
 

 

   

1. SEMESTERPRØVE 

EMMA AMALIE CHRISTIANSEN (MR18S0) JACOB FREY NIELSEN (MR18S109) MARK 

TINNING (MR18S092) MARTINE WEDAM (MR18S072) 

 
INTRODUKTION TIL LEISURE BRANCHERNE OG DERES OMVERDEN 



Martine Wedam (mr18s072)  1. Semesterprøve  20. December 2018 
Emma Amalie Christiansen (mr18s098)            Gruppe 13 
Mark Tinning (mr18s092) 
Jacob Frey Nielsen (mr18s109) 
 

 

Side 1 af 51 
 Professionshøjskolen Absalon 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning ...................................................................................................................................................... 2 

2. Problemformulering ...................................................................................................................................... 3 

3. Metode ........................................................................................................................................................... 4 

4. Afgrænsning .................................................................................................................................................. 6 

5. Teori .............................................................................................................................................................. 7 

5.1 Pine & Gilmore .......................................................................................................................................... 8 

6. Beskrivelse .................................................................................................................................................. 11 

6.1 Virksomhedspræsentation ...................................................................................................................... 11 

6.2 Camp Adventure som en Leisure Branche ........................................................................................... 11 

7. Branche Analyse .......................................................................................................................................... 13 

7.1 Porter's Five Forces ................................................................................................................................. 13 

Konkurrence intensitet/rivalisering ......................................................................................................... 13 

7.3 ’Read Ocean’ og ’Blue Ocean’ strategi .................................................................................................. 17 

7.4 PEST ......................................................................................................................................................... 18 

7.5 De syv p’er ................................................................................................................................................ 23 

8. Analyse af Oplevelsesprodukt ..................................................................................................................... 29 

8.1 Lise Lycks oplevelseshjul ........................................................................................................................ 29 

8.2 Opsummering .......................................................................................................................................... 33 

8.3 The Four Realms of Experience ............................................................................................................. 34 

8.4 De fem Autenticitetskategorier ............................................................................................................... 36 

8.5 Matrix-modellen ...................................................................................................................................... 37 

8.6 Før under og efteroplevelsen .................................................................................................................. 39 

8.7 Oplevelsens psykologiske struktur ......................................................................................................... 40 

9. SWOT .......................................................................................................................................................... 43 

Styrker ........................................................................................................................................................ 43 

10. Diskussion/perspektivering ....................................................................................................................... 45 

11. Konklusion ................................................................................................................................................ 47 

Litteraturliste ................................................................................................................................................... 49 

 

  



Martine Wedam (mr18s072)  1. Semesterprøve  20. December 2018 
Emma Amalie Christiansen (mr18s098)            Gruppe 13 
Mark Tinning (mr18s092) 
Jacob Frey Nielsen (mr18s109) 
 

 

Side 2 af 51 
 Professionshøjskolen Absalon 

1. Indledning  

Camp Adventure er en af Danmarks største klatreparker. Klatreparken tilbyder 10 forskellige baner 

med over 150 forhindringer i forskellige højde- og sværhedsgrader og er derfor tilgængelig for både 

begyndere og erfarne, helt ned til 3 år. Camp Adventure har eksisteret siden 2012, med det formål for 

øje at skabe unikke naturoplevelser i et nyt format. Hidtil har disse oplevelser været baseret på en 

heldagsoplevelse med fysiske udfordringer i trætoppene i den smukke skov, som man så vidt muligt 

lader stå uberørt, så brugeren får en så naturlig oplevelse som muligt. I fremtiden kommer 

klatreparken til at byde på mange flere oplevelser såsom deres meget omtalte udsigtstårn, dyrepark, 

en boardwalk rundt i skoven, så man ikke forstyrrer skovbunden og overnatninger i form af Poshtel, 

som er et miljøvenligt og bæredygtigt projekt, hvor man opfører pop-op hoteller bygget af 

genbrugsmaterialer. Derudover starter man også et projekt kaldet glamping, som kort sagt er 

glamourøs camping.   

Hvordan afviger Camp Adventure og deres oplevelsesudbud sig fra en masse lignende konkurrenter, 

og hvordan kan de i fremtiden fortsætte fremgang i samarbejde med blandt andet Region Sjælland?  
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2. Problemformulering 

 På baggrund af den skrevne indledning, er vi nået frem til følgende problemformulering:  

 

Hvordan differentierer Camp Adventure sig som et oplevelsesprodukt, med fokus på 

konkurrenter og deres virksomhedsstrategi? 

  

I forlængelse af problemformuleringen, har vi udarbejdet underspørgsmål, for at underbygge 

ovenstående problemformulering. Det lyder som følgende:   

  

1. Hvad er Camp Adventure virksomhedsstrategi og hvem er deres primære konkurrenter?  

  

Vi vil undersøge Camp Adventures Markedsføringsstrategi og konkurrenter, da det vil give et billede 

af deres primære konkurrenter, da dette kan give et billede på, hvordan virksomheden differentierer 

sig fra mulige konkurrenter. Denne analyse giver os indblik i, hvilke forhold Camp Adventure 

arbejder under, samt hvordan de takler udefrakommende love, faktorer osv.   

  

 2. Hvordan differentierer Camp Adventures oplevelsesudbud sig fra konkurrenter?   

  

Set i et oplevelsesøkonomisk perspektiv, vil dette kunne give os et billede af, hvordan Camp 

Adventure opfattes som et oplevelsesprodukt og differentierer sig fra konkurrenters 

oplevelsesudbud.  

  

 3.  Hvordan Performer Camp Adventure, baseret på turismen i Region Sjælland og økonomi?  

  

Set i et økonomiske perspektiv vil vi se på deres og konkurrenternes årsrapporter, samt kigge på 

ambitionerne indenfor turisme i regionen, for at undersøge hvordan deres performance er.   
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3. Metode  

I vores udformning af vores projekt har vi anvendt en deduktiv og deskriptiv tilgang som 

videnskabsteoretisk metode, hvor vi tager udgangspunkt i teorien og generelle antagelser fra 

konkrete observationer. Vi ønsker at undersøge hvordan Camp Adventure differentierer sig som 

oplevelsesprodukt med fokus på markedsføring og oplevelsesprodukt samt at undersøge hvordan 

Camp Adventure differentierer sig som oplevelsesprodukt med fokus på konkurrenter og 

markedsføringsstrategi.   

Vi har opbygget opgaven, udelukkende på baggrund af sekundære kilder, da dette var et af de 

opstillede kriterier til opgaven. Dette har medført en nøje og forsigtig udvælgelse af kilder, for at 

tilsikre deres reliabilitet og validitet. Vi har desuden valgt at referere til Camp Adventures egen 

hjemmeside i bl.a. analyse arbejdet, vedrørende deres markedsføring, da det er én, hvis ikke den 

mest troværdig sekundære kilde til den del af opgaven. Vi har naturligvis haft en fremgangsmåde 

bestående af vores egen sunde fornuft og en generel skeptisk holdning overfor denne type kilder, da 

vi klar over den manglende troværdighed ved benyttelse af virksomheders egne hjemmesider, da 

den er skrevet subjektivt og ønsker at fremstille sin virksomhed bedst muligt.   

Til frembringelse af disse sekundære kilder, har vi brugt følgende søgemaskiner, Google scholar, 

Google books, Absalons Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek. Ved udvælgelsen af kilder har vi 

vurderet dem ud fra faglig relevans og vores afgrænsning.   

Derudover har vi anvendt en kvantitativ metode med benyttelse af hårde data, heriblandt 

statistikker, økonomiske nøgletal for diverse videnskabelige artikler samt årsrapporter fra 

forskellige klatrerparker. Desværre har det næsten været umuligt at finde data omkring andre 

klatrerparkers besøgstal, samtidig med at antallet af årsrapporter tilgængelige har været 

begrænsede.   
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Figur 1: fra Andreas Bondes undervisning gang, Metode 1, oversigt over pålideligheden af kilder. 

  

Hermeneutisk spiral:   

Vi har benyttet den hermeneutiske spiral som metode, da store dele af vores fremgangsmåde har taget 

udgangspunkt i at frembringe en forståelse, for herefter at fortolke den, hvilket leder frem til en ny 

forståelse. F.eks. har vi ønsket at finde frem til Camp Adventures konkurrenter, hvilket først krævede 

en analyse og undersøgelse af deres markedsposition for dermed at kunne konkludere hvilke 

konkurrenter der findes. For at analysere deres markedsposition har vi benyttet en PEST, de syv p’er 

samt Porters Five Forces.   

 

Dette fører os videre til en ny forståelse og fortolkning inden for branchen, herefter bliver det muligt 

at analysere hvordan Camp Adventures oplevelsesprodukt forsøger at differentierer sig. For at gøre 

dette har vi bland andet benyttet Lise Lycks oplevelseshjul, Sticchs Autenticitetskategorier samt 

oplevelsens psykologiske struktur.   

Dette fører os igen videre til en ny og øget forståelse i den hermeneutiske spiral, hvor vi kan tolke på 

Camp Adventures oplevelsesprodukt og deres performance.   

Da vi udelukkende benytter sekundære kilder, har vi set denne metode oplagt hele vejen igennem 

opgaven.   
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Figur 2: illustration af den hermeneutisk spiral. 

4. Afgrænsning  

I denne opgave har vores fokus været på hvordan og hvad Camp Adventure gør for at differentiere 

sig fra lignende attraktioner. afgrænsningen blev indsnævret til primært fokus på Camp Adventures 

markedsføringsstrategi og oplevelsesprodukt.   

En mere dybdegående komparativ analyse af Camp Adventures konkurrenters oplevelsesprodukter 

samt markedsføringsstrategier ville have været oplagt og give et endnu mere klart syn på deres 

markedsposition.   

Derudover ville vi gerne have benyttet teorien ’den gode oplevelse’, for at undersøge sammenhængen 

mellem sværhedsgrad og lykkefølelse, samt inddragelse af livstilstudier i en demografisk analyse af 

målgruppen. men pga. opgavens omfang har dette ikke været muligt,  

grundet manglende tid og ressourcer.   
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5. Teori  

Porters Five Forces:   

Michael Porter er kendt inden for hans viden omkring arbejdsmarkedet. Han er særligt kendt for, at 

være ophavsmanden til de fem kræfter inden for karrieanalyse, også kaldet Porters Five Forces. 

Denne model går ud på at fem kræfter skal have indflydelse i en given branches konkurrence. Denne 

model skabes til, at have overblik for branchens konkurrencesituation. Ulempen ved Five Forces er, 

at den som oftest tager stilling til fremtiden, hvor både markeder og konkurrenter kan ændre sig. 

Porters Five Forces giver bedst indblik i hvordan branchen fungerer, og hvilke faktorer der spiller ind 

ift. Konkurrence. De fem kræfter der analyseres i Porters Five Forces analyse er, forhandlingsmagt 

hos kunder, leverandører, konkurrenter, hvilken indgangsbarrierer der er og intern rivalisering og 

forklares ud fra en høj eller lav faktor  

  

De syv P’er  

De 7 p’er, også kaldet marketingsmixet har vi tænkt os at benytte os af så vi kan analysere på Camp 

Adventures samlede markedsføring, som de bruger herved til at få bedre kontakt til deres målgruppe.  

