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Metodisk tilgang 
Tilgangen til følgende opgaver er overvejende deduktivt, men der vil forekomme områder, hvorpå 

opgaverne vil være tilgået induktivt. Disse to tilgange vil det veksles mellem igennem alle opgaverne, 

og da opgaverne er udarbejdet på et grundlag af allerede etableret kendskab til udvalgt teori, anses 

disse for overvejende deduktivt (A.J. Veal, 2018), men der vil i opgaverne være områder, hvor denne 

viden er forsøgt efter bedste evne, at tilsidesættes, hvilket eksempelvis ses i Stakeholderanalysen, 

hvor vi har forsøgt at gå til opgaven uden forudindtagede holdninger til, hvordan eksempelvis Stake-

holders skal placeres i forhold til BonBon-Land. 

Repræsentativitet 
Da den kvalitative data, der er indsamlet i forbindelse med denne opgave, ikke er tilfældig udvalgt, 

vil det indsamlede data ikke være repræsentativ (Kvale & Brinkmann, 2015: 120), derfor benyttes 

disse til at forstå et udvalg af forbrugerene og give indblik i, hvad der kunne være den del af forbru-

gernes overvejelser i forskellige henseender.  

I opgave 1 – Markedsføring bliver den kvalitative data brugt til at få et indblik i de overvejelser, der 

kunne være for en valgt målgruppe og dannelse af en persona på baggrund af disse refleksioner. 

I opgave 2 – Attraktions og Destinationsledelse & Organisationsteorier bliver den kvalitative data 

brugt til at få indblik i hvilke eventuelle stakeholders, der kunne have interesse ud fra svarene fra 

respondenter. Derudover er der forsøgt kontakt til nogle af de stakeholders, som vi anså som værende 

af særlig interesse for den etablerede case. 

I opgave 3 – Markedsøkonomi bliver den kvantitative data brugt til at danne grundlaget for en pris-

fastsætning af det i opgave 2 introducerede familiekort med afsæt i to forskellige teorier. 

De syv faser af en interviewundersøgelse  
På baggrund af Kvale og Brinkmanns teori; De syv faser af en interviewundersøgelse fra Interview: 

det kvalitative forskningsinterview som håndværk (Kvale & Brinkmann, 2015: 149-157), har vi valg 

at sammenfatte denne teori til fire faser, hvilket vises på billedet nedenfor: 
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Tilrettelæggelse 
For at sikre validitet og reliabilitet i Tilrettelæggelsen, har vi valgt at benytte en ensartet tematisering 

samt interviewguide i forbindelse med spørgsmål og refleksionsområder, der ønskes af alle interview 

og interviewpersoner (Bilag 5), således at selve interviewene, 

trods forskellige interviewpersoner og deres forskelige hold-

ninger, personligheder og svar, er en proces, der kan gentages 

med en rimelig ensartethed, fra den interviewende. Derudover 

er denne standart nedskrevet og fulgt efter bedste evne, i 

samtlige interview (Bilag 1-4). 

Alle interviewpersoner er fundet gennem facebookgrupperne 

4700 alt er tilladt, 4760 hjælper hinanden, 4200 Slagelse og 

Ringsted (“4200 Slagelse,” n.d.; “4700 Alt Er Tilladt,” n.d.; 

“4760 Hjælper hinanden,” n.d.; “Ringsted,” n.d.), for at ens-

arte rekrutteringen af de forskellige respondenter, med den 

samme besked og søgekriterier der var besluttet inden kon-

takten til de forskelige interviewpersoner, er etableret (se fi-

gur 1). Derved havde alle de interviewede, så tæt på en ensar-

tet oplevelse som muligt. 

Tilrettelæggelse Tematisering Design

Dataindsamling Interview

Dataanalyse Transkription Analyse Verifikation

Formidling Rapportering

Figur 1:Facebook besked 
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Dataindsamling 
For at sikre validitet og reliabilitet i Dataindsamlingen, har der været en intention om at sende to 

personer hjem til respondenterne, for at skabe ensartethed i den oplevelse, den interviewede havde. 

Dog var der tilfælde, hvor dette ikke kunne lade sig gøre, særligt da én af de interviewede ønskede at 

være anonym i forbindelse med interviewet, samt i interviewet med Cecilie (Bilag 1) grundet sygdom. 

Under interviewene benyttes den føromtalte tematisering samt interviewguide benyttet efter bedste 

evne. 

Dataanalyse 
For at sikre validitet og reliabilitet i analysefasen, er der fortaget lydoptagelser samt transskribering 

af samtlige interview (Bilag 1-4). Hertil er der lavet et kodningstræ som standart til alle interviewene. 

 

Figur 2 Kodningstræ 

Ved analysen af interviewene har vi benyttet metoden kodning, hvor vi har kategoriseret interview-

udsagnende. Vi har ved brug af denne metode forsøgt at kvantificere vores interviews, og på den 

måde forstå tendenserne samt at få indblik i, hvordan respondenterne handler og agerer. Vi har udar-

bejdt ovenstående kodetræ umiddelbart efter transskriberingen af de fire kvalitative interview, så vi 

på den måde sikrede reliabilitet og benyttede derfor det samme kodetræ på alle fire interview.  
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Formidling 
Formidlingen af de forskellige interview vil fremgå af de efterfølgende tre rapporter; Opgave 1 – 

Markedsføring, Opgave 2 – Attraktions- og Destinationsledelse & Organisationsteorier 1 og Opgave 

3 – Markedsøkonomi. 

Kritik af interview 
For at kunne opnå yderligere validitet samt reliabilitet i fremtiden er det vigtigt at gå ind og være 

selvkritisk overfor de fire kvalitative interview som blev afholdt. Det er vigtigt her at få afklaret at 

afholdelse af de forskellige interview, var første gang for os alle, og dette kan tydes igennem trans-

skriberingerne, da der bliver snakket i munden på hinanden, samt afbrudt en del. 

Vores selektion af respondenter, kunne være gjort anderledes da vi fandt dem via Facebook, og ikke 

er tilfældigt udvalgt og dermed ikke repræsentativt. For at kunne få udarbejdet en mere repræsentativ 

analyse, vil dette blive taget i betragtning. 

Derved kunne interviewguiden være længere og mere dybdegående, for at kunne mere dybdegående 

svar fra vores respondenter. 

  

kan vi betragte interviewerens person som det primære forskningsredskab til indhentning af viden, 

hvilket stiller store krav til kvaliteten af interviewerens håndværksmæssige dygtighed. 

  

Under indsamlingen af den kvantitative data, var det ikke muligt at få den ønskede mængde respon-

denter, da vi besøgte BonBon-Land i skuldersæsonen og dermed var det ikke muligt at finde nok 

mennesker i parken der ønskede at deltage. 
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Opgave 1 – Markedsføring 

  

Opgavens omfang: 

Anslag i alt: 17.082 
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Indledning 
BonBon-Land har siden de åbnede, den 16. april 1992, fokuseret meget på børnefamilier. De har i 

den forbindelse udviklet en persona. Derfor vil vi i denne opgave kort redegøre for den målgruppe 

som BonBon-Land allerede har etableret samt den persona de har lavet hertil.  Vi vil udarbejde en ny 

og mere dybdegående persona, ud fra kvalitative interview og observationer. Hertil vil der blive ud-

arbejdet en SWOT ud fra de styrker og svagheder den nyetablerede persona ser i forbindelse med 

BonBon-Land, samt de muligheder og trusler der opstår i forhold til denne persona. 

Problemformulering 
Hvordan kan en visualisering af en persona se ud for BonBon-Land og hvilke styrker, svagheder, 

muligheder og trusler er der for denne persona?  

Målgruppedefinering  
BonBon-Lands kernemålgruppe er familier med børn i alderen 4-12 år (Rasmussen, 2019: 4), og 

kommer primært fra Næstved og de omkringliggende byer; Køge, Slagelse, Vordingborg og så videre 

(Rasmussen, 2019: 10). Det er typisk kvinderne, der tager beslutningen om, at familierne skal i Bon-

Bon-Land, og 75 % af gæsterne er genbesøg (Rasmussen, 2019: 11). 

Mere end hver femte gæst er sæsonkort indehavere, og størsteparten af disse er Guldkort holdere 

(Bilag 7). BonBon-Land har på baggrund af deres egne oplysninger omkring deres kunder, lavet fire 

personaer som er gældende på deres B2C marked, hvor deres primære fokus ligger på den persona, 

som de har valgt at kalde Carina (Rasmussen, 2019: 22-23 & 42). 
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BonBon-Lands allerede definerede persona 

 

Figur 3 BonBon-Lands etablerede persona   

Den persona, som BonBon-Land allerede har etableret (se figur 3;Rasmussen, 2019: 23) er meget 

begrænset i informationer. Det er en meget overfladisk og mangelfuld beskrivelse, der ikke giver den 

store indsigt i Carinas overvejelser, personlighed og ageren. Derved kan der være svært for Bonbon-

Land at bruge denne persona til fremtidig markedsføringsstrategi eller til at forstå deres målgruppe. 

Det kan dog tænkes, at BonBon-Land har en mere detaljeret og dybdegående beskrivelse af deres 

persona. Vi vil derfor arbejde videre med denne persona og udvælge enkelte faktorer at bibeholde og 

andre faktorer vil vi fjerne i forbindelse med analysen af de dybdegående interview og svarene vores 

respondenter har givet i forbindelse med føromtalte interview 

Vi har i den forbindelse valgt at bibeholde navnet Carina, så der ikke opstår forvirring gennem opga-

ven. Vi har tillige valgt at bibeholde følgende faktorer: 

- Hun er en kvinde 

- Hun er 30-35 år gammel, og har mand/sammenlever. 

- Hun har en uddannelse på 3-4,5 år. 

- Hun bruger Facebook. 
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- Bruger sin fritid med familien, særligt sine børn.  

For at kunne udvikle vores persona, har vi lavet en mere specifik geografisk afgrænsning, da BonBon-

Land selv har udtalt, at størstedelen af deres kunder kommer fra nærområdet (Rasmussen, 2019: 10). 

