og det er vi meget 
fælles om…det er ikke sådan de vilde kulinariske oplevelser vi laver”. 

Danske kvinder nævner i høj grad “samvær med børnene” og “at slappe af”, mens tyske 
kvinder i høj grad nævner “Entspannung” og “Erholung” og “Ruhe”. Det fornemmes, at 
danske kvinder pointerer kraftigere end de tyske i undersøgelsen, at de gerne vil være sammen 
med børnene i ferien. Dette kan kobles med, at en større del af tyske kvinder - også i denne 
undersøgelse - i forhold til danske kvinder er hjemmegående eller deltidsarbejdende. 

At sole sig er et behov der nævnes af mange kvinder. Og det skal for moderen i familien D3 
helst foregå i fred og ro:  

“Ich bin halt nun ja ein Typ, der den ganzen Tag am Strand liegt, eigentlich am liebsten 
ununterbrochen […] die [far og enebarnet på 5 år] gehen halt immer so auf Tour, dann 
gehen sie mal da gucken in den Spielzeugladen oder auf den Spielplatz oder ein Eis 
essen, weil er ist nicht der Typ, der den ganzen Tag am Strand liegt, dann sitt er mit ihr 
im Wasser und baut dann irgendwann oder mit dem Schlauchboot, das machen die 
beiden halt immer. Ich guck halt immer zu, pass auf dass alles richtig läuft” (Mor, D3). 

I modsætning til frasen om “at hvis bare børnene er glade, er forældrene glade” sætter en 
dansk mor ord på, hvad hun godt kunne tænke sig i ferien. Hun forklarer: 

“Men der kunne jeg også godt tænke mig, at der skulle tænkes lidt på de voksne nogle 
gange. At der måske var en skønhedsbehandlingshalløjsa, som tog en time og ikke 
kostede det vanvittige. […] men det synes jeg, der bliver tænkt alt for lidt på i Danmark. 
At individet godt må blive plejet. Det er ligesom om, at hvis man skal det, skal man på 
Skodsborg kurcentral med sine veninder. Der bliver ikke gjort noget for den enkelte. 
Om det så er fodmassage eller nakkemassage eller hvad det er. Det synes jeg godt, man 
kunne gøre. Og specielt også når man tænker på børnefamilier, så lever man en presset 
og stresset hverdag, i hvert fald hvis man har det job, som vi har, og som mange af dem, 
vi kender har, så har man godt at gøre lidt for sig selv også. Og det kan være mændene 
har lyst til at spille squash eller hvad ved jeg en time, men jeg kunne godt tænke mig 
nogle gange bare at ligge, og at der så er nogen, der gør noget rart” (Mor, DK9).  
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Af andre særlige ønsker hos mødrene nævnes fitness, at læse og at shoppe f.eks. “Ich stöbere 
unheimlich gerne durch die Secondhand Läden” (Mor, D11). Om den gode ferie med plads til 
frihed for moderen fortæller en mor:  

“schöner Ort, gute Unterkunft, Wetter gut, alle gesund, Strand aber das es auch eine 
nette Einkaufsmöglichkeit gibt, so das man auch mal bummeln kann, für mich auch 
einfach mal so gucken, mal was anderes. Das mein Mann dann die Kinder nimmt, das 
ich mal, das man auch mal ins Kino gehen kann…” (Mor, D16). 

Mødre vil: 

• Slappe af, “Entspannung”, “Erholung”, “Ausruhen” 

• Være sammen med børnene 

• Sole sig 

• Shoppe 

• Gøre noget for sig selv: for kroppen (fitness eller anden kropspleje) eller sjælen (f.eks. 
læse). 

 

5.4 De gode oplevelser familien sammen  
Der kan som nævnt være forskellige oplevelser mellem børn og voksne af hvad en god 
oplevelse er. At man søger noget forskelligt, som nævnt ovenfor, kan give sammenstød 
mellem voksne og børn. En far (D9) fortæller om, hvad han søger i en ferie: 

Far: “Für mich muss es ein intensives Moment geben, wo ich total gebunden bin in dem 
Moment, dass ich denn, ‘aha, Das ist es!’, nicht, Also, letztens, als wir Skifahren waren, 
das war schön nachts um neun, das ist erhellt, und wir frieren, ja , beide, aber das war 
so toll! Ja, die ganzen Leute so runter gehen und die mit dem Lift hochkommen und wir 
zittern da , nicht, aber ich hatte gedacht, das ist so schön, das ist so schön” 
Datter: “Langweilig”. 

Faderen beskriver noget filosofisk, en intens oplevelse, og datteren kvitterer med “kedeligt”. 
Selvom pigen er 10 år og deltager i feriebeslutningerne, er der ikke megen forståelse for 
forældrenes behov endnu. 

Selvom samværet ind i mellem kan være lidt opslidende, vurderes det at gøre noget sammen, 
at opleve noget sammen som familie som vigtigt. Det kommer blandt andet til udtryk hos 
familien D15: 
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“Also, das [at spille spil sammen børn og voksne] das finde ich auch ganz wichtig, weil, 
das ist auch witzig, dass man im Urlaub den Fernseher überhaupt nicht vermisst, oder 
solche Sachen. Und ich finde eigentlich auch wichtig, überhaupt so dieses, dass man in 
Familie irgendwas macht, also sich irgendwas anguckt, oder irgendwelche Ausflüge 
auch macht”. (Mor, D15). 

5.4.1 Indholdet i de fælles oplevelser 
Men hvad er så indholdet i disse fælles oplevelser? Kulturrejsemål og museer figurerer ikke 
meget i interviewmaterialet. Få familier nævner museer – akvarier nævnes dog uopfordret 
som en positiv og relevant oplevelse af en del familier. Familien DK1 nævner marinemuseet i 
Aalborg, hvor de meget overraskede fortæller, at deres 7 og 11-årige børn faktisk syntes, det 
var spændende. Familien DK5 fortæller om en tur på HC Andersen museet med deres 
småbørn, som gik rimeligt, selvom forældrene ikke fik tid til at læse alle de plancher, de 
egentlig gerne ville. 

Venedig er ikke for datteren (D9) mener forældrene:  

Far: “alte Gebäude, alte Männer, alte Kirchen, und all so was, was Kinder nicht 
interessiert, ein bisschen seichtes Wasser und im Bötchen sitzen, das ist uninteressant”. 
Mor: “Und Museum sind sehr langweiling, wenn sie nicht entsprechend… es gibt auch 
schöne Museen aber man muss dann...” 
D: “Freundin dabei haben!” 
M: “darauf dann vorbereitet sein, nicht.” 

Museer synes at have nogle fordomme i mod sig, som kedelige og uinteressante for børn, men 
der er også en bevidsthed om, at nogle er mere børnevenlige. De museer, som nævnes positivt 
er museer, hvor børnene kan komme til at røre og gøre noget. F.eks. nævnes Ribe 
Vikingecenter (DK2), som noget helt særligt, fordi børnene f.eks. kunne lave trædyvler, 
hvilket optog dem længe, og hvilket de blev ved og ved med at vende tilbage til. Som nævnt 
omtales flere af akvarierne også som særligt gode, fordi der også er noget, børnene kan 
komme til at røre ved (f.eks. klap en fisk). 

5.4.2 Den gode stemning 
Et træk, som synes at gå igennem de gode oplevelser og oplevelsen af gode øjeblikke er “Den 
gode stemning”, hvor alle er positive og glade. Måske derfor er “Spass” og det at være 
“opslugt af noget” eller “fordybet i noget” så vigtigt: man kan ikke være sur og have det sjovt 
samtidigt, og man kan ikke være opslugt af noget og være kritisk og negativ samtidig. “Sjov” 
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er et ord, som meget hyppigt nævnes som værende vigtig af tyskerne. Et eksempel på, hvad 
“Spass” kan dække over, kommer fra familien D11. De synes alle, at “Tarzanbanen” i ét af de 
danske sommerlande er virkelig sjov. Faderen siger: “Das ist wirklich mit wenig ein toller 
Spass”, og moderen er enig “Da habe ich noch am meisten Spass! (griner)”. Faderen 
forsætter: “Wir haben immer extrem viel Spass, also diese Freizeitsparks sind süss gemacht. 
[…] Wie dieses Faarup Sommerland”. 

Især én familie studser selv over, at de på mange af deres feriebilleder spiser is (D16). Is-
situationen synes at være det ultimative harmoniske øjeblik. Nogle familier nævner, at de 
spiser is flere gange om dagen på ferien. Når der spises is, er hele familien samlet, børnene 
falder ned og får noget, de godt kan lide og selv kan vælge, sukker indtages, og den gode 
stemning genoprettes. 

Is interesserer børn. En pige får under præsentationen af feriecenterkataloget øje på en dreng 
med en meget stor is, og siger: “Oh Gott, guckt mal das Riesen-Eis da, oh Gott! – Oh, schön” 
(Pige, D9). 

Øjeblikke, som da spækhuggeren plaskede vand op på publikum, så alle blev våde (D2), 
bringes op af en dreng på 6 år, eller da børnene lavede glidebane af pressening med vand på 
ved sommerhuset (et billede som er udvalgt som et af de bedste af moderen i DK2), eller når 
hele familien kunne slappe af på stranden, mens mindste-mand sov, og den næstmindste var 
optaget af sandleg (DK6) er eksempler på situationer som nævnes som helt særligt 
mindeværdige. Det synes alt sammen at være momenter, som ligger ud over turismefremme 
aktører og turisterhvervs indflydelse, og nærmere noget tilfældigt eller noget familieinternt. 
Børnenes leg på presseningen blev netop af familien rost for at være ukommercielt og kreativt 
fundet på. 

Især overraskelsen, det spontane, mer-oplevelsen, følelsen af at være heldig går igen i 
fortællingen om de gode øjeblikke. Et eksempel er fra familien D9 fra en færgeoverfart, hvor 
nogle andre passagerer pludselig fandt instrumenter frem og begyndte at spille helt spontant: 
“solche Momente, die sind also faszinierend, ja. …Wenn der Moment dann also insgesamt 
faszinierend ist. Und dann sagt man sich, also, wir haben unheimliches Glück” (Mor, D9). 

Faderen i familien D9 fortæller om en sommeroplevelse, de havde i byen, hvor de sad og 
grillede, alle var gået, og det var skønt:  

Far: “und dann ging der Mond hoch, rot, roter Mond, und dann..”  
Datter: “Oh ja, das war schön”.  
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Far: “…war alles ruhig, wir sassen eine halbe Stunde nur und haben drauf geguckt. 
Vier Erwachsene, zwei Kids, haben auf den Mond geguckt, als der hoch rot ging, und 
das war sehr schön, das bleibt haften, das wird eingebrannt irgendwo” (D9). 

Her fortæller faderen om, hvordan den gode fælles oplevelse “brændte sig ind i dem”, hvilket 
understreger at “den gode oplevelse” er noget intenst, og noget man bærer med sig fra ferien. 

Den gode stemning under ferien opnås gennem forhandling mener moderen i familien D9. 
Hvis børn og voksne i familien får lov at bestemme lidt går det bedst:  

“sie [datteren] bringt also auch, ganz oft, wirklich sehr kreative und auch umsetzbare 
Vorschläge, also, da sind wir auch dankbar oftmals. Und ich meine, natürlich ist es 
auch so, wenn der Vorschlag dann auch von ihr gemacht worden ist, dann ist natürlich 
auc die Umstezung und die Begisterung natürlich ganz anders, als wenn wir dann den 
Urlaub ihr jetzt aufzwingen würden” (Mor, D9). 

Dette er klart en holdning, som deles af mange respondenter, og ordet “kompromis” optræder 
i mange interview. En pige fortæller: “Also, wir machen so manchmal einen Tag, also einen 
Tag machen wir was wir wollen, und den anderen was unsere Eltern wollen” (Pige, D8). 

Hvordan ved man om ferien eller aktiviteten har været vellykket eller ej? I forhold til børnene 
synes der at være en række uskrevne succeskriterier, som forældrene i interviewene refererer 
til. Det er vigtigt, at børnene er begejstrede, mens de er på ferie, men også at de taler om det 
bagefter både på ferien men også efter. 

En tysk mor fortæller: ”Dieses grosse Nordsee-Museum, mit Krebsen und allem und da reden 
sie noch von, hat sie…hat sie sehr beeindruck die beiden [sønner på det tidspunkt 2 og 7 år], 
ja. Also, so was”(Mor, D10). 

Det må gerne have været noget, børnene er gået op i, at de har været opslugte, eller har syntes 
det var skægt.  

Familien DK8 fortæller, at deres tre sønner skal have gode og glade minder med fra ferien. 
Det defineres som: “at de ikke sidder i bilen på vejen hjem [… ] og siger “Det er godt, at vi 
skal hjem nu, for det var godt nok kedeligt! At de måske hvis vi har været et sted henne, og de 
falder i søvn i bilen med det samme, så ved vi at det har været godt, for nu har de brugt al 
deres energi og krudt på det her” (Mor, DK8). 

En far synes, at der til et godt og børnevenligt feriested hører, at: 
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“das noch was für Kinder angeboten wird, und nachher, das nicht nur reine Animation, 
aber…(…) Das die auch was gemeinsam was basteln mit bezug zum Urlaubsort haben, 
soche Geschichten sind auch…” (Far, D16). 

“Reine Animation” må forstås som aktiviteter, hvor der ikke er substans, med kvalitet og 
læring. Han giver selv et eksempel på god underholdning fra den tyske ø, Föhr, hvor der var 
godnathistorier for børn ved 18-tiden, og forældrene imens kunne spadsere en tur, og en 
cirkus workshop, hvor børnene måtte være med i cirkus og opføre noget. “Ren 
underholdning” nævnes også af danske respondenter som noget negativt: der må godt være 
noget indhold i underholdningen, hvilket kan kobles sammen med synet på legende læring og 
dannelse i bred forstand ud over det skolemæssige, og bevidstheden om at børnene senere skal 
præstere noget i skolen. At børnene skal have leg og sjov, gennemsyrer dog interviewene. 

Ordet “basteln” dukker op flere gange i de tyske interview, som en konstruktiv beskæftigelse. 
Flere tyske børn henter under interviewene ting, de har lavet kreativt under ferierne 
(hjemmestøbte lys, keramikting) og danske og tyske børn fortæller om, at de har lavet bolcher 
og slikkepinde selv i sommerlandet. Dette synes at vurderes meget positivt som beskæftigelse 
af både voksne og børn. 

Understregningen af betydningen af “plads til børnene”, og at “børnene kan komme til at 
røre og pille” i mange interview, kan ses som en forbindelse til vægten på begrebet 
“austoben”, som også dukker op flere gange i interviewene. Stranden ses netop som egnet for 
børn i alle aldre, fordi små- og større børn her kan gøre, hvad de vil uden at komme noget til 
og uden at genere andre eller ødelægge noget.  

En sikker succes er for enebarnsfamilien at tage en legekammerat med hjemmefra: “Das 
jemand zum Spielen da ist, und dann ist einfach der Urlaub, egal was man dann macht, ist 
immer sicher, nicht also gesichert, da macht’s immer Spass” (Mor, D9). I denne familie 
udsættes den gode stemning for en prøvelse, hvis datteren keder sig eller kræver 
voksenkontakt hele tiden. 

5.4.3 Forventninger 
Som en far (D11) udtrykker det, handler vurderingen af, om ferien har været vellykket eller 
ej, om hvilke forventninger man har til den. Hvis man får mere, end man har forventet, bliver 
man glædeligt overrasket. Hvis man får mindre, bliver man skuffet. F.eks. feriehusenes 
kvalitet eller mangler kan være kilde til en sådan glæde eller skuffelse (D11), (især hvis 
indretningen af feriehuset er personlig, ses det som et plus, modsat hvis den er upersonlig) 
eller en attraktion, man har betalt penge for at komme ind at se, hvor man så f.eks. tilbragte 
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meget længere tid, end man havde forestillet sig, at man ville (D10), fordi børnene måske var 
overraskende interesserede, eller meget kortere tid, fordi der ikke var meget at se. 

Et aspekt, om ligeledes kan give en oplevelse af merværdi, kan være – især for 
småbørnsforældrene - at restaurantpersonalet viste sig at være overbærende eller kom med 
små overraskelser til børnene. Mens det kan give et dårlig minde, hvis man fik “onde blikke” 
(hvilket flere tyske respondenter nævner om tyske restauranter). 

For en tysk mor er det først, når man kommer tilbage, det helt kan vurderes, om ferien har 
været som den skal. For hende er den gode ferie,når “das man erholt wiederkommt, das ist 
wichtig”.  

5.4.4 Den mislykkede ferie 
Den mislykkede ferie (eller mislykkede episode) kan være, hvis bilen går i stykker, og ferien 
bliver ødelagt, som f.eks. familien DK3 har prøvet det. Det kan være, når man føler sig snydt, 
at feriestedet eller ferieboligen er blevet fremstillet bedre og mere attraktivt i kataloget end 
den egentlig er. Det kan give skuffelser.  

En dårlig oplevelse kan være, hvis et barn eller en voksen er syg under ferien. Hvis et 
familiemedlem har det fysisk dårligt, opleves det som ubehageligt, og kan samtidig sætte 
begrænsninger for udfoldelsesmulighederne. Et barn nævner et maveonde i Italien som et 
dårligt minde. Et indbrud i ferielejligheden ødelagde stemningen i resten af ferien for en tysk 
familie, og barnet fik mareridt. 

Konflikter mellem børn og voksne er noget, man gerne vil undgå. Det er uforeneligt med den 
gode stemning. Faderen i familien DK4 siger ligefrem, at hvis de kommer hjem, og ferien har 
været fyldt med konflikter “så er vi mislykkedes som familie”. Det er en meget stærk 
udtalelse, som viser, hvor magtpåliggende det er at undgå konflikter. 

Overraskelsen kan være det som gør ferien eller en oplevelse til noget ganske særligt, men det 
kan også være det, som gør det til noget negativt. Et eksempel herpå er en familie, som i et 
ferieland prøvede en rutchebane, som var meget meget voldsommere, end de havde forestillet 
sig, og det nævnes af børn og voksne, som en meget ubehagelig oplevelse (D2). 

Det overrendte feriested eller attraktionspark ses af nogle respondenter som rædselsfuldt. 