 

PEST   

For at foretage en makroanalyse af virksomheden, har vi valgt at lave en PEST-analyse, som kan 

belyse nogle af de faktorer i omverdenen der, eksternt, kan have en påvirkning på Camp Adventure. 

PEST-analysen giver mulighed for, at fyldestgørende komme omkring de potentielle og realistiske 

makroforhold der omslutter virksomheden. (Andersen, m.fl. 2016. s. 175-198)  

 

SWOT  

SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til 

dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Metoden skaber en struktur i og overblik over en 

organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på de fire førnævnte faktorer, nærmere 

specificeret: Organisationens interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt organisationens 

eksterne (udefra givne) muligheder og trusler.  
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Således sættes organisationens aktuelle interne ressourcer i relation til dens placering i det 

omkringliggende miljø. Derved skaber man et godt overblik over organisationens nuværende 

konkurrencemæssige position og strategiske muligheder (Andersen, m.fl. 2016. s. 95-96)  

  

Lise Lycks oplevelseshjul  

For at kunne give en fornemmelse af hvad Camp Adventure er, og hvilken oplevelse de giver deres 

besøgende, har vi valgt at anvende Lise Lycks Oplevelseshjul. Med dette, kan man på en simpel 

måde vise hvilket sted - og oplevelse Camp Adventure er. Vi har anvendt deres egen hjemmeside, 

som kilde på hvilke faciliteter man kan finde hos dem. Der bliver givet en score fra 1-5, hvor 1 er 

lavest og 5 højest. (Madsen, 2015-16, s. 79)  

5.1 Pine & Gilmore   

Autenticitet   

Ifølge Pine og Gilmore Autenticitetsparadoks er alt mennesket har skabt uægte og derfor  ikke 

autentisk. Camp adventure har dog stadig en grad af autenticitet, selvom det til dels er lavet af 

mennesket. Vi har valgt at placere Camp adventure under ægte-ægte, fordi virksomheden er det den 

giver sig ud for at være, og stadig er tro mod sig selv.   

  

De fire oplevelsesdomæner  

Pine & Gilmore illustrer oplevelsens karakter ud fra graden af forbrugerens deltagelse fra enten 

aktiv eller passiv, samt graden af forbrugerens involvering fra tilegnelse til opslugthed. Dette 

beskrives gennem to dimensioner. Det vandrette er veksler mellem aktiv- og passiv deltagelse. Det 

lodrette veksler beskriver det miljørelaterede forhold, der er mellem publikum og oplevelsen. dvs. 

absorbering til fordybelse. (Oplevelsenøkonomi, Madsen, 2015, 21-33)   

 

 

 

  

De fem Autenticitetskategorier  
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Pine & Gilmore opsætter fem Autenticitetskategorier, der relaterer sig til de økonomiske 

udviklingsstadier. Det er med andre ord potentialet for autenticitet i de forskellige økonomier. Disse 

forskellige økonomier vises i et skema i ifh. til Sticchis.   

 

  

 

 

 

  

 

 

Matrix-modellen 

Pine & Gilmore har opstillet en model, som kaldes ”matrix-modellen” eller på dansk 

”autenticitetsmatricen”. Modellen bidrager til vurderingen af attraktionens udtryk af autenticitet. Den 

lodrette akse beskriver forholdet mellem virksomheden og dens kunder. Man stiller spørgsmålet: Er 

det, virksomheden tilbyder, hvad det giver sig ud for at være og ikke falsk reklame?   

Den vandrette akse beskriver forholdet mellem virksomheden og dennes output. Man kan stille 

spørgsmålet: Er det virksomheden tilbyder, tro mod virksomheden, samt tro mod virksomhedens 

værdier.   

  

Oplevelsens psykologiske strukturer 

Jantzen m.fl. benytter begreberne forandring, forundring og forvandling. Selv de 

mindste stimuli ved oplevelser har indvirkning på subjektet og fører til forandring og nye 

følelser. Disse forandringer kan føre til forundring og kan igen føre til nye indsigter 

og forståelse. (Jantzen m.fl. oplevelsesdesign, 41- 49).  

Derudover har Jantzen m.fl. opstillet en model over der illustrerer samspillet mellem ydre 

impulser på den ene side mod den anden side, tilbøjeligheder, behov, motivation, 

eller dem der kommer fra organismen selv. Oplevelsens struktur dækker således 

over psykologiske, fysiologiske, emotionelle, betydningsmæssige, kulturelle samt sociale 

Økonomiske udviklingsstadie Autenticitetskategori 

Råvareøkonomi Natural Authenticity 

Industriøkonomi Original Authenticity 

Service økonomi Referentiel Autenticity 
 

Exceptionel Autenticity 

Transformationsøkonomi Influential Authenticity 
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sammenhæng i individet måde at søge, bearbejde og erindre oplevelsesfremmende impulser. 

(Jantzen m.fl. oplevelsesdesign 2016. 157)  
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6. Beskrivelse 

6.1 Virksomhedspræsentation   

Camp Adventure ApS blev etableret den 29. april 2012, af direktør Jesper Fischer Mathiesen. 

Klatreparken ligger placeret på Sydsjælland lidt uden for Rønnede på adressen Denderupvej 19, 4690 

Haslev. Virksomhedens kontor ligger placeret på Ragnagade i København Ø. Virksomheden har i 

gennemsnit 3 ansatte og har åbent i perioden april til november. Men stiler i fremtiden efter at have 

åbent hele året.   

 Udviklingen for Camp Adventure er i fuld gang, og der vil ske meget for parken og området i det 

næste års tid. Der har været stor fokus på deres markedsføring, hvilket har gjort det muligt for dem at 

samarbejde med gode arbejdspartnere under udviklingen af både deres aktiviteter, men også skabe 

nyt fokus på hospitality, herunder camping. Vi antager, at Camp Adventure gør dette for at blive mere 

attraktive i forhold til deres konkurrenter, ved at skille sig ud og herved fange de besøgenes 

opmærksomhed.  

Camp Adventure ligger på Sydsjælland i Haslev og har et område i Gisselfeld Klosters skove. 

Beliggenheden er unik, da klatreparken er omringet af flot natur og miljø.   

6.2 Camp Adventure som en Leisure Branche  

Sportsbranchen  

Camp Adventure er mest kendt for deres klatre- og svævebaner, og de har mest af alt, haft fokus på 

sportsaktiviteter. Besøgende kan komme på en heldagsudflugt, og Camp Adventure har fokus på alle 

aldre – fra 3 år og op efter. Dette har de gjort ved, at lave 10 baner i forskellige sværhedsgrader, og 

herved skabe et bredere udbud til gæster. De har fokus på, at besøgende bliver udfordret, ikke kun 

fysisk men også mentalt. De har baner alt fra folk med højdeskræk til sportsfolk der søger en fysisk 

udfordring på deres adventure- og sportsbaner.  

Det ses som en heldagsudflugt, og for besøgende i alle aldre. Udover deres baner, er der også 

mulighed for at vandre igennem bøgeskoven.  

 

Turismebranchen  

Camp Adventure har ikke beskæftiget sig særlig meget med det internationale marked endnu, men 

er Danmarks største og sikreste klatringspark 

ifølge Sydkystdanmark (https://www.sydkystdanmark.dk/camp-adventure-gdk1058702). Udover 
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det er, de blevet omtalt bredt i alverdens medier, fra ”Der Spiegel” i Tyskland til ”Time Magazine” 

i London, skriver VisitSydsjælland-Møn. I forbindelse med dette, er der også blevet sat stor fokus 

på det kommende Udsigtstårn, der allerede nu har vakt stor interesse hos danskere, men derudover 

er blevet nævnt af Kasper Larsen, forretningsudvikler hos Camp Adventure, vil skabe flere besøg af 

internationale gæster.  

  

Hospitality Branchen  

Klatreparken, Camp Adventure har udover sport og aktiviteter, gang i en stor udvikling 

indenfor hospitality. De har lige nu et campingområde til teltovernatning, hvor gæster kan booke en 

plads til deres telte. De har i deres udvikling for camping, præsenteret et samarbejde med Poshtel og 

Glamping, som er mere innovative og moderne campingmuligheder. Poshtel er opbygget i 

økologiske, genanvendelige materialer. Disse overnatningsmuligheder er dog ikke tilgængelige 

endnu, men vil i fremtiden skabe flere og bedre overnatningsmuligheder for deres besøgende. De har 

en lille café i deres reception, der sælger lette frokostretter, samt drikkelse og snacks. Udover det kan 

besøgende tilberede deres egen mad, da de har grill til fri benyttelse. (www.campadventure.dk)  

  

http://www.campadventure.dk/
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7. Branche Analyse   

7.1 Porters Five Forces  

Konkurrence intensitet/rivalisering 

I Porters brancheanalyse, er en af de vigtigste fem kræfter, intern rivalisering. Denne del giver dig en 

forståelse af, hvor mættet markedet er. Jo mættere markedet er, mere intens er rivaliseringen – også 

kaldet høj rivalisering. Som ofte betyder dette, at for at overtage konkurrenters andele skal branchen 

kunne formå, at skabe nye og/eller revolutionerende udviklinger. Noget der ikke er blevet set hos 

andre konkurrenter. Hos Camp Adventure udvikler de sig på forskellige fronter, ment at de også har 

mange forskellige konkurrenter. Deres største fokus ligger på sportsaktiviteter, såsom klatring og 

vandring. Alene ligger der 7 andre klatreparker på Sjælland.  

 

Dette er en oversigt over geografien over potentielle konkurrenter til Camp Adventure, der tilbyder 

oplevelsesprodukter med bl.a. trætopsklatring.   

 Det kan i sig selv betyde, at markedet allerede er mættet, altså høj rivalisering og det er derfor svært 

at være revolutionerende. Udover klatring, tilbyder de også camping. Som konkurrencen er lige nu, 

er der rum for udvikling, men man kan sammenligne dem med andre parker som Lalandia. Lalandia 

har både aktiviteter for alle aldre, men også bedre faciliteter når det kommer til hospitality. Ved at 

Camp Adventure har præsenteret Poshtel og Glamping, udskiller de sig fra Lalandia, da dette er en 
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ny oplevelse for besøgende, og dette er ikke blevet gjort hos andre af Camp Adventures konkurrenter. 

De har udover dette også præsenteret deres udsigtstårn, som er højeste tårn af sin slags i Danmark. 

Ud fra alle disse forskellige faktorer, gør derfor rivaliseringen lavere, da der ikke er en konkurrent på 

markedet der udbydere alle disse kvaliteter.  

  

Entry Barrierer   

Når det kommer til adgangskrav på markeder som Camp Adventure, skal der mange krav til. Som 

tidligere nævnt har Camp Adventure lagt sig i spidsen, ved at være størst og sikrest. Dette gør det 

altså sværere for deres konkurrenter at konkurrere. For bare at komme på markedet, skal man 

overholde diverse krav. Man kan starte enkelt, som Camp Adventure gjorde, og kun fokusere på 

sportsaktiviteter – klatring, vandring og udendørsoplevelser. Bare ud fra dette, skal du have købt/lejet 

skov, før du overhovedet kan starte op. Derefter skal du have tilladelse til at bygge, og derved have 

byggefirmaer der har med udendørs aktiviteter at gøre. Der er hermed også materialer, undervisning, 

medarbejder og andre detaljer der skal indgå, for at få startet sin virksomhed. Ud fra disse kriterier 

gør ikke en virksomhed konkurrencedygtige nok imod Camp Adventure. Det er dog stadig en 

konkurrent, da den kan have en udvikling der kan påvirke Camp Adventure på længere sigt. Men der 

er altså høje barriere for en virksomhed at starte der skal meget viden til. Udover det er der ikke meget 

frirum for nye virksomheder, da bare Camp Adventure i sig selv har fyldt markedet ud, ved at være 

den største og sikreste park på markedet. Der skal derfor meget til, for at andre virksomheder kan 

overtage Camp Adventures andele/kunder.  