Vi har derfor valgt at have fokus på Faxe-, Næstved-, Ringsted-, Slagelse- og Vordingborg Kom-

mune. Det er også i nogle af disse kommuner, at vi har fundet vores fire interviewpersoner. 

Da vi skulle rekruttere vores interviewpersoner, skrev vi opslag i Facebook-grupper, der henvendte 

sig til vores geografiske afgrænsning, som 4700 alt er tilladt, 4760 hjælper hinanden, 4200 Slagelse 

og Ringsted (“4200 Slagelse,” n.d.; “4700 Alt Er Tilladt,” n.d.; “4760 Hjælper hinanden,” n.d.; 

“Ringsted,” n.d.). I opslaget skrev vi først og fremmest kort om os selv og stillede derefter nogle 

kriterier for de personer, som vi skulle bruge, hvilket fremgår af Figur 1. Hertil er vi opmærksom på 

at interviewene ikke er repræsentative se metode afsnit Repræsentativitet. 

Analyse og personaudvikling 
Indkøbsvaner (Bilag 10.17) 

”[…] I1: Ej det ikke dyrer vel? IP: nej ikke sådan noget nævneværdigt. Tværtimod synes 

jeg vi sparer penge, fordi man ligesom putter varene i kurven og så kan man ligesom se 

hvor meget det bliver inden at man bestiller, hvor jeg synes når man står nede i nettoen, 

så får man tit puttet alt muligt ned i kurven og stå man ved kassen og tænker hold da op, 

hvad fanden har jeg egentligt købt fordi (Bliver afbrudt) […]” – Cecilies udtalelse om 

nemlig.com (Bilag 1) 

Ud fra respondenternes udtalelser, kan det konkluderes at de hovedsageligt handler i discount dag-

ligvarebutikker (Blunch, 2019), som Netto, Fakta, Rema 1000 med flere. De fortrækker altså at få 

meget for deres penge og jagter ”det gode tilbud”.  

Derudover nævner Cecilie at hun handler dagligvarer på www.nemlig.com, fordi det både er billigere, 

da det begrænser impulskøb og bekvemt da det bliver leveret til døren. Derved kan det antages at hun 

har mere tid til ”familiehygge”.  



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 14 

Tv-vaner: kodning målgruppe (Bilag 10.10) 

Alle interviewpersonerne benytter sig af streamingtjenester som Netflix, HBO Nordic eller lignende, 

dog benytter de sig sjældent af flow tv eller har slet ikke flow-tv i hustanden. Derudover benytter de 

sig alle sammen af Facebook og enkelte i mindre grad af Instagram, Snapchat eller andre sociale 

medier. 

”I: Spændene, når du så er på de sociale medier, nu fandt vi jo hinanden på Facebook IP: 

Mmm (Bekræftende) I: Er der så nogle bestemte sociale medier du bruger, som du fore-

trækker at bruge? IP: Det er primært Facebook I: Ja IP: Jeg har også Instagram, Pinterest, 

snapchat og hvad de alle sammen nu hedder I: Du har det hele (Griner) IP: Ja, men altså 

det er mere folk der gerne vil have at man har det, så har jeg det, men jeg kigger faktisk 

aldrig på det I: Nej? Så det er Facebook der bruger hovedsagen af din medietid? IP: Ja, 

jeg tænker det er det samme som der er på det hele, det er de samme billeder, altså folk 

poster på Instagram og på Facebook, så.. ” – Stine (Bilag 3) 

Tilbøjelighed til oplevelser/fritid (Bilag 10.13)  

”[…] IP: Normalt i min fritid... altså nu laver jeg jo ikke så mange ting for mig selv, fordi 

jeg har små børn, men vi laver rigtig meget sammen som familie, og det er meget sådan 

ude leg øhh... spille forskellige ting i haven, lave bål øhm... havearbejde det laver vi rigtig 

meget også øhm... ja! Bruger området / naturen omkring os. I: Er der meget... altså sådan 

noget natur i nærheden af, hvor du bor? IP: Ja, det er der! I: Mmm (bekræftende) IP: Vi 

tager rigtig tit ud på Feddet, som er sådan et stort naturområde øhhh... og hvor der også 

er en hel masse lege, legefaciliteter for børn. I: Ja. IP: Og så bruger vi rigtig meget Præstø 

i sommerhalvåret, hvor der er en lille strand øhh... og det er vi rigtig glade for. I: Det lyder 

også hyggeligt! IP: Og så er der en masse skove også rundt omkring, som vi også tit tager 

i […]” – Anonym (Bilag 4) 

Respondenterne er opvokset i familier som enebarn eller med en til to søskende, og har selv et enkelt 

eller to børn. 
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Interviewpersonerne bruger størstedelen af deres fritid på deres familie. Det gælder både på alminde-

lige hverdagsaftener, og i weekenderne med flere timers samvær og mulighed for udflugter. 

Selv når de laver forskellige aktiviteter holder de sig tæt ved hindanden, for eksempel sidder alle i 

stuen. Weekenderne byder ofte på forskellige udflugter, enten i haven eller til attraktioner, strande, 

og naturområder. De besøger generelt børnevenlige områder hvor børnene kan lege, og der ofte er 

andre lignende familier, hvor der er mulighed for at børnene kan få motion.  

”I: Når i så er sammen som familie, hvad kan i så godt lide at lave? Nu nævnte du zoo og 

bonbon-land. Er der sådan andre ting i sætter pris på at lave sammen? IP: Altså vi kan 

godt lide at bage, lave mad sammen, øh ja hvad laver vi egentlig? (Tænker) IP: Altså jeg 

sidder nok bare i stuen og syer og de andre de ser fjernsyn eller en film eller ja I: Bare 

egentlig hvor i er sammen i nærheden af hinanden? IP: Ja lige præcis” – Stine (Bilag 3) 

De ser alt fra børnenes synspunkt og tilsidesætter gerne egne behov og ønsker for børnenes. Som når 

Cecilie udtaler; 

”[…] IP: ... sådan øhh... Det er måske ikke så mange øhh... sådan voksen-alternativer 

inden for mad. Det er meget, det kører meget i sådan pomfritter... I: Ja. IP: ... cola, pizza... 

I: Ja ja. IP: ... burger! Og det er selvfølgelig også rigtig fint, og det er det de fleste børn 

gerne vil have […]” – Cecilie (Bilag 1) 

Som udtrykker at det er fint. Så længe der er at børnene er glade kan hun godt selv gå på kompromis. 

Det er børnene der er i fokus, og det er børnenes oplevelse og opfattelse der er essentielt for deres 

valg og fravalg. 

De interviewede besøger attraktioner som, Den Blå Planet, Guldborgsund Zoo (nævnes som Nykø-

bing Falster Zoo), andre zoologiske haver, BonBon-Land, Sommerland Sjælland, Bakken og Næst-

ved Legeland (nævnes som Legeland), men det er ikke noget de gør ofte, med mindre de har en 

rabatordning til attraktionerne, som for eksempel årskort, hvor de derved sparer penge.  
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Generelle holdninger til BonBon-Land (Bilag 10.2, 10.3 og 10.4) 

Alle interview personerne har været i BonBon-land i sæsonen 2018, og har derfor etablerede hold-

ninger til denne oplevelse. Blandt de interviewede har en overvægt af dem enten overvejet eller haft 

et årskort til BonBon-Land. 

”[…] *Viser reklamen* I1: Hvad tænker du når du ser den? IP: Jamen det er jo sjovt at 

være der. Ungerne har jo en fest, de er jo ligeglade med hvordan det ser ud, ikke? […]” 

– Malene (Bilag 2) 

Alle de interviewede nævner at BonBon-Land er børnenes fest. Alle nævner at ungerne har det sjovt, 

uanfægtet af deres egne holdninger til attraktionen. Det er én af de mest gennemgående positive hold-

ninger til parken. Deres glæde for parken bliver forstærket, ved at de ser deres børn have, som Malene 

kalder det, ”en fest”. 

[…] IP: Altså jeg husker jo da jeg var barn at man kunne lave slikpinde og alting var 

malet farvestrålende og det var bare super fedt at komme i Bonbon-land[…] – Stine (Bi-

lag 3) 

De interviewede mindes BonBon-Land fra den gang de selv besøgte parken som børn, positivt. De 

bruger positivt ladet ord som fantastisk, farvestrålende, fortryllende med flere. BonBon-Land bliver 

endda sammenlignet med Disneyland. 

”I: Jeg har fuldstændig samme oplevelse af det fra da jeg var barn øhm det var den der 

fortryllelse. Øhm altså hvad var det der gjorde for dig at Bonbon-land var så fortryllende? 

IP: Ja, men magien blev bare ikke ødelagt på noget tidspunkt I: Mmm IP: Øh altså jeg 

sammenlignede lidt Bonbon-land med Disney Land ikke I: Mmm IP: Det var bare den 

danske udgave ik. Ikke helt lige så overvældende I: Ej det er også meget”- Stine (Bilag 

3) 

”IP: Ja, ja øhm men det var bare ja ... I: Det kunne noget? IP: Græsset var slået og der var 

massere af blomster og der var ikke affald over det hele sådan som jeg husker det i hvert 

fald” – Stine (Bilag 3) 
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De mindes parken idyllisk og de nævner alle sammen BonBon-land slikket eller muligheden for selv 

at lave slikkepinde, når de bliver spurgt ind til deres minder. Mange gange er deres minder koblet op 

på de specifikke forlystelser som for eksempel, vandrotten eller bæver rafting. 

På trods af ungernes glæde ved BonBon-Land, oplever interviewpersonerne dog også at de ser på 

parken med andre øjne end da de selv var små, men de ønsker at give deres børn de samme gode 

minder som de har fra dengang de selv var små. 

”IP: ... eller øhh... ja. Det tror jeg ikke. I: Nej. IP: ... fordi SÅ (kort pause) såååå øhh... fed 

en oplev, fed en forlystelsespark synes JEG personligt... I: Mmm (bekræftende) IP: ... 

ikke at BonBon-Land er længere..” – Cecilie (Bilag 1) 

De nævner alle sammen at der nu ser slidt og gammelt ud. De giver udtryk for at ”det ikke er som det 

plejede at være”, at det trænger til opfriskende maling, og at de tit oplever at der er ting der ikke virker 

for eksempel forlystelser, funktioner i parken og borde/bænkesæt der er i stykker. Hvilket påvirker 

dem under besøget i parken, på trods af deres børns glæde.  