En dansk familie fortæller om en ferie, hvor de følte sig isoleret og fanget i en lidt for lokal 
landsby i Portugal, hvor det blev for kedeligt for dem (DK10).  
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Blandt de tyske respondenter synes der især at være en bevidsthed om, at man selv har 
ansvaret for at “skabe” den gode ferie. Flere siger, at de ikke har haft en mislykket ferie, de 
har ikke villet lade dårlige oplevelser eller utiltalende overnatningssteder ødelægge ferien. 
F.eks. familien D6 oplevede et sommerhus, som var fugtigt og rædselsfuldt indrettet, men 
besluttede, at det ville de ikke ærgre sig over: 

“Ja, wir waren mit sehr netten Freunden da, das war sehr witzig. Wir haben das beste 
daraus gemacht, uns amüsiert. […] Und wir haben gesagt: das hat keinen Sinn, wenn 
wir uns jetzt hier hinsetzen, uns jeden Tag ärgern, […] man hat den ganzen Urlaub mit 
Galgenhumor genommen […] da würde ich nicht noch mal hinfahren, da muss man 
so... ich weiss noch nicht mal mehr wo das war, ich habe den fast gestrichen im Kopf” 
(Mor, D6). 

Flere tyske familier nævner, at hvis ferien udvikler sig for dårligt, fordi stedet eller vejret er 
for dårligt, så kører de. De tager ansvaret for ferien og tager til et andet sted, i stedet for at 
lade ferien ødelægge. Dette stemmer ligeledes overens med observationer gjort i erhvervet om 
tyske turister. 

Den gode ferie afhænger af de rette forventninger og planlægning: 

“Das geht eigentlich schon mit der Planung los, nicht, dass man wirklich auch das 
gründlich durchgeplant hat, damit jeder weiss, was auf einen zukommt, dann kann man 
natürlich auch überraschungen erleben, man weiss aber auch, dass die trotzdem die 
gute Laune nicht über den Haufen werfen dürfen, ja” (Mor, D1). 

5.4.5 Opsummering af værdier i de fælles oplevelser 

• Positivt samvær (“den gode stemning”) at spille spil, at gøre noget sammen (være i 
vandland, se Legoland sammen) 

• Opslugthed (i leg, i fysisk aktivitet) 

• Oplevelser : ikke kedeligt, sjov, fordybelse, begejstring, interesse (ikke mindst fra 
børnenes side) 

• Overraskelser, det spontane, mer-oplevelsen, følelsen af at være heldig, at få mere end 
man havde forventet 

• At børnene fandt på noget sjovt og var optaget af det 
 

5.5 Børnevenlighed 
I interviewene nævnes en række faktorer, som for respondenterne er “børnevenlighed”. De 
forskellige faktorer er opsummeret i skemaet herunder. 
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Når respondenterne bliver spurgt til, hvad ordet “børnevenlighed” betyder for dem, bliver de 
ofte meget konkrete omkring f.eks. høje stole i restauranter og legoborde i butikker. Igennem 
deres øvrige udsagn om, hvad god familieferie er, kommer andre mere abstrakte begreber 
frem, som f.eks. fornemmelsen af at der er plads til børnene. 

Vejr  
Ikke brændende hede 
Ikke øsende regnvejr 
Godt vejr (i forhold til familiens præferencer) 
 
Rejsetid 
Ikke lange rejser i fly og bil 
 
Hygiejne og sikkerhed 
At der er rent  
At der ikke er trafik 
Swimmingpools der ikke er farlige 
Legepladser der ikke er farlige 
 
Faciliteter 
Høje stole i restauranterne 
Inderdørsswimmingpool  
Rene toiletter 
Pusleplads 
Børnetoiletter 
Børnemenuer med mere end to varianter 
  
Ferieformer 
At være uafhængige af tidspunkter for 
måltider 
Strand og vand-ferier 
Ikke discoteker 
Ikke hotelferier 
Ikke storbyferier 

Børneaktiviteter 
Gode legepladser  
Legehjørner  
Vand  
Sand 
At børnene kan gøre noget fysisk og bruge 
deres frie fantasi  
Farver og papir til børn på restauranter 
 
At der er plads til børnene psykisk og 
fysisk 
Afslappet stemning 
Ingen hvide duge  
Ingen “forbudt-skilte” 
At måtte låne toilettet til børn 
At de må pille 
At børnene kan bevæge sig 
At børnene kan gøre tingene i deres eget 
tempo 
At man ikke skal tysse på børnene 
At voksne mennesker er interesserede i 
børnene på en sød måde 
At der er mad børn kan lide, men mere end 
bare få muligheder (pølser og kylling) 
 
Natur 
Havluften er god for børn 
Bademuligheder 

Figur 5.1: Hvad nævner tyske og danske familier som “børnevenligt”? 

Herunder gives et par eksempler på, hvordan børnevenlighed og mangel på børnevenlighed 
forstås af respondenterne. 

Som nævnt leder ordet “børnevenligt” eller “børnevenlighed” for mange respondenter 
tankerne hen omkring restauranter. En tysk mor fortæller: 

“was ist kindgemäss, also am liebsten würden wir in ein Restaurant, was ziemlich 
gross, wo ziemlich viel Platz ist, wo vielleicht ein Aquarium ist, dass die Kinder mal 
gucken können, das da auch eine Spielecke ist, oder eine Malecke, das die Kinder sich 
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auch mal, also, wenn man jetzt gegessen hat, und man will sich noch unterhalten, das 
ist ja dann immer nicht so toll für die Kinder. Ja, das sie sich halt so beschäftigen 
können” (Mor, D16). 

En anden mor kommer også straks til at tænke på restaurantsituationen: “Das die Kinder auch 
zwischendurchmal austehen können, das es Kindermenüs gibt, ja, und tja, ich denke so was, 
Kinderstühle waren auch immer sehr wichtig […] und möglichst, das Essen sollte vielleicht 
auch noch ganz gut sein, nicht” (Mor, D15). 

En dansk mor (DK9) fortæller, at for hende er børnevenlighed noget med flaskevarmer og 
høje stole og skiftepude og ikke relevant for familier med børn over tre år. Disse 
konnotationer til ordet “børnevenlighed”, som noget knyttet til restauranter og småbørn, bør 
overvejes, og ordet “familievenlighed” måske sættes i stedet. Familievenlighed konnoterer, at 
alles behov tages i betragtning, hvilket vi vil komme tilbage til i kapitel 8. Familien har som 
dette kapitel illustrerer andre behov i tilgift til småbørnenes. 

Som eksempler på noget, som gennem interviewene nævnes som værende uhensigtsmæssigt 
for børn eller “børneuvenligt”, nævner moderen i familien DK2 længere rejser: “jeg synes 
ikke, der er nogen grund til at slæbe ungerne med langt væk herhjemmefra, når de ikke er 
større, fordi det har de ingen fornøjelse af. De ved ikke, at de måske er i Spanien eller et eller 
andet” (Mor, DK2). 

Hotel som overnatningsform nævnes af en tysk mor, som udelukket for hendes familie: 

“Hotel, oder so, würde ich überhaupt nicht machen […] Das ist mir unheimlich 
stressig. […] Das haben wir auch mal gemacht. Das ist zwar alles ganz schön, dass 
man sich da an einen gedeckten Tisch setzen kann, und das die Betten gemacht werden 
und so, dass ist ja als Mutter auch mal ganz nett, aber ist mir einfach zu nervig. So 
diese feste Zeiten, und ja, man hat immer das Gefühl, nebenan da stört man vielleicht 
jemanden, wenn jetzt ein Kind nicht so durchschläft, oder so, das finde ich irgendwie 
dann nicht so toll” (Mor, D15). 

For mange forbud man skal forholde sig til opleves heller ikke børnevenligt: “das nicht 
überall Schilder stehen, was weiss ich, betreten verboten, oder so” (Mor, D16). 

5.6 Opsummering på den gode familieferie 
Småbørnene fylder meget for de fleste interviewede familier, og stiller store krav via deres 
fysiske behov for pleje, mad og søvn på bestemte tidspunkter, til opmærksomhed, bestemte 
aktiviteter, og betyder at en række aktiviteter bliver valgt fra. I disse år er forældrene i de 
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fleste tilfælde klar til at give afkald på deres egne behov, de accepterer, at det er en fase som 
stiller særlige krav til dem, selvom der for enkelte kan være tegn på irritation. Til gengæld er 
de voksne så direkte taknemmelige, når de små er godt optaget f.eks. af sand og vand, fordi de 
så selv kan slappe lidt af. Jo mere modne forældrene er, jo mere klar synes de at være til at 
acceptere at give afkald på egne interesser og behov. En del småbørns forældre siger også, at 
det at være sammen med børnene ER deres behov. 

Når børnene bliver lidt ældre 5-6 år og opefter oplever forældrene, at de får mere plads og 
frihed selv. Det er en positiv oplevelse, fordi børnene også typisk er mere tilfredse med at 
kunne mere selv og være mere uafhængige til f.eks. at løbe på legepladsen. Forældrene kan 
selv slappe mere af, læse, og der kan så småt forhandles med børnene, så forældrenes ønsker i 
et eller andet omfang kan integreres. Men det synes også at frigive noget energi til at gøre 
noget med børnene. 

Fra omkring 12-års alderen måske lidt før i nogle familier synes der igen at indtræde en 
vanskeligere fase, hvor børnene begynder at blive mere kritiske og negative, får sværere ved 
bare at være med og indordne sig, forældrene får ikke yderligere frihed, og den “gode 
stemning” kan lettere komme i fare. 

Det de voksne drømmer om kan være tid til sig selv, at få læst en bog, gå i butikker eller 
andre rejseformer som storbyferier (kvinder), vandreture (mænd) eller rejser længere væk, 
som ikke alle mener, er mulige og hensigtsmæssige med børn. 

Forholdet mellem børns og voksnes behov kan illustreres på følgende måde: 

Børns behov                  0-4 år 5-10 år 11 år - 
 
 
 
 
 

 

  

Voksnes behov   

Figur 5.2: Forholdet mellem børns og voksnes behovsdominans på ferien. 

Opsummerende nævnes de værdier, som træder frem i interviewene som værende særligt 
vigtige for børnefamilierne i undersøgelsen: 

Fælles for familier med små og store børn 
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• At komme væk hjemmefra 

• At der er “Den gode Stemning” 

• At man er sammen som familie 

• At der er tid 

• At børnene må pille og røre, og at sanser stimuleres  

• At der er leg og sjov 

• At man kommer udhvilet hjem (primært tyske familier) 

• At børnene ind i mellem “er godt optaget”, så forældrene også får tid til sig selv 

• At faderen vil være aktiv, løbe, spille golf, sætte drage op, bygge sandslotte, vandre på 
strabadserende ture 

• At moderen vil have tid til at være lidt for sig selv, sole sig, dyrke fitness, læse, shoppe 

• At mor ikke altid skal lave mad (især en del tyske familier)  
 

Primært småbørnsfamilier 

• Plads til børnene psykisk og fysisk 

• At der er sand og vand 

• At gå på opdagelse i naturen 
 

Primært familier med større børn 

• At børnene begejstres og er interesserede i aktiviteterne og “ferieprojektet” 

• At børnene kan møde andre børn 

• At der er underholdning, som ikke er tom (læring, dannelse, kreativitet) 

• At der er plads til, at børnene kan “krudte af” 

• At der er fælles aktiviteter, der kan generere positiv snak 
 

Både fordi børnevenlighed har nogle meget snævre og konkrete associationer - ofte til 
småbørn - og fordi voksne og større børn også har behov, som skal tilgodeses, for at den 
ønskede harmonisituation indfinder sig, foreslår vi som nævnt at tale om familievenlighed i 
stedet for børnevenlighed. 
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6. Danmark som ferieland for børnefamilien 

Undersøgelsen andet centrale formål er at belyse de tyske og danske børnefamiliers syn på 
Danmark som feriedestination samt at finde ud af, om Danmark opfattes som et sted, hvor 
man kan få opfyldt de idealer og værdier, man som forældre har, i forhold til den gode 
børnefamilieferie.  

Det tyske og danske datamateriale er i forhold til kendskab til og opfattelse af Danmark 
naturligt nok meget forskelligtartet, hvorfor de i det nedenstående vil blive behandlet separat 
og ikke forsøgt sammenlignet. Det skal også nævnes, at både det tyske og det danske 
datamateriale på mange måder bekræfter andre undersøgelser af Danmarks image på de to 
markeder, hvilket demonstrerer, at et lands image er en forholdsvis stabil størrelse, som kun 
langsomt forandrer sig over tid. Ikke desto mindre fremkommer der forskellige typer af 
Danmarkssyn i analysen, som vi vil søge at definere nærmere. 

6.1 De tyske børnefamiliers syn på Danmark 
De tyske familiers syn på Danmark som ferieland er præget af deres tidligere erfaringer med 
Danmark. Der findes blandt interviewpersonerne mange forskellige afskygninger af erfaring, 
varierende fra ingen erfaring med og knapt kendskab til Danmark som ferieland, over erfaring 
med Danmarksferier i barndommen men ikke som voksen, til årelang tradition for at holde 
familieferien under danske himmelstrøg. Sammenholder vi Danmarkserfaring med opfattelse 
af Danmark som feriedestination tegner der sig følgende billede: 
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Figur 6.1: Tyske familiers syn på Danmark som ferieland. 

Det er værd at bemærke, at der kun i én familie var decideret modsætning mellem moderens 
og faderens holdning til Danmark. Der var dog flere familier, hvor faderen helst ville nordpå, 
og moderen helst ville sydpå, hvilket influerede på deres betragtninger i forhold til Danmark. 
En anden interessant observation er, at familierne med slet ingen Danmarkserfaring fandtes i 
Berlin-området, mens de interviewede familier i Hamburg alle havde Danmarkserfaring i 
nogen grad. Fire typer af Danmarkssyn viser sig ud fra denne figur, som vi vil kigge nærmere 
på i det efterfølgende. 

6.1.1 De Danmarksskuffede 
De Danmarksskuffede er karakteriseret ved en kombination af erfaring med ferie i Danmark 
og et negativt syn på Danmark som ferieland. De få familier, som placerer sig i denne 
kategori, har alle haft dårlige oplevelser på ferie i Danmark, og har som følge deraf et negativt 
syn på landet. Som en mor udtrykker det: 

“..das Dänemark, was wir kennen, bietet eben keine Restaurants, keine 
Kindervergnüglichkeiten ausser jetzt diese grösseren Schwimmbäder, und eben Strand 
und Meer…und vielleicht mal einen Spielplatz und Legoland” (Mor, D1). 

Negativt 
Danmarkssyn 

Meget DK-erfaring 

Ingen DK-erfaring 

Positivt 
Danmarkssyn 

D13 
D1 

D11 D6 

D10 

D8 

D2 (far) 

D14 

D12 

D16 

D4 
D3 D2 (mor) 

D9 

D7 D15 

D5 
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Et feriested, som ikke har noget særligt at tilbyde børn, er således centralt for denne 
respondents forståelse af Danmark. Endvidere er det omskiftelige vejr et negativt 
karakteristikum ved Danmark: 

“dann ist das Wetter ja auch manchmal nicht so toll, dass man dann gar nicht 
unbedingt gerne am Strand buddeln möchte, oder so, wo sich [børnene] dann ja auch 
automatisch irgendwelche Freundschaften/Bekanntschaften anbahnen” (Mor, D1). 

Vejret sætter begrænsninger for brugen af stranden og begrænser dermed også børnenes 
mulighed for at finde legekammerater. Og eftersom et vigtigt element i den gode ferie for 
mange af vore tyske respondenter er, at børnene finder nogen at lege med, så kan vejret måske 
opfattes som en hindring for dette. Også én af Danmarksentusiasterne hæfter sig ved, at det er 
svært af finde legekammerater for børn: “weil es einfach unheimlich schwer ist in 
Dänemark...da lernen die Kinder selten andere Kinder kennen”(Mor, D6). Dog kædes dette 
ikke sammen med vejret af denne respondent. 

I forhold til pris opfattes Danmark heller ikke som konkurrencedygtig. En mor siger i relation 
til en sommerhusferie i Danmark: 

“im Verhältnis für Preis, dann finde ich es dann doch nicht so schön…da kann man sich 
durchaus schon ein schönere Hotel jetzt in Deutschland dafür leisten” (Mor, D8). 

Når denne familie egentlig ikke befinder sig i denne kategori, hænger dette sammen med, at 
skuffelsen vedrører en ganske specifik sommerhusferie. Moderen har fra sin barn- og ungdom 
erfaring med mange ferier i Danmark. Med sin egen kernefamilie har hun været på en enkel 
sommerhusferie, hvor hun oplevede et meget stort misforhold mellem pris og ydelse. På den 
anden side har familien været meget glad for en byferie i København, og kunne godt tænke 
sig at gentage succes’en. Udsagnet afspejler samtidig et generelt synspunkt om, at Danmark er 
et dyrt land at besøge. Dette gælder for øvrigt for alle interviewede familier. Om det så er en 
antagelse, som hos dem er endnu ikke har besøgt Danmark, eller som her, en reel oplevelse, 
så påvirker dette image af Danmark helt klart ferieadfærden. Dette vil vi også se i forhold til 
Danmarksentusiasterne.  

Følgende kommentar fremhæver igen prisen og denne gang sammen med vejret: 

“...zwei Wochen Urlaub […] in einem wirklich gutausgestattetem Haus, dafür kann 
man wirklich in einige Länder all-inclusive fliegen mit Wettergarantie, Dänemark hat 
keine Wettergarantie...also Dänemark ist mir eigentlich dann gesehen im Preis-
Leistungsverhältnis, zu teuer” (Far, D13). 
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Moderen i familien har også erfaring fra mange barndomsferier i Danmark, og synes også, at 
det usikre vejr i Danmark er et stort minus. Desuden påpeger hun, at Danmark er blevet alt for 
turist-præget: 

“als ich jetzt wieder Urlaub da gemacht habe, dass es mir einfach zu touristisch 
geworden ist. Denn früher hatte man da noch neben seinem Haus ein weites Feld, einen 
Überblick, jetzt sind das wirklich richtige Ghettos geworden” (Mor, D13). 

Hun synes, at udbyderne i Danmark er blevet for grådige og har bygget alt for mange 
sommerhuse kun til turister og alt for tæt på hinanden. Hun synes også, at disse huse har 
mistet noget af det danske særpræg, som hun savner. I den forbindelse taler hun om “det 
rustikke” og den hygge, som omgav husene tidligere gennem deres personlige præg. I disse 
sommerhus-ghettoer kan hun tydeligvis ikke få opfyldt sine idealer for den gode ferie, idet 
hun ikke i tilstrækkelig grad får en kontrast til det tætte byliv, hun lever i dagligdagen – her er 
mennesker og ensudseende huse overalt, og den ro og plads, hun tydeligvis søger, er ikke til 
stede. 

Endvidere opfattes Danmark ikke som unik i forhold til det, som Tyskland har at byde på – 
her nævnes både “Nordsee” og “Ostsee” - og når det ovenikøbet er dyrere, er der ingen grund 
til at rejse til Danmark. Dette er ligeledes et argument, som fremkommer hos de 
Danmarksblinde, som vi har valgt at benævne de respondenter, der har et negativt syn på og 
ingen erfaring med Danmark som ferieland. Men det er mere problematisk, at det eksisterer 
hos de Danmarksskuffede, da de har reelle erfaringer at bygge deres opfattelse på. 