   

Leverandørernes forhandlingsstyrke  

I en af Porters fem kræfter, nævner han Suppliers Power. Altså hvilken kraft og magt leverandøren 

har i virksomheden. Betydningen med denne kraft i Porters analyse, gav indblik i hvordan en 

leverandør kan ændre fremtiden hos en virksomhed. Hos Camp Adventure har de mange forskellige 

leverandører. Hvis man kun fokuserer på deres udsigtstårn, hvor arkitektfirmaet, EFFEKT står bag, 

kan man argumentere for at der høj supplier power, da en virksomhed som EFFEKT har stået bag 

mange tidligere succesfulde projekter, og sagtens kan finde andre virksomheder, der ville betale 

prisen for et nyt projekt. Dermed har EFFEKT rig mulighed for, at finde andre kunder. Det samme 

kan man sige med Camp Adventures udvikling indenfor camping. Poshtel er et firma i sig selv, der 

er under udvikling i Danmark. Hermed har Poshtel mulighed for, at sælge til andre firmaer, såsom 



Martine Wedam (mr18s072)  1. Semesterprøve  20. December 2018 
Emma Amalie Christiansen (mr18s098)            Gruppe 13 
Mark Tinning (mr18s092) 
Jacob Frey Nielsen (mr18s109) 
 

 

Side 15 af 51 
 Professionshøjskolen Absalon 

Airbnb der allerede er samarbejdspartnere med Poshtel. Derved har Poshtel også det man kalder 

høj “bargaining”, da de er de eneste leverandører der kan levere varerne til Camp Adventure.   

  

Kundernes forhandlingsstyrke  

Ved at leverandører har en høj magt i en virksomhed som Camp Adventure, kan man se det som en 

stor trussel for Camp Adventures og deres besøgende. En af kræfterne i Porters Five Forces, er der 

også fokus på kundernes effekt på virksomheden – altså hvad ville det koste for kunder at skifte til 

anden virksomhed. I denne case kan customer power betegnes som høj, da det er kunderne der har 

magten. Der er ingen omkostninger for de besøgende at skifte til en anden park, da prisen ikke er 

den store forskel fra Camp Adventures og deres konkurrenter, og der ingen længere forpligtelser og 

for den sags skyld, registreringsgebyrer for deres kunder. På denne måde kan man også sige, at det 

er deres kunder der ”pleaser” Camp Adventure, da det er kunden selv der vælger Camp Adventure 

og ingen forpligtelser har, og det derfor kan være helt ligegyldige faktorer der spiller ind, såsom 

beliggenhed. Her prøver Camp Adventure at komme deres besøgende i forkøbet, da de er under 

udvikling der ikke ses hos andre konkurrenter på markedet. For at gøre customer power lavere, kan 

virksomheder belønne deres tidligere og nye kunder. Herved kan man indføre rabatkoder for 

tidligere besøgende, tilbud i form af grupper, familier, kollegaer etc. Hvis der ikke er noget specielt 

eller nogle godter for en virksomheds kunder og markedet oveni det også er mættet, kan det være 

farligt for en virksomhed, da det kan have stor effekt for, hvor mange af deres kunder de kan 

beholde. Herved skal en virksomhed altså udskille sig for andre virksomheder, hvilket Camp 

Adventure også er i gang med. Dette kan altså i fremtiden gøre dem populære i branchen, da ting 

som deres Udsigtstårn og udvikling af camping, kan tiltrække flere besøgende end andre på 

markedet. Og derved også gøre customer power lavere, og være mest konkurrencedygtige i 

branchen.  
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Substituerende produkter   

I den sidste kræft i Porters brancheanalyse, kan være en afgørende faktor i en virksomhed som 

Camp Adventure. Den femte kræft minder meget om tidligere 

nævnt, customer power. Substitive threat, beskrives i Michael Porters analyse, som direkte 

kiggede på konkurrence på markedet. Denne kræft har også indblik i, hvor vigtigt servicen er for 

kunden og om den kan erstattes. Hvis man skal gøre brug af substitive threat hos Camp Adventure 

som virksomhed, kan det være en stor ulempe, da det de udbyder ikke er en afgørende ydelse for 

kunden. Det er altså ikke livsnødvendigt for kunder, og de kan derfor leve uden. Det som Camp 

Adventure kan betegnes som, er enten hobby, fritid eller underholdning. Dette kan altså godt 

erstattes ikke bare hos andre konkurrenter, men på andre måder og derved også på et helt nyt 

konkurrenceområde. Herved skal Camp Adventure altså igen udskille sig, ved at præsentere noget 

kunder kun kan finde hos dem, og derved opfylde krav der kan gøre det nødvendigt for deres 

kunder, at besøge Camp Adventure.  
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7.3 ’Read Ocean’ og ’Blue Ocean’ strategi   

  

  

Rød oceanstrategien tager udgangspunkt i et eksisterende marked i en branche. Hvor de mange 

virksomhederne kender hinandens styrker og svagheder og alle kender konkurrencebetingelser, der 

er i det udvalgte marked. Det røde ocean er der hård konkurrence, hvor konkurrenterne hele tiden 

forsøger at overgå hinanden - et blodigt marked.  

 Man kan sagens argumentere for at Camp adventure høre inde under denne strategi. Hvis man 

kigger på at de er en klatrepark, men det der adskiller dem fra deres konkurrenter, er deres 

sikkerhedssystem Clic-it. Det er markedets bedste sikkerhedssystem. Det der gør systemet til noget 

helt specielt, er magnetsystem i karabinhagerne. Det gør det umuligt at løsne sig på klatrebanerne.  

Blå oceanstrategien har fokus på at skabet et nyt marked ved helt unikke produkter og ydelser, og 

på den måde gøre konkurrenten irrelevant. Der er altså ikke behov for kæmpe om 

kundernes opmærksomhed, da man ved at skabet noget helt nyt, skaber efterspørgslen.   

 Camp adventure kan komme til høre inde under denne strategi, med alle de fremtidsplaner. I første 

omgang vil ikke havde nogen konkurrenter på deres udsigtstårn i hele Skandinavien. Derefter er 

planen bare at blive større og dermed blive til en her nu oplevelse på markedet.  
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7.4 PEST  

For at foretage en makroanalyse af virksomheden, har vi valgt at lave en PEST-analyse, som kan 

belyse nogle af de faktorer i omverdenen der, eksternt, kan have en påvirkning på Camp Adventure. 

PEST-analysen giver mulighed for, at fyldestgørende komme omkring de potentielle og realistiske 

makroforhold der omslutter virksomheden.  

 

Figur: Illustration af PEST 

  

Politisk/lovgivning  

Et vigtigt aspekt for en virksomhed som Camp Adventure, er investorerne. Uden dem ville 

virksomheden simpelthen ikke kunne eksistere. Derfor har politiske tiltag, på dette område, en stor 

betydning. I 2017 blev der i mellem regeringen, Dansk Folkeparti og radikale indgået en 

ny erhvervs- og iværksætteraftale, hvori der bliver afsat 14,7 milliarder til 

dansk ehvervsliv (www.regeringen.dk/nyheder/erhvervs-og-ivaerksaetter-aftale/) . I denne aftale 

ligger også en fordelagtig fradragsordning til investorer. Det betyder at for hver 100 kr man 

investerer i en lille- eller mellemstor virksomhed, giver det et skattefradrag på 15 kr. 

http://www.regeringen.dk/nyheder/erhvervs-og-ivaerksaetter-aftale/
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(https://www.regeringen.dk/nyheder/erhvervs-og-ivaerksaetter-aftale/investorfradrag/) . Økonomi - 

og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger: ”Jeg er også stærkt tilfreds med, at vi med 

aftalen gør det mere attraktivt at investere i aktier og får gjort det nemmere for iværksættere at få 

adgang til den nødvendige kapital” (Erhvervspakke: 14,7 milliarder kroner afsat til 

dansk erhvervsliv, fronter).  

Camp Adventures placering i en skov, giver visse udfordringer. Rent æstetisk vil man gerne prøve 

at holde det så naturtro som muligt, hvilket man ved et besøg også kan se. Men dette er ikke kun 

forretningsmæssigt. Der foreligger love og bestemmelser der giver helt klare retningslinjer for hvad 

man må og ikke må, når man er i skoven. Først og fremmest er der det, at man når man er hos Camp 

Adventure, bevæger man sig rundt i skoven, i skovbunden såvel som trætoppene. I bekendtgørelsen 

af lov om skove § 8.2, står der: ”Hugst bortset fra tynding må ikke finde sted, før bevoksningen eller 

det enkelte træ har opnået en alder eller dimension, hvor den er hugstmoden.”  Dette giver 

naturligvis udfordringer ved anlægning af stier og klatrebaner. Derudover står der i samme 

bekendtgørelse § 11.0 at: På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres 

anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. Til deres fordel har man fået 

kompensation til at bygge det førnævnte tårn, dog har man været nødsaget til at bygge tårnet rundt 

om 3 træer. Derudover stiller dette også krav til klatreparken, ved at man skal holde stedet rent for 

affald.(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186419#idf0ef78f2-b94e-4a16-b0c0-

bd4102eba864)   

 

Økonomiske forhold  

Af eksterne økonomiske forhold der kan påvirke Camp Adventure, er væksten i Danmark en 

væsentlig faktor. BNP i Danmark kan have en indflydelse på Camp Adventure og lignende 

virksomheders vækst. Undersøgelser viser, at når danskernes BNP er stigende, bruger vi flere penge 

på oplevelser og fritid.  

https://www.regeringen.dk/nyheder/erhvervs-og-ivaerksaetter-aftale/investorfradrag/
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186419
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186419
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Kilde: DST.dk 
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Derfor må vi også antage, at så længe Danmarks BNP er stigende, vil danskernes forbrug på 

fritidsaktiviteter også stige i fremtiden. Derudover er dansk turisme i fremgang, med en stigning på 

i 2017. hvilket vi antager vil smitte af på Camp Adventure. 

(https://www.visitdenmark.dk/da/analyse/fakta-og-tal-om-turismen-i-danmark) 

Vejret vil altid være en faktor for en virksomhed som Camp Adventure og kan derfor påvirke 

virksomhedens omsætning. Men med tilføjelsen af tårnet, bestræber man sig på at blive en 

helårsvirksomhed, så der kan tjenes penge i længere tid end tidligere og i alle slags vejr. 

 

Sociokulturelle og demografiske forhold  

Tidens moderne og postmoderne kunder ønsker en købs- og forbrugsoplevelser, der afspejler deres 

egen selvrealisering dvs. deres selvbillede.   