De nævner også at BonBon-Lands madtilbud ikke hænger sammen i pris og kvalitet, selv hvis de ikke 

er utilfreds med dét udvalg, parken allerede tilbyder.  

”[…]IP: Ej vi købte, men vi vil tage med næste gang, jeg synes ikke det var særlig god 

mad. I1: Nej hvad med priserne? IP: Det var alt for høje priser i forhold til hvad man 

fik[…]” – Malene (Bilag 2) 

Enkelte af de interviewede udtrykker dog at de godt kunne tænke sig sundere alternativer, som Palæo 

(Bilag 4) og en bagel shop (Bilag 1). 

”[…]IP: ... og alle mulige forskellige lækre ting. Dem, dem synes jeg er ret lækre. Sådan 

noget kunne man godt gøre det i. Noget Palæo og hvad de ellers hedder alle sammen. I: 

Ja. IP: Ja.[…]” – Anonym (Bilag 4) 
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Frustrationer og stressfaktorer (Bilag 10.8) 

Når vores respondenter er ude med familien, kan der opstå forskellige situationer der kan være stres-

sende eller frustrerende: 

”I1: Det er heller ikke sjov. Hvad så når du er med din familie? Er der så noget specifikt 

der kan stresse dig? IP: Mange mennesker. I1: Mange mennesker? IP: Ja. I1: Så hvis der 

er lange køer så kan det godt være IP: JA! Så kan det godt være rimelig stressende med 

en på 4 ihvert fald. I1: Hvad så hvis du f.eks. er i Tivoli? Hvis der er mange mennesker? 

IP: Så gør vi det i hverdage. I1: I hverdage så I holder jer lidt væk fra de der specifikke 

dage hvor der kan være mange mennesker? IP: Jaer. Vi tager som regelt hverdage.” – 

Malene (Bilag 2) 

Noget af det, som kan være med til at stresse vores interviewpersoner er blandt andet andre forældre, 

eller decideret mange mennesker, og lange køer. Derudover er det pakningen i forhold til at skulle 

afsted med børnene, der kan stresse dem, da de har men frygt for at mangle noget til børnene.  

De vil derfor gøre hvad de kan for at undgå de dage med mange mennesker, ved at vælge de dage 

hvor de ved at der ikke er lige så mange i forlystelsesparker, for eksempel hverdagene frem for week-

ender og ferier. Derudover bliver vores respondenter frustreret, når de ikke får det de føler de betaler 

for:  

”[…]IP: Det føles i hvert fald ikke sådan. Asfalten er brudt op flere steder, så de der biler 

kan ikke køre hen over. Man skal sådan gå og sparke til bilerne for at få dem banen rundt 

I: Ja okay. Det er heller ikke så heldigt IP: Ej altså det .. Ja ungerne er jo ligeglade. De får 

deres kørekort I: Ja IP: Men for forældrene er det sådan lidt, Arg vi har altså betalt for det 

her. Det må gerne virke […]” – Stine (Bilag 3) 

De har altså en vis retfærdighedsfølelse i forbindelse med deres oplevelser. Hvis det skal betales for, 

skal de også have alt det, som de har betalt for, og bliver skuffede når de selv skal være drivkraften i 

børnenes oplevelse i BonBon-Land. 
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Reaktionsmønster (Bilag 10.15) 

Hvis vores interviewpersoner bliver udsat for dårlig kundeservice, er der stor forskel på, hvordan de 

ville håndtere det. Anonym ikke ville gøre noget, med mindre det var virkelig slemt, men så ville hun 

henvende sig direkte til den medarbejder, der havde ydet en dårlig service. Både Cecilie, Malene og 

Stine ville kontakte ledelsen på den ene eller anden måde. For eksempel som Cecilie siger: 

”[…] IP: I forbindelse med den her dårlige oplevelse vi havde med restauranten i Ring-

sted, der skrev jeg en meget fyldestgørende og sådan venlig men også meget konkret, 

hvor jeg skrev til dem at det var super ærgeligt […]” Cecilie (Bilag 1) 

Endvidere benytter hun og Stine også Trustpilot, i forbindelse med både gode og dårlige anmeldelser, 

men også for at finde ud af, om de har lyst til at besøge et nyt sted: 

”[…] ja jeg bruger meget det der med og øh at gå ind og skrive bedømmelser og jeg 

bruger det også den anden vej rundt. Eller om jeg vil besøge en restaurant. Det meget 

sjældent jeg tager et nyt sted hen uden at havde været inde og tjekke Facebook, Instagram, 

Trustpilot, hvad det nu end er […]” Cecilie (Bilag 1) 

SWOT 
Vi har i vores opgave valgt at lave en SWOT ud fra vores arbejde med vores persona, Carina. Dette 

afsnit skal læses med ovenstående in mente. Altså er SWOT’en ikke udviklet for BonBon-Land som 

helhed, men ud fra personaen; Carina.  

Strengths 

Carina føler på trods af hendes egen holdning til parkens tilstand og forfald, at børnene stadig har en 

god oplevelse, hvilket hun sætter over sine egne behov.  

Weaknesses 

Carinas holdning til BonBon-Land er, at der ser slidt ud, og det ikke er, som det var engang. Hun er 

endvidere skuffet over udvalget af mad, i hvert fald til de voksne. Ligeledes føler hun, at der ikke er 

balance mellem kvalitet og pris. 
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Opportunities 

Som det kan ses i afsnittet Analyse og personaudvikling, sætter Carina pris på ”det gode tilbud”, 

hvilket BonBon-Land kan benytte sig af, når de fastsætter deres priser på alt fra éntre til goder i 

parken.  

Ydermere ses det fra samme afsnit at Carina primært bevæger sig på det sociale medie, Facebook, 

ligeledes handler Carina i discountforretninger, og ser sjældent Flow-tv men foretrækker streaming-

tjenester som Netflix.  

Carina har gode barndomsminder fra hendes egen barndom og de besøg hun havde til BonBon-Land 

som barn. 

Threats 

Carina vil ud fra afsnittet Analyse og personaudvikling ind i mellem vælge at tilsidesætte BonBon-

Land til fordel for følgende konkurrenter:  

- Den Blå Planet 

- Guldborgsund Zoo 

- Andre zoologiske haver 

- Sommerland Sjælland 

- Bakken 

- Næstved Legeland 

- Med flere 

KONKLUSION 
Ud fra ovenstående analyse af vores respondenter, kan følgende visuel persona samt visualisering af 

SWOT dannes: 
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Figur 4 Visualisering af Persona 
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Figur 5 Visualisering af SWOT 
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Opgave 2 – Attraktions- og destinationsledelse 

og Organisationsteorier 1 

 

Opgavens omfang: 

Anslag i alt: 17.285 
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Indledning 
I vores arbejde med Attraktions- og Destinationsledelse samt Organisationsteori, vil vi gå ind og 

identificere BonBon-Lands stakeholders. Dette vil gøres ved brug af en stakeholderanalyse, ligeledes 

ser vi på BonBon-Lands coopetition muligheder. Stakeholderanalysen vil blive inddelt i to faser, den 

ene for Guldkort og den anden for et Familiekort. I den første del af stakeholderanalysen vil vi iden-

tificere BonBon-Lands nuværende stakeholdere og eventuelle samarbejdspartnere samt inddele dem 

i primære og sekundære stakeholdere, det vil blive gjort ud fra BonBon-Lands egen hjemmeside, 

samt ud fra oplægget af Mette Frimodt Rasmussen holdt på Næstved Campus. For at kunne danne et 

overblik over hvordan de nuværende stakeholdere og eventuelle samarbejdspartnerne påvirker og 

bliver påvirket af BonBon-Land, vil de blive sat ind i en Destination Stakeholder Matrix ud fra hvil-

ken påvirkningsgrad og samarbejdsgrad, som hver stakeholder har. Dette vil give os et overordnet 

overblik. 

I den anden del af analysen vil vi vurdere nogle mulige fremtidige samarbejdspartnere for BonBon-

Land, som vi finder på baggrund af analysearbejdet fra første del. 

 

Problemformulering  
Hvilke stakeholders er BonBon-Lands vigtigste og hvordan skaber disse værdi for BonBon-Lands 
sæsonkort indehavere? 

Afgræsning 
Vi har i stakeholderanalysen afgrænset os fra at behandle de stakeholders, som vi vurderer, har lav 

mulighed for samarbejde samt en lav trussel, da vi finder de resterende elementer af stakeholderana-

lysen mere relevant.  

 

Introduktion til Familiekort 
Familiekortet er et idékoncept, som vi i gruppen har udviklet på baggrund af dannede persona i Op-

gave 1 – Markedsføring. Det er et sæsonkort, hvor man kan samle hele familien på ét kort. Det vil 

være muligt at tilknytte en familie på op til otte personer. Ydermere vil der være billedregistrering af 

alle de tilknyttede, og det vil være muligt at hente kortet, via kortnummeret, ned på BonBon-Lands 

app, så alle registrerede personer vil kunne have det med sig. Kortet kan ses som en fremtidig erstat-

ning for det nuværende Guldkort, da begge kort indeholder flere rabatter både i parken, men også til 

BonBon-Lands primære og sekundære stakeholders udenfor parken. 
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Stakeholderanalyse 
Vi har struktureret vores analyse således, at vi starter med at få defineret Guldkortets nuværende 

stakeholders, samt Familiekortets eventuelle fremtidige samarbejdspartnere, for at få et overordnet 

overblik. Vi vil gå i dybden med analyseredskabet Destinations Stakeholders Særligt kategorien 

High/High, herefter kigger vi på Low/High og til sidst High/Low. Løbende gennem analysen vil der 

i titlen for hver stakeholder være defineret, hvorvidt den pågældende stakeholder er en primær eller 

sekundær stakeholder. En primær stakeholder kan påvirke BonBon-Land på en sådan måde, at de 

potentielt ikke længere kan fortsætte med at drive virksomhed. En sekundær stakeholder har indfly-

delse på virksomheden, og kan eksempelvis være en samarbejdspartner. En sekundær stakeholder 

kan ikke påvirke virksomheden til en sådan grad, hvor denne må stoppe med at eksistere (Sheehan & 

Ritchie, n.d.: 714).  
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High/High 
Parques Reunidos (Primær Stakeholder)  

BonBon-Land bliver ejet af Parques Reunidos (Rasmussen, 2019: 4), der er et spansk firma og en af 

verden tre største park-concerner (Reunidos, n.d.). Koncernen har flere forskellige forlystelsesparker 

rundt omkring i verden, hvilket er en vigtig faktor, da de kan lave vidensdeling mellem de andre 

attraktioner. Dette kan ses som værende positiv, da vidensdeling kan medvirke til forbedring af par-

ken. Parques Reunidos giver fri entré for Guldkort-indehavere til deres andre parker (“Sæsonkort 

Fordele,” 2014). Virksomheden kan påvirke BonBon-Land negativt, da de, som ejere, kan kontrollere 

parken, samt lukke den hvis den ikke er rentabel. 