Vurderer man de Danmarksskuffedes udsagn omkring Danmark i lyset af de kriterier for den 
gode børnefamilieferie, som blev opstillet i kapitel 5, er der ikke mange af disse, hvis nogen 
overhovedet, som disse familier mener at kunne få opfyldt i Danmark. Opsummerende i 
forhold til de tyske Danmarksskuffede kan man sige følgende: 

De tyske Danmarksskuffede: 

• Har erfaring med ferie i Danmark og et negativt syn på Danmark som ferieland 
forårsaget af dårlige oplevelser her. 

• Vejret opfattes som værende for ustabilt – ofte vådt og koldt. 

• Danmark er for dyrt, særligt sommerhusene – im Preis-Leistungsverhältnis zu teuer. 

• Der er ingen særlige tilbud til børn. 

• Det er svært at finde legekammerater til børnene. 

• Danmark ligner Tyskland for meget. 
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Danmark lever således ikke op til idealerne for den gode børnefamilieferie for de tyske 
Danmarksskuffede. 

6.1.2 Danmarksentusiasterne 
Danmarksentusiasterne har selvsagt en helt anden forståelse af Danmark som ferieland, 
selvom de dog deler enkelte opfattelser af Danmark med de Danmarksskuffede. 
Danmarksentusiasterne har således erfaring med ferie i Danmark og har et generelt positivt 
syn på Danmark som ferieland afstedkommet af gode ferieoplevelser der. 

Typisk møder man sjældent nogen i denne gruppe, der synes at det danske klima er et 
problem, tværtimod – enten tillægges det ingen afgørende betydning, at vejret er omskifteligt, 
eller også er det ligefrem et plus. Denne dreng har alene gode ferieminder fra Danmark: 

“da [Danmark] ist es schön warm…das es da das Legoland gibt, das ist auch gut, und 
das man da auch gut buddeln kann” (Dreng, 10 år, D6). 

Og hans mor hører til dem, som synes, at det danske klima er yderst positivt: 

“windig und rau und…es war für mich schon immer entspannend, und ich habe mich da 
auch immer frei gefühlt… für mich ist Dänemark Erholung pur, zu jeder Jahreszeit. 
Also, es kann auch ganz kalt sein, es kann auch regnen, das stört mich überhaupt nicht” 
(Mor, D6). 

At blive blæst igennem ved havet og at opleve kulden og regnen kædes af denne mor sammen 
med afslapning og at føle sig fri – centrale elementer for den gode ferie. Hun ser således, 
ligesom faderen i det nedenstående citat, mulighederne snarere end begrænsningerne i det 
danske klima, og værdsætter således det omskiftelige danske vejr: 

“...wir mögen das Klima unwahrscheinlich gerne und ...da wird das relativ zelebriert, 
wenn wir abends grillen, also fast jeden Abend dass wir da grillen” (Far, D11). 

Muligheden for afslapning ligger også deri, at der er ro og fred – man har plads, og der er ikke 
alt for mange mennesker omkring én. At man har det for sig selv, har for de tyske 
Danmarksentusiaster positive konnotationer, hvorimod det, som det vil fremgå senere, for 
visse danske Danmarksentusiaster konnoterer isolation. 

Indholdet af ferien centrerer sig for Danmarksentusiasterne meget omkring havet: “Wenn ich 
nach Dänemark fahre, muss der Strand vor der Tür sein” (Mor, D14) er et synspunkt mange 
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af Danmarksentusiasterne deler. Og én af de gode sider ved stranden er, at der er 
aktivitetsmuligheder for både forældre og børn: 

“Die Nordsee-Luft finde ich sehr schön und eben den Strand, dass man da schön 
spazieren gehen kann, und so was. In Sommer kann man natürlich baden ... Das sie 
[børnene] am Strand spielen können, rumtoben können, Drachensteigen” (Mor, D10). 

Forældrene får opfyldt nogle behov for at gå ture – at røre sig i den friske og fri natur. Og 
børnene får opfyldt behovet for at lege, ikke mindst at bygge sandslotte sammen med far, og 
for at få brændt noget krudt af – alt sammen noget, som er centralt for den gode ferie (jf. 
kapitel 5).  

At Danmark forbindes med leg, og at man orienterer sig mod børnenes interesser, fremgår 
også af denne udtalelse: “Sie [danskerne] sind sehr kinderfreundlich, also, in jeder Boutique 
ist ein Legotisch, oder ein Schaukelpferd vor der Tür” (Mor, D6). Også de danske akvarier 
roses af flere, fordi det er tilladt at røre ved fisk, krabber mv., hvilket gør museumsbesøget 
sjovere for børnene. At lege og at have det sjovt er, som beskrevet tidligere, centralt for tyske 
børnefamilier, og for Danmarksentusiasterne giver Danmark mulighed for at opfylde disse 
værdier. 

I forbindelse med leg og tilbud til børn er det også vigtigt at fremhæve, at Legoland dukker op 
igen og igen i interviewene, og ikke kun blandt Danmarksentusiasterne, og det er også en 
attraktion, som mange børn er bevidste om findes i Danmark. Men man er også vidende om, 
at der er åbnet et Legoland i Tyskland, hvilket for nogle familier måske kan blive en ikke 
uvæsentlig grund til, at Danmark fravælges som feriedestination. 

Derudover opfattes danskerne som meget venlige og imødekommende af flere 
Danmarksentusiaster, ikke blot dem, som lever af turisterne, men danskerne generelt, hvilket 
man som tysker øjensynligt ikke møder alle steder: 

“die Leute sind sehr freundlich, also, jetzt nicht nur in den Touristen-Orten, wo sie von 
den Touristen leben, sondern auch insgesamt sind sie sehr deutschfreundlich, was man 
ja auch nicht in jedem Urlaubsort hat” (Mor, D6). 

At danskerne kan tysk og forsøger at forstå tyskerne, hvis de prøver sig frem på dansk, 
bidrager til denne opfattelse af danskerne. Og i sammenligning med bl.a. svenskerne scorer 
danskerne højere på deres personlighed. Dette er interessant, eftersom Sverige af flere 
nævnes, som et andet foretrukkent feriemål bl.a. på grund af det knapt så høje prisniveau. 
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Et andet aspekt, som opfattes som specielt for Danmark, er de danske hotdogs - de nævnes 
mange gange af dem, der har været her – det, at enkelte respondenter bruger det danske ord 
“pølser”, viser at de opfattes som noget særlig dansk. Også i en familie, hvor kun moderen 
tidligere havde været i Danmark, elsker børnene de danske hotdogs, som mosteren tager med 
hjem fra ture til Danmark - det anses således for en særlig hyggestund i familien, når der 
spises hotdogs. Ellers har det danske køkken ikke efterladt et særligt indtryk på hverken 
Danmarksentusiasterne eller nogle af de andre respondenter, hvilket nok hænger sammen 
med, at ferie i Danmark primært holdes i feriehuse, hvilket igen betyder, at man selv laver 
maden. 

På trods af det meget positive skudsmål Danmarksentusiasterne giver Danmark, har de også et 
væsentligt kritikpunkt – prisniveauet, særligt i forhold til huslejepriser på sommerhuse, men 
også leveomkostningerne anses for betragtelige. Flere fremhæver, at man får bedre valuta for 
pengene, hvis man booker et sommerhus uden for sæsonen. Der er således primært interesse 
for at besøge Danmark i højsæsonen, når man kan finde et særligt godt tilbud. 

“..die Häuser in Dänemark…sehr teuer sind in der Hauptsaison, deshalb fahren wir 
meistens im Oktober” (Mor, D6). 

Så selvom man gerne ville besøge Danmark noget oftere, så er det en luksus, som ikke er 
mulig: 

“...ich würde z.B sehr, noch öfter nach Dänemark fahren, weil ich Dänemark echt 
schön finde, aber das kann man sich überhaupt nicht mehr erlauben, so vom rein von 
den Lebenshaltungskosten her” (Mor, D11). 

Afslutningsvist om Danmarksentusiasterne kan man sige, at de opfatter Danmark som et sted, 
hvor mange af værdierne for den gode børnefamilieferie kan opfyldes: Forældrenes behov for 
afslapning, ro og plads, forældre og børns behov for at være sammen som familie omkring 
nogle aktiviteter primært ved stranden, og børns behov for at lege og brænde krudt af – alt 
dette synes Danmark at give mulighed for. Danmarksentusiasterne er således karakteriseret 
ved: 
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De tyske Danmarksentusiaster: 

• Erfaring med ferie i Danmark og et generelt positivt syn på Danmark som ferieland som 
følge af af gode ferieoplevelser. 

• Det omskiftelige vejr er intet problem, for nogle endda en styrke. 

• Danmark er afslapning, ro og fred. 

• Der er plads for både børn og voksne – man kan være sig selv. 

• Havet og stranden indeholder aktivitetsmuligheder for både børn og voksne: gåture 
(voksne), brænde krudt af (børn), bade, lege/bygge i sand, flyve med drage. 

• Det er muligt at lege og have det sjovt. 

• Det er svært at finde legekammerater. 

• Danskerne er venlige og imødekomne. 

• Udover hotdogs har dansk mad ingen identitet. 

• Prisniveauet på sommerhuse er for højt – ferie uden for højsæsonen nødvendigt. 
 

Danmark lever alt i alt op til mange af idealerne for den gode børnefamilieferie for de tyske 
Danmarksentusiaster.  

6.1.3 De Danmarksblinde 
Disse familier er karakteriseret ved ingen erfaring med ferie i Danmark og samtidigt et 
negativt syn på ferie i Danmark. Synet på Danmark bygger således alene på 
andenhåndskilder, herunder venner og bekendtes erfaringer, mediedækning af Danmark m.v.  

Vores interviews indikerer, at har man ikke været i Danmark, så ved man ikke ret meget om 
landet. Det kommer fint til udtryk i følgende dialog: 

Far: “Warum fährt man nicht? Egal, ich würde auch nicht nach Schweden, Norwegen 
und Dänemark .. Vielleicht im Winter”. 
Interviewer: “Im Winter?” 
Far: “Im Winter, ja. So mehr denn Norwegen, aber .. Dänemark sonst, wüsste ich nicht 
was mich da unbedingt hinsteuern sollte!” 
Interviewer: “Liegt das daran, dass das Deutschland zu ähnlich ist?” 
Far: “Wahrscheinlich, ja”. 
Interviewer: “Bloß, dass die kein ordentliches Deutsch reden – oder?” 
Far (griner): “Ich könnte es ja nicht beurteilen, ich .. wir waren noch nicht da, aber…” 
(D3). 
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Af en anden respondent bliver Danmark sammenlignet med Belgien, og har hverken nogen 
klar identitet eller nogen feriemæssig tiltrækningskraft på denne person: ‘Irgendwie Belgien 
wäre genauso, mich würde da genauso wenig was nach Belgien ziehen’ (Mor, D4). 

For andre igen er det af betydning, at Danmark ikke adskiller sig væsentligt fra Tysklands 
kystområder, og den ekstra køretid får en central negativ betydning: 

“...was ich da habe kann ich genauso hier haben an der Nordsee und es ist nicht so 
weit!...Das Wetter ist genauso schlecht. Es is sehr teuer, genau, Lebensmittel” (Mor, 
D16). 

Endvidere begrundes fravalget også med, at såfremt man skulle vælge Danmark, så skulle 
man være sikker på, at man havde haft én ferie med godt vejr på et andet tidspunkt inden for 
samme år. Så det er også fordomme om vejret – og specielt sommervejret – som gør sig 
gældende hos de Danmarksblinde: 

“…in den Norden…was macht man eigentlich mit ihm [sønnen]…also wenn wir nicht 
baden gehen können, nicht in Wasser schwimmen, also, entweder hängt er nur noch vor 
der Glotze” (Far, D4). 

En mor (D9) blev decideret overrasket over, at vejret/klimaet, ifølge intervieweren, meget 
lignede det (nord)tyske. Dette var en af de respondenter, som boede i Berlin, og som i øvrigt 
var af den opfattelse, at vejret i Hamburg og ved kysten generelt var dårligere end i Berlin, 
som er mere præget af kontinentalt klima. 

Endvidere opfattes Danmark heller ikke som værende særlig spændende eller moderne blandt 
enkelte respondenter. Danmark har således: “…eine altbackenes Image, oder nicht so 
modern” (Mor, D4), hvilket muligvis hænger sammen med en identitet som landbrugsland og 
fødevareeksportør, som Danmark har i udlandet. 

I forlængelse heraf er det også interessant, at nogle respondenter forbinder danske 
levnedsmidler med tilsætnings- og farvestoffer, og for én respondents vedkommende er det 
afgørende for at fravælge Danmark som feriedestination: 

“…mich schreckt in Dänemark immer, dass gerade die Lebensmittel, das man dort eben 
viele Zusatzstoffe enthalten, und ich immer sage, das würde ich meinem Kind nicht 
antun” (Mor, D3). 
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Når indtrykket af Danmark er så begrænset, og de sporadiske ideer, som eksisterer er af så 
negativ karakter, er det indlysende, at ingen koblinger skabes mellem den gode ferie og 
Danmark blandt disse respondenter.  

De Danmarksblinde er med få ord karakteriseret ved: 

De tyske Danmarksblinde: 

• Ingen erfaring med ferie i Danmark og et negativt syn på ferie i Danmark. 

• Et begrænset vidensniveau om Danmark. 

• Danmark er gammeldags. 

• Danmark er meget lig Tyskland. 

• Vejret er omskifteligt og primært dårligt. 

• Danske fødevarer er fulde af tilsætningsstoffer. 
 

På grund af det begrænsede vidensniveau kan idealer for den gode børnefamilieferie ikke 
forholdes til Danmark. 

6.1.4 De Danmarksinteresserede 
Der er dog nogle, som – uden at have været i landet på ferie – har et positivt syn på Danmark 
som ferierejsemål, og de betegnes her de Danmarksinteresserede. Opfattelserne er igen 
baseret på andenhåndskilder, men tydeligvis af langt mere positiv karakter. 

Moderen i én familie er ret overbevist om, at Danmark har lige netop det, som hun forventer 
af en destination, hvor hun gerne vil tilbringe ferien med sin familie: 

“Ja, Dänemark, glaube ich bietet genau das,.. wovon ich so auch gesprochen habe, das 
es eben halt relativ unkompliziert ist, .. ich war ja noch nicht da. Ich stelle mir alles 
sehr .. weit vor, irgendwie so, man hat da irgendwie ziemlich viel Platz,... wenn man 
jetzt irgendwo in so einer Hütte oder in irgend so einem Haus sich einmietet..., dass 
dann ..nicht irgendwie in so einer Siedlung sich Haus an Haus .. jeder sieht was ich 
gerade auf den Grill gelegt habe. Sondern das es halt schon sehr weitläufig ist, .. , ja,.. 
stell ich mir angenehm vor. Ohne das ich jetzt genaueres [weiß]... viel, viel Strand, 
wenig Häuser auf einem Fleck irgendwie ..., weitläufig,... Das es doch sehr erholsam 
sein kann dort eben Urlaub zu machen” (Mor, D5). 

Som for flere af de erfarne Danmarksentusiaster, er plads et nøgleord for denne mors 
forventninger til Danmark: Åbne vidder, få huse, ingen nysgerrige blikke og dermed 



 113 

forstyrrende naboer, hvilket er indbegrebet af afslapning for hende. Bemærk også at Danmark 
anses for at være et ukompliceret sted – en lidt romantisk forestilling, som måske er en 
konsekvens af, at hun ingen personlig erfaring har med landet. En tilsvarende fremstilling af 
Danmark som et Lilleputland, hvor udviklingen har stået stille, fremkommer i et interview, 
hvor moderen forsøger at forklare datteren på 10 år, hvordan det ser ud i Danmark: 

Datter: “Wie sieht Dänemark aus?” 
Mor: “Wunderschön. Sehr viel Landschaft, sehr viel grün, sehr viel gelb....sehr viel 
Bauernhöfe und wenig grosse Städte, also, ganz viele kleine Dörfer und... 
Datter: “Und Autos?” 
Mor: “Nicht so viele” (D9). 

 
De Danmarksinteresseredes ideer om Danmark har derudover mange lighedstræk med 
Danmarksentusiasternes, selvom de selvfølgelig ikke er nær så detaljerede. Med andre ord, 
Danmark opfattes som et relativt dyrt feriested, vejret er ustabilt, men det opfattes ikke som 
det store problem, naturen er landets store attraktion med vandet, strandene og klitterne, som 
det, der markerer sig tydeligst i bevidstheden. 

De Danmarksinteresserede har med andre ord en forventning om, at Danmark kan danne basis 
for en god og afslappende ferie, men eftersom vidensniveau er meget begrænset, er det svært 
at relatere deres Danmarkssyn til de langt mere komplekse idealer for den gode 
børnefamilieferie, som de samme respondenter har. 

Opsummerende om de Danmarksinteresserede kan der siges følgende: 

De tyske Danmarksinteresserede: 

• Har ingen erfaring med ferie i Danmark men et positivt syn på Danmark som 
ferierejsemål. 

• Danmark er plads, ro og afslapning. 

• Danmark er et ukompliceret Lilleputland. 

• Strandene og vandet er landets store attraktion. 

• Det er relativt dyrt. 

• Vejret er omskifteligt, men det er ikke et problem. 
 

Nogle af idealerne for den gode børnefamilieferie synes af de Danmarksinteresserede at 
kunne opfyldes i Danmark, men på grund af det begrænsede vidensniveau, kan deres 
Danmarkssyn kun relateres til få aspekter af den gode børnefamilieferie. 
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6.2 De danske børnefamiliers syn på Danmark  
Ser vi nærmere på de danske interviewdeltagere, tegner der sig følgende overordnede billede 

af de danske familiers syn på Danmark som ferieland: 

 

Lidt DK-erfaring 

Meget DK-erfaring 

Negativt  
Danmarkssyn 

Positivt 
Danmakssyn 

DK2 DK1 

DK6 
DK7 

DK8 

DK9 
DK10 

DK4 DK5 

DK3 

Figur 6.2: Danske familiers syn på Danmark som ferieland. 

Som det fremgår, har de danske familier i meget stor udstrækning erfaring med at holde ferie i 

Danmark – alle familier har således prøvet at holde ferie i Danmark på et tidspunkt. For langt 

de flestes vedkommende har de positive minder fra deres Danmarksferier, og en overvejende 

positiv bedømmelse af det danske ferieprodukt. Dog er det vigtigt at notere sig, at der også er 

familier, som er udtalt skeptiske over for Danmark som ferieland, og at de, som kan betegnes 

som Danmarksentusiaster, også har forskellige kritikpunkter. I det følgende har vi valgt at se 

nærmere på Danmarksentusiaterne og Danmarksskeptikerne, fordi respondenterne samler sig i 

disse to kategorier. 