En ny dagsorden er i vækst inden for Turisme. Oplevelser er ikke kun en fysisk, emotionel og kognitiv 

effekt af forbrugshandlinger og købsbeslutninger. (Jantzen) Oplevelser signalerer noget ‘ekstra’ eller 

‘mere’, og dette ‘mere’ er med til at definere et ydre symbol på individets livsstil, sociale 

tilhørsforhold og er desuden et værktøj i identitetsarbejdet og selvudfoldelse. Forskellige samfund i 

den angelsaksiske verden og Nordvesteuropa, har i et årti bevæget sig i en mere postmaterialistisk 

retning. Som konsekvens har dette medført, at bærende værdier som autonomi, idealisme og 

selvrealisering er kommet i fokus i individernes livsprojekt. Denne selvudfoldelse udspringer sig af 

en stigende grad af individualisering. F.eks. at det er ‘mine’ oplevelser, der fortæller ‘mig’ noget om, 

hvem ‘jeg’ er, og er den moderne mentalitetshistoriske forudsætning. Denne oplevelsesøkonomi, 

består ikke kun af en nydelses- og selvrealisering økonomi, men består i lige så høj grad af en 

frustrationsøkonomi, der bl.a. drives af individers tvivl om, hvorvidt de egentlige er lykkelige, oplever 

nok eller går glip af noget. vedkommende er dermed skeptisk og ofte selvkritisk. Som man kan se i 

nedenstående statistik, bekræfter tallene også teorien om at stigende personlig indkomst øger vores 

forbrug på fritid, i stedet for bare det nødvendige.   

https://www.visitdenmark.dk/da/analyse/fakta-og-tal-om-turismen-i-danmark
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Teknologiske forhold  

Digitalisering påvirker virksomhedernes gøren og formåen. Derfor er man selvfølgelig meget 

opmærksom på at det man poster på Facebook, Twitter, sin egen hjemmeside, etc. Kan være den 

bedste reklame. Når, ifølge Danmarks statistik, 88 % af alle danskere dagligt er på nettet 

(https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29448), er man nødt til at være up to date 

på dette område. Derfor kan man på Camp Adventures hjemmeside nemt finde relevante oplysninger 

og på deres facebook side opdaterer man jævnligt om nye tiltag, forskellige byggerier og bare 

stemningsbilleder fra klatreparken.   

 For at differentiere sig teknologisk, i forhold til sine konkurrenter har man kigget på et område som 

sikkerhed, med blandt andet sikkerhedssystemet Click-it, som består af et karabinhagesystem med 

magneter i. Dog kan digitaliseringen være en udfordring, dels fordi at kunderne altid forventer de 

seneste nyheder omkring virksomheden, hvilket stiller store krav til virksomheden. Derudover kan 

der også, på grund af, den korte vej fra tastaturet og ud til rigtig mange mennesker, nemt opstå en 

skidt situation for virksomheden, for eksempel i kraft af småfejl eller misforståelser. Disse kan hurtigt 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29448
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skabe et stort postyr på de sociale medier, og give virksomheden en masse dårlig omtale, uden at det 

egentlig er fyldestgørende eller, som i nogle tilfælde, slet ikke sandt.  

 

7.5 De syv p’er   

Product  

En af de første ”p’er” vi ville gøre brug af er produkt. Det defineres ved at være det Camp Adventure 

tilbyder deres forbrugere, hermed også markedet. Dette skal altså opfylde et vis behov for en vis 

målgruppe. Produkter kan leveres som serviceprodukter, fysiske produkter og/eller idéer. Her gør 

Camp Adventure brug af serviceprodukter, da de leverer sportslige aktiviteter, oplevelser og minder 

– altså uhåndgribelige produkter. Handlingsparameteren for Camp Adventures ”produkt” giver deres 

besøgende egenskab for gode oplevelser og minder. Hermed sikre de også deres kunder for, at det er 

et ”produkt” i høj kvalitet. De præsenterer sig selv ved at være de sikreste og største klatrepark, og 

herved kan de garantere for, at man kan få en sikker oplevelse når man klatre, hvilket er et højt krav 

for kunder på markedet. De vil i fremtiden også levere høj klassifikation indenfor camping, da de har 

præsenteret for Poshtel, hvilket er en ny og moderne måde at campe på.  

Af de tre kvalitetsdimensioner udgør Camp Adventures produkt sig mest funktionelle egenskaber og 

smagsmæssige kvaliteter. Hvis man tager udgangspunkt i deres nye Udsigtstårn, som en del af deres 

produkt, så har tårnet den funktionelle egenskab ved, at opfylde behovet, at nyde naturen, arkitekturen 

og oveni det også opfylde den sportslige aktivitet for besøgende. Her har de også fokus på udseendet 

på tårnet, og har fået et af Danmarks bedste arkitektfirma til, at dække den smagsmæssige kvalitet for 

deres produkt. De gør sig også brug af nogle tillægsydelser for deres produkt, ved at have en flot natur 

omkring deres ”produkt”. Ved at de også lancere Poshtel i deres fremtid, viser også de har fokus på 

miljøet og brugervenligmaterialer. Igen har deres personale fokus på sikkerhed, hvilket gør det rart 

for besøgende og deres oplevelse af Camp Adventures produkt og garanterer derved også kvalitet for 

pengene.  

Når det kommer til klassifikation af Camp Adventures produkt, handler de på B2C-markedet, også 

kaldt konsumentmarkedet. Altså de leverer deres produkter fra business til consumer – virksomhed 

til forbrugere. Ved køb af deres produkter, er forbrugeres motiver at købe kortvarige men 

specialvarer. De investerer kun at gøre brug af produktet for et par timer, men får så også 

specialvarer, som defineres på baggrund af deres kvalitet og pålidelighed.   
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 Når det kommer til emballage af produkter, kan Camp Adventure ikke gøre sig så meget brug af 

emballage, da de ikke sælger håndgribelige produkter. Man kan dog se emballage på en anden 

måde. På konsumentmarkedet har emballage en stor betydning for produktet, da det skal udskille 

sig fra andre konkurrenters produkter. Når det kommer til Camp Adventures emballage, gør de brug 

af internettet, hvilket bliver emballagen for deres produkt. De gør brug af salgsfunktionen ved, at 

gøre meget ud af deres hjemmeside, dets funktioner, information og billeder. Det hele ser meget 

professionelt og moderne, hvilket kan have en mere tiltrækkende effekt for forbrugerne. Hermed 

adskiller de sig også fra andre klatreparks, da den er meget genkendelig og anderledes.   

Det samme som emballage, er det også svært at snakke om, hvilket sortiment Camp Adventure har. 

Man kan sig, at Camp Adventure har et bredt sortiment, da de både har klatring, vandring og camping. 

Herved er det diskuterende om de har bredt, men flade eller dybt sortiment. Ved at de fx har 

klatringsaktiviteter i mange forskellige versioner – svær, nem, høj, lav, er det svært at antage om dette 

ses som fladt, da det kan ses som et dybt sortiment. Herved er der også camping, som kan ses fladt 

lige nu, da de kun har teltovernatning. Det kan dog blive set, som et dybt sortiment i fremtiden, 

når Poshtel og Glamping åbner.   

Branding i produktet dækker over navn, mærke og øvrige forhold. Dette er med til, at skabe symbolsk 

merværdi, der gør at kunderne foretrækker det visse produkt fremfor konkurrenters. Camp Adventure 

gør mest brug af produktbranding. Det vil sige, at de bruger produkter for, at gøre sig unikke på 

markedet og herved og adskille sig fra andre konkurrenter. Dette gør, at forbrugere altså er villige til, 

at betale mere for deres produkt. Ved bygning af deres Udsigtstårn gør produktet unik, hvorved deres 

navn og mærke bliver sat i fokus, da de bliver anerkendt med dette produkt der er det eneste på 

markedet. Dette skaber altså merværdi for Camp Adventure og gør altså at forbrugere vælger dem 

fremfor konkurrenter.  

Deres mærkestrategi er også tydelig, da de allerede har et logo/symbol der repræsenterer Camp 

Adventure. Både deres navn, logo og design udskiller dem fra andre og det gør det nemt for forbrugere 

at identificere dem på markedet. De gør sig også brug af producentmærker for, at brande sig selv. Her 

er det nemt at nævne EFFEKT igen, da det viser at de er under udvikling og de bliver hermed også 

”bragt” op af EFFEKT, der allerede har positioneret sig godt på markedet og er velkendt for 

forbrugere. Dette gør dem også sikre på, at det er et produkt af god kvalitet.  

Når det kommer til service som tillægsydelse hos Camp Adventure, er der for kunder en lille 

risikovillighed, da deres produkter er ligetil, og man ved som kunde, hvad man får for pengene. Man 
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kan dog sige, at det er et kompliceret produkt og herved kræver det altså stort servicekrav når det 

kommer til klatring. Her har Camp Adventure også stort fokus på sikkerhedstræning for deres 

besøgende, og bruger 45-60 minutter på, at undervise deres kunder i brug af deres produkt. De er 

derfor også indenfor rækkevidde, hele oplevelsen igennem og hermed også en stor faktor for 

produktet.  

 

Promotion  

Der er 6 forskellige promotionsformer. Reklamer i form af tv spots er ikke noget camp adventure gør 

sig i endnu, da de får rigtig meget pr ud af pressemeddelelser, som er public relations. camp adventure 

har som sagt fået pr på godt og ondt gennem pressemeddelelser. De har haft en journalist ude der 

senere skrev en artikel om at deres udsigt tårn ikke ville blive til noget alligevel - hvilket ikke var 

sagen. Camp adventure bruger også Online markedsføring ved deres Facebook side. Den har lige nu 

12.800   personer som “synes godt” deres svar rate er også indenfor et par par timer. udover Facebook 

siden, har de også hjemmesiden https://www.campadventure.dk  hvor det er derigennem man køber 

entre.  (Andersen, m.fl. 2016. s. 32-36)   

  

Place  

Det sidste “p” er Place. Som sagt gør Camp Adventure brug af serviceprodukter og derfor 

uhåndgribelige produkter. Camp Adventure har ikke nogen places at producere men de gør brug af 

diverse partnere. De præsenterer sig selv ved at være de sikreste klatrepark. Dette gør de ved hjælp 

af produktet Clic-it (clic-it.eu/en/Adventure). I forbindelse med deres nye udsigt tårn, har de både 

firmaet Levi Jensen og arkitektfirmaet EFFEKT med på sidelinjen. Levi Jensen er bygingeniør, med 

speciale indenfor stålkonstruktioner.  (.campadventure.dk)  

Camp Adventure handler altså på B2B markedet gennem direkte distribution, da de produkter de har 

behov for, er specielt tilpasset til Camp Adventure udsigtstårn - i dette tilfælde.  