BonBon-Land kan potentielt påvirke Parques Reunidos negativt, hvis parken fortsætter med at rap-

portere underskud, i og med Parques Reunidos hæfter økonomisk for BonBon-Land og omvendt, hvis 

BonBon-Land skaber et overskud, vil det påvirke Parques Reunidos positivt. Dermed bliver Parques 

Reunidos placeret i Destination Stakeholder Matrix som havende høj mulighed for både trussel og 

samarbejde. 
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Medarbejder (Primær Stakeholder) 

Medarbejderne er en vigtig intern stakeholder for virksomheden, da de har en personlig interesse i 

BonBon-Lands fremtidige sikrede drift. De er BonBon-Lands ansigt ud ad til. Det er dermed vigtigt 

at de repræsenterer parken positivt, da de har en vigtig indvirkning i forhold til gæsternes oplevelse 

af parken (Rasmussen, 2019: 36). Medarbejdernes effektivitet og samarbejde spiller en stor rolle for 

virksomheden, da de kan påvirke BonBon-Land negativt, hvis de ikke er oplært ordentligt med klare 

mål og strategier. De kan dermed ikke give den service, som BonBon-Land ønsker, og det kan derfor 

ende ud i en dårlig investering for virksomheden. Ligeledes er det en god investering for BonBon-

Land, hvis medarbejderne er oplært bedst muligt (Salamat, Bhuiyan, & Banik, 2013: 38). Dermed 

bliver medarbejderne placeret i Destination Stakeholder Matrix som havende høj mulighed for både 

trussel og samarbejde. 

 

Camp Adventure (Sekundær Stakeholder) 

Camp Adventure henvender sig til børn, unge og voksne. De vil udvikle deres attraktion, så de i 

fremtiden har mere rekreative faciliteter og dermed i højere grad henvender de sig til børnefamilier. 

Dette er udledt af nyhedsopslaget fra Danmarks Naturfredningsforening  

 

”Faxe Byråd har vedtaget at give Camp Adventure tilladelse til at opføre blandt andet et 

trætårn, et aktivitetstårn, en besøgsgård og en dyrepark” (Danmarks 

naturfredningforening Faxe, 2016). 

 

Disse tiltag vil i fremtiden ved med til, at Camp Adventure bliver en større trussel for BonBon-

Land.  Derfor ville det være attraktivt med et samarbejde mellem disse to virksomheder, da Camp 

Adventure er en høj trussel, men der er også høj mulighed for et samarbejde. Af disse årsager bliver 

Camp Adventure placeret i Destination Stakeholder Matrix. 

 

Næstved Legeland (Sekundær Stakeholder) 

Næstved Legeland og BonBon-Land er konkurrenter, da begge henvender sig til den samme mål-

gruppe, børnefamilier, og geografisk befinder de sig 5.9 kilometer fra hinanden (Bilag 8). Da Næst-

ved Legeland primært har indendørs faciliteter kan det antages, modsat BonBon-Land, at regnvejr 

ikke er en faktor som vil afskrække gæsterne. Derimod kan regnvejr være en mulig styrke, da børne-

familierne givetvis ville foretrække de indendørs faciliteter hos Næstved Legeland frem for de 
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udendørs arealer hos BonBon-Land. Dog har BonBon-Land det de kalder en vejr-billet, hvilket vil 

sige at hvis vejret ikke er “som man håbede” så kan den billet man har købt til en fast dag, gratis blive 

opgraderet til deres vejr-billet, som man kan benyttes syv dage efter den oprindelig billet (BonBon-

Land, n.d.). Ydermere differentierer Næstved Legeland sig på deres udbud, “Vi har også et mini 

område, hvor de små kan udfolde sig med vippedyr, mega lego og egen hoppe-borg samt boldrum”. 

(Næstved Legeland, n.d.). Ud fra Næstved Legelands hjemmeside ses det, at de i større grad tilbyder 

et bredere udbud til helt små børn, modsat BonBon-Land der har et minimums krav til højde på 90 

centimeter (Bonbonland, n.d.) på de fleste af deres forlystelser. Derfor ville det være attraktivt med 

et samarbejde mellem disse to virksomheder, da Næstved Legeland er en høj trussel, men der er også 

høj mulighed for et samarbejde, hvilket ses i Destination Stakeholder Matrix. 

 

Knuthenborg Safaripark (Sekundær Stakeholder) 

Knuthenborg Safaripark er en stor trussel for BonBon-Land, da deres målgruppe også er børnefami-

lier, hermed kan det siges, at de udbyder et substituerende produkt til samme målgruppe 

(Knuthenborg Safaripark, n.d.). Derfor er Knuthenborg Safaripark placeret i høj trussel og høj mu-

lighed for samarbejde. Et samarbejde mellem BonBon-Land og Knuthenborg Safaripark betyder, at 

de to i større grad er afhængige af hinanden, hvorfor et samarbejde er attraktivt for begge parter. Dette 

samarbejde er blevet etableret for begge parter, da BonBon-Land og Knuthenborg Safaripark begge 

tilbyder rabat på deres respektive entré, hvilket er 50% (Bilag 6). 

 

København Zoo / Lokale Zoologiske haver (Sekundær Stakeholder) 

København Zoo er en trussel for BonBon-Land og placeres i Destination Stakeholder Matrix under 

høj trussel og høj samarbejdsmulighed. Det er den, fordi København Zoos målgruppe er børnefami-

lier, ligesom BonBon-Lands, og dermed er det attraktivt for begge parter med et samarbejde, hvor de 

på nuværende tidspunkt giver 15% rabat på endags entrébilletter begge veje, hvis man enten har et 

Guldkort til BonBon-Land eller et årskort til København Zoo, og dermed er de i større grad afhængige 

af hinanden (Københavns Zoo, n.d.). I og med at BonBon-Land har dette samarbejde med København 

Zoo, ville det være relevant at se, om der også er mulighed for et samarbejde med de lokale zoologiske 

haver i nærområderne. Disse kunne eventuelt være Guldborgsund Zoo & Botanisk Have, som er at-

traktioner vores persona, nævnt i Opgave 1 - Markedsføring, besøger. “I: Det var også … Altså så 

kommer i også et stykke væk, hvis i … Er i tit i Nykøbing Falster zoo og deromkring? IP: Ja, der er 

vi jævnligt” (Bilag 3) 
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Lalandia Rødby (Sekundær Stakeholder) 

Lalandia Rødby er beliggende på Lolland og henvender sig til børnefamilier (Lalandia Rødby, 2019). 

De havde, per 1. januar 2018, godt 523.000 besøgende hvorimod BonBon-Land havde 351.000 be-

søgende (Dolward & Jensen, 2019: 5). Disse tal giver et godt billede af Lalandias stærke position af 

dette marked. Derfor kategoriseres dette som en høj trussel, men med høj samarbejdsmulighed, ud-

over deres nuværende markedsføringssamarbejde (Bilag 7). 

 

Low/High 
NovaSol (Sekundær Stakeholder) 

NovaSol er Europas største virksomhed inden for sommerhusudlejning (Novasol, n.d.), og de udby-

der både sommer- og feriehuse til leje i Danmark og resten af Europa. BonBon-Land har et samar-

bejde med NovaSol, hvori Guldkort indehavere får 10% rabat på NovaSols produkter (“Sæsonkort 

Fordele,” 2014). I og med at BonBon-Land allerede har et samarbejde med NovaSol, definerer vi 

dem som havende en høj mulighed for samarbejde, og da de udbyder et andet produkt end BonBon-

Land er truslen lav.  

 

DanSommer (Sekundær Stakeholder) 

Dansommer er en af Danmarks førende formidlere af kvalitets- og luksusferiehuse (Dansommer, 

n.d.). BonBon-Land har et samarbejde med DanSommer med lignende forudsætninger, som det de 

har med NovaSol, altså 10% rabat på DanSommers produkter (“Sæsonkort Fordele,” 2014). Vi defi-

nerer derfor deres samarbejdsmulighed som værende høj og truslen som værende lav.  

 

Den Blå Planet (Sekundær Stakeholder) 

Den Blå Planet er Nordeuropas største akvarium (Den Blå Planet, n.d.), og det henvender sig til 

samme målgruppe, men da det ikke i særlig høj grad er et substituerende produkt, placerer vi Den Blå 

Planet som lav mulighed for trussel, og samtidig også høj mulighed for et samarbejde, da de allerede 

har et etableret samarbejde mellem de to attraktioner. Dette samarbejde indebærer 50% rabat på en-

dags entrébilletter hos begge attraktioner (“Sæsonkort Fordele,” 2014). 
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Birkevang Stue- & Havecenter (Sekundær Stakeholder) 

Birkevang Stue- & Havecenter og BonBon-Land er beliggende tæt på hinanden i Holme-Olstrup . De 

udbyder blandt andet stue, park og have artikler (Birkevang Stue- og Havecenter, n.d.). I og med at 

Birkevang hverken fokuserer på samme målgruppe, og de ej heller har et substituerende produkt, er 

truslen lav. Som ses i opgave 1- Markedsføring, har vi erfaret, at vores persona mener BonBon-Land 

ser slidt og gammel ud, derfor vurderer vi, at der er en mulighed for samarbejde ”IP: De sidste par 

gange vi har været der, har der været... altså visne blomster i mange blomsterkummer, og, og…” 

(Bilag 1) 

 

Gavnø Slot & Slotspark/Go fly (Sekundær Stakeholder) 

Gavnø Slot & Slotspark er lokaliseret uden for Næstved og tilbyder en række udendørs faciliteter 

(Gavnø, n.d.) til en bred målgruppe. Disse to virksomheder har allerede et etableret samarbejde ud 

fra deres hjemmeside (Gavnø Slot, n.d.). Vi vurderer, at Gavnø slot er en lav trussel for BonBon-

Land, men er ikke uden betydning for konkurrencesituationen, da den er et muligt alternativ til Bon-

Bon-Land.  