6.2.1 Danmarksentusiasterne 
Danmarksentusiasterne er karakteriseret ved kombinationen af meget Danmarkserfaring og et 

positivt syn på Danmark. Blandt disse giver flere umiddelbart det indtryk, at Danmark har det 

hele for en god børnefamilieferie, både hvad angår aktiviteter og praktiske forhold: 

“Der er jo simpelthen så mange ting man kan, der er noget for enhver smag. Det er jo 

ikke længere, end at du kan køre til det altid” (Mor, DK2). 
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“...jeg synes, at det er så nemt at holde ferie i Danmark, fordi der er alt bare. Du skal 
ikke tænke på toiletforhold eller...der er jo altid et eller andet sted du kan køre ind og få 
en ordentlig servicering” (Mor, DK6). 

At holde ferie i Danmark er nemt – der er korte afstande til alting, det kræver ikke den store 
planlægning, man behøver ikke at overveje, om stedet er egnet til børn – dette er noget, der 
dukker op i flere interviews. Modsat bliver det at rejse til udlandet for nogle nærmest 
uoverskueligt, arbejdskrævende og stressende: 

“[på en rejse til udlandet] er der flere ting der skal falde i hak, altså man skal af sted til 
det, altså tiderne skal overholdes for at komme med flyveren, og man skal pakke og 
...der er sådan en masse praktiske ting, der skal gøres på en anden måde, når man skal 
sådan nogle steder hen i stedet for at holde campingferie [underforstået i Danmark]. Så 
kan man sådan set klare det, hvis der er noget man har glemt, så går man op og køber 
det ikk’, så er man i dagligdagsmiljøet kan man sige. Jeg slapper mere af, når det er 
så’n en tur herhjemme, og jeg ved, at børnene har det godt, når det er så’n en 
camping” (Far, DK1). 

For denne far resulterer velkendtheden i at såvel forberedelserne, transporten til destinationen 
og selve opholdet bliver afslappende og trygt. Afslapning er, som det fremgik tidligere, 
afgørende for at den gode ferie etablerer sig for forældrene, og Danmark giver tydeligvis 
mulighed for dette for Danmarksentusiasterne. Som en anden far udtrykker det om ferie i 
Danmark: “det er de dage, hvor vi bare flader ud” (Far, DK10). Man får endvidere det 
indtryk, at i modsætning til en ferie i udlandet, føler familierne ikke på samme måde en pligt 
til at se bestemte seværdigheder og gøre bestemte ting på en indlandsferie, dels fordi man 
typisk ikke har investeret så mange midler i ferien, og dels fordi der ikke eksisterer et sæt af 
uskrevne regler for ferien (à la “når man er i Frankrig, så skal man….”). Dette giver frihed, og 
man tillader sig at lave ingenting, hvis det er det, man har lyst til. 

Hensynet til børnene, og særligt deres sikkerhed, vejer også tungt i forhold til valget af 
Danmark som destination, og det, at Danmark opfattes som et sikkert sted for børn, resulterer 
også i, at afslapningen lettere kan indfinde sig hos forældrene: 

Far: “Nu som verden udvikler sig i øjeblikket, kunne jeg ikke drømme om at tage til 
udlandet foreløbigt. Slet ikke til varme steder. Det må jeg sige. I Danmark føler jeg mig 
sikker og rolig og fredelig på alle punkter, både med mad og drikkevand og badevand 
og alt muligt”. 
Interviewer: “Og det ville du ikke gøre inden for Europas grænser?” 
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Far: “Overhovedet ikke. Der er alt for meget forurening, og maden er for dårlig. Deres 
standard er for lav i forhold til vores” (DK8). 
 

Denne far nævner eksplicit dårlig mad- og vandkvalitet og forurening i “de varme lande”, som 
en grund til at blive herhjemme, men han hentyder også til større farer (som verden udvikler 
sig i øjeblikket) såsom krig, terror og SARS, som en årsag til at vælge Danmark som 
feriedestination. Dette er en holdning, som kommer til udtryk i flere af interviewene, men 
Danmark er stadig helt klart et tilvalg for Danmarksentusiasterne og ikke blot et sted, man 
tager til tvunget af ydre omstændigheder.  

Trygheden ligger også deri, at børnene kan sproget og derved altid kan spørge om vej, hvis de 
bliver væk. Man er således ikke bange for at lade sine lidt større børn løbe rundt på egen hånd 
eksempelvis på campingpladsen, hvilket samtidig giver forældrene et frirum fra børnene til at 
opfylde nogle af deres egne behov. Og som vi har set, er det også væsentlig for at den gode 
ferie etablerer sig for mange forældre (jf. kapitel 5). Børnene værdsætter også at finde 
legekammerater på ferien, og her har campingpladsen klart et fortrin fremfor 
sommerhusområdet, hvor det kan være svært at finde nogen at lege med: 

“Hvis man er i sommerhus, så kan børnene have svært ved at finde sammen. Vi syntes 
jo med den størrelse de har [16 år, 4 år og 1 år] er det ideelt at tage i sommerhus, fordi 
det er ikke varmt, og hvis vejret er dårligt, og der kan være plads...men børnene har det 
svært, der kan være langt til legepladser og finde sammen med andre børn og lege” 
(Mor, DK7). 

Enkelte af de voksne oplever også sommerhusområder som isolerede, hvor det er svært at 
komme i kontakt med andre, og hvor der ikke er meget at lave. En bil er således en 
forudsætning for, at sommerhusferien kan blive en succes: 

Interviewer: “Kunne I se jer selv i et sommerhus i Jylland?” 

Mor: “Ja, som base. Men jeg kunne ikke se mig selv i et sommerhus i Jylland, ikke uden 
nogen bil og bo der i en uge […] det er sådan et mareridt, ikke” (DK10). 

De overskuelige geografiske afstande i Danmark er endnu en grund til, at Danmark opfattes 
som et afslappende feriested – man skal ikke transportere sig særlig langt fra hjem til de(n) 
udvalgte feriedestination(er), og når man er af sted, er der ikke aldrig særlig langt mellem de 
aktiviteter, man vil tage del i og de seværdigheder, man vil besøge. 
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Kigger vi lidt nærmere på de oplevelser, som Danmark giver mulighed for, er det klart, at 
udendørsliv har en central placering – at være ude hele dagen i skoven eller ved stranden, på 
campingpladsen eller ved sommerhuset nævnes af flere – og her synes både far, mor og børn i 
vid udstrækning at få dækket deres interesser: 

“Ferie i Danmark for mig er også sådan noget med, at man står tidligt op, og så pakker 
man simpelthen alt: vandmeloner og jordbær og chokoladekiks, og smører sandwich og 
tager alt muligt med, og så tager ned på stranden…og så kommer vi faktisk først hjem, 
når solen går ned” (Mor, DK8). 

Som det fremgik af kapitel 5 er vand og strand et centralt element i den gode ferie med børn, 
og Danmark forbindes helt klart med oplevelser ved og i vandet af Danmarksentusiasterne: 

“…Danmark som et børnevenligt land. Så tænker jeg på vand. Vi har jo vand, og hvis 
der er noget der er godt for børn, så er det vand. Hvis ikke du kan tage til stranden, så 
er der en svømmehal i nærheden af der, hvor du er, uanset hvor du er” (Mor, DK2). 

Kritiske kommentarer dukker imidlertid også op i forhold til det, den danske natur har at byde 
på – for en action-interesseret far, hvor fysisk udfoldelse er vigtig, kan Danmark godt gå hen 
og blive lidt kedelig: 

“Jeg synes måske, hvis man skal sammenligne med Norge og Sverige, så mangler vi jo 
helt klart nogle forskelle i naturen. Der er Danmark s’gu for kedeligt. Man kan da godt 
tage til Vejle og cykle rundt i bakkerne, men det giver altså noget andet, hvis man skal 
ud og cykle i bjergene eller bakkerne i Sverige” (Far, DK2). 

Og for moderen, som gerne vil forkæles og plejes lidt, synes Danmark også at mangle nogle 
tilbud: 

“Jeg synes der mangler noget omkring velvære for voksne mennesker…især kvinder, 
fordi kvinder i vores generation har bare tit meget travlt i dag med karriere, job og 
samtidig børn, og samtidig den dårlige samvittighed…og derfor synes jeg man skulle 
pleje kvinden lidt mere i stedet for bare at markedsføre det som et kurbad på 
venindetur. Jeg har s’gu ikke tid til at tage på venindetur til London fire dage, men jeg 
vil sætte stor pris på, at der var nogen, der plejede mig, der hvor jeg var [underforstået 
på ferien med familien] (Mor, DK9). 

Selvom udendørsliv er yderst vigtig i forbindelse med Danmarksferien, oplever 
Danmarksentusiasterne typisk ikke vejret som det store problem – man tilpasser sig 
forholdene og prøver at få en god oplevelse ud af selv en øsende regnvejrsdag.  
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“Man skal være forberedt på hvad som helst med hensyn til vejret. Og hvis man er 
indstillet på det, så kan man jo få tiden til at gå alle steder, og bruge den natur og de 
ting, der er i området” (Mor, DK6). 

Moderen i det efterfølgende citat udvælger ligefrem regnvejrsbilledet, som et eksempel på en 
rigtig god ferieoplevelse, hvor familien var sammen på en god måde: 

“…det [et feriebillede] vil jeg vise, fordi der havde vi jo alle sammen regnslag på, fordi 
det stod ned i lårfede stråler. Men det var jo dejligt, det var vi ligeglade med, fordi når 
man gik ude i det og havde sådan noget tøj på, og ungerne de er jo ligeglade, bare de 
kan komme ind og få noget mad, og de ikke fryser” (Mor, DK2). 

Andre, der ellers også er Danmarksentusiaster, er dog en hel del mere skeptiske over for det 
danske vejr og vurderet i forhold til det danske prisniveau, afvises Danmark som destination 
for årets vigtigste ferie – sommerferien: 

“Men hvis man lejer et sommerhus, for eksempel i 14 dage i Skagen, som vi har gjort 
engang, jamen så kommer du rask væk af med 14.000. Og så kan du lige så godt tage et 
sted hen, hvor du er garanteret sol. Det er lidt min holdning, at det der gider jeg ikke. 
Fordi du kan sidde to uger på Bornholm, og så pisseøser det ned i 14 dage, og det gider 
jeg ikke betale 14.000 plus alt det løse for” (Mor, DK9). 

Opsummerende kan man sige følgende i forhold til de danske Danmarksentusiaster: 

De danske Danmarksentusiaster: 

• Har meget Danmarkserfaring og et positivt syn på Danmark. 

• Opfatter Danmark som en afslappende feriedestination p.g.a.: 

• geografisk korte afstande 

• kræver ikke den store planlægning – alt er velkendt 

• man har ikke “pligt” til at besøge seværdigheder 

• er sikkert for børn – god hygiejne, ingen terrortrusler, de kan sproget 

• Campingpladser giver mulighed for at finde legekammerater til børnene, i 
sommerhusområder er det svært.  

• Danmark giver mulighed for udendørsliv – i skoven, ved stranden, på campingpladsen 
eller ved sommerhuset:  

• særligt oplevelser ved og i vand værdsættes 

• naturen er kedelig for den action-prægede far  

• Vejret er ikke det store problem – man tilpasser sig forholdene. 
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Danmark opfattes således af de danske Danmarksentusiaster som et sted, hvor det er muligt at 
få opfyldt adskillige af kriterierne for den gode børnefamilieferie.  

6.2.2 Danmarksskeptikerne 
De Danmarksskeptiske er karakteriseret ved kombinationen af begrænset erfaring med 
Danmark som ferieland og et negativt syn på Danmark. 

For at komme væk for dagligdagen og koble fra er det for visse familier i denne kategori 
nødvendigt at krydse grænser. De rejser snarere væk fra den daglige trummerum end til et 
fremmed land – behovet for at rekreere snarere end at opleve er centralt. Som denne mor 
udtrykker det: 

“...for mig handler det om, når man er på ferie, at man kommer lidt ud af sine vante 
omgivelser, det handler altså også om at komme ud af Danmark for det meste...for jeg 
føler egentlig mest, at jeg holder ferie, hvis jeg er langt væk fra mit hjem” (Mor, DK5). 

De muligheder, Danmark byder på, opleves endvidere som meget begrænsede, og noget man 
har oplevet utallige gange før: 

“...jamen det [sommerhusferie i Danmark] har vi bare ikke lyst til, for jeg tror vi vil 
kede os røven ud af bukserne, selvom det ville være godt vejr” (Mor, DK3). 

“altså der [langs den jyske vestkyst] sker jo ikke det helt vilde vel altså, vi kender det jo 
altså, det er jo ikke som om vi ikke har set det før, det er bare det samme” (Mor, DK5). 

DK4, som er knap så Danmarksskeptiske som de oven for nævnte familier, forbinder ferie i 
Danmark med familiebesøg, hvor de tager på småudflugter primært med bedsteforældre. Det 
er hyggeligt og givende især for børnene, men det er ikke rigtig ferie, fordi man bliver i de 
kendte omgivelser. Denne familie er imidlertid radikalt anderledes end de to øvrige, idet de 
helt klart er tiltrukket til andre lande, for hvad de har at tilbyde, og er ikke drevet ud af 
omstændigheder i dagligdagen.  

Ikke overraskende opleves det ustabile danske sommervejr som et stort problem for de 
rekreationsorienterede Danmarksskeptikere – hvis der er økonomi til det, foretrækkes solsikre 
destinationer, fordi det at solbade ved stranden eller at sidde ved campingvognen med en kold 
øl er meget centralt for disse familier: 
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“...hvis man har penge til at tage sydpå, altså så tager man da sydpå, ikk’...fordi vejret 
er ligesom garanteret f.eks. i Nordafrika eller Sydeuropa...der er langt større chancer 
for, at der er godt vejr og sådan, og det er noget nyt” (Far, DK5). 

Vejret ses imidlertid ikke som et problem af de mere oplevelsesorienterede 
Danmarksskeptikere – familien DK4 er i forvejen orienteret mod nordlige feriemål – men 
modsat faderen i DK5 opfatter faderen i DK4 Danmark som værende for dyrt (førstnævnte 
låner imidlertid sommerhus i Danmark, hvorimod sidstnævnte taler om at leje sommerhus). 
Helt konkret blev Læsø fravalgt sidste sommer, fordi det var for dyrt i sammenligning med 
Sverige, og så faldt valget også ud til fordel for Sverige, fordi det naturmæssigt blev opfattet 
som mere særpræget end Læsø. 

Opsummerende omkring de danske Danmarksskeptikere kan man sige: 

De danske Danmarksskeptikerne: 

• Har begrænset erfaring med Danmark som ferieland og et negativt syn på Danmark som 
feriedestination. 

• Er rekreationsorienterede mod syden eller oplevelsesorienterede mod norden. 

• De rekreationsorienterede synes vejret er for dårligt, de oplevelsesorienterede har ingen 
problemer med det. 

• Opfatter ikke ferie i Danmark som rigtig ferie – har behov for at komme væk. 

• Opfatter Danmark som kedeligt – mulighederne er for få. 

• Opfatter ferie i Danmark som dyrt, hvis man skal leje bolig. 
 

På grund af de begrænsede erfaringer med Danmark som feriedestination, kan Danmarkssynet 
ikke kobles til idealerne for den gode børnefamilieferie. 

6.3 Opsummering 
I det tyske datamateriale viser der sig 4 forskellige syn på Danmark som ferieland, og alt 
afhængig af hvilken opfattelse man har af feriedestinationen, ses Danmark som et sted, hvor 
den gode børnefamilieferie kan eller ikke kan opleves. 

• De Danmarksskuffede:  

• baseret på egne erfaringer vurderes Danmark ikke til at leve op til idealerne for 
den gode børnefamilieferie. 

• De Danmarksentusiastiske: 
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• baseret på egne erfaringer vurderes Danmark at leve op til mange af idealerne for den 
gode børnefamilieferie. 

• De Danmarksblinde: 

• på grund af det begrænsede vidensniveau kan respondenterne ikke vurdere om deres 
idealer for den gode børnefamilieferie kan opfyldes i Danmark. 

• De Danmarksinteresserede:  

• nogle af idealerne for den gode børnefamilieferie vurderes til at kunne opfyldes i 
Danmark, men på grund af det begrænsede vidensniveau, kan deres Danmarkssyn 
kun relateres til få aspekter af den gode børnefamilieferie. 

 
I det danske datamateriale viser der sig 2 forskellige syn på Danmark som ferieland: 

• De Danmarksentusiastiske 

• baseret på meget erfaring vurderes Danmark til at leve op til idealerne for den gode 
børnefamilieferie. 

• De Danmarksskeptiske 

• på grund af den begrænsede erfaringer med Danmark som feriedestination, kan 
Danmarkssynet ikke kobles til idealerne for den gode børnefamilieferie. 



 

7. Værdier bag Børnefamiliekonceptet 

På baggrund af et møde med styregruppen bag projektet ”Danmark – et børneparadis”, hvor 
det særligt danske værdigrundlag blev diskuteret, og i samarbejde med Danmarks Turistråd, 
udviklede vi forud for interviewrunden et bud på, hvad der kunne udgøre værdigrundlaget for 
den gode børnefamilieferie i Danmark. Dette værdigrundlag tog udgangspunkt i, hvad 
Danmark synes at give mulighed for at opleve for en ferieholdende børnefamilie. 

• at opleve noget sammen 

•  at have tid til sig selv og familien 

•  at opleve naturen 

•  at lege 

•  at lære - at få noget med sig hjem 

•  at prøve noget nyt/at blive udfordret 

•  at føle sig tryg 

•  at opleve noget ægte / rigtig dansk 

Figur 7.1: Det testede værdigrundlag for børnefamilieferie i Danmark. 

Værdigrundlaget blev forelagt de interviewede børnefamilier, dels for at finde ud af om disse 
otte værdier er i overensstemmelse med, hvad familierne søger i ferien, dels for at afprøve om 
værdierne blev forbundet med noget særligt dansk. Værdierne blev ydermere et middel til at 
få familierne til at forholde sig mere overordnet til den gode ferie, i stedet for kun at give os 
konkrete eksempler på gode ferieoplevelser. 

I dette kapitel vil vi således redegøre for de reaktioner, børnefamilierne kom med, da de blev 
præsenteret for dette værdigrundlag. Disse reaktioner sammenholdes med de værdier, 
familierne spontant nævner, de søger i ferien.  