  

Price  

Pris kan have stor effekt for produktet og kan have en afgørende faktor for forbrugere. Det tiltrækker 

opmærksomhed fra virksomheden og deres kunder. Dette kan altså påvirke virksomheds indtjening, 

da det er det der dækker omkostningerne for produktet og de andre nævnte ”p’er”. Hos Camp 

Adventure ligger deres prisfastsættelse for en enkeltbillet på 300,- for voksne og 200,- for børn under 

https://www.campadventure.dk/
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15 år. Der er visse forhold der påvirker denne prisfastsættelse, og det er forskelligt fra virksomhed til 

virksomhed, hvilke der påvirker mest. Det kan både være interne og eksterne faktorer, og det er derfor 

vigtigt for en virksomhed, at have gode mål og marketingsmix for at have styr på de interne forhold 

så man kan skabe en god prisfastsættelse på markedet. Hvis man sammenligner Camp Adventures 

priser med GoMonkey i København, har de en prisfastsættelse på 249,- for en almindelig billet. Der 

har GoMonkey en lavere pris end Camp Adventure. Hvor TilTops Frederiksdal har en pris på 290,-

for en almindelig billet. Det er tre forskellige priser, som kan have været påvirket af de eksterne 

forhold, altså forhold virksomheden ikke selv kan kontrollere. Der vil man typisk sige, at det er 

beliggenheden der er en ekstern faktor på deres hver især pris. GoMonkey har altså mere mulighed 

for at sætte deres pris lav, da det ligger i hovedstaden, hvorimod Camp Adventure har længere 

transporttid for besøgende. Camp Adventure har også den konflikt, at når de har den placering, kan 

det også være farligt at sætte prisen for høj i forhold til GoMonkey eller TilTops. Hvis markedet 

tilbyder det samme produkt i nærheden til lavere pris, ville det være mest tiltrækkende for kunder. 

Derfor må Camp Adventure tilbyde noget ekstraordinært for at tiltrække kunder til dem der også er 

værd for dem, at betale ekstra for. Camp Adventure har sat en høj pris, da de vil gerne vil udvikle sig 

til, at skabe noget der ikke er set hos konkurrenterne. Dette skaber stor omsætning for en virksomhed, 

og de kan derfor hurtigere skabe flere produkter. Det kan dog være svært at vurdere hvor høj end pris 

man skal sætte sig produkt til, da det kan skræmme kunder væk. Det kan også have den omvendte 

reaktion, og tiltrække kunder, da prisen indirekte kan hentyde at det er værdi for pengene.  

Andre eksterne forhold indebærer også efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Efterspørgsel 

på Camp Adventures markedet er ikke høj, da det ikke er et nødvendigt produkt for kunderne, og de 

sagtens kan leve uden. Man skal derfor, som virksomhed skabe et produkt, der kan overbevise 

forbrugere, at det er nødvendigt. Her har Camp Adventure prøvet, at overbevise kunder med branding 

og markedsføre deres nye Udsigtstårn – noget man skal opleve. Det gør også prisen mindre vigtig 

hos forbrugerne, da det er nyt og anderledes. Derfor bliver risikovilligheden for produktet også lavere, 

selvom det er et dyrt produkt – men da kunder ikke har en anden pris, at sammenligne med er man 

uvidende indenfor den gennemsnitlige pris.  

For en virksomhed er det også vigtigt at have en prisstrategi, og fastsætte sig på hvilken de vil benytte. 

For at benytte sig af en prisstrategi, skal man tænke langsigtet og fokusere på hvordan produktet skal 

positionere sig overfor konkurrenternes. Man kan have samme prisstrategier selvom det er nye, 

eksisterende eller generelle prisændringer på produktet. For nye produkter, ligesom Udsigtstårnet 
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eller de kommende Poshtel, kan Camp Adventure have mulighed for, at sætte prisen høj, da det som 

tidligt nævnt ikke er set på markedet og kunder kan derfor ikke for deres krav opfyldt andre steder. 

Man skal som virksomhed dog stadig tage udgangspunkt i produktets målgruppe og deres indkomst. 

Da målgruppen hos Camp Adventure er for alle aldre, er det muligt at sætte prisen for deres produkter 

til en højere pris.    

Udover at have taget kunderne i betragtning i forhold til prisfastsættelse, skal man også have fokus 

på introduktionsperioden for et nyt produkt, da produktets lanceringspris ville være forskellig fra 

produktets pris på lang sigt. Her gør Camp Adventure brug af penetrationsprisstrategien, da de har 

valgt at sætte prisen for deres nye Udsigtstårn lav i introduktionsfasen. Dette gør de, da de ønsker at 

få en stor kundegruppe i starten, og hermed forhøje prisen senere, når produktet er blevet 

promoveret.  

 

Promotion  

Der er 6 forskellige promotionsformer. Reklamer i form af tv spots er ikke noget camp adventure 

gør sig i endnu, da de får rigtig meget pr ud af pressemeddelelser, som er public relations. camp 

adventure har som sagt fået pr på godt og ondt gennem pressemeddelelser. De har haft en journalist 

ude der senere skrev en artikel om at deres udsigt tårn ikke ville blive til noget alligevel - hvilket 

ikke var sagen.  Camp adventure bruger også Online markedsføring ved deres Facebook side. Den 

har lige nu 12.800   personer som “synes godt” deres svar rate er også indenfor et par par timer. 

udover facebook siden, har de også hjemmesiden https://www.campadventure.dk hvor det er 

derigennem man køber entre.    

  

Physical Evidence  

Den sjette af de syv p’er er Physcial Evidence, håndgribelighed. Dette gør flere og flere 

virksomheder brug af, da det er som forbrugere bedre og giver mere sikkerhed at investerer i 

produkter der er håndgribelige. Camp Adventure har kun præsenteret for Årskort, som lige på dette 

tidspunkt skulle spare besøgende for parkering, der normalt koster 50,-. En måde Camp Adventure 

kunne udvikle deres ”physcial evidence” var, at tilbyde en prøvetur for deres besøgende, hvor en 

kunde kunne få lov til, at prøve en tur på deres ”prøvebaner”, før de køber en billet til hele deres 

klatrepark. De kunne udover det også producere brochure for enten deres Udsigtstårn, camping, 

naturen omkring eller hele parken generelt.   
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Process  

Når det kommer til proces, gør Camp Adventure sig ikke stor brug af udvikling af 

produktionsprocessen. Dette dækker over, at der både foregår produktion og forbrug på samme tid. 

Dette parameter er noget der for virksomheder til at spare på omkostningerne og lader kunder 

overtage fremstillingsprocessen. Camp Adventure har gjort brug af deres hjemmeside, og lavet et 

serviceprodukt ud af den. Her kan man nemlig købe sig til de forskellige produkter Camp 

Adventure leverer. Det er hermed også hurtig og nem bestilling, da man modtager billetten med det 

samme over e-mail, og kan derfor printe den ud med det samme – eller have den på Smartphone, 

som bagvedliggende serviceprodukt, hvilket sparer forbrugerne for fx at printe. Det gør sig af brug 

af DIBS’ betalingsservice og har derfor ikke sit eget. Camp Adventure gør ikke brug af 

serviceprodukter til klager. De har kontaktinformationer som telefon nummer og e-mail. Her gør 

forbrugerne sig mest brug af Trustpilot, som er en åben kanal for forbrugere på alle markeder at 

udlevere feedback til hvilken som helst virksomhed.   

   

People  

I nogle firmaer er serviceydelsen en del af produktet, altså de ansatte og den service de leverer. Hos 

Camp Adventure har de lagt meget fokus på at være den sikreste klatringspark, og derved også lagt 

meget tid i, at deres ansatte er udannet i sikkerhed. Dette dækker over psykisk sikkerhed, CPR, 

undervisning og fysisk træning. Det er derfor en vigtig del af ydelsen, at der er god service, så kunder 

kan føle sig sikre og ved det være garanteret at få en god oplevelse af deres produkt. For forbrugere 

anses en god service både på fremstråling og viden indenfor produktet. Udover frontsystemet, 

indebærer serviceleverancesystemet også et backupsystem, markedsføringen og interaktion 

medarbejdere har med kunden.  

Frontsystemet hos Camp Adventure er både frontpersonalet og omgivelserne. Det ligger i 

Gisselfelds skove i Haslev og derfor dækket af skov og flot natur. Dette drager allerede kunden ind i 

den behagelige og udendørs oplevelse Camp Adventure gerne vil levere til deres besøgende. 

Udover det bliver man mødt af venligt personale der er informative og venlige. Hos deres 

backupsystem, er der tale om de medarbejdere der gør udstyr, mad og drikke klar til deres kunder. 

Derudover er det specielt også de medarbejdere der holder deres hjemmeside opdateret, som har 

stor fokus på at deres hjemmeside kan præsentere og give deres kunder det indblik for deres 

moderne og innovative udvikling. Ud fra disse to systemer danner de tilsammen markedsføringen, 
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som indebærer forskellige promotionsformer, samt omtale fra tidligere besøgende. Dette er som 

regel det der tiltrækker eller har en afgørende faktor til den direkte kunde, og det giver også den 

samlede opfattelse forbrugere får af Camp Adventure.    

  

  

 

 

8. Analyse af Oplevelsesprodukt  

8.1 Lise Lycks oplevelseshjul  

Høresans - 3  

Nogle vil måske argumentere for at scoren skal være højere da sanserne, ifølge dem selv 

(Campadventure.dk), er meget i spil. Men vi har givet den en middel score, da vi har vurderet at 

høresansen ikke er væsentlig for at man opleve stedet fuldt ud. Dog bliver oplevelsen bestemt ikke 

dårligere af at man hører skoven og dyrene. Så derfor en score lige i midten.  
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Smagssansen -1  

Rent analytisk er det ikke relevant at analysere på smagssansen, da vi analysere Camp Adventure 

som et oplevelsesprodukt og at der på skrevne tidspunkt ikke indgår noget spiseligt i oplevelsen.  

 

Lugtesansen -3  

Som med høresansen, har vi også valgt at give lugtesansen en score på 3, da den ikke er væsentlig, 

men så absolut gør oplevelsen bedre. De skriver på deres hjemmeside: ”velkommen til en sanselig 

oplevelse” (campadventure.dk). Derfor må vi antage at lugtesansen er ret vigtig del af oplevelsen.  

 

Synssansen - 5  

Om man bare vil gå en tur eller kravle rundt i træerne, om det er vinter, forår, sommer eller efterår, 

så ændre oplevelsen sig hver gang. Derfor scoren 5. Desuden er synet en ret væsentlig 

forudsætning, rent sikkerhedsmæssigt, for at kunne gennemføre en af deres klatrebaner. De ligger 

selv vægt på at en tur i deres bøgeskov aldrig er den samme (campadventure.dk). æstetikken er 

desuden også det de basere det meste af deres produkt på ifølge deres hjemmeside 

(campadventure.dk).  

 

Følesansen - 3  

Ifølge hjemmesiden nævner de at det både kan være fysisk hård træning og en hyggelig dag med 

familien (campadventure.dk) og da Camp Adventure er et oplevelsesprodukt der foregår i naturen, 

undgår man ikke at få beskidte hænder og måske en vabel, derfor scoren 3. man mærker naturen om 

man vil det eller ej, ligesom at man både kan bevæge sig rundt i skovbunden eller helt oppe i 

trætoppene og derfor aldrig mister fornemmelsen af at være i - og føle naturen.  