 

Næstved Storcenter (Sekundær Stakeholder) 

BonBon-Land har i forbindelse med opstart af sæsonen haft et markedsføringssamarbejde med Næst-

ved Storcenter (Bilag 7), og vi vurderer i denne sammenhæng muligheden for et samarbejde som 

værende høj. Da Næstved Storcenter opererer på detailmarkedet (Næstved Storcenter, n.d.) og hen-

vender sig til en meget bredere målgruppe, vurderer vi truslen til at være lav.  

 

High/Low 

Guldkort indehavere (Primær Stakeholder) 

Familier med Guldkort er vigtige eksterne stakeholdere, da de udgør 20% af BonBon-Lands gæster 

(Bilag 7). Der bliver solgt cirka 20.000 sæsonkort om året (Rasmussen, 2019), hvoraf størsteparten 

ejer Guldkort (Bilag 7). Guldkortet giver deres gæster flere fordele end de andre sæsonkort gør, hvil-

ket gør det mere attraktivt for gæsterne at købe (“Sæsonkort Fordele,” 2014). Guldkort indehavere 

kan påvirke BonBon-Land negativt og medfører, at virksomhedens indtægter kan falde, hvis ikke 

gæsterne køber Guldkortene. Samtidig kan BonBon-Land også påvirke Guldkorts indehaverne posi-

tivt, da de kan tildele hvert kort fordele, som derved kan få gæsterne til at købe et kort.  



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 31 

Destination Stakeholder Matrix 

 

Fremtidige mulige samarbejdspartnere  
Coopetition  
‘Coopetition occurs when two firms cooperate in some business activities while simultaneously com-

peting with one another” (Dolward, 2019: 13).  

Lawrence, Phillips og Hardy (Sheehan & Ritchie, n.d. 713)., identificerer tre primære implikationer 

af, hvordan et samarbejde kan foregå. Dette indebærer forhandlinger omkring et fælles problem og 

interesse. Det er derfor vigtigt at virksomhederne kommunikerer med hinanden. Denne fælles inte-

resse og kommunikation kan medvirke til en løsning på et problem, som virksomhederne ikke over-

vejede til at starte med (Sheehan & Ritchie, n.d. 712). Disse implikationer har Barbara Grey opstillet 

i en klassisk samarbejdsmodel (Dolward, 2019: 9). 
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Figur 6 Samarbejdsmodel 

Et samarbejde kan være stærkere end konkurrencen, når begge partnere har unikke ressourcer, og de 

to kan samarbejde uden det underminere konkurrencepositionen (Dolward, 2019: 14).  

 

Ud fra denne definition kan man diskutere, hvordan BonBon-Lands coopetition situation er i forhold 

til andre virksomheder. BonBon-Land kan indgå et coopetition forhold med de andre virksomheder, 

da de alle arbejder på at tiltrække kunder. Ud fra ovenstående Destination Stakeholder Matrix, vælger 

vi hermed at gå i dybden med Camp Adventure og Næstved Legeland.   

Vi har i den forbindelse skrevet en mail med spørgsmål til de tre stakeholders (Bilag 9), som vi ud 

fra vores interview vurderer er eller kan blive mest værdiskabende for Bonbon-Land. Vi har endvi-

dere ringet til virksomhederne, men har ikke fået svar på vores forespørgsel og må derfor selv give 

et bud på, hvordan et eventuelt samarbejde kunne operationaliseres. 

 

Camp Adventure  

Et markedsføringssamarbejde inden for destinationsudvikling ville være oplagt for BonBon-Land og 

Camp Adventure, med det fælles mål at tiltrække flere overnattende gæster og endags besøgende. 

Det kan antages at begge attraktioner vil opnå en større pull faktor hvor gæsterne oplever en større 

motivation til at besøge begge attraktioner under deres ophold, dette kan operationaliseres gennem 

rabatordninger ved køb af billet til én af attraktionerne. 
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Næstved Legeland 

BonBon-Land lukkede i 2016 deres afdeling “Fantasy World” (Hansen, 2016), hvilket betyder at de 

nu har store lokaler til rådighed. Der er derfor en mulighed for at udnytte disse, og et samarbejde med 

Næstved Legeland er et forslag til netop dette. Hvis Næstved Legeland udvider deres forretning til 

netop denne lokation og dermed indgår et samarbejde med BonBon-Land, kunne dette potentielt 

medføre nogle positive konsekvenser. Først og fremmest vil dette medføre en indtægtsstigning for 

BonBon-Land i form af lejeindtægter fra Næstved Legeland, og forhåbentlig også en stigning i be-

søgstallet. BonBon-Land ville således fremstå mere attraktiv på dage med regnvejr, og Næstved Le-

geland vil have mulighed for eksponering (ULFCAR FLOORING, 2001: 3). 

Konklusion 
Det kan konkluderes ud fra vores analyse af stakeholders at de vigtigste stakeholders er:  

• Parques Reunidos 

• Næstved Legeland 

• Camp Adventure 

• Medarbejderne 

• Knuthenborg Safaripark 

• Københavns Zoo 

• Lokale Zoologiske haver 

• Lalandia 

Da disse stakeholders er defineret som havende en høj trussel samt en høj mulighed for samarbejde. 

Endvidere kan det ud fra analysen konkluderes, at BonBon-Lands allerede etablerede samarbejds-

partnere, tilfører værdi for deres sæsonkort indehavere, i og med deres kunder får rabat på éntre 

iblandt deres stakeholders attraktioner. 

BonBon-Land kan tilføje yderligere værdi for deres kunder, hvis de benytter sig af coopetition i sam-

arbejde med Camp Adventure og Næstved Legeland i forbindelse med Familiekortet, da det kan give 

sæsonkort indehaverne rabat på nærliggende attraktioner derudover eventuelt minimere dårligt vejr 

som en faktor, for kunderne. Derudover ville et samarbejde med Birkevang stue- og havecenter kunne 

løse BonBon-lands personas oplevelse af manglende blomster.   
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Opgave 3 – Markedsøkonomi 

 

Opgavens omfang: 

Anslag i alt: 15.814 
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Indledning 
Ved hjælp af teori fra pensum, skal det bestemmes hvor meget et familiekort, introduceret i opgave 

2 – attraktions & destinationsledelse og organisationsteorier 1, skal koste, og om det er rentabelt. Vi 

har i den anledning spurgt 16 forskellige børnefamilier, hvor meget de ville betale for et sådanne 

familiekort, ligeledes spurgte vi ved to af vores kvalitative interviews, hvad de var villige til at betale. 

Vores intention var at udspørge 50 familier, men da sæsonen først lige er startet, var der ikke mange 

besøgende i BonBon-Land da vi var der, hvorfor det var vanskeligt at finde familier der ønskede at 

deltage i vores undersøgelse. Da en kvantitativ undersøgelse indeholdende 16 personer som vi ikke 

med sikkerhed kan sige er tilfældig udvalgt, er vi godt klar over at denne undersøgelse ikke er repræ-

sentativ for målgruppen, hvorfor en undersøgelse indeholdende 50 personer frem for 16 ej heller 

havde været repræsentativ. Da vi ikke har adgang til data vedrørende indtægter og udgifter for Bon-

Bon-Lands aktiviteter, må vi for disse formål antage, at den data vi selv har indsamlet, er brugbar.  

Problemformulering 
Hvordan kan Familiekortet prisfastsættes, og i hvilken grad er BonBon-Lands nuværende Guldkort 

priselastisk? 

Prisfastsættelse 
I vores spørgeskema havde vi tre kolonner med i alt tre forskellige spørgsmål:  

 

Figur 7 Kvantitativ dataindsamling 

Vi har derefter samlet alle svarene i et excel-ark (se Figur 8 Kvalitativ dataindsamlingsskema) og 
har tilføjet en kolonne som hedder Pris per person, her har vi altså divideret den totale pris, som 
den interviewede var villig til at betale med antal personer i deres familie, over 90 centimeter i høj-
den.  
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Figur 9 Kvalitativ dataindsamlingsskema 

Vi har lavet alle de kommende udregninger på baggrund af Pris per person, da det er den eneste måde 

at få et retvisende resultat, hvorfor alle kommende beregninger skal forstås som resultatet af Per 

person. 

Vi har inddelt svarene fra vores undersøgelse i kategorier, så det på den måde er nemmere for os at 

lave et diagram og en retvisende tendenslinje. Der var eksempelvis tre, der svarede henholdsvis 

339,00 kroner, 339,00 kroner, og 330,00 kroner per person, og disse svar er alle under kategorien 

330,00 kr. i nedenstående tabel.  
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Figur 10 Pris per person 

Vi har tilsvarende udarbejdet vores egen tabel for udbuddet af Familiekortet, da BonBon-Land ikke 

har en løsning, der ligner den, som vi her præsenterer. Nedenstående er derfor udarbejdet på baggrund 

af antagelser foretaget af gruppen, og det er derfor et skøn, som vi har udarbejdet med den grundlæg-

gende tanke, at BonBon-Lands sæsonkort Guldkortet koster 459,00 kroner (“Sæsonkort,” n.d.). 

 

Figur 11 Udbud af Familiekort 
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Ved brug af Excel-funktionen Indsæt diagram af typen Punktdiagram har vi udarbejdet følgende:  

 

Figur 12 Udbud / efterspørgsel 

Vi er kommet frem til overstående ud fra vores kvantitative undersøgelse i BonBon-Land. 