7.1 Reaktioner på det testede værdigrundlag sammenholdt med uopfordrede 
udsagn om værdier 
Overordnet kan man sige, at de fire første værdier er vigtige for de interviewede familier i 
forbindelse med ferien, hvorimod de fire sidste skabte en del mere diskussion og uenighed i 
familierne. Enkelte danske interviewpersoner gav dog udtryk for, at naturen ikke var vigtig 
for dem. Og enkelte tyske gav udtryk for at leg altid var vigtigt for dem – og ikke noget de 
særligt søgte i ferien. 
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7.1.1 At opleve noget sammen 
At opleve noget sammen er for familierne det helt centrale ved ferien, ikke mindst fordi det er 
meget begrænset med de fælles oplevelser i hverdagen. Som en dansk mor udtrykker det: 

”det er godt nok begrænset, hvor meget det bliver til udover så’n skole, på arbejde, 
komme hjem, og så fritidsinteresser. Det er lidt svært at finde overskud til det [at opleve 
noget sammen] i hverdagen” (Mor, DK1). 

Ferien skal således kompensere for familiens opsplittede liv i hverdagen og give mulighed for 
at være sammen om nogle aktiviteter for derigennem at styrke fællesskabet og familiefølelsen. 
At være sammen med familien eller med børnene var det aspekt, som blev nævnt hyppigst 
uopfordret af familierne både i Tyskland og Danmark.  

De fælles oplevelser er dermed yderst vigtige – så vigtige, at hvis forældrene føler, at 
feriestedet eller aktiviteten ikke er egnede for børnene eller forældrene føler, børnene ikke er 
velkomne, kan det få dem til at fravælge stedet. Som en tysk mor udtrykker det: 

”...wir unternehmen eigentlich als Familie fast immer alles zusammen...wo wir sie 
[datteren] nicht mitnehmen können, fahren wir nicht hin – so ist unser Motto eigentlich” 
(Mor, D3). 

De fælles oplevelser behøver imidlertid ikke være noget ekstraordinært – at gå på opdagelse i 
naturen, især med småbørn, kan være nok: 

”Gemeinsam etwas erleben, ja da fällt mir jetzt so ein, dass wir sowieso auf Entdeckung 
gehen: was sehen wir da, was ist das, erzähl mir mal...auch was die Natur anbetrifft” 
(Mor, D5).  

7.1.2 At have tid til sig selv og familien 
Tid er som nævnt i kapitel 5 en del af selve definitionen på ferie og dermed et meget centralt 
begreb. At have tid sammen er klart vigtigere for familierne end at have tid hver for sig – her 
er det igen kontrasten til hverdagen og de opdelte liv, far, mor og børn lever, som spiller ind. 
Men man skal selvfølgelig heller ikke glemme, at det er mere acceptabelt for far og mor, at 
give udtryk for, at man vil have tid sammen med sine børn end til sig selv. Samtidig er det på 
et teoretisk plan, vi her beder respondenterne om at forholde sig til samværet, og det er 
bemærkelsesværdigt, at når det kommer til konkrete gode oplevelser, respondenterne fortæller 
om, er det, som nævnt i kapitel 5, også situationerne, hvor børnene var godt optaget, og 
forældrene slet ikke så dem, som nævnes. 
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Tid betyder, at man er fri for stramme tidsplaner, at man ikke stresser og derved undgår nogle 
af de konflikter, som opstår far, mor og børn imellem i en hektisk hverdag. Netop den ro og 
afslappethed som tid giver, er noget denne tyske mor hæfter sig ved: 

”Zeit für sich selbst und die Familie haben... eben dadurch, dass man nicht so viel 
Stress hat und ja, Ruhe hat, nicht so viel machen muss zuhause” (Mor, D11). 

Som det også fremgår her, er tid til sig selv ikke uvæsentligt. Både børn og voksne giver 
udtryk for, at de gerne ind imellem vil have et frirum fra hinanden – børnene vil gerne finde 
legekammerater og lave noget sammen med dem, og de voksne ser gerne, at deres børn er 
godt optaget af leg med jævnaldrende, så forældrene kan slappe af, læse en bog eller på anden 
måde pleje egne interesser. Nogle forældre vælger også at tage børnene på skift, så den anden 
part kan gøre noget for sig selv. 

Endelig er det værd at bemærke, at en enkelt interviewdeltager drejer denne værdi hen imod 
dyrkning af parforholdet under ferien: 

”Jeg kunne godt tænke mig den hed ”have tid til hinanden og familien”…for når vi 
kommer hjem og er færdige, så er børnene på. Okay, så kommer de godt nok i seng kl. 
20, men så falder vi jo også sammen” (Mor, DK10). 

Dette kan meget vel være et behov, som far og mor har brug for at få opfyldt under ferien, 
selvom de tager af sted med børn. 

7.1.3 At opleve naturen 
Naturen er vigtig for mange af de interviewede familier, idet det opfattes som et sted, hvor 
børn både kan lege og lære, og hvor det er muligt at give børn på forskelligt alderstrin nogle 
oplevelser: 

”In der Natur lernen sie im Moment sehr viel. Sie können sich bewegen, ich denke, dass 
ist das Wichtigste für Kinder in dem Alter jetzt” (Mor til børn på 7 og 3 år, D10). 
”At lave noget sammen i naturen er vigtigt...at bygge et skib af grene og gå ned til 
vandet for at se om det kan sejle” (Mor til børn på 11, 8 og 2 år, DK4). 
 

Men det er også værd at bemærke, at ikke alle er uforbeholdne over for naturen, og at ikke 
alle forældre ser mulighederne de ovenfor citerede mødre oplever. For nogle er naturen blot 
en kedelig kulisse:  
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Far: ”Den der [at opleve naturen] er i hvert fald helt yt... 
Mor: ”...ungerne gider ikke gå tur. Jo, vi kan godt finde på at gå ned til søen, men så 
skal der ske noget, så tager vi brød med og kaster ud til ænderne, men så er der en 
aktivitet forbundet med det at være i naturen” (Forældre til børn på 7 og 4 år, DK10). 
 

Naturen nævnes dog spontant af mange respondenter – især af de, som bor i lejligheder, og 
natur opleves som noget, man har underskud af i hverdagen. At interessen for naturen er et 
klart fælles træk for de tyske Danmarksrejsende ses af Peter Aderholds analyse (2003). Flere 
tyske Danmarksrejsende nævner, at naturen er et rejsemotiv for dem, end de gennemsnitlige 
tyske udlandsrejsende.  

Når naturen så samtidig opleves som velegnet til børn, fordi der er plads til dem, at børnene 
kan være vilde og røre ved f.eks. sand, vand og træer, og at det er et sted, hvor børnene lærer 
noget, og den særlige havluft ses som særlig god og helsebringende af visse tyske 
respondenter, må man konkludere, at naturen er særlig vigtig for børnefamilierne. 

7.1.4 At lege 
Der er heller ingen tvivl om, at det at lege er meget vigtigt, når man tager på ferie med børn: 
“Spielen ist superwichtig” (Mor, D5), som en mor meget rammende udtrykker det. 
Værdikortet med ordet “leg” vælges meget hyppigt af familierne, og ifølge Aderhold analysen 
(2003) er “at lege med børnene” blandt de motiver, der er af lidt større betydning for 
Danmarksrejsende end for den gennemsnitlige tyske udlandsrejsende. Børns leg og børn og 
voksnes fælles leg foregår mange steder, ikke mindst på stranden, og her træder som nævnt i 
kapitel 5 særligt de tyske fædre i karakter, som de store legebørn: 

”am Strand spielen, oder Sandburgen bauen ist spielen, also ich spiele gerne: ich bin 
Kind geblieben so” (Far, D11). 
 

En dansk mor mener, at leg er vigtigt for både voksne og børn, og at det derfor er af stor 
betydning, at aktiviteter også er sjove for forældrene: 

”Jeg synes godt, man kunne udfordre den der [at lege] noget mere, fordi alle folk har et 
legegen i sig, nogen mere eller mindre, og jeg synes godt, der kunne være mere sjove 
ting, hvor forældrene synes, det er oprigtigt sjovt, i stedet for at synes det er sjovt, fordi 
børnene synes det er sjovt” (Mor, DK9). 
 

Moderen i familien DK9 foreslår således, at forældre som børnene skal synes, at aktiviteterne 
er oprigtigt sjove og dermed undgå, at det er den vikariøse fornøjelse (jf. kapitel 2), som 
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forældre oplever, og at forældrene dermed selv skal være opslugte og begejstrede som 
børnene og selv få en direkte god oplevelse gennem legen. 

7.1.5 At lære – at få noget med sig hjem 
Denne værdi skabte i nogle familier diskussion, idet forældrene understreger, at de og deres 
børn ikke skal arbejde (i skolemæssig forstand) i deres ferie men koble af fra dagligdagens 
pligter. Eller som denne far, der mener, han har lært nok i sit liv: 

”Etwas lernen, mit nach Hause nehmen, nein, ich will nichts lernen, ich habe viel zu 
viel gelernt, ich habe studiert und gemacht und getan” (Far, D11). 
 

Andre, både tyske og danske familier, mener imidlertid, at almen dannelse om andre steder, 
mennesker, kultur og natur er et vigtigt element af ferien, ikke mindst for børnene, når de når 
over småbørnsstadiet. Mange familier mener med andre ord, at det ikke er nok at ligge og 
dase på en strand i 14 dage, der skal også noget åndelig føde til. 

”At man får noget med sig hjem. Ikke rent fysisk noget med sig hjem, men rent åndeligt 
vil jeg da sige, man skal have noget med sig hjem” (Mor, DK6). 
 

Det er dog vigtigt for forældrene, at læringen ikke får karakter af skole og pligt, men at det er 
sjovt at blive klogere i sin ferie, men det skal nok mere ses som dannelsesaspektet og 
udviklingen som menneske (jf. kapitel 3 og 5). 

Som nævnt i kapitel 5 om oplevelsen af den gode ferie sætter børnene pris på konkret at få 
noget med hjem - ting, som hjemmelavede lys, krukker, tørklæder eller lignende.  

7.1.6 At opleve noget nyt/ at blive udfordret 
At prøve noget nyt vil mange familier gerne, men når det sættes sammen med udfordring 
tolkes det i retning af fysisk udfoldelse, og det er der meget få af de interviewede mødre, der 
tænder på: 

”Herausgefordert werden hört sich so anstrengend an, da hätte ich keine Lüst drauf” 
(Mor, D5). 
 

I en familie er det den syvårige søn, som vælger dette kort ud, selvom moderen og faderen og 
søsteren har valgt andre værdikort ud. Sønnen insisterer og fortæller, at han godt kan lide at 
prøve nye legepladser og f.eks. en rutschebane, som han ikke har prøvet før. 
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Denne værdi vælges af flere mænd end kvinder. Som en far udtrykker det: 

”Det er nok aktivitetsgenet, der gør at der skal ske noget. Og det må gerne være fysisk” 
(Far, DK2). 
 

Far vil, i mange tilfælde, gerne ud at løbe på ski, vandre i bjerge, sejle i kano eller løbe en tur, 
i nogle tilfælde for reelt at prøve sine grænser af, i andre tilfælde måske snarere for at komme 
lidt væk fra det intense samvær med familien (jf. kapitel 5).  

Men den nydelseslystne far findes selvfølgelig også. Hos denne opfattes det at se noget nyt, 
når man er på ferie, som en pligt, for man vil allerhelst slappe af og gøre så lidt som muligt: 

Mor: ”..wenn man z.B. in Ägypten ist, da muss man die Pyramiden oder die Gräber 
gesehen haben… 
Far: ”Wir sind viel zu faul…ich geniesse das auch furchtbar mal so eine Woche nur zu 
lesen, toll!” (D4). 
 

Responsen på denne værdi er et udmærket eksempel på, hvordan drømmene om, hvad 
indholdet skal være kan være forskelligt. 

7.1.7 At føle sig tryg 
I de danske interviews nævnes tryghed ofte uopfordret af kvinderne og er en central 
begrundelse for at vælge Danmark som ferieland. En af årsagerne er sproget: 

”jeg føler mig mere tryg i Danmark end i udlandet…børnene kan sproget, hvis de skulle 
bevæge sig for langt væk og ikke lige kan finde hjem” (Mor, DK1). 

Også enkelte danske fædre, især til småbørn, udvælger tryghed blandt værdikortene, og 
udover sproget fremhæves også bekymring for mangelfuld hygiejne, frygt for vold og terror, 
østeuropæiske bander der kidnapper børn, og generelt at man ved, hvad man får, når man 
køber noget. 

I de tyske familier bliver tryghed ikke nævnt i nær samme udstrækning – det ser ud til, at de 
interviewede familier i mindre grad føler sig utrygge i nye rammer, og at ferie med børn ikke 
nødvendiggør, at alt er velkendt:  

”Ich fühle mich eigentlich immer sicher, das würde ich nicht mit Urlaub...da hab ich 
irgendwie nicht…”(Mor, D10). 
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Tryghed og at forholdene er meget lig det derhjemme opfattes endda af nogen som kedeligt: 
”Sicherheit ist mir einfach langweilig” (Far, D2). Det er således vigtigt at undersøge 
nærmere, om tryghed skal kommunikeres på en indirekte måde til det tyske marked – måske 
betragtes det som en naturlig forudsætning, som bare skal være i orden og ikke bruges som 
aktivt salgsargument. Som med alle værdi-ordene er dette vigtigt at få kvantificeret, opdelt på 
mænd og kvinder og børn. 

7.1.8 At opleve noget ægte/rigtig dansk   
Denne værdi har fået færrest positive og helhjertede tilkendegivelser blandt de 26 familier. 
Det ægte/rigtig danske er svært for de danske familier at forholde sig til, nok fordi de kender 
til kompleksiteten i deres egen kultur og ved, at den er svær at indfange. Som én udtrykker 
det: ”Opleve noget ægte, rigtig dansk, hvad er det? Er det medisterpølse? Jeg ved ikke hvad 
ægte dansk er” (Mor, DK9). Andre giver udtryk for, at eftersom deres hverdag er 
gennemsyret af danskhed, så har det ingen attraktionsværdi på ferien, modsat i andre lande, 
hvor de kulturspecifikke oplevelser værdsættes: 

”At opleve noget ægte, rigtig dansk. Jamen det gør vi jo hele tiden, mens vi er hjemme, 
det er ægte, rigtig dansk...Der ville jeg sige, at hvis vi var udenlands, så ville jeg prøve 
noget ægte udenlandsk. Så det har jeg ikke så meget behov for, når jeg skal på ferie [i 
Danmark]” (Mor, DK6). 
 

Mange af de tyske familier har også svært ved at forholde sig til denne værdi, men når der 
gives eksempler på det danske som specielle egnsretter, naturen og atmosfæren, så er det 
tydeligt, dette er noget, som mange værdsætter. Andre mener dog, at Danmark er så tæt 
kulturelt beslægtet med Tyskland, at det danske ikke er attraktivt: 

”...richtig dänishes, ja das interessiert den Deutschen, [ironisk] Land und Leute kennen 
lernen, auch so eine Phrase, nein! Man kennt ja, man ist sich auch ja recht nah mit den 
Dänen” (Far, D11). 
 

Fra dette citat er det også værd at bemærke, at det ægte opfattes som et salgsudtryk uden 
indhold – faderen kalder det selv en frase - og hvis dette er udtryk, for at sådanne argumenter 
mere generelt ses på med skepsis, bør man overveje at begrænse brugen af det ægte og det 
autentiske, og i stedet vise eksempler som illustrerer det særegne danske.  
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7.2 Respondenternes vurdering af værdigrundlaget og danskheden i 
værdierne 
Det generelle indtryk i relation til det testede værdigrundlag er, at de otte værdier i større eller 
mindre grad er relevante for en ferie med børn – særligt de fire første, i mere varierende grad 
de fire sidste. 

Respondenterne syntes at mene, at der var god sammenhæng mellem værdierne, dog med en 
vis tendens til overlap – familierne havde eksempelvis svært ved at se forskellen på at opleve 
noget sammen og at have tid til sig selv og familien, fordi forudsætningen for det første er det 
sidste, og omvendt, når man har tid til hinanden i familien, så oplever man typisk også noget 
sammen. Nedenstående citat er et eksempel på den gode sammenhæng, som respondenterne 
så i værdisættet:  

“at opleve noget sammen, at opleve naturen, at prøve noget nyt/blive udfordret er 
overordnede værdier for ferien, måden hvorpå disse ting opleves er gennem leg og 
læring” (Far, DK4). 
 

Denne opdeling i værdisættet er værd at tænke over: Leg og læring er måden, hvorpå 
forskelligt indhold tilegnes (de fælles oplevelser, naturen, det nye) i denne familie, og det 
giver måske god mening at skelne mellem indhold og måder at tilegne sig et indhold på i 
udviklingen af det fremtidige værdisæt. 

På negativ siden giver de interviewede familier imidlertid udtryk for, at der ikke eksisterer 
meget nytænkning i disse værdier – med andre ord det er argumenter for den gode 
børnefamilieferie, som familierne har hørt før. 

Endvidere opfattes de otte værdier ikke som specielt danske – det kunne være hvor som helst i 
verden (på nær naturligvis værdien omkring det ægte/det danske). At tænke nyt og at tænke 
differentiering fra konkurrerende familiedestinationer bliver således en udfordring, der skal 
tages op. Samtidig oplever respondenterne dog, at Danmark giver mulighed for at opleve de 
nævnte værdier. 

7.3 Opsummering 
I forhold til det testede værdigrundlag kan vi på basis af de tyske og danske familieinterviews 
konkludere: 

• at opleve noget sammen, at have tid til sig selv og familien, at opleve naturen, at lege – 
er vigtige værdier for børnefamilieferien 
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• at lære, at prøve noget nyt/at blive udfordret, at føle sig tryg, at opleve noget ægte/rigtig 
dansk – er værdier, hvor der er divergerende opfattelser af deres betydning for 
børnefamilieferien 

• der opleves en god sammenhæng mellem værdierne, dog med tendens til overlap 

• giver ikke indtryk af nytænkning 

• kommunikerer ikke noget særligt dansk (på nær én værdi) – ingen 
differenteringspotentiale 

 
Værdier som fremkommer på basis af spontane ytringer fra familierne: 

• At koble fra/slappe af 

• At samle kræfter/at lade op 

• At komme væk fra hverdagen 

• At der er plads til børnene (betyder afslapning og glæde for forældre og børn) 

• At børnene får sanselige oplevelser 

• At have tid til partneren under ferien – ud over børnene 

• At faderen kan få lov til at være aktiv (løbe, vandre, sætte drage op)  

• At moderen kan få tid til sig selv (sole, læse, dyrke fitness, shoppe) 
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8. Børnefamiliens feriebeslutninger 

Undersøgelsens tredje centrale formål er at belyse, hvordan beslutninger om ferie forløber i de 
tyske og danske børnefamilier: Hvilke roller spiller de enkelte familiemedlemmer, ikke 
mindst hvor stor er børnenes indflydelse? Foregår der forhandlinger i familierne, og hvis så 
hvad forhandles der om? Dette er nogle af spørgsmålene, som besvares her. 