 

Deltagelse - 5  

Som også beskrevet i afsnittet om følesansen, er det en fysisk oplevelse - det kræver at man deltager 

og nu mere man deltager des sjovere bliver det. Virksomheden selv er også klar over dette og 

lægger derfor ikke skjul på at deltagelse er alfa omega, i henhold til deres hjemmeside 

(campadventure.dk). derfor giver vi den også 5, selvom den måske er den allervigtigste og, om 

muligt, skulle have haft en højere score.  
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Tilgængelighed (Psykisk/forståelsesmæssigt) - 4  

Camp Adventure bevæger sig meget på de sociale medier og har også en hjemmeside. Her kan man 

følge med i alle nye tiltag og egentlig få et rigtig godt billede af hvad det er for en virksomhed og 

hvilke værdier denne har. Scoren 4 bliver givet ud fra at virksomheden er meget tilgængelig, rent 

forståelsesmæssigt, da alle relevante oplysninger kan findes på hjemmeside eller sociale medier.  

 

Tilgængelighed (fysisk) - 2  

Rent geografisk, placerer camp adventure sig en kende besværligt. Det er en time fra København i 

bil og det tager op imod 2 timer med offentlig transport. Dette er en betragtelig begrænsning. Det 

eneste der trækker lidt op, er at der kun er få hundrede meter til motorvejsafkørslen i Rønnede. De 

er selvfølgelig også begrænsede i tilgængeligheden for handicappede, men det kan dog lade sig gøre 

via boardwalks og forskellige seler og hejsemekanismer.  

 

Eskapisme - 5  

Det Camp Adventure tilbyder, er at sætte farten lidt ned og en mulighed for at glemme hverdagens 

stress lidt. Både æstetikken og generelt hele oplevelsen hjælper med dette, derudover bruger man 

både kroppen og hjernen. Alt dette er med til at give en meget naturautentisk oplevelse, som kan 

virke som et pusterum fra hverdagen (campadventure.dk).  
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Æstetik - 5  

Smukke træer, lækre materialer, ro og et rigt dyreliv gør at det i det store hele er en meget æstetisk 

oplevelse. Hvilket er en meget vigtig del af oplevelsen og selvfølgelig en stor del af virksomhedens 

retorik omkring stedet og oplevelsen (campadventure.dk).  

 

Læring - 4  

Lige ved første øjekast, tænker man ikke læring som et vigtigt element for Camp Adventure. Men 

det første man skal for at kunne starter en af deres klatrebaner, er undervisning og guide i sikkerhed 

og om hvordan man begiver sig rundt på banen. Desuden guider de også til hvordan man bør opføre 

sig i naturen, hvilket kan være meget lærerigt for naturen. Derudover påstår Camp Adventure også 

at man lærer sig selv bedre at kende og bryder nogle grænser, som blandt andet højdeskræk. Til 

sidst er der også hele historien om området og Gisselfeld, som de heller ikke lægger skjul på 

(campadventure.dk).  

 

Underholdning - 5  

Det er jo i det store hele det oplevelsen går ud på. Hele målet er at holde folk underholdt i en hel 

dag og i fremtiden, flere dage. En blanding af alle ovenstående afsnit viser også dette, derfor mener 

vi at underholdningselementet er helt i toppen.  
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8.2 Opsummering  

Analysen er endt ud med følgende diagram:  

  

  

  

Den højeste score man, via Lise Lycks Oplevelseshjul, kan opnå er 60. vores konklusion er at Camp 

Adventure står med et meget stærkt oplevelsesprodukt som spreder sig over en bred vifte, med en 

score på 45, som er 75% af den højest mulige score.    
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8.3 The Four Realms of Experience   

 

 

  

Underholdning   

• Boardwalk   

• Udsigtstårn  

Uddannelse  

• Kursus i trætopsklatring og udstyr  

• Info om de forskellige trætyper 

/karakteristik  

• Nye perspektiver at se naturen på.  

Æstetik   

• Smukke naturlige omgivelser  

• Flot udsigt fra trætoppene  

• Udsigtstårn, arkitektur/udsigt  

Eskapisme  

• Stort engagement ved klatring  

• Kunden bryder grænser  

• Socialt samvær med andre deltagerer  

• Fysisk udfordrende  

  

For at beskrive de 4 oplevelses domæner, har vi brugt modellen og fordelt de vigtigste ting som Camp 

Adventure bruger for at påvirke sine gæster.   

  

Æstetik   

Camp Adventure lægger meget fokus på æstetiske og det eskapistiske når forsøger at få indflydelse 

på gæsterne. Formidlingen og oplevelsen af naturen gennem trætopsklatring, bliver der lagt vægt på 
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for at skabe rammerne gæsterne bevæger sig rundt i, her skal det forestille, at man er en del af den 

autentiske natur dvs. ægte natur. Dette har den effekt af gæsterne modtager et helhedsindtryk af 

attraktionen og bliver derfor mere interesserede i hvilke andre Naturoplevelser der er til rådighed. 

Havde det være en grå og kedelig betonbygning med store stolper, som bare havde fået installeret 

klatre udstyr, så havde gæsten ikke fået samme indtryk, da oplevelsesrammerne med bl.a. 

naturæstetiske omgivelser ikke stemmer overens med attraktionens indhold. (Pine & Gilmore, 

Madsen, Oplevelsesøkonomi, 2 udgave, 2015-2016.)   

  

Eskapisme  

Derudover prioriterer Camp Adventure Eskapisme i deres oplevelsesprodukt, for at give gæsterne en 

total selvforglemmende oplevelse, hvor gæsterne kan glemme tid og sted i takt med at gæsten aktivt 

bliver udfordret fysisk, emotionel og kognitivt i trætopsklatringen. F.eks. vil en pige på 5 år med 

højdeskræk, der benytter trætopsklatringen gennemgå en udviklingen oplevelse, da pigen udsat for 

nye sanseindtryk, højde, ubalance, ukendt terræn. Dette stiller større krav til pigens motoriske fysisk, 

nye ikke hidtil oplevede følelser som: frygt, ubehag og glæde ved succes, samt bliver udsat for en 

situation, hvor tidligere kognitive erfaringer til situationsbedømmelse er begrænsede. Alle disse 

faktorer er med til fremme en total selvforglemmende, højt fordybende og eskapistisk oplevelse hvor 

pigens egne kompetencer er i fokus, hvor al omverdenen med ét bliver urelevant og nedprioriteret i 

pigens bevidsthed. Pine & Gillmore beskriver dette som en tranformerende oplevelse, hvor 

oplevelsen betyder så meget for kunden at ”det løfter gæsten op på et femte niveau”, hvor dette bliver 

transformation økonomi.   

 Når disse to oplevelsesdomæner er i fokus og højt prioriteret, kaldes det ”Escathetic” og er deres 

største fokus i oplevelsesproduktet (Madsen, Oplevelsesøkonomiens grundtrin, 2015-2016). Dette 

kommer som naturlig konsekvens når man skaber en god kombination af det æstetisk og eskapistiske, 

som attraktion.   

  

Uddannelse 

Camp adventure tilbyder et kursus i redskaber som en del af deres service, hvilket gør det muligt for 

helt nybegyndere at få adgang til oplevelsen. Derudover benytter Camp Adventure en ny teknologi 

som del af oplevelsen, konceptet kaldes Clic-it, hvor man har skiftet traditionelle karabinhager ud 

med elektroniske låse med håndtag, hvilket gør det umuligt at tage begge karabinhager af samtidig. 
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Dette skaber en større sikkerheden for børn og voksne, og vil konsekvent gøre målgruppen større, da 

både de mindste børn og uerfarne kan tage del i oplevelsen. Dette er med til at skille sig ud fra andre 

konkurrenter og bidrager til en tryg og god oplevelse.   

 

8.4 De fem Autenticitetskategorier 

Dette er de fem Autenticitetskategorier, Naturlig, original, referentiel, influerende og spiller alle en 

rolle for, hvordan forbrugeren opfatter et bestemt produkt, virksomheden eller organisation.  

Økonomisk 

udviklingsstadie  

Autenticitetskategori   Forklaring og eksempler  

Råvareøkonomi  Naturlig Autenticitet  Naturlige og oprindelige form, uberørt af 

menneskehånd dvs. Autentisk  

  

Den specielle uberørte naturomgivelser, der giver 

næsten en drømmende effekt, hvor man så 

at sige  er ”i sin egen lille verden”.    

Industriøkonomi  Original Autenticitet  Originalt i sit design, dvs. første af sin art, første af 

sin art.   

  

F.eks. ”45 meter højt udsigtstårnet der som den 

første af sin art formidler den danske natur på en 

unik måde.   

Service økonomi  Referentiel Autenticitet  Kontekst der knytter sig til historie og kultur:   

  

Oplevelsesrammerne tilbyder formidling af den 

karakteristiske danske natur, hvilket er en del af 

vores kultur og historie.   
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Camp Adventure agerer givetvis både som en service-, oplevelses- 

og transformationsøkonomisk virksomhed, alt afhængig af gæstens modtagelighed. 

Selvom deres ambitioner ligger i oplevelses- og transformationsøkonomien, så findes 

nogle af produkterne i råvare-, industri og serviceøkonomien. Heriblandt, naturomgivelser, 

arkitektonisk design af udsigtstårn, øget sikkerhed med Clic-it, bæredygtig bebyggelse, udfordrende 

klatrebaner.    

8.5 Matrix-modellen   

Det som en person anser som ægte, oplever en anden måske fulkommen uægte. Trods disse subjektive 

holdninger om hvad der er autentisk, findes en generel opfattelse af at ”autentisk” er værdsat og 

eftertragtet.  Hvordan man reagerer på en oplevelse, afhænger af hvem man er, samt hvilke tidligere 

oplevelser og erfaringer subjektet har, men også sindstilstanden på det givne tidspunkt. Pine & 

Gilmore fortæller om at alle produkter som mennesker har haft en del af er uægte og er dermed ikke 

autentisk.   

Bodil Stilling Blichfeldt, oplevelsesdesign, ironiserer over, at turister i disse år fortrækker at se 

noget autentisk på ferien, og som konsekvens er med til, at autenticiteten forsvinder. F.eks. så 

efterlader turister et aftryk på destinationen, ikke kun fysisk, men lokalbefolkningen tilpasser sig 

også efter turisterne.   

  Exceptionel Autenticitet  Virksomheden appellerer og reagerer til gæsterne 

individuelle behov til exceptionel autenticitet:   

  

F.eks. tilbydes der Clic-it, der øger sikkerheden 

gevaldigt, derudover fokuserer Camp Adventure på 

at bygge bæredygtigt og respektere skovens uberørte 

natur, hvilket er en stigende trend og behov i nyere 

tid.   

Transformations-

økonomi  

Influerende Autenticitet  

  

  

  

  

Produktet ønsker at løfte forbrugeren op på et højere 

plan:  

  

Camp Adventure tilbyder forhindring sætter nye 

krav og udfordringer til de fysiske, emotionelle og 

kognitive niveauer og kompetencer.  
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Dette autenticitetsparadoks og facetter vil vi analysere med følgende matrix-model:   

  

  

  

Ser vi ud fra den lodrette akse, så tilbyder Camp Adventure et lærende og udfordrende 

naturautentisk oplevelsesprodukt, da de tilstræber at lade skoven være så uberørt som overhovedet 

muligt med fokus på naturens autentiske udtryk. Virksomheden tilbyder derfor nærmere et 

’værktøj’ til at opleve naturen i et udfordrende oplevelsesrum i æstetiske omgivelser. 