Vi har fået de to tendenslinjer for henholdsvis udbud og efterspørgsel ved brug af Excel-funktionen 

Tilføj tendenslinje, hvorefter vi for hver af de to tendenslinjer har benyttet Excel-funktionen Vis lig-

ning i diagram. Vi har ud fra dette fundet ud af at funktionen for efterspørgslen har følgende forskrift 

𝐸(𝑥) = −53,571𝑥 + 408,93, ligeledes har vi fundet at forskriften for funktionen for udbuddet er 

𝑈(𝑥) = 65𝑥 + 30.  

Ved skæringspunktet mellem de to funktioner finder vi markedsligevægtsprisen, og dermed den pris 

hvor der er balance. For at finde skæringspunktet mellem de to funktioner, for henholdsvis 
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efterspørgslen og udbuddet, starter vi med at sætte de to funktioner lig med hinanden, hvilket giver 

forskriften: 

−53,571𝑥 + 408,93 = 65𝑥 + 30 

Vi ganger med −53,571𝑥 på begge sider af lighedstegnet og trækker 30 fra på begge sider.  

378,93 = 118,571𝑥 

Hvorefter vi dividerer med 118,571 på begge sider af lighedstegnet.  

𝑥 = 3,195 

Vi har nu fundet at de to funktioner skærer hinanden i (3,195: 𝑦), så vi ved altså at ved en afsætning 

på 3,195 styk er prisen 𝑦. For at finde 𝑦 indsætter vi 𝑥 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 i funktionen for udbuddet.  

𝑈(𝑥) = 65𝑥 + 30 

𝑈(3,195) = 65 ∗ 3,195 + 30	 = 	237,73	𝑘𝑟. 

Det ses derfor, når prisen per person for et Familiekort er 237,73 kroner, er der både en markedsef-

terspørgsel og et markedsudbud på 3,195 styk, hvorfor det kan siges at skæringspunktet mellem 

funktionen 𝑈 og 𝐸 ligger i punktet (3,195: 237,73). Ved denne pris er der således balance mellem 

udbud og efterspørgsel.   

Forbruger- og producentoverskud 
Vi vil i det kommende beregne forbruger- og producentoverskuddet og til sidst finde den samfunds-

mæssige overskud.  

Forbrugeroverskuddet eksisterer som arealet af den trekant, som man tegner mellem efterspørgsels-

kurven og markedsprisens skæring med x-aksen, som illustreret nedenfor: 
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Figur 13 Forbrugeroverskud 

Vi kan nu udregne forbrugeroverskuddet som arealet af trekanten:  

Vi ved at funktionen for efterspørgselskurven har forskriften 𝐸(𝑥) = −53,571𝑥 + 408,93, hvorfor 

vi kan udlede at funktionen skærer x-aksen i 408,93. Ligeledes ved vi at markedsprisen er 237,73 

kroner ved en afsætning på 3,2 styk, hvorfor vi nu kan opstille følgende:  

(408,93 − 237,73) ∗ 3,2/2	 = 273,92 

Vi har altså fundet at forbrugeroverskuddet er 273,92 kroner.  

Vi kan nu beregne producentoverskuddet som værende arealet af nedenstående trekant, der eksisterer 

mellem udbudskurven og markedsligevægtsprisen som vist nedenfor:  
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Figur 14 Producentoverskud  

Vi ved ud fra vores arbejde med tabellen for udbud, at virksomheden vil udbyde 0 styk til en pris på 

30, hvorfor det må siges at funktionen for udbuddet skærer y-aksen ved (0: 30), hvorfor vi nu kan 

opsætte følgende regnestykke: 

(237,73 − 30) ∗ 3,2/2 = 332,368 

Vi har altså fundet at producentoverskuddet udgør 332,37 kroner, hvorfor det må gælde at det sam-

fundsmæssige overskud er 606,29 kroner da: 

𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑒𝑡	 + 	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑𝑒𝑡	 = 	𝑠𝑎𝑚𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔𝑒	𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 
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Vi har fundet denne markedsligevægtspris, samt forbruger- producent og det samfundsmæssige over-

skud, på baggrund af en antagelse om at BonBon-Land opererer på et marked med fuldkommen kon-

kurrence og med udgangspunkt i en undersøgelse indeholdende 18 personer. Vi er udmærket godt 

klar over at BonBon-Land ikke opererer på et marked med fuldkommen konkurrence, og at denne 

undersøgelse, og dermed analyse, ikke er repræsentativ, men som teorien også beskriver, kan der 

være fordele ved at prisfastsætte på ud fra denne markedsform, på trods af at virksomheden ikke 

opererer på et sådanne marked (Biede, 2018: 107), hvilket vi i gruppen ligeledes mener har givet 

vigtig indsigt.  

Ved nærmere gennemgang af pensum og teori, er vi i gruppen kommet frem til er den markedsform 

som passer bedst til BonBon-Lands situation. Vi mener, at de opererer på det, som man kalder for 

markedsmagt. Det betyder at markedsformen kommer så tæt som muligt på fuldkommen konkur-

rence, men med få aktører, der er større end andre og kan dermed sætte normerne på markedet, hvor-

for man siger de har markedsmagt.  

Ved markedsformen ‘Markedsmagt’ kan man prisfastsætte på to forskellige måder, enten ved Pris-

differentiering eller ved To-tarifprisfastsættelse. Vi mener i gruppen, at To-tarifprisfastsættelse er 

den metode til bedst muligt at prisfastsætte entrébilletten for BonBon-Land, er det denne metode vi 

har valgt at arbejde videre med.  

To-tarifprisfastsættelse 
Ejeren af en forlystelsespark skal både fastlægge entréens størrelse og prisen for de enkelte forlystel-

ser, og det antages at alle kunder har samme efterspørgselskurve, derfor antages det også at alle kun-

der har samme præferencer.  

Ved en to-tarifprisfastsættelse vil man starte med at fastsætte grænseomkostningerne som forbrugerne 

har ved at forbruge en forlystelse, set fra forbrugerens perspektiv.  
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Figur 15 Grænseomkostninger 

I BonBon-Lands tilfælde betaler man som forbruger blot for entré, og man kan derefter benytte for-

lystelserne frit, altså uden nogle grænseomkostninger.  

I To-tarifprisfastsættelse bliver prisen for entréen defineret som; værdien af forbrugeroverskuddet, 

altså arealet under efterspørgselskurven til skæring med grænseomkostningerne, divideret med antal 

besøgende i parken. For at benytte denne model skal man kende den samlede efterspørgsel for Fami-

liekortet, grænseomkostningerne ved at forbruge hver enkelt forlystelse, og parkens totale antal be-

søgende. Som bekendt har vi i vores undersøgelse inddraget 18 personer, og vi ved at i BonBon-Land 

er der ingen grænseomkostninger, da man blot betaler for entré, og derefter frit kan benytte forlystel-

serne. I vores beregninger tager vi altså udgangspunkt i at parkens totale antal besøgende er 18 per-

soner og at BonBon-Land ingen grænseomkostninger har, hvorfor teorien fortæller os at entréprisen 

bliver fastsat som hele arealet under efterspørgselskurven.  

Vi har som bekendt vores efterspørgselskurve:  
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Figur 16 Efterspørgselskurve 

Vi udregner nu arealet under efterspørgselskurven, hvortil vi skal bruge skæringen med y-aksen og 

skæringen med x-aksen. Skæringen med y-aksen er defineret ved forskriften for funktionen, som er 

𝐸(𝑥) = −53,571𝑥 + 408,93 hvori det ses at funktionen skærer y-aksen i (0: 408,93).  

For at finde nulpunktet, og dermed skæringen med x-aksen, sætter vi funktionen lig 0 og løser for 𝑥:  

0 = −53,571𝑥 + 408,93 

Vi trækker 408,93 fra på begge sider af lighedstegnet.  

−408,93 = −53,571𝑥 

Vi dividerer med −53,571𝑥 på begge sider af lighedstegnet.  
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7,6334210674 = 𝑥 

Vi ser nu at funktionen skærer x-aksen i punktet (7,63: 0) 

Da vi nu kender de to skæringspunkter, kan vi beregne arealet af trekanten: 

408,93 ∗ 7,63/2 = 1.560,06795 

Det ses altså at arealet under efterspørgselskurven er 1.560,06795, hvorfor det kan siges at forbru-

geroverskuddet er 1.560,07 kroner. Som teorien fortæller os, skal vi nu dividere forbrugeroverskud-

det med vores antal besøgende, som i dette tilfælde er 18.  

1560,07/18 = 86,67 

Som det fremgår af ovenstående beregning; skal prisen for entré til BonBon-Land, udregnet ved brug 

af To-tarifprisfastsættelse, sættes til 86,67 kroner.  

Årsagen til at vi ved en To-tarifprisfastsættelse ender med et resultat betydeligt under den pris vi 

fandt ved antagelsen om at BonBon-Land opererer på et marked med fuldkommen konkurrence, kan 

skyldes flere forskellige faktorer. Vi mener i gruppen, at der i dette tilfælde gælder at man ved To-

tarifprisfastsættelse ikke tager højde for virksomhedens ønskede udbudspris, som man vanligt ville 

beregne på baggrund af virksomhedens omkostninger, hvorfor man kan sige at To-tarifprisfastsæt-

telse de facto ikke inddrager virksomhedens omkostninger, hvorfor prisen er beregne på baggrund af 

forbrugernes ønsker alene, og dermed ikke nødvendigvis det mest retvisende resultat.  

Priselasticitet 
I det kommende afsnit vil vi undersøge priselasticiteten ved BonBon-Lands dyreste sæsonkort, guld-

kortet. Vi har meget få informationer om guldkortet, så vi vil starte med en afgrænsning samt en 

forklaring på antagelser foretaget af gruppen.  