Resultaterne fra denne del af analysen er relevante for planlægningen af markedsføringen, idet 
det er nødvendigt at vide, hvem der skal kommunikeres med, herunder hvis behov, der skal 
appelleres til for at kunne udforme en målrettet markedskommunikation. 

8.1 Rollefordeling i forbindelse med feriebeslutninger i familien 
Familien udgør en sammensat købsenhed, og det fremgår helt klart i vore interviews, at ferien 
skal være i stand til at opfylde forskellige behov for henholdsvis far, mor og børn (jf. kapitel 
5). 

I tråd med litteraturstudiet (kapitel 2), viser vore interviews også, at de enkelte 
familiemedlemmer udfylder forskellige roller i beslutningsprocessen omkring valg af ferie. 
Rollefordelingen er meget lig den, som internationale undersøgelser viser, er far og mor og 
børns roller i forbindelse med valg af feriedestination. Og der viser sig ligeledes at være 
begrænsede forskelle mellem de interviewede danske og tyske familier. Dette er dog et 
aspekt, som ville være interessant at kvantificere.  

Figur 8.1: Rollefordeling ifm. feriebeslutninger i de tyske og danske børnefamilier. 
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Placeringen af moderen som den primære initiativtager til ferien fremgår således både af vore 
danske og tyske interviews. Det er med andre ord mor, som typisk bringer emnet ferie på 
banen, og ad den vej måske også afstikker de første retningslinier for tidspunkt og sted for 
ferien. Som udtrykt af én af de tyske interviewdeltagere:  

”…die Initiative ergreife ich erst mal, dass ich also sage, gut, also da so könnte ich mir 
jetzt vorstellen, das die Urlaub machen in der und der Zeit” (Mor, D9). 
 

Rollefordelingen i forhold til informationssøgning ser imidlertid ud til at være forskellig 
blandt de danske og tyske familier. I de tyske familier er mor den primære informationssøger, 
og en af forklaringerne herpå er tydeligvis, at der er mange deltidsansatte og hjemmegående 
blandt de tyske mødre. Dette betyder, at mor har langt flere opgaver i relation til familien end 
far, heriblandt at indhente brochuremateriale fra rejsebureauer og sommerhusudlejere til den 
kommende ferie. Moderen kommer således i høj grad til at bestemme hvilke 3-4 
feriedestinationer, der skal til diskussion i familien. En af de tyske mødre udtrykker det på 
denne måde: 

“…ich würde die Vorauswahl treffen, so ist das eigentlich mit allen Dingen, auch wo 
wir uns Möbel kaufen, und dann präsentiere ich ihm [manden] dann drei Sachen, dir 
mir besonderns gut gefallen, und dann entscheiden wir dann diese drei Sachen 
gemeinsam” (Mor, D6). 
 

I de få tilfælde, hvor de tyske fædre tager del i informationssøgningen, viser internettet sig at 
være en primær kilde til information, hvorimod de tyske mødre i overvejende grad indhenter 
ferieinformationer gennem traditionelle medier (brochurer). 

I de danske familier derimod er far og mor begge informationssøgere, og de danske mødre 
synes således ikke at sætte dagsordenen i forhold til ferier i så markant grad som i de tyske 
familier. Med hensyn til valg af medier ses heller ikke helt det samme mønster som i de tyske 
familier – de danske mødre er lidt mere aktive på nettet end de tyske, men det er stadigvæk 
far, som primært bruger internettet, og mor, som primært bruger de traditionelle medier. 

Identifikationen af begge forældre som beslutningstagere i forbindelse med valg af ferie 
fremgår også af flere internationale undersøgelser og ligeledes i vores undersøgelse af danske 
og tyske børnefamilier. Far og mor opfatter således sig selv og hinanden som ligeværdige 
parter, når det kommer til de endelige feriebeslutninger i familien. Som udtrykt at en dansk 
far:  
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”Det [hvor vi skal hen på ferie] snakker vi om. Vi snakker måske om det når vi tager 
hjem fra ferie, hvor vi kunne tænke os at komme hen næste gang” (Far, DK7). 
 

Andre familier har en fælles ønskeliste over fremtidige rejsemål: 

”So mit Entscheidungen, wie welcher Urlaub, das ist immer so im Hintergrund, da ist 
immer so eine latente Liste, nicht, also Österreich muss man, an die Nordsee muss man 
mal jeder, und Paris wollten wir auch immer mal. Disneyland, und in Tallin waren wir 
jetzt seit langen nicht mehr, und Afrika” (Far, D9). 
 

Hvordan beslutningen i praksis forløber kan imidlertid være svært at belyse gennem 
interviews, dels fordi familierne ikke nødvendigvis er bevidst herom, dels fordi der kan 
eksistere stridigheder om, hvem der tager beslutningerne i familien. I nedenstående citat er 
både far og mor dog ret bevidste om de forskelligartede interesser og magtkampe, der hersker 
i familien, og hvem der i sidste ende får ret:  

Mor: ”Ist eben im Vorfeld für uns nicht ganz so einfach da auf den Nenner zu kommen, 
weil er hat da immer andere Vorstellungen, als ich...ich flieg halt gerne weg, also in die 
Sonne, wo man halt eine Schönwetter-Garantie hat, und er ist auch gar nicht so ein 
Urlaubsverrückter, und...dann am liebsten im Lande bleiben und so, aber meistens 
kriege ich das schon”. 
Far: ”Ja” (D4). 
 

Om det at mor får ret i sidste ende, er en mere udbredt tendens, bliver således nok svært at 
belyse i en større kvantitativ undersøgelse. Men valget af ferie handler altså også om et 
magtspil i familien, et magtspil, hvor ‘den gode stemning’ kan komme på spil. Mor (D4) 
fortæller senere om, hvad hendes mand siger i ferieforhandlingssituationen: ”Ja, er sagt: 
’Dann drohst du mir wieder mit Liebesentzug, wenn ich nicht ja sage” (Mor D4). 

Børn besidder selvsagt ikke den fornødne købekraft i relation til feriekøb (rejse, overnatning, 
forplejning), men de få studier, der er lavet af børns rolle i forbindelse med ferievalg, viser, at 
de i høj grad påvirker deres forældres beslutninger. Børn som influencers er ligeledes tydeligt 
både i vores danske og tyske interviews, men de påvirker deres forældre på forskellig vis alt 
afhængig af deres alder. 

Børn i alderen 0-6 år (full nester I) påvirker primært deres forældres feriebeslutninger 
indirekte gennem de omsorgskrav, der er forbundet med småbørn (mad til tiden, faste 
sovetider, sikkerhed og hygiejne), men også igennem hvad forældrene mener er gode 
aktiviteter for småbørn. Som beskrevet ovenfor ses vand, strand og sand, som gode aktiviteter 
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for småbørn. For småbørnsfamilierne bliver ferien således meget på børnenes præmisser, 
hvilket mange af de interviewede forældre har det fint med, men som enkelte også føler som 
en begrænsning på deres personlige ønsker.  

Flere undersøgelser peger på, at børn i alderen 7 år og opefter (full nester II) påvirker deres 
forældre direkte gennem forhandling for at få opfyldt egne ønsker - de forventer at blive hørt i 
forbindelse med ferier, de argumenterer for deres synspunkter, og de bliver hørt. Dette viser 
sig også tydeligt i vores undersøgelse, såvel blandt de tyske som de danske familier. Dog er 
børnenes indflydelse størst i relation til aktiviteter, som skal foretages under ferien og mindst i 
relation til valg af destination, hvilket også hænger sammen med, at børns ønsker sjældent er 
stedsspecifikke men mere generiske af natur (eksempelvis vand, strand, sand).  

Endvidere varierer graden af forhandling en del – i nogle familier holdes der egentlige 
familiemøder forud for ferien:  

”...dann besprechen wir das erst mal untereinander, und wenn wir sagen, ja gut, also, 
das kommt in frage, dann besprechen wir das in der ganzen Familie, dann machen wir 
eine Familienkonferenz und überlegen dann, ob das all Interessen abdekt” (Mor, D9). 
 

Disse møder udvides for nogles vedkommende til at inkludere flere familier, når to eller tre 
familier holder ferie sammen: 

”…og når vi har været tre familier, der skulle af sted, så har det virkelig skulle 
planlægges ved at det allerede i november-december måned skal det jo planlægges med 
at alle skal ku’ få ferie på samme tid, og at vi kan få tre pladser [på campingpladsen] 
ved siden af hinanden. Så plejer vi jo at holde feriemøde i november” (Mor, DK3). 
 

I disse tilfælde må man formode, at forhandlingerne kan blive endnu mere komplekse, idet 
flere meninger skal høres, og flere ønsker dækkes. 

I enkelte familier strækker børnenes medindflydelse sig også til, at de får lov til at vælge 
imellem to alternativer, forældrene stiller op. Eksempelvis i en dansk familie fik de to store 
drenge på 8 og 11 år valget mellem om vinterferien skulle gå til Norge på skiferie eller til 
Skallerup Klit (DK4). Og der er også et eksempel på en familie, hvor barnet har stor 
indflydelse på, hvor især småferierne (3-4 dage) går hen (DK9). 

I andre familier inddrages børnene først i beslutningen om konkrete aktiviteter på 
destinationen: 
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”...da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn wir da hin wollen, Kristin [datteren] 
reitet so gerne, also, gut, dann können da auch in den Pony-Hofs suchen, klar das hat 
sie natürlich dann doch beeinflusst, das hat sie schon” (Mor, D16). 
 

En af grundene til, at børnene inddrages i feriebeslutningerne, er bl.a., at engagementet i 
ferien stiger, og man af den vej får mere tilfredse børn. Således siger en tysk mor:  

”...sie [datteren] sagt, dass ist doch gut, und das ist doch nicht so schön, oder, sollen 
wir das nicht so machen. Und sie bringt also auch, ganz oft, wirklich sehr kreative und 
auch umsetzbare Vorschläge...natürlich ist es auch so, wenn der Vorschlag dann auch 
von ihr gemacht worden ist, dann ist natürlich auch die Umsetzung und die Begeistung 
natürlich ganz anders, als wenn wir dann den Urlaub ihr jetzt aufzwingen würden” 
(Mor, D9). 
 

En anden grund, som kommer mere indirekte frem i flere interviews er, at inddragelse af 
børnene i vigtige beslutninger for familien ses som et led i udviklingen af deres 
selvstændighed – man sætter pris på, at børnene kan give udtryk for deres meninger, som 
nævnt i kapitel 3. 

Endelig fungerer børnene også i nogle familier som inspirator til ferien og oplevelser under 
ferien. I en familie (DK4) har man fået øjnene op for Island som fremtidigt feriemål, fordi 
børnene går i skole med en del islændinge og er kommet hjem og har fortalt om disse 
skolekammeraters baggrund. I en anden familie (DK10) har barnet hørt om Lalandia fra 
skolekammerater, og moderen er efterfølgende gået på nettet for at checke stedets 
åbningstider mm.  

8.2 Feriebeslutningsprocesser – en typologi 
For bedre at kunne forstå børnenes varierende grad af indflydelse på beslutningsprocessen, 
bl.a. ud fra børnenes alderstrin, har vi valgt at indplacere de tyske og danske familier i 
nedenstående model.  
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Figur 8.2: Typer af beslutningsprocesser. 

De to aksers skæringspunkt udtrykker i forhold til behovsaksen, at både forældres og børns 
behov er centrale, hvorved respondenter, der placerer sig her kan betegnes som 
familieorienterede. I forhold til forhandlingsaksen udgør skæringspunktet middelværdien 
mellem meget og ingen forhandling, hvorved familier der placerer sig her kan karakteriseres 
som i forhandlingsorienterede i nogen grad. 

Som det fremgår tegner der sig tre primære typer af beslutningsprocesser i de danske og tyske 
familier, som ikke er påvirket af national baggrund men snarere af livsfase (dvs. børnenes 
alder). 

”Vi ved hvad der er bedst for vores børn” -familier 

• børneorienterede, forældrestyrede familier 

• børnenes behov er i centrum udfra hvad forældrene vurderer er børnenes behov 

• alle familierne i denne kategori er familier med småbørn (full nester I), hvor børnene 
ikke, eller kun i begrænset omfang, kan give udtryk for deres ønsker 

• børnevenlighed er vigtig, dvs. at der er aktiviteter og faciliteter for børnene 
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”Vi ved hvad der er bedst for os selv og vores børn” -familier 

• familieorienterede, forældrestyrede familier 

• forældrene ved, hvad der er godt for både børnene og dem selv, og man forsøger at tage 
højde for både forældres og børns behov 

• børnene tages ikke med på råd i nævneværdig grad, dels fordi forældrene mener, at børn 
ikke selv ved hvad der er godt for dem, dels fordi de ikke tror børn er i stand til at sætte 
ord på deres ønsker 

• de fleste familier i denne kategori er familier med småbørn (full nester I) eller familier 
med småbørn og større børn (full nester I/II) 

• familievenlighed er vigtigt, dvs. primært at der er aktiviteter, som hele familien kan 
være sammen om og få noget ud af 

 

”Der skal være plads til alles behov og meninger” -familier  

• familieorienterede, forhandlingsfamilier 

• både forældre og børns behov er i centrum, og der arbejdes på at tilgodese begge parter 

• børn er aktive forhandlingsparter når feriebeslutningerne tages (primært aktiviteter 
fremfor destination) 

• alle familierne i denne kategori er familier med småbørn og større børn (full nester I/II) 
og familier med større børn (full nester II) 

• familievenlighed er vigtigt, dvs. primært at der er aktiviteter, som hele familien kan 
være sammen om og få noget ud af 

 
Det fremgår således, at med børnenes øgede alder sker en glidning i modellen fra venstre 
(børnenes behov) mod midten (børn og forældres behov) og fra bunden (ingen forhandling) 
mod toppen (meget forhandling). Med andre ord bliver beslutningsprocesserne langt mere 
komplekse jo ældre børnene bliver, dels fordi de forventer, at deres udtrykte behov tilgodeses 
(en naturlig konsekvens af, at de i andre sammenhænge forventes at være selvstændige 
individer), dels fordi forældrene, når den værste yngelpleje er overstået, i stigende grad ønsker 
at få tilgodeset deres egne interesser på ferien. Dette forklarer også brugen af begrebet 
børnevenlighed i forhold til ”Vi ved hvad der er bedst for vores børn” –familierne, hvor 
småbørnenes behov overskygger forældrenes både hvad angår konkrete faciliteter og i forhold 
til de aktiviteter, man begiver sig ud i. Begrebet familievenlighed er i derimod brugt i forhold 
til de to andre familietyper, idet det her er vigtigere, at både far, mor og børn får noget ud af 
de aktiviteter, man deltager i. 
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Alt dette er vigtige input til markedsføringen, idet der er forskellige behov, der skal appelleres 
til, og forskellige målgrupper, der skal kommunikeres med, alt afhængig af hvilken type 
familie, vi har med at gøre. 

8.3 Opsummering 
I relation til de tyske og danske børnefamiliers beslutningsprocesser i forbindelse med 
ferievalg kan vi konkludere følgende: 

• Mor er den primære initiativtager til ferien både i de danske og tyske familier og 
kommer derved til at sætte den overordnede dagsorden for ferien. 

• De tyske mødre er de primære informationssøgere og foretrækker brochurer. 

• I det omfang de tyske fædre deltager i informationssøgningen, foretrækker de 
internettet. 

• I de danske familier er både far og mor informationssøgere. 

• De danske mødre er lidt mere aktive på nettet end de tyske mødre, men foretrækker ofte 
brochurer. Far foretrækker internettet. 

• I både de tyske og danske familier er begge forældre beslutningstagere, men i nogle 
familier er der udtalte magtkampe om den endelige beslutning. 

• Børn fungerer som influencers på ferien på i de tyske og danske familier. 

• Småbørn har primært indirekte indflydelse gennem omsorgskrav, men også ud fra hvad 
forældre mener er gode aktiviteter for småbørn. 

• Større børn har direkte indflydelse gennem forhandling, primært i relation til konkrete 
aktiviteter, mindre i relation til valg af destination. 

• Tre typer af beslutningsprocesser kan identificeres blandt de tyske og danske familier, 
som primært er påvirket af familiernes livsfase (dvs. børnenes alder). 



 139 

Litteraturliste 

Aderhold P. (2003): Reiseanalyse. Ipsos / Peter Aderhold. 
Andersen D., Hestbæk A.D. (1999): Ansvar og Værdier. En undersøgelse i børnefamilier, 

København, Socialforskningsinstituttet 
Brassington F., Petitt S. (2003): Principles of Marketing. Essex: Pearson Education, 3. 

udgave. 
Cooper C., Fletcher J., Gilbert D, Shepherd R., Wanhill S. (1998): Tourism. Principle and 

Practice. Harlow: Addison Wesley Longman. 
Cullingford C. (1995): Children’s attitudes to holidays overseas. Tourism Management. 16 

(2), pp.121-127. 
Danmarks Statistik (2002): Serviceerhverv. Ferie- og forretningsrejser 2001. Danmarks 

Statistik. 2002:36. 9. juli. 
Danmarks Turistråd (2002): Det tyske ferierejsemarked for Danmark 2002. Danmarks 

Turistråd. 
Denzik, Lars og Per Schultz Jørgensen (1999): Børn og familie i det postmoderne samfund, 

Hans Reitzels Forlag. 
Drobnic, Sonja (2002): “Compatibility of Career and Family – Still a Woman’s Problem?” 

EZA Seminar, Königswinter, Tyskland 
Dubois B. (1994): Comprendre Le Consommateur”. 2. edition, Paris: Dalloz.  
Du Bois-Reymond, Manuela et al (eds): Childhood in Europe. Approaches – Trends – 

Findings, Berne, Peter Lang 
Euroscopie (1991): Les Européens: Qui sont-ils? Comment vivent-ils? (Gérard Mermet). 

Paris: Larousse  
Euro Stat (2001): Eurostat Yearbook, Statistical Office of the European Communities, 

Luxembourg 
Eurocard-studie (2001), http://www.european-consumers.de/_res/pdf/press_releases/deutsch.pdf, 

marts 2003 
Fodness D. (1992): The Impact of Family Life Cycle on the Vacation Decision-making 

Process. Journal of Travel Research. 2 (2), pp.8-13. 
Fokus, 1999, 1. februar, Nr. 5 
Gram, Malene (2003): ”Grounds to play. Culture-specific ideals in the upbringing of children 

in France, Germany and the Netherlands”, Forthcoming, Berne, Peter Lang 
Explorationen.  