Vi kategoriserer vi derfor under ’ægte”,  

 Ser vi nu ud fra den vandrette akse, Camp Adventure skriver på sin hjemmeside ” Med de 

arkitektoniske greb og udviklingen af oplevelsen, er naturen iscenesat til at give nye perspektiver, 

forståelse og læring om naturen.” Dette vurderer vi til at være deres formål, og stemmer godt 

overens med deres nuværende oplevelsesudbud, med ”nye perspektiver, forståelse og læring om 

naturen”, derfor vurderer vi at virksomheden er tro mod sig selv og er derfor ægte på den vandrette 

akse.   

Vi kan derfor konkludere at Camp Adventure er i kategorien ”ægte-ægte, dvs. der er 

overensstemmelse med produkt, markedsføring og service. Kunden vil derfor opleve, at der er en 

rød tråd mellem dét, der blive sagt, og dét, der opleves. Virksomheden vil derfor bekræfte kundens 

dømmekraft og vil derved forstærke den autentiske oplevelse.   
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8.6 Før under og efteroplevelsen 

Camp Adventure forsøger at skabe “det unikke og enestående”, dvs. det der ikke findes andre steder 

eller til andre tider.   

Moderne individer ønsker i stigende grad oplevelser, for at realisere sig sig selv og forstå sig selv 

(schulze 1992 s. 20 oplevelsesdesign.). Dette opsøgende arbejde afleder konsekvent til nye 

forbrugsvalg, samt nye markedsmuligheder for udbyderen der kan re-designe et oplevelsesprodukt, 

så oplevelsen enten er et salgsargument i sig selv eller blot en del af ydelsen eller servicen. 

(Boswijk, Thijsen og Peelen 2007; Pine & Gilmore 1999; schmitt 1999).   

  

 

  

 Når vi mennesker sætter os for noget, f.eks. en oplevelse, så skaber vi nogle forventninger til 

objektet, disse forventninger bliver dannet af kognitive skemaer, der bliver skabt af erfaringsbaseret 

viden om, hvad subjektet kan forvente i en bestemt situation. At noget er Erfaringsbaseret viden vil 

sige, at de bygger på erindringer om tidligere oplevelser.   

Camp Adventures oplevelsesprodukt er derfor udviklende, da det rokker ved eksisterende antagelser 

og bryder vaner, det er med andre ord en destabilisering af den erfaringsbaserede erindring. 

Overraskelser opstår netop på grund af brud med forventningen.   

Dette bliver f.eks. drevet af æstetikken, hvilket er at af deres fokusområder fx. gennem valget 

af location i natur autentiske omgivelser, samt den nye arkitektur ved udsigtstårnet. Disse 

udviklende oplevelser opstår, når mennesker stiller spørgsmålet “ hvad sker der her?” pga. en 

situationsbetinget overraskelse, der skyldes, objektet er anderledes end forventet. En del af 

overraskelsen hænger derfor sammen med forventningerne. Den anden del hænger sammen med 

objektets træk. Dette er fx æstetik, hvilket drejer sig om at skabe fremmedhed.   

Camp Adventure har god en balance mellem den forventning brydende (Det interessante) og det 

forventningsbekræftende (det relevante).   
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 Derudover, tilbyder trætopsklatringen en vis form for pirrende og spændende udfordringer. Dette 

gør oplevelsen udviklende og meningsfuld, da den udfordrer vores selvforståelse. Dette sker på et 

Fysiologisk, emotionelt og kognitivt niveau.   

 

8.7 Oplevelsens psykologiske struktur   

Disse 4 niveauer af oplevelsens psykologiske struktur hænger uløseligt sammen og bliver forklaret 

med udgangspunkt i et subjekt der er modtagelig overfor stimuli fra oplevelsesrummet.   

 

  

Niveau:  Beskrivelse  Eksempel hos Camp 

Adventure  

Niveau 4: Det refleksive 

niveau. Bevidst   

Ændringer kan (ikke 

nødvendigvis) udvide individets 

identitets- og 

erkendelsesgrundlag.   

Gæsten kan opnå nye 

erkendelser af klatremetoder og 

ny viden om naturen.   

  

Potentielt kan gæsten 

selvopfattelse løftes f.eks. fra en 

uerfaren klatrer til 

”professionel”.   

Niveau 3: 

Det vanebaserede niveau: 

Ubevidst  

Vaner og rutiner 

(Muscle memory”), samt Indlejret 

En rutineret og erfaren klatrer 

vil ubevidst vælge metoder ud 
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viden om hvornår og hvordan 

noget er interessant at opleve:   

fra indlejret 

muskelhukommelse.  

Niveau 2: Det evaluerende 

niveau: Ubevidst  

Evalueringer der dannes af den 

oplevende ud fra emotionelle 

sanselige indtryk, der giver 

indtrykkene en sammenhæng om 

impulsen føles ’godt’ eller skidt’  

  

  

Overmod og for hurtigt 

fremgangsmåde fører til fejl 

under klatring.   

  

Samarbejde gør opgaven 

nemmere at løse 

(teambuilding)   

  

Vigtigt med korrekt klatreteknik 

for at mindske spildte 

muskelkræfter og energi.  

Niveau 1: Det 

neurofysiologiske niveau: 

Ubevidst  

Emotionelle og sanselige indtryk, 

som mennesket får i sin omgang 

med omverdenen. Ubevidste 

pirringer og sansninger  

Sansninger af skovens lyde, 

synssans af højde, lysforholdet i 

skoven, rislende vandløb, 

følesansen i kontakt med 

naturen.   

  

Gæstens frygt og opvakte 

tilstedeværelse.   

  

Camp Adventure forsøger at tilvejebringe et unikt naturautentisk koncept, og har derfor stor fokus 

på æstetik via. sanserne. Denne æstetik tilbyder noget vi ikke forventer, dvs. den overrasker, 

forbløffer og forundrer. I dette tilfælde er det deres flotte natur og arkitektur, der giver en positiv 

æstetisk effekt. med andre ord, giver æstetikken os noget, vi ikke vidste, vi ville få, men som vi ikke 

kunne have undværet. Med der førnævnte udsigtstårn opnår de en ny og unik æstetik der ikke er set 

hidtil i hele Skandinavien, dette bringer dem i en ny og bedre markedsposition og øger derfor 

differentieringen overfor konkurrenterne.   
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Som illustreret i modellen (Janzten 2011, 267-272) så fremmer æstetik desuden en kropslig og 

emotionel forandring hos et subjekt, hvilket kan føre til en kognitiv forundring, samt opbygge nye 

anskuelser, forestillinger og handlemuligheder dvs. forvandling. Som tidligere nævnt, er disse 

transformerende/udviklende oplevelser i nyere tid blevet mere efterspurgte, bl.a. pga. en stigende 

individualisering i takt med det postmoderne samfund, der sætter nye krav til forbrugshandlinger og 

købsbeslutninger. Denne æstetik kan siges at fremme reaktionsmønstre, kognitive mekanismer, samt 

social meningsskabelse.   

  

8.8 Delkonklusion   

Ud fra de givne analyser af oplevelsesproduktet, så tilbyder Camp Adventures primært en æstetisk 

og eskapistisk transformerende oplevelse. Dette formår de at skabe bl.a. gennem æstetik, fra f.eks. 

deres udsigtstårn, ’boardwalking’ gennem skoven, samt  udsigten fra trætoppene. Eskapismen skabes 

primært gennem tilpas udfordrende trætopsklatrerbaner, der udfordrer subjektet på et fysiologisk, 

emotionelt og kognitivt niveau. Ud fra lise Lycks oplevelseshjul så har Camp Adventure et meget 

stærkt oplevelsesprodukt som breder sig ud over et bredt spektrum af sanseindtryk med en score på 

45, som er 75% af den højest mulige score. Ydermere kategoriseres Camp Adventure i matrix-

modellen under ”ægte-ægte” da der er overensstemmelse mellem produkt, markedsføring og service, 

samt at virksomheden er dét den står for dvs. en autentisk naturoplevelse. Samtidig tilbydes et bredt 

udbud af de fem autenticitetskategorier, især inden for transformationsøkonomi, hvor nogle af 

midlerne findes i råvare-, industri og serviceøkonomien. Heriblandt, naturomgivelser, arkitektonisk 

design af udsigtstårn, øget sikkerhed med Clic-it, bæredygtig bebyggelse af skoven samt udfordrende 

klatrerbaner der bryder med gæstens vaner og rutiner. Alle disse faktorer spiller uløseligt sammen og 

skaber muligheder og rammebetingelser for en udviklende og transformerende oplevelse.  
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9. SWOT 

SWOT 

Interne 

Styrker Svagheder 

- Nytænkning 

- Længste svævebane 

- Brugen af medier 

- Differentiering 

- Beliggenhed 

- Substituerede produkter 

- Tvunget til nytænkning 

- Sæsonafhængigt 

 

 Eksterne  

Muligheder Trusler 

- Nye trends 

- Større tilslutning til at bruge penge på 

oplevelsesprodukter 

- Medieomtale 

- Vejret 

- Skovbrande 

- Skovsygdomme 

- Lovmæssige begrænsninger 

- Skatter og afgifter 

- Nye trends 

 

Styrker  

Camp Adventures største styrke er deres brug af medier til at skabe omtale, via aviser, radio og deres 

ageren på sociale medier. Dette har blandt andet skabt en masse omtale om deres store udkigstårn. 

Efter planen skulle det stå færdigt i slutningen af 2018, men i mere end et år har der været meget 

omtale af såvel tårnet, som camp adventure i en helhed, i store aviser rundt om i verden. Derudover 

er de blevet nævnt på diverse arkitektprisuddelingsshows, hvor det er blevet til en førsteplads ved 

ICONIC Award 2017 – Visionary Architecture, en finale ved World Architecture Festival 2017 og 

finale ved World Architecture News 2017. Alt dette har sammen skabt en massiv interesse, uden at 

man egentlig har gjort noget ekstra for det. De har også den længste svævebane i Danmark, dette 

giver en konkurrencemæssig fordel. Camp Adventure differentierer sig fra deres konkurrenter ved 

hjælp af deres nytænkning, opfindsomhed, ambitionsniveau, sikkerheden på klatrebanen, deres 

overnatningsmuligheder og visionerne om tårnet, Poshtel, glamping, boardwalks og sågar en 

dyrepark. (campadventure.dk)   
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Svagheder  

Camp Adventures beliggenhed er uden tvivl en svaghed, i forhold til antal besøgende. 1 time fra 

København i bil og 2 timer med offentlig transport, gør at det kan være svært at skabe sig et større 

navn i andet end lokalområdet. Den tydeligste udfordring er selvfølgelig, at man er så 

sæsonafhængige og dårligt vejr hjælper heller ikke. De substituerede konkurrenter gør det svært for 

Camp Adventure, fordi produktet man sælger, stort set er ens og man er derfor konstant tvunget til 

at være nytænkende, for at kunne differentiere sig fra sine konkurrenter. Derudover skal man også 

forny sig, for at sikre at folk har lyst til at komme igen.   

 

Muligheder  

En af mulighederne for at skabe bedre forhold for Camp Adventure, er blandt andet at der kommer 

nye- eller nuværende trends vokser, inden for adventure, slow tourism, fysisk ferie og generelt 

friluftsliv. En anden stor faktor er også deres medieomtale, som virkelig kan skaffe dem et boost, når 

blandt andet tårnet åbner. Til sidst er der det, at der generelt er en voksende interesse i at bruge flere 

penge på denne slags oplevelser.  