Guldkortet koster 469 kroner og gælder for indeværende sæson. Med et Guldkort får man gratis ad-

gang til parken et ubegrænset antal gange i indeværende sæson. En entrebillet til BonBon-Land er 

svingende i pris, alt efter hvornår på sæsonen man køber billetten, samt hvor lang tid inden, man 

køber sin billet i forhold til, hvornår den skal benyttes. Prisen svinger også i forhold til købsstedet, 
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altså om den købes online eller ved indgangen til parken. Hvis man på dagen for sit besøg vælger at 

købe en billet ved ankomst til BonBon-Land, kan denne ligeledes variere i pris, afhængende af vejr 

og tidspunkt, mellem 180,00 kroner til 220,00 kroner. Vi vil derfor i denne opgave definere entrebil-

lettens pris til 200 kroner, da vi antager at dette er den gennemsnitlige pris man som forbruger betaler 

i entré.  

Hvis man er indehaver af et Guldkort, skal man derfor besøge parken minimum tre gange før entreen 

er tjent hjem.  

Vi introducerer nu en prisstigning på Guldkortet på 50 kroner. Det betyder at Guldkortet nu koster: 

469	𝑘𝑟	 + 	50	𝑘𝑟	 = 	519	𝑘𝑟. 

For at udregne priselasticiteten benytter vi nedenstående formel.  

 

Figur 17 Priselasticitets ligning 

Vi starter altså med at beregne den procentvise ændring i prisen.  

(519 − 469)/469 ∗ 100 = 10,66 

Ud fra ovenstående, kan man se, at den procentvise ændring er 10,66%.  

Som tidligere nævnt, har vi meget få data tilgængelige, hvorfor vi bliver nødt til at antage at en stig-

ning i prisen generelt vil medføre et fald i efterspørgslen. Vi antager derfor at efterspørgslen vil falde 

med 13,46%.  

Ved brug af vores formel kan vi nu beregne priselasticiteten for Guldkortet.  
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13,46/−10,66 = −1,26 

Vi kan konkludere at med ovenstående antagelser er Guldkortet priselastisk, da resultatet af vores 

beregning er mindre end −1.  

I et forsøg på at finde belæg for vores antagelser, har vi kigget Tivoli, med et håb om at finde data på 

deres sæsonkort. Efter en grundig gennemgang af Tivolis årsregnskab for år 2017 og 2018, samt en 

grundig gennemgang af deres hjemmeside, måtte vi erkende, at de ikke oplyser herom på hverken 

deres hjemmeside eller i deres årsrapporter. Vi fandt derefter en e-mailadresse de har oprettet til stu-

derende med spørgsmål til Tivoli, som vi sendte en mail til. Vi forklarede, at vi var studerende ved 

Professionshøjskolen Absalon, og skrev at vi skriver en opgave med emnet “Værdiskabelse i Leisure 

Brancherne” (Bilag 11). Vi efterspurgte statistik på salg af deres årskort, og hvor meget gæster med 

årskort udgør den samlede mængde gæster der besøger Tivoli. Ligeledes spurgte vi om et skøn på 

hvorvidt de mener en stigning i prisen på deres årskort vil medføre en stigning eller et fald i efter-

spørgslen på deres årskort.  

Tivoli svarede indenfor meget kort tid at de ikke ville give os de oplysninger vi søgte, da de mener 

disse er konkurrencefølsomme.  

Konklusion 
Vi kan ud fra ovenstående analyser konkludere følgende:  

Prisfastsættelse:  

Vi har som bekendt fundet at prisen for et Familiekort skal, ifølge teorien for prisfastsættelse på et 

marked med fuldkommen konkurrence, fastsættes til 273,73 kroner per person. Som tidligere beskre-

vet er konceptet med familiekortet at prisen per person generelt skal falde jo flere personer der er 

tilmeldt et familiekort, hvorfor en pris på 273,73 kroner må antages at være prisen per person for et 

familiekort med det gennemsnitlige antal personer.  

Ved denne tilgang har vi ligeledes fundet at forbrugeroverskuddet er 273,92 kroner ved en undersø-

gelse indeholdende 18 personer.  
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Ligeledes har vi fundet at producentoverskuddet 332,37 kroner, hvorfor vi kan sige at det samlede 

samfundsmæssige overskud per 18 person er 606,29 kroner.  

Vi har ligeledes benyttet ‘To-tarifprisfastsættelse’ ud fra en antagelse om at BonBon-Land opererer 

på en markedsform som kommer så tæt på fuldkommen konkurrence som muligt, men med få større 

aktører som har ‘Markedsmagt’. Vi har ved denne analyse fundet at prisen for en entrébillet til Bon-

Bon-Land skal fastsættes til 86,67 kroner. Årsagen til at denne pris er betydeligt lavere end den vi 

har fundet ved prisfastsættelsen ud fra antagelsen om at BonBon-Land opererer på et marked med 

fuldkommen konkurrence, er at man i denne model, de facto, ikke tager højde for virksomhedens 

omkostninger ved drift af parken, men blot forbrugernes ønsker.  

Derfor har vi i gruppen konkluderet at Familiekortet skal prisfastsættes til 273,73 kroner per person 

ved det mest gennemsnitlige antal personer. 

Vi kan konkludere at BonBon-Lands nuværende sæsonkort, Guldkortet, har en priselasticitet på -1,26 

hvorfor det kan siges at Guldkortet er prisfølsomt. Da vi ser at en stigning i prisen på et Guldkort 

medfører et fald i efterspørgslen, kan vi altså antage at en introduktion af Familiekortet, som er bety-

deligt billigere end Guldkortet, vil medføre en stigning i efterspørgslen hvorfor vi kan konkludere ud 

fra ovenstående antagelser at Familiekortet vil øge BonBon-Lands rentabilitet. Denne konklusion er 

foretaget på baggrund af antagelser som ikke inddrager BonBon-Lands omkostninger, da disse data 

ikke er tilgængelige.   
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Bilag 1 
 

Interviewets omdrej-
ningspunkt 

Oplevelse af Bonbon-Land 

Stedet Nordrup i Ringsted 

Tidspunkt Søndag d. 21 marts 2019 Klokken 10:00 - 11.25 cirka 

Interviewperson (IP) Cecilie 

Interviewer (I1) Mark Tinning 

Transskriberet af Caroline Brask/Mia Danielsen/Josefine Johnsen/August Thyge-
sen/Louise Bruun-Hansen 