Gram, Malene og Hanne Niss (1998): ”Different Parents, Different Dreams: A comparison of 
cultural values manifest in Danish, German and British advertisements for children’s 
products”, Proceedings from the 27th EMAC Conference, Stockholm. 

http://www.european-consumers.de/_res/pdf/press_releases/deutsch.pdf


 140

Hansen, Flemming et al. (2002): Børns opvækst som forbrugere, København, 
Samfundslitteratur. 

Institut für Freizeitwirtschaft (1999): Der Tourismus der Familien bis 2005. Hauptstudie. 
Band 1: Bericht. München. 

Jeppesen, Kirsten Just og Anne Nielsen (2001): ”Værdier og normer i kulturmødet” i 
Integrationsforskningen i Danmark 1980 – 2002, Ministeriet for flygtninge og 
indvandrere og intergration. 

Johns N., Gyimothy S. (2002): Mythologies of a theme park: An icon of modern family life. 
Journal of Vacation Marketing. 8 (4), pp 320-331. 

Juul, Søren (2000): ‘Det moderne og solidariteten’, Paper til Dansk Sociologi Kongress 2000, 
(www.sociologi.dk/kongres/abspap/w4soerenjulpap.doc)  

Kellerhals, J., Montandon C. (1991): Les stratégies éducatives des familles. 
Milieu social, dynamique familiale et éducation des préadolescents. Genève: Delachaux 
et Niestlé 

Kids-Verbraucher-Analyse (2002), http://ww.ndr.de/ndr/service/archiv/familie, marts 2003 
Kotler P., Bowen J., Makens J. (1996): Marketing for Hospitality and Tourism. New Jersey: 

Prentice Hall International. 
Lawson R. (1991): Patterns of Tourist Expenditure and Types of Vacation across the Family 

Life Cycle. Journal of Travel Research. Spring, pp.12-18. 
Lindstrom M.(2003): Brandchild. Et enestående indblik i moderne globale børns tanker og 

deres forhold til mærker. København: Forlaget Markedsføring. 
Lindstrom M. (2003): Brandchild. Remarkable insights into the minds of today’s global kids 

and their relationships with brands, London and Sterling, Kogan Page. 
Malpas, N og Lamber, P.Y (1993): The Europeans and the Family. Eurobarometer 39. 

Brussels: Commission of the European Communities 
McNeal, James U. (1999): The Kids Market. Myths and Realities, PMP, New York 
MidtNord turisme (2003): Overnatningstal 2002. Nyhedsbrev nr. 2. 
Nave-Herz, Rosemarie (1994): Familie heute. Wandel der Familienstrukturen und Folgen für 

die Erziehung. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
Nickerson N.P., Jurowski C. (2001): The influence of children on vacation travel patterns. 

Journal of Vacation Marketing. 7 (1), pp.19-30. 
Nordbø I. (2001): Turisme, natur og miljø i Nordjylland. En undersøkelse av turisters 

holdninger til natur og miljø i Blokhus og på Læsø. Forskningsrapport. Tourism 
Research Unit, Aalborg Universitet. www.humsamf.auc.dk/edu/snf/turisme. 

Preuss-Lausitz, Ulf (1994): ‘Schule und Kindheit zwischen Wandel und Umbruch in 
Deutschland’, in Dieter Geulen (ed.), Kindheit. Neue Realitäten und Aspekte. 
Weinheim: Deutscher Studien Verlag 

http://ww.ndr.de/ndr/service/archiv/familie


 141 

Rasmussen M.R. (2001): Children’s influence on family vacation decision-making. Thesis. 
Netherlands Institute of Tourism and Transport Studies, Department of Tourism and 
Leisure Studies. 

Rispens, J, J.M.A. Hermanns and W.H.J. Meeus (1996): Opvoeden in Nederland, Van 
Gorcum 

Rolff, Hans-Günter und Peter Zimmermann (1997): Kindheit im Wandel, Beltz Reihe 
Pädagogik 

Seaton A.V., Tagg S. (1995): The Family Vacation in Europe: Paedonomic Aspects of 
Choices and Satisfactions. Journal of Travel & Tourism Marketing. 4 (1), pp.1-21. 

Schmidt M. (2002): ”Looking at Denmark: Family Policies and Social Conditions Required to 
Reconcile the Conflicting Demands of Family and Career”, EZA Seminar, 
Königswinter, Tyskland. 

Søndergaard H., Haller J. (2003): Mærkningsordning for turistattraktioner. 1. delrapport – 
Danmark. Jysk Analyseinstitut A/S. 

Thornton P.R., Shaw G., Williams A.M.(1997): Tourist group holiday decision-making and 
behaviour: the influence of children. Tourism Management, 8 (5), pp.287-297. 

Turismens Udviklingscenter (2000): Den Tyske udfordring. Analyseresultater og 
anbefalinger, rapport, april. 

Urry J. (1990): The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: 
Sage Publications.  

Walper, Sabine (1995): “Youth in a Changing Context: The role of the familiy in East and 
West Germany”, New Directions for Child Development, no. 70, Jossey-Bass 
Publishers.





 

Bilag 

 

Bilag 1. Spørgeguide 

Bilag 2. Opsummering fra Workshop på Aalborg Universitet





 145 

Bilag 1. Spørgeguide 
Præsentation af projektet (lov til at optage, anonymitet, formidling af resultater - webpage) 
Tusch & papir til børnene – tegn en rigtig god ferieoplevelse du har haft (spørg ind hertil) 
 

Dataprofil (bed dem om at præsentere sig selv) 

navne 
familiestørrelse 
alder på voksne og børn 
arbejde  
 

Feriemønstre 

Hvordan plejer I at holde ferie (natur/kultur, selvorganiseret/pakkerejse)? 
Hvor ofte? 
Hvilke tidspunkter af året? 
 

Spørgsmål til børnene 

Hvad vil du gerne lave i ferien? 
Kan du huske en ferie du har været på? 
Hvad er den bedste ferie du har været på/hvad var rart? 
Hvad er den værste ferie du har været på/hvad var træls? 
Hvad vil du gerne til sommer?  
 

Beslutningsprocessen i familien 

Hvor var I henne sidste år (sidst) på ferie? 
Hvor fik I inspiration fra til det? (hvem tog initiativet) 
Hvem bestemte det? 
Var børnene med til at bestemme (også henvendt til børnene)? 
Er det normalt sådan beslutninger om ferier foregår? 
Generelt, når I skal beslutte noget her i familien, hvem bestemmer så? 
Hvilken rolle spiller børnene i beslutningsprocessen (eks. v. køb af bil, dagligvarer)? 
 

Oplevelser/Aktiviteter 

Hvilken slags oplevelser vil I gerne have når I skal på ferie? 
Konkrete aktiviteter? 
Hvilken rolle spiller maden / boligen på feriestedet? 
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Hvad gør jeres venner i ferien (med og uden børn)? 
 

Den gode ferie 

Hvad er for jer en god ferie? 
Hvordan stemmer ideerne om god ferie overens med den sidste ferie I har haft? 
Har jeres feriemønstre ændret sig fra før I fik børn (hvordan har I det med det)? 
Hvad er børnevenlighed for jer (er det vigtigt)? 
 

Feriebilleder (3-5 stk) 

Hvorfor viser de noget godt ved ferien? 
 

Den mislykkede ferie 

Har I haft nogle mindre gode ferieoplevelser(få dem til at fortælle historier)? 
Var det feriestedets skyld? 
 

Hvis præferencer? 

Hvis præferencer er de vigtigste - børns/voksnes? 
Hvordan er forskellene i præferencer? 
Hvordan finder man et kompromis? 
 

Danmark som ferieland 

Hvad forbinder I en ferie i Danmark med? 
Har I haft ferieoplevelser i Danmark? 
Hvordan vurderer I Danmark som ferieland i forhold til andre steder I har været (hvilke?) 
Hvordan er Danmark som ferieland for en børnefamilie? 
Kan I finde på at holde ferie i Danmark i fremtiden? 

Til barnet 

Kan du huske du har holdt ferie i Danmark (hvordan var det)? 
 
Idegrundlaget for familieferie i Danmark (kort med 8 værdiord) 
Stemmer disse ord overens med jeres opfattelse af Danmark som feriedestination? 
Hvilke tre ord er vigtigst for jer ifm. ferie i Danmark? 
Er de øvrige ord relevante for jer? 
 
Brochure (tre stk.) 
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Hvad tænker I når I ser disse tilbud? 
Er det interessant for både børn og voksne (mulighed for at lave noget sammen og hver for 
sig)  
 

Økonomi 

Hvilken rolle spiller økonomien for jeres valg af ferieform og feriested? 
Har I et budget for ferien? 
 

Afslutning 

Har I idéer til hvordan man kan gøre Danmark til et bedre feriested for børnefamilier?  
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Bilag 2. Opsummering fra Workshop på Aalborg Universitet 



 

 



Opsamling på børneseminar den 14. maj på Aalborg Universitet, Danmarks Turistråd d. 12. juni 2003 
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Børnevenlighedsprojektet – status og næste skridt 

 
Seminaret den 14. maj var første milepæl for børnevenlighedsprojektet: Resultater 
af 26 dybdeinterview med familier i Danmark og Tyskland var anledning til 
diskussion af, hvordan vi kan styrke familieferie i Danmark. Aalborg Universitet 
færdiggør den sidste bearbejdning af datamaterialet og udsender endelig rapport til 
alle deltagere midt i juni måned. 
 
I gruppearbejdet producerede deltagerne forslag til nye familiekoncepter og forslag 
til en styrkelse af familieproduktet og markedsføringen. Vi nåede dog ikke at 
beslutte, hvilke af de mange gode forslag, vi skal arbejde videre med i denne kreds. 
 
Her er et forslag til næste skridt i samarbejdet samt et referat af seminaret. 
 
Styregruppen beslutter de kommende opgaver på næste møde, som foreslås at 
være den 29. august i Givskud ZOO. Styregruppen bedes derudover reservere 
den 11. november til et seminar for kredsen af virksomheder, der følger projektet. 
 
Opsamling på seminaret den 14. maj 
Seminaret affødte mange ideer til nye feriekoncepter, markedsføring og 
forbedringer af Danmarks kystferie produkt for børnefamilier. Gruppernes forslag til 
produktforbedringer er samlet i nedenstående idékatalog, men se også referatet af 
oplægget fra hver grupper sidst i dette papir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idekatalog for produktforbedringer og styrket markedsføring: 
a. Videreudvikling af træfpunkt-konceptet med flere aktiviteter, fx kobling til 

naturvejledning, større geografisk udbredelse og standarder for, hvad de bør indeholde. 
 

b. Udvikling af børnetemaer og/eller børneruter, der afspejler forskellige alder og interesser. 
Fx et ”Du må gerne røre/prøve – koncept”, ”H.C. Andersen”, ”Torben teknik”, ”Vand 
Viggo” eller ”Natur Niels”. Ruterne eller koncepterne skal lede børnefamilier rundt i et 
område, fx regionen og være tilgængeliggjort som led i overnatningen. 

 
c. Udvikling af fleksible pakker for familieferie – den klodsede model. Det består i en 

basispakke med supplerende ydelser bl.a. mht. forskellige oplevelsesmuligheder. 
 
d. Udvikling af et attraktionskort i et samarbejde ml. attraktioner og overnatning. 
 
e. Standarder for børnevenlighed – en mærkningsordning: Vi definerer, hvad det er for 

standarder en overnatningsform eller et område skal leve op til for at blive kaldt 
familievenlig. De campingpladser, feriecentre, områder mv., der er særligt familievenlige, 
fremhæves i markedsføringen. 

 
f. Styrkelse af børnevenlige bo-former: Det indebærer alt fra børnevenligt interiør, 

børnepakker/gaver med legeting, bånd osv. i feriehusene samt legepladser i området. 
 
g. Videreudvikling af feriekoncepter, der afspejler det moderne familieliv, fx flex-ferie 

(større mulighed for at udvide ferien med arbejdstid), netværksferien, hvor flere familier 
tager sammen på ferie og trendy camping, som er en autentisk naturferie i 
luksusrammer. 

 
h. Øget differentiering og ærlighed i markedsføring, fx ved større fokus på familievenlige 

fyrtårne i markedsføringen og synliggørelse af kvalitetsprodukterne 
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Alle grupper kom derudover med et bud på, hvilke værdier familieferie i Danmark 
skal tage udgangspunkt i. 
 
Som et første forsøg på at samle værdierne i et værdigrundlag har vi inddelt 
værdierne i tre grupperinger. De grundlæggende værdier for familieferie er de 
værdier, der skal være til stede som minimum for at kunne kaldes et familievenligt 
produkt/ destination. Disse værdier er almengyldige og ikke nødvendigvis unikke 
for Danmark. Det midterste niveau er værdier, der udtrykker Danmarks identitet 
som familiedestination. Det øverste niveau er billeder og egenskaber, der er 
eksempler på udtryk for Danmarks tilbud som familieferie land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Der skal arbejdes mere med udarbejdelsen af et værdigrundlag på baggrund af 
gruppernes indspil samt de gennemførte interview. Ovenstående er blot en 
indledende sammenfatning af gruppernes bidrag. 
 
Sidst i dette papir er gruppernes oplæg refereret. Her følger et forslag til næste 
skridt i børnevenlighedsprojektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjov Leg Samvær Nærvær Kvalitet 

Frirum Afslapning og opladning  Tid 

Plads Rummelighed     Frihed Uformelt 

 Tryghed         Sikkerhed 

Kreativitet Fantasi  Refleksion  Tradition 

Røre/føle Dyr  Natur 

Små oplevelser Isbilledet 

Mad på stranden Pølsevognen 

Verdens største sandkasse 

Børn og far 

Feriehuse Aktiviteter   Fysisk udfoldelse 

Eksempler på DK 
egenskaber og 
værdibilleder 

Danmarks 
værdigrundlag som 
familiedestination 

Grundlæggende 
almengyldige  
familie værdier for 
familieferien 
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Procesplan for efteråret 2003 
 
Målsætning 
Slutmålet for den kommende fase af børnevenlighedsprojektet foreslås at være en 
fælles ramme for markedsføringen af familieferie i Danmark. En ramme, der giver 
form og indhold i markedsføringen og som kan benyttes af virksomheder, 
destinationer, regioner og Danmarks Turistråd. Konkret foreslår vi, at rammen 
indeholder:  
 
1. Ideer til motiver, skitser og billeder, der ud fra de gennemførte interview og 

nye bredere undersøgelse - og på en sjov og anderledes måde - appellerer til 
familier på ferie i Danmark. Motiverne skal tage udgangspunkt i et 
værdigrundlag for familieferie i Danmark og etablere en fælles linje i 
markedsføringen af familieferie. Billederne/motiverne er til inspiration og frit 
brug for turisterhvervet. 

 
2. Anvisninger på, hvordan børnevenligheden kan dokumenteres og forklares i 

markedsføringen gennem fremhævelse af de mest børnevenlige 
destinationer og overnatningssteder. Et særligt børnevenligt område kunne 
fx være en destination med et modtagelsesapparat, der i særlig grad er rettet 
mod børnefamilier. Det kan bestå af særligt børnevenlige bo-former, 
træfpunkter – eller lignende aktivitetsmuligheder i umiddelbar nærhed af 
overnatningsstedet - og endelig evt. regionale børneruter, der leder børnene 
rundt i regionen til de mest børnevenlige oplevelser. 

 
Processen 
For at nå frem til den fælles ramme for kommunikation af familieferie foreslår vi, at 
styregruppen koncentrerer sig om følgende opgaver det kommende efterår: 
 
a. At udvikle et værdigrundlag for familievenlig ferie i Danmark samt 
kommunikationsplatform 
På baggrund af de værdier, grupperne og analyserne har indkredset, udformer vi et 
værdigrundlag for familievenlig ferie i Danmark som en uddybning og 
konkretisering af de indledende værdidiskussioner og på grundlag af de generelle 
danmarksværdier ”oase-fri”, ”hygge-uhøjtidelig” og ”design-begavet”. 
 
Værdigrundlaget definerer den unikke position, som Danmark vil stå for som 
familiedestination og kan tage udgangspunkt i de værdier, der blev defineret i løbet 
af seminaret. Det skal udmønte sig i konkrete skitser af motiver og billeder i et 
kommunikationskoncept for familieferie i Danmark, der er rettet mod forskellige 
typer af formidling overfor forskellige typer af børnefamilier (fx små børn, store 
børn osv.) 
 
b. Vi følger de kvalitative interview op med en kvantitativ undersøgelse 
Vi gennemfører en bredere kvantitativ undersøgelse på det tyske og danske marked 
– og hvis muligt køber vi os ind med ekstra spørgsmål i eksisterende undersøgelser 
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i Norge og Sverige. Undersøgelsen skal kvantificere nogle af konklusionerne fra de 
26 familieinterview, herunder: 
• konklusionerne om moderens rolle som informationssøger 
• moderens præference for trykte kataloger 
• faderens brug af Internettet 
• opfattelsen af børnevenlighed: Hvor vigtig er de forskellige børnevenlige 

elementer i forhold til hinanden og set i forhold til overnatningsform: fx 
atmosfære/venlighed, aktiviteter, børnevenlige restauranter, legeplads, 

• Spørge yderligere og mere præcist ind til de danske unikke familievenlige 
værdiers betydning og rangering. 

 
Undersøgelsen skal desuden præcisere forskellene mellem børnefamilier, der 
kender Danmark og dem, der ikke kender Danmark, samt forskelle mellem familier 
med børn i forskellige aldersgrupper. 
 
c. Supplerende kvalitative fokusgruppe studier – også i Norge og Sverige 
Vi gennemfører (kvalitative) fokusgruppe-studier i Danmark og Tyskland og evt. på 
øvrige nærmarkeder, hvor vi tester det endelige bud på værdigrundlaget og 
herunder billeder og motiver for familieferie i Danmark. Desuden kan vi teste nye 
koncepter og rute-forslag samt de kriterier for børnevenlige områder og 
overnatningssteder, som vi finder frem til (se nedenfor). 
 
d. Vi definerer kriterier for særligt børnevenlige overnatningssteder og 
områder 
Vi styrker differentieringen af markedsføringen og skaber nyt indhold ved at 
definere, hvad man er for et overnatningssted og/eller område, når man er 
familievenlig. Hvilke særlige tilbud har man? Hvilke helt grundlæggende kriterier 
skal være opfyldt? 
 
Analyserne har bl.a. vist, at ”modtagelsesapparatet” er meget vigtigt for 
familieferie: Der skal være bo-former med de faciliteter, der passer til familien og 
der skal være aktivitetsmuligheder som fx træfpunkter, ruter eller øvrige 
attraktioner i umiddelbar tilknytning til overnatningsstedet. Steder, hvor børnene 
kan møde andre børn og hvor mor og far også har det sjovt – eller kan få sig et 
eftertragtet frirum. Områder – eller destinationer – der har både børnevenlige 
boformer, træfpunkter og/eller andre aktivitetsmuligheder som fx børneruter, kan 
vi vælge at kalde særligt børnevenlige. 
 