 

Trusler  

De største trusler for Camp Adventure, på grund af deres beliggenhed og oplevelsens omfang, er 

selvfølgelig vejret og naturkatastrofer. Efter det stigende antal skovbrande i sommeren 2018 i både 

Danmark og Sverige, må dette også anses som en trussel. Og igen, hvor nye trends kan være en fordel, 

kan det selvfølgelig også være en ulempe, ved at interessen helt kan forsvinde. Lovmæssige tiltag må 

også anses som en trussel, når man er i skoven og er afhængig af den. Ligeledes må skatte og afgifter 

også være noget der kan være en trussel for virksomhedens videre færd.  
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10. Diskussion/perspektivering  

I følgende afsnit vil vi diskutere forskellene mellem Camp Adventure og deres konkurrenter, samt 

vurdere hvilke tiltag Region Sjælland gør for at fremme turismen i regionen og hvordan det kan gavne 

Camp Adventure vice versa.   

Camp Adventures største konkurrenter, har vi vurderet til at være: GoMonkey i henholdsvis 

København og Holbæk, Klatreskoven i Roskilde og Glostrup, Go High på Kragerup Gods og Go Fly 

på Gavnø Slot. Konkurrenterne har vi valgt ud fra at de skal: Være placeret på Sjælland, være 

udendørs og skal være en klatrepark. Hvis man sammenligner entre prisniveauet med Camp 

Adventures konkurrenter ligger priserne på, mellem 249 kroner og 350 kroner, hvor Camp Adventure 

tager 300 kroner. Ud fra disse tal differentierer de sig ikke. Derfor må de forsøge at differentiere sig 

på andre områder, såsom sikkerhed, faciliteter, omtale, marketing, og egne udgifter. 

Sikkerhedsmæssigt har Camp Adventure valgt at anvende et nyt system, der hedder Clic-it, som er 

anderledes og mere sikkert end hvad deres konkurrenter tilbyder. Faciliteterne hos Camp Adventure 

halter en smule bagud, i forhold til for eksempel Kragerup gods, hvor klatrebanen bare er en ekstra 

del af et større produkt, hvor man både tilbyder hospitality, gastronomi, rekreative aktiviteter og 

fysiske aktiviteter, som klatrebane. For at gøre sig konkurrencedygtige på dette punkt tilbyder Camp 

Adventure allerede nu at man kan campere i skoven. I fremtiden vil de tilbyde et nyt udsigtstårn, som 

vil blive et enormt trækplaster for turismen i hele region Sjælland og hospitality i form af Poshtel, 

som er et pop-op hotel, samt glamping som kort fortalt er glamourøs camping i skoven. Et andet tiltag 

Camp Adventure gør en forskel i forhold til sine konkurrenter, er med sin marketing som skaber en 

stor omtale. Og dette er ofte helt gratis via forskellige posts på sociale medier, omtale i tv og aviser 

og arkitektpriser for deres udkigstårn. Netop hele denne marketing og omtale bevæger sig næsten 

udelukkende omkring udkigstårnet, som endnu ikke er færdigt. Alligevel har dette skabt en kæmpe 

opmærksomhed i forhold til klatreparkens normale konkurrenter, som slet ikke vil kunne anses som 

konkurrenter når parkens nye tiltag er i hus. Camp Adventures egne udgifter til personale ligger på 

814.000 kr. (Camp Adventures årsrapport 2017) og det gennemsnitlige antal er ansatte er kun 3 

personer, hvor andre konkurrenter har store udgifter på personale, såsom Gavnø Slot har i gennemsnit 

haft 9 personer ansat i 2016 med en udgift på 3,6 millioner kr. Gavnø Slot har dog haft en 

bruttofortjeneste på 4,4 millioner kroner og et resultat før SKAT på 16.500 kr. (Gavnø Slots 

årsrapport 2016), imod Camp Adventures bruttofortjeneste 1,6 millioner kr. og et resultat før SKAT 

på -118000 kr. (Camp Adventures årsrapport 2017). Camp Adventures udgifter vil selvfølgelig også 
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stige på dette område, med alle de nye tiltag og indtægten vil formodentlig også stige. Til gengæld 

får de i fremtiden mulighed for at holde åbent hele året og ikke være begrænset af sæsonerne. Dette 

udelukker konkurrenter som Klatreskoven i Roskilde og Glostrup samt GoMonkey i København og 

Holbæk, som kun har åbent forår, sommer og efterår. Derudover har Camp Adventure et område på 

over 80 HA. Til rådighed, hvor man nu kun bruger de 7 af dem. Dette giver et enormt 

udviklingspotentiale og allerede nu ligger der planer om blandt andet en dyrepark, dette er der ingen 

af de nuværende konkurrenter har.   

 Turismen i Danmark er generelt stigende, og med en stigning i overnatninger på 1,8 % har 2017 

været et godt år. Denne stigning i turisme må antageligt også smitte af på virksomheder som Camp 

Adventure, specielt når man tænker på de tiltag, der bliver foretaget i den nærmeste fremtid.  

 

Kilde: https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turismen_i_danmark.

pdf 

  

Som man kan se i overstående, er der også en stigning i skuldersæsonerne hvilket kan gavne Camp 

adventure, med henblik på at de i fremtiden vil have åbent hele året, hvilket angiveligt også vil gavne 

regionen, da man allerede nu har omtalt det før omtalte udsigtstårn, som et enormt trækplaster for 

regionen.  

https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turismen_i_danmark.pdf
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turismen_i_danmark.pdf
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Man kan med fordel indgå samarbejder med de andre turistattraktioner i regionen, som blandt andet 

Lalandia, Bonbon Land, Arena Næstved og Knuthenborg Safaripark om at, man i fællesskab kan 

skaffe flere turister. På trods af de forholdsvis mange attraktioner i området, klarer Region Sjælland 

sig på et meget lavt niveau, rent turismemæssigt. For eksempel er ingen kommuner i regionen på 

top-10 over mest besøgte i Danmark. 

(https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turisme

n_i_danmark.pdf). Så potentialet må være enormt. Dette ved man godt i Region Sjælland, og de har 

derfor sammensat en fælles retning for turismen. 

(https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Documents/3630/3556630.PDF?fbc

lid=IwAR0D85pOpRb_Pin6oM2eYHE_rdBVFItl93NAOjaJq1_fT8SQv6erE-tytFc). Heri har man 

forsøgt at skabe overblik over den manglende turisme, på trods af de mange muligheder. Her bliver 

en del af skylden blandt andet placeret hos det manglende samarbejde. En anden faktor, som vi også 

har beskæftiget os med i vores PEST analyse, er at digitaliseringen som en arbejdsgruppe, 

sammensat af regionen, anbefaler skal blive mere effektiv.    

  

11. Konklusion  

I følgende afsnit vil vi konkludere ud fra den opstillede problemformulering  

Camp Adventure differentierer sig som oplevelsesprodukt, fra deres konkurrenter på nogle 

forskellige faktorer. Af disse faktorer kan især nævnes branding og ambitioner. Som nævnt 

i autencitets afsnittet, har vi med hjælp fra, bland andet, matrix-modellen analyseret os frem til at 

Camp Adventures produkt kan kategoriseres som ægte-ægte, altså kunden får det de betaler for. Hos 

konkurrenterne er der ofte en masse aktiviteter og faciliteter, som ikke hænger sammen og skaber 

en samlet oplevelse. Dette er lige netop hvad Camp Adventure forsøger nu, men især i fremtiden. 

En samlet naturautentisk oplevelse, som passer helt overens med trenden omkring slow-tourism, 

hvor det handler om at sætte farten ned og nyde livet, med både fysiske og sanselige oplevelser. 

Camp Adventures tilgængelighed rent fysisk er begrænsede, med tanke på den geografiske 

placering, med forholdsvis langt til nærmeste togstation og cirka en times kørsel fra København, i 

bil. Og da det jo fortrinsvis er en klatrepark ude i naturen, begrænser det selvfølgelig for 

handicappede og gangbesværede. Dette prøver man dog at imødekomme ved hjælp af en 

’boardwalk’ af træ, rundt i hele skoven og specielle seler og hejsemekanismer, som gør at man trods 

https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turismen_i_danmark.pdf
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Corporate/Analyser/turismen_i_danmark.pdf
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en fysisk begrænsning, godt kan prøve trætopbanerne alligevel. Samtidig differentierer Camp 

Adventure sig også på deres uforudsigelighed, ved at tænke nyt og altid forsøge at forny sig. Som 

nævnt tidligere er ambitionerne en stor del af virksomhedens evne til at differentiere sig. Med det 

nye udsigtstårn forventer de minimum 100.000 besøgende om året, og udråber sig selv som et 

kæmpe trækplaster på Region Sjællands underpræsterende turisme. Men også Region Sjælland 

forsøger at ændre på dette, da potentialet i regionen er forholdsvis stort, når man tænker på giganter 

som Lalandia Rødby, Bonbon Land og Knuthenborg, flankeret af en masse andet. De har taget 

kampen op og samlet et udvalg, der skal finde og udbedre de fejlkilder der nu kunne være. En af 

anbefalingerne vi valgte at lægge vægt på, er samarbejdet i regionen, da vi mener at man med fordel 

kan indgå bedre samarbejder, mellem de store turistattraktioner og på den måde lokke flere turister 

til regionen, til stor gavn for store såvel som små virksomheder. Derfor har vi konkluderet at både 

regionen og Camp Adventure kan have en stor gavn for hinanden. Digitaliseringen spiller også en 

rolle, for så vidt region Sjælland som Camp Adventure. Her gør Camp Adventure et stort arbejde, 

på især sociale medier som Facebook. Det er gratis reklame og det har de haft stort held med, ved at 

blive nævnt i aviser som Der Spiegel fra Tyskland og Daily Mail fra England. Derudover har man 

også fået en masse opmærksomhed, ved at udsigtstårnet har vundet priser på internationale arkitekt 

messer. Blandt de største konkurrenter kan nævnes Gavnø Go Fly, der er placeret i Næstved. Det er 

hovedsageligt på grund af beliggenhed, da man fra Camp Adventure side mener, at når tårnet står 

færdigt, har man ingen konkurrenter til det produkt de kan tilbyde. Og Gavnø er kun en lille 

konkurrent, da deres største produkt slet ikke er trætopbaner og deres hovedfokus er helt andre 

steder, hvor Camp Adventure ikke er konkurrent.   

Set i Lyset af PEST og Porters five forces, kan vi konkludere at Camp Adventures største styrker 

ligger i at de danske forbrugere især har et langt større forbrug end førhen og nu prioritere deres frihed 

langt højere og da der desuden er en øget trend i slow-tourism og generelt friluftsliv, har man et solidt 

grundlag for at blive en succes. Af svagheder kan nævnes stærke konkurrenter, der har mere 

etablerede forretninger og de geografiske udfordringer, både ved at ligge i en skov hvor der er en 

masse lovgivning der er en udfordring men også afstanden fra større byer. På årsregnskabet har man 

et mindre underskud, men dette skal ses i lyset af at de er i gang med en masse tiltag og derfor lever 

med det.  
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