Vi foreslår, at styregruppen får som opgave:  
• at definere, hvad det er for få grundlæggende kriterier, der skal være opfyldt for 

at et område eller et overnatningsform er børnevenligt. Det definerer vi ud fra 
analyserne, nye fokusgruppestudier samt diskussion i styregruppen og med 
øvrige parter (fx brancheorganisationer). Vi kan fokusere på at definere 
standarder for børnevenlige bo-former, træfpunkter og på destinationsniveau. 

 
• Videreudvikler udvalgte børnekoncepter, som fx børneruter (regionalt): Hvilke 

typer af børneruter eller børnetemaer kan styrke børnefamiliers adgang til 
forskellige oplevelsesmuligheder i området? Skal vi udvikle tematiserede 
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børneruter fx med udgangspunkt i H.C. Andersen (2005), ”røre/føle-koncepter” 
mv.? Forbrugerens holdning og interesse i sådanne koncepter kan ligeledes 
testes i fokusgrupper. 

 
Ny dokumentation for familievenligheden i Danmark skal (være med til at) give nyt 
indhold i bla. den brede imagekampagne på det tyske marked, der forventes 
gennemført i 2004. 
 
Forslaget kan lugte lidt af en mærkningsordning, men er ment som noget relativt 
enkelt og ubureaukratisk. Rent praktisk vil det indebære, at styregruppen selv 
definerer, hvad man er for et sted, når man er børnevenlig. Disse kriterier skal 
inspirere overnatningssteder og regioner til at måle sig i forhold til kriterierne og 
dokumentere deres børnevenlighed i markedsføringen. På sigt kunne man forestille 
sig et mærke eller et brand for de mest børnevenlige steder. 
 
 
Tidsplan 
 
Juli august september oktober november december januar    2003  
  
 
 
 
 

Præcisering af 
projektplan 
 
Bilaterale 
møder med 
styregruppe oa. 
 
Analysedesign 
spørgeskema-
undersøgelse 

29. august - 
styregruppemøde 

Værdigrundlag og 
kommunikations-
platform 

Kriterier for børnevenlighed 

Børneruter mv. 

Kvantitativ 
undersøgelse 

Testning i fokusgrupper 

Seminar den 11.11 
m. virksomhedskreds 

Møder i styregruppe 
eller undergrupper 
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Referat af seminaret om børnevenlighed den 14. maj 2003 

 
Resultaterne af dybdeinterview med 26 familier i Danmark og Tyskland var på 
seminaret den 14. maj anledning til diskussion i grupper om: 
 
1. Hvad er børnevenlighed på dansk: Hvilket værdigrundlag skal markedsføring og 

udvikling af familieferie i Danmark tage afsæt i?  
2. Produkt- og konceptudvikling: Hvordan kan vi styrke familievenligheden af 

danske kystferieprodukter? 
3. Markedsføring: Hvordan kan vi styrke familiemarkedsføringen og hvordan 

påvirker vi de forskellige beslutningstagerne i familien 
 
Seminaret havde deltagelse af styregruppe og virksomhedskreds for 
børneprojektet, regioner, Danmarks Turistråd og forskerteamet fra Aalborg 
Universitet samt en gruppe børneeksperter. 
 
Her er de forskellige indlæg samt gruppernes konklusioner refereret. 
 
Per Schultz Jørgensens kvadrant 
Per Schultz Jørgensen indledte seminaret med sit bud på, hvilke fire synsvinkler, 
der skal tages i betragtning, når man definerer et (nyt) koncept for børnevenlighed. 
Det er: 
 
1. Børnefamiliers virkelighed i dag, 

fx forholdet mellem arbejde og fritid 
 

2. Eksisterende feriekoncepter og turismeprodukter, 
fx feriehusferie eller campingferie til familien 
 

3. Børnenes behov, 
fx behovet for plads, for at deltage i en aktivitet. 
 

4. Danmarks kultur/værdimæssige udgangspunkt: 
Fx vores højskoletradition, afslappede væremåde 
osv.  

 
 
 
Per Schultz Jørgensen mente, at H.C. Andersen (fantasi, leg, ”luk øjnene og 
drøm”), Søren Kierkegaard (eftertanke, refleksion, afsæt til at forstå sig selv) og 
Grundtvig (højskole, traditioner) giver et særligt dansk udgangspunkt, der kan 
være anvendeligt i et koncept for familieferie  i Danmark. 
 

 

 

Børnefamiliers virkelighed 

Børne-
vinkel 

Dansk kultur 

Ferie-
koncept, 
fx ferie-
hus, 
camping, 
kortferie 
osv. 

Børnevenlig 
ferie i 
Danmark 
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Resultater af familieinterview 
v. Malene Gram, Ann Hartl og Anette Therkelsen 
 
Aalborg Universitet fremlagde resultater af de 26 interview med familier i Danmark 
og Tyskland. Blandt resultaterne var pointer om, 
 
Grundmotiver i familieferien 
• At afslapning og samvær i familien er det centrale for familieferie. Man leder 

efter kontrasten til den stressede hverdag. Samværet i familien er der ofte for 
lidt af i hverdagen og skal ofte ”læres” på ferien.  

• For tyskere kan afslapning godt indebære højt aktivitetsniveau (”entspannung” 
og ”erholung”), mens afslapning for danskere i højere grad betyder at lave ingen 
ting. 

• ”Frirum” for de voksne er også væsentligt: Mange voksne er optagede af at få 
luft til sig selv/hinanden, samtidig med at børnene er opslugt af leg – alene eller 
med legekammerater. 

• Ordet børnevenlighed opfattes som noget for små børn: Børnene er ikke særligt 
gamle før de opfatter sig som små voksne. Det er vigtigt, også for de voksne, at 
der er noget, der også opfattes som sjovt og interessant for én selv. 

 
Danmark 
• De aspekter ved Danmark, børnefamilier især lægger vægt på er naturen, 

venligheden/det uformelle, og at der er plads til børn/børn kan røre ved ting – 
gode rammer for afslapning og samvær i familien. Danmark opfattes derfor i høj 
grad at være børnevenligt. 

• Svaghederne er – udover vejret og prisniveauet – at, Danmark kan opfattes som 
for kedeligt (af danskerne primært), og for tyskerne: at der findes lige så gode 
tilbud tættere på. 

 
Beslutningsprocesser og informationssøgning 
• Moderen har ofte rolle som initiativtager og til dels informationssøger – 

suppleret af faderen (ofte over Internettet). Der vælges 2 – 3 tilbud ud til grund 
for familiens beslutning. 

• Beslutningstageren er både mor og far, dog med indflydelse fra større børn (7-
12 år). Børn har nogen betydning for familiens ferievalg primært som 
”influencer” og især ved at påvirke, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. 

• De fleste af familierne kom ind under typen ”der skal være plads til alles behov 
og meninger”. Feriebeslutningen var en forhandling, der indebar respekt for – og 
kompromis mellem – forskellige familiemedlemmers ønsker. 

• Der var tegn på, at moderen foretrak materiale på tryk, mens faderen foretrak 
Internet. 

 
Aalborg Universitet udsender en rapport om undersøgelsen midt i juni til hele 
virksomhedskredsen. 
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Gruppe 1: ”Børne-ekspert” gruppen 
Sigurd Barrett, Marie Kraul Nielsen, Per Schultz Jørgensen og Gitte Jørgensen 
 
Værdigrundlag 
- Tid (det er familiens egen tid, ingen bestemmer) 
- Enkelhed 
- Rummelighed, mangfoldighed og frihed til at vælge: Her er plads til alle, 

mulighed for at vælge til og fra. Ingen bliver ofre 
- Kvalitet 
- Sjov 
- Nærhed, nærvær, fællesskab 
- Dybde (åndelig dybde) 
- Dyr/natur – tæt på det oprindelige 
- Tryghed – udgør rammen 
- Det skabende (musiske, kreative, højskoletraditionen) 
- Det inspirerende (aha-oplevelser, opleve noget nyt) 
- Plads – plads til børn 
- Autentiske oplevelser – forankret i det lokale 
 
Produktforbedringer 
Gruppen gav sit bud på tre nye koncepter, som de mente ville blive stadigt mere 
udbredt i fremtiden, fordi de passer til den moderne families behov: Flexferien, 
netværksferien og trendy camping. 
 
Som indledning til koncepterne gav Sigurd sit bud på ”pladsen” (inspireret af 
piazza-en?) som den optimale base for ferien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 1: Den forlængede flex-ferie 
Idé: Overnatningsstederne – og ferien i sig selv - skal i højere grad være indrettet 
på, at mor eller far har arbejdet med og fx udvider ferien med en uge eller to ved 
at have arbejdet med på ferie. Kontorlokaler med Internet opkobling osv. skal være 
standard.  
 
 

”PLADSEN” 
(fodbold, samvær osv.) 
 
Et fælles rum: Ingen er ofre… 

Pool 

Bar 

Legeplads 

Cafe 

Forretninger 
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Årsag: Skiftet fra arbejdsliv til ren ferie kan være svært og i nogen tilfælde ikke 
ønskværdigt. Og i en tid med øget flekstid kan det undre, at vi stadig holder ferie 
efter industrisamfundets mønster? I dag arbejder ca. en halv million danskere 
hjemme. Konceptet giver de voksne mere plads til deres behov. Er de voksne 
glade, bliver børnene også glade… 
 
Koncept 2: Netværksferien: ”Lej en landsby” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idé: Konceptet retter sig mod familier – grupper af venner, enlige med børn, 
bedsteforældre osv. – der ønsker at holde ferie sammen i et område, der har fælles 
rum (mad, mødested, aktiviteter osv.), men adskilte overnatningssteder for hver 
familie. Konceptet skal indeholde en økonomisk gevinst for at holde ferie sammen, 
samt være tilknyttet en buket af aktivitetstilbud. Det vil være en passende 
ferieform for enlige forældre, som dermed ikke rejser alene på ferie og er sikre på 
kammerater til børnene mv. 
 
Årsag: Det er tesen, at den moderne familie vil efterspørge muligheden for at holde 
ferier sammen med venner, familie osv. i en tid, hvor mange ikke mener, at ”man 
får set nok til hinanden”. En sidegevinst er desuden, at der bliver mere ”tid til 
kæresten”, da familierne kan skiftes til at være med børnene. 
 
Koncept 3: ”Trendy camping” 
Idé: Trendy camping er en livsstilsferie, der kombinerer naturen, det 
autentiske/oprindelige og tilnærmelsesvist vilde med høj kvalitet, service og luksus: 
• Rammen er naturen: Der er grønt, ægte, dyr, bål osv. 
• Teltene er slået op – det behøver man ikke at bakse med selv 
• Madlavning kan man være med til (”dyr skydes og grilles”, men der kan også 

være en tilknyttet kok 
• Udendørs cocktailbar 
• Naturlegeplads 
 
Årsag: Familier lægger vægt på det autentiske og på at være tæt på familien, men 
samtidig høj kvalitet og service. Konceptet er desuden et opgør med traditionel 
form for camping. 

 

Det fælles 
rum 

Fam. 1

Fam. 
2 

Fam. 3 
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Gruppe 2: Turismefremme 
Peter Kvistgaard, Malene Gram, Susanne Jensen, Aalborg Universitet, Geir 
Aasgaard Hansen, Gitte Jacobsen, Poul Seerup og Claudia Rota Andersen, 
Danmarks Turistråd 
 
Værdigrundlag Det hele menneske 

- differentieret udbud 
- natur og fysisk udfoldelse 
 
Træthed på ”den fede måde” 
- legende læring 
- plads til børn 
 
Samvær: Vi skal være katalysator for godt samvær i 
familien 
 
Kvalitet: Modsat cartoon network 
 

Produkter Børnepakker i feriehuse som supplerende ydelse, fx 
bånd med H.C. Andersen historier på tysk 
 
Nære oplevelser 
- træfpunkter 
- aktivitetscentre 
- naturvejledning 
- sfo 
 
Familieruter i Danmark 
 
 

Markedsføring Målrettet markedsføring til familier, hvor de mest 
familievenlige tilbud/overnatningssteder er samlet 
(inspireret af Urlaubsspezialisten i Østrig). Det forudsætter 
en mærkningsordning i forhold til alder, der synliggør, 
hvilke overnatningssteder eller områder, der i særlig grad 
passer til målgruppen 
 
Målrettet kommunikation til børn over 7 år. 
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Gruppe 3: Tyskland 
Morten Hechmann Andersen, Givskud Zoo, Torben Lynge Overgaard, Legoland, 
Thorsten Høegsberg, Nordsømuseet, Bodil Glistrup, Rømø Turistbuerau, Michael 
Hansen, Turismeudvikling Sydøstjylland, Tanja Schwartz, Ribe By-ferie, Bruno 
Bedholm, DT-Hamborg, Ann Hartl, Center for regional og turismeforskning, 
Bornholm 
 
Værdigrundlag 
 

Åbenhed: Børnehøjde 
 Imødekomme børn 
 Fokusering på børns behov 
 
Frihed: Plads 
 Andre regler end hjemme 
 
Tryghed: Sikkerhed 
 Noget for pengene 
 Alt fungerer 
 Ferieritualer 
 
Mulighed: Vælge til og fra 
 Sammen og hver for sig 
 

Produktforbedringer 
 

Tematisering af Danmark efter børnetemaer, der afspejler 
forskellige aldre og interesser, fx: 
- Barbie 
- Torben teknik 
- Natur Niels 
- Vand Viggo 
De muligheder, der passer til temaerne, skal beskrives og 
synliggøres, fx gennem børneruter. 
 
”Treffpunkter” bør udvikles til at være på niveau med 
charterferien. Der bør være en national standard for, hvad 
træfpunkter skal indeholde - nogle grund-elementer bør 
være overholdt og kan inspirere udviklingen af træfpunkter 
andre steder i Danmark. 
 
Turistprodukterne skal systematiseres og gøres salgbare, fx 
via udvikling af et attraktionskort i samarbejde med 
overnatningssektoren og evt. turoperatører 



Opsamling på børneseminar den 14. maj på Aalborg Universitet, Danmarks Turistråd d. 12. juni 2003 

 162

Markedsføring 
 

Brug familievenlige fyrtårne. I dag kan det være svært at 
finde og slå igennem med junglen af tilbud. 
 
Synliggør kvalitetsprodukterne, fx via visitdenmark.com 
 
Intromøder 
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Gruppe 4: Tyskland 
Morten Hahn Pedersen, Søfarts- og Fiskerimuseet, Per Lindholm, Hvide Sande 
turistbureau, Lars Kristensen, Kattegatcenteret, Jan Jepsen, Klim Strand Camping, 
Kirsten Petersen, Ringkøbing Fjord Samarbejdet, Anni Hornum, Turistgruppen 
Vestjylland, Reinhard Ilg, Tysklandsekspert 
 
Værdier 
 

Natur – ”Danmark er verdens største sandkasse for børn i alle 
aldre”- Naturen er vigtig fordi det er et alternativ til den tyske 
hverdag i storbyen og er afsæt for fri udfoldelse. Et plus er 
også, at det er gratis. Og unikt for Danmark. 

Autentisitet – det lille fiskerleje, bondemanden, de små 
oplevelser. 

”Smil – du er på” – gæstfrihed. (Vi er mere venlige end 
svenskerne) 

Nix verboten – ”du må gerne røre” 

Uformelt og afslappet 

”Du kan være i fred”, ”her er plads”. Plads er væsentligt både i 
fysisk og psykisk betydning: Større tyske børn har brug for 
plads som et modspil til tysk skoles hierarki. 

 
 
Produktudvikling 
 

 
Større bevidsthed om værdier. En mere klar definition af, 
hvad Danmark står for som familievenlig destination skal være 
grundlag for produktudvikling. 
 
Videreudvikling af børnevenlige boformer. Dette er især 
vigtigt for småbørn. Boformer indebærer både 
småbørnsvenligt interiør (herunder spil, gynger, sandkasser 
osv.), men også at der er plads til alle, fx bedsteforældre og 
venner. 
 
Videreudvikling af ”væresteder”/Træfpunkt-konceptet: 
Aktiviteter for især lidt større børn er væsentlige, også fordi de 
skaber et fælles rum mellem forældre og børn. Træfpunkter 
skal omfatte tilbud til 
- voksne og børn sammen 
- kun børn 
- kun voksne 
Eksempler på træfpunktaktiviteter er beachvolley, 
dragebygning/flyvning, besøg på auktionshaller 
 
Pakkeløsninger – ”fordelskort” og kombiprodukter 
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Udvikling af ”du må gerne røre/prøve”-koncept. Føle/røre 
oplevelser er væsentlige, fordi det er spændende og 
forunderligt, samtidig med at man er på sikker grund. Læring 
gennem leg. 
 
Familiepriser (fx på attraktioner) 
 

Markedsføring 
 

Fælles løft 
 
Ærlighed i markedsføring – differentiering 
 
Trykte reklamer målrettet kvinder 
Internetreklamer målrettet mænd 
TV og presse 
 
20 værdibilleder: 
- isbilledet 
- pølsevognen 
- mad på stranden 
- børn og far 
- aktiviteter 
- natur 
- feriehuse 
- ”verdens største sandkasse” 
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Gruppe 5: Danmark 
Hans-Jørgen Olsen, Feriepartner Danmark, Charlotte A. Jensen, WoCo, Ole M. 
Jensen, Skallerup Klit, Alice Monberg, Legoland, Birthe Stengård Franc Danparcs, 
Anette Therkelsen, Aalborg Universitet, Bruno Rytter Hansen, Skiveren Camping, 
Sylvia Berglund, Nordsømuseet, Peter Hermansen, Aalborg Turistbureau 
 
Værdigrundlag 
 

Skjult værdi: 
Sikkerhed/tryghed (overordnet og 
konkret) 
 
Synlige værdier: 
- Mange ”tæt på” oplevelser 

(sammenhæng mellem leg og læring) 
- Sammen og hver for sig (og/eller) 
- Afslappet og uformel (væremåde og 

kommunikation) 
 

Produkter: Sammenhæng mellem 
overnatning og oplevelse. 
 
Familievenlighed er først til stede, når 
oplevelsen og overnatningen følges ad: 
 

Familievenlighed: 
 
 

Oplevelse 
Praktisk 
(koncept for 
børnevenlig bolig) 
 
 
 

”Den klodsede model”: Byg din egen 
ferie (basis og småpakker), der 
indeholder netop de aktiviteter, der 
passer til den enkelte familietype.  
 
 
 
 

Markedsføring Markedsføring af legoklodsmodellen med 
”Du”, væk med ”De”. Vi kommunikerer 
med dem på 35, ikke med de ældre. 
 
Familietype kædes sammen med 
ferieform og pakke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