Længde 73 Minutter  

  
I: Ah perfekt dejligt 
I1: øhhm ja, jeg tænker bare vi starter stille og roligt… 
IP: ja 
I1: med hvad hedder du sådan nogle ting, hvis du bare siger dit navn og hvor gammel du er, også 
også din nationalitet 
IP: Jamen jeg hedder Cecilie jeg er 30, bliver 31 lige om lidt  
I1: mhm ja 
IP: øhm jeg bor her i Ringsted jeg er dansker, øhm bor i Nordrup en lille landsby uden for Ringsted 
I1: Super fint faktisk 
IP: Ja hehe. Så det ude på landet må man sige 
I1: perfekt og du har dansk nationalitet? 
IP: ja det har jeg 
I1: Okay og hvor mange bor i din husstand? 
IP: Der bor min mand og jeg og vores datter på 2,5 år 
I1: Ja 
IP: Og mine forældre bor her faktisk også 
I1: Okay så i bor sammen simpelthen? 
IP: ja vi bor i et dobbelthus. Hver vores hus fuldstændigt, men man kan sige at husene hænger sam-
men dernede af 
I1: ja 
IP: øhhm, så øh teknisk set bor vi fire voksne og et barn  
I: Hold da op 
IP: i samme hustand.  
I: Mhm sejt  
IP: Så øh ja. 
I1: Fantastisk, og dine børns alder? 
IP: Hun er 2,5  
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I: 2,5? (Bekræftende) 
IP: Ja og vi har kun hende  
I: Super, mhm 
IP: Mhm 
I1: og du kommer selv fra en stor familie? 
IP: øhh nej det gør jeg ikke. Jeg er enebarn, min far er enebarn, min mor har en enkelt søster som 
hun ikke har talt med siden de var 20 år gammel.  
I: Ja 
IP: Så nej jeg kommer fra en meget lille familie. 
I1: okay (Der mumles) 
IP: kommer fra en lille familie. Ja så 
I1:  hvor henne fra? Er det i? Hvor henne fra? Hvor henne i Danmark? 
IP: øhh jamen øhh 
I1: Er det på Sjælland eller? 
IP: ja ja det er det. Ja det er udelukkende sjælland, sådan noget også næstved, solrød vi har boet i. 
Jeg er født og opvokset i Solrød Strand inde ved Køge. 
I1: Ah okay. Der gik jeg også i skole. Jeg kommer også fra køge 
IP: Okay! Ja, så født og opvokset i Solrød, har boet i Roskilde mens jeg læste på universitet 
I1: mhh 
IP: og så bor vi så her nu ikke, øhm min mand er fra Haslev området så det også hernede af 
I1: ja, dernede 
IP: så det det her område også. Min far er født og opvokset oppe omkring Gentofte, men min mor er 
også fra Næstved af oprindeligt.    
I1: Pragtfuldt, godt ja, du svarede selv på det hvor du boede som barn og der hvor du bor nu. Og 
med hensyn til din karrierer, hvad laver du til dagligt? 
IP: Mhm jeg arbejder som løn og personale konsulent i DSB 
I1: okay. I DSB (Bekræftende) 
IP: ja så det vil sige. 
I: Holda da op, der er langt til arbejde. 
IP: ja lidt, det tager 1 time, øhh, jeg sidder og administrerer alt hvad der har med Hr og ansættelses-
forhold at gøre, ansættelseskontrakter,  
I: alt sådan nogle ting  
IP: øh ja en hel masse ting inde for det. Administrer løntillæg til og fra og øh alt der har med sådan 
noget at gøre 
I1: Alt med HR, 
IP: Ja og har arbejdet inden da mere lidt mere bredt med HR, øh har siddet med alt fra rekruttering 
og onboardingsprocesser  til øh medarbejderrådgivning, og ledelsessupport, håndtering af sygefra-
vær, og alt hvad det og alt hvad der har at gøre med fratrædelser, ansættelseskontrakter. Ja 
I1: Sejt ja 
IP: så bredt med HR, og nu lidt mere specifikt med løn og personale administration 
I1: Fantastisk, fedt. Vidste ikke at det gik ind under kommuniktation? 
IP: Åh jo. Jeg har læst kommunikation i kombination med det fag der hedder arbejdsliv studier. Og 
arbejdslivsstudier handler meget om 
I: Ah I see. 
IP: øhm ja arbejdslivet, og jeg valgte at tage den vinkel på det der hed, øh så meget inde for, der 
handlede om øh organisationsudvikling 
I1: mhh (der mumles) 
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IP: Øhm ja i den retning. Så på den måde så passer HR meget godt ind med sådan at drive foran-
dringsprocessor og åh 
I1: organisationsstruktur 
IP: ja og integrerer nye tiltag, og øh inkorporer medarbejder og sådan nogle ting. 
I1: Bare sådan nogle ting. Ej hvor fedt sådan. Mhh godt, jeg tænker vi går over sådan sådan i hver-
dagsliv, og så eh hvad lavede du i går? Til hverdag 
IP: i går, var vi i sommerhus og vi kom hjem i går øh aftes, øh mine forældre har et sommerhus i 
sverige, hvor vi har været oppe i nogle påske dage 
I: Ja. Ej hvor pragfuldt 
IP:...og nyde ødemarken. 
I1: mhm 
IP: Så vi sad meget i bil i går  
I: Ja 
IP:...og kørte hjem. 
I1: haha 
IP: så ja hehe, og ja i dag skal vi til påske frokost. 
I1: Ej hvor dejligt. Hvor skal i det? Med hvem? 
IP: Det er svigerfamilie, de bor ude ved Haslev, så det ikke så langt væk. Så det traditionsrige på-
skefrokost om søndagen, så øhmm,  
I: Ja 
IP: det er helt som det plejer at være. 
I1: Dejligt og hvad laver, laver du når du ikke arbejder? Hvad laver du i din fritid? 
IP: øhhh jamen øh det jo meget familie liv ikke 
I: Ja 
IP: når man øh har en lille på 2,5 så det jo meget noget der handler om hende ehhh, og og aktivere 
hende. Vi har en masse vennepar, som vi ses med på kryds og tværs både med og uden børn. Så det 
meget det det handler om egentligt 
I1: Dejligt fedt, og hvilke sådan eh sociale medier bruger du? Altså sådan medier, generelle medier 
du bruger? 
IP: Jeg bruger øh, altså af sociale medier bruger jeg, facebook, instagram og snapchat. Øhm og af 
sådan medier generelt… 
I1: Altså tv, radio 
IP: øhhm vi har ikke flowtv, men vi bruger Netflix,  
I: Ja 
IP: Viaplay, HBO 
I1: ja 
IP: Øh ja you name it. Alt det der 
I1: høre du altid radio på vej til øh arbejde? 
IP: nej jeg plejer faktisk øh at streame en serie jeg ser 
I1: i bilen? 
IP: Nej! Jeg tager toget,  
I: Nå du tager toget 
IP: Jeg kører bil ind til Ringsted station og så tager jeg toget til Høje Taastrup station, og så er der 2 
minutter at gå. Så øh så jeg streamer Tv-serier i stedet for. haha 
I1: Cool cool haha. 
IP: men ellers i forhold til andre medier, så nyheder og så videre bruger jeg TV2, særligt deres app 
I1: okay ja 
IP: øhhm ja det vel det 
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I1: hvad går den ud på? Har jeg ikke set 
IP: TV2s app? 
I: Ja 
IP: Jamen det er bare jo nyheder, deres nyhedsapp ikke 
I1: nå ja den (6.28) 
IP: vi holder ikke noget aviser eller noget som helst øhm. 
I1: Okay perfekt. og med hensyn til forbrugsvaner, har vi noget om. Hvad kan man sådan opleve 
idet her område, lokalområde, du kommer fra? 
IP: øhhh ja altså seværdigheder eller sådan noget? (Bliver afbrudt) 
I1: Noget du godt kan lide at lave med dem? (Afbryder) 
IP: Altså øhh Ringsted kommune har noget de kalder oplevelsesstien 
I1: okay 
IP: som er sådan en gårute, kan man vel kalde det på jeg ved ikke hvor mange kilometer, 27 eller 30 
kilometer eller sådan et eller andet, hvor der langs ruten er øh en masse forskellige, ahh man kan vel 
ikke kalde det seværdigheder, men men mere sådan ting man kommer igennem. Noget af ruten går 
ude omkring en stor sø vi har her nord ved Ringsted, noget af det går ude ved sådan et sumpområde, 
det sådan lidt forskelligt. der kan vi godt lide at tage ud, øh der er nogle stedet på ruten hvor der er 
nogle sådan lidt forskellige legeaktiviteter øhm som vores datter elsker 
I1: ja meget rekreativt. (Afbryder) 
IP: Øhm og så har vi en meget stor hund, som også har godt af nogle lange gåture, så det et af de 
ting vi her i lokalområdet vi godt kan lide, og gør brug af 
I1: (Mumler) 
IP: I naturen og gå nogle lange ture, ja.  
I: Ja dejligt 
IP: Det er sådan hvis det lige skal være her i Ringsted 
I1: Der er ikke sådan naturbeskyttede områder? Nej nej, der er ikke nationalparker? 
IP: nej det tror jeg faktisk ikke der er. 
I1: øhhm det hænger lidt sammen med det du sagde før, men kan du fortælle om den sidste ferie du 
havde hjemme? 
IP: øhhm ja, altså hvor vi holdt den herhjemme i Danmark bare?  
I: Ja 
IP: Eller skal det være helt herhjemme? 
I1: Ja helt hjemme, arg bare i Danmark. 
IP: Øh ja men det må jo næsten havde været øhh… 
I1: ja i påsken, men før det. 
IP: ja det har jo nok været juleferie så, vi havde begge to fri mellem jul og nytår. Øhh så vi havde 
både min mand og jeg havde så de der hvad det har været en halvanden uges ferie eller et eller an-
det hvor vores datter også havde ferie. Hvor øh, vil du hører lidt om hvad vi lavede og sådan? 
I1: ja 
IP: Ja, øh jamen det var en kombination af at være herhjemme og holde juledage og vi holdte selv 
juleaften for både min familie og min svigerfamilie og i dagene efter jul der var vi blandt andet i 
Næstved storcenter og bytte julegaver og være på legeplads med vores datter og få hende motione-
ret lidt. 
I1: haha 
IP: og vi var i legeland ude i Ishøj i Leo’s legeland, øhm og vi var, hvad lavede vi mere? Jamen så 
var vi jo ude netop at gå nogle lange turer og sådan nogle ting, og vi var på noget naturlegeplads 
med min svigerinde og hendes man og de har 4 børn 
I1: hold da kæft, 
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IP: ja så (griner) det var sådan lidt forskelligt, 
I1: lidt forskelligt ja. Ja det jo super interessant. Når du skal handle som sådan, hvor handler du så 
henne? 
IP: af dagligvarer? 
I1: ja 
IP: vi handler hos nemlig.com 
I1: Nå! Det jo interessant ja. 
IP: mhm, så øhh vi får dagligvarer leveret haha,  
I: Ej hvor smart det har jeg faktisk aldrig (Bliver afbrudt) 
IP: han var her 2 minutter inden du kom. Med med varer i dag så øh. 
I1: Ej hvor fedt, hvordan er det, det der har jeg ikke prøvet før? 
IP: det fungere fantastisk (Bliver afbrudt) 
I: Det jo så meget nemmere er det ikke (Afbryder) 
IP: det har vi gjort i 3 år nu tror jeg det er. 
I1: Ej det ikke dyrer vel? 
IP: nej ikke sådan noget nævneværdigt. Tværtimod synes jeg vi sparer penge, fordi man ligesom 
putter varene i kurven og så kan man ligesom se hvor meget det bliver inden at man bestiller, hvor 
jeg synes når man står nede i nettoen, så får man tit puttet alt muligt ned i kurven og stå man ved 
kassen og tænker hold da op, hvad fanden har jeg egentligt købt fordi (Bliver afbrudt) 
I: Hold da, hold da kæft (Afbryder) 
IP: Nu var der lige pludseligt otte poser med alt muligt ikke 
I1: Alt muligt slik og ja 
IP: Ja præcis. Hvor jeg synes at at på den anden måde der har man ligesom et indblik i hvad hvad 
(Bliver afbrudt) 
I: Hvad det endelig er vi bruger (Afbryder) 
IP: ja hvad er det endelig det er vi køber i den her uge, vi handler en gang om ugen (Rømmer sig) 
og får en samlet levering, også kører jeg kun i Super-Brugsen eller netto hvis der er noget de ikke 
havde, eller hvis jeg skal bruge et eller andet helt specielt som de ikke har,  men det sjældent. 
I1: ej hvor sjovt. 
IP: 95% af alt hvad vi bruger af dagligvarer og indkøb kommer kun fra nemlig. 
I1: okay, det var jo, hold da op. Ej hvor er det vanvittigt. Øhm ja det hænger lidt sammen med dit 
transport middel du bruger. Det var jo tog primært? 
IP: Ja 
I: Hvis bil hvor tanker du så henne? 
IP: øhh så tanker vi primært hos, min mand tanker primært på OK tanken der ligger oppe i slim-
ming, fordi det ligger tæt på motervejen. Og hvis jeg tanker, så er det primært på Cirkel K. Eller på, 
hvad hedder den? Øh et er af det der lavpris nogle, med det orange. Øh hvad hedder den? 
I: Arg hvad hedder den? 
I1: jet , nej det kan jeg sku ik huske, 
IP: Det den som engang hed.. 
I: Ingo! 
IP: ja Ingo! Der hed uno x en gang tror jeg, ja Ingo.  
I1: okay 
IP: Enten den eller circle K, det dem jeg kommer forbi sådan logisk                    
I1: Pragfuldt ja, og hvis vi lige begynder at dykke lidt dybere ned i de der ting, øhm med hensyn til 
painpoints, hvad er din værstre kunde service oplevelse du har haft? 
IP: den værste? 
I1:Den værste kundeservice oplevelse du har haft? Noget du lægger vægt på 
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IP: Øhm jeg ved ikke om det er den absolut den værste, men det en af de værste… 
I1: bare hvor du har tænkt, det var edermagme dårlig service. 
IP: det tror jeg var øhm, det tror jeg faktisk var på en restaurant herinde i Ringsted,  
I: Ja 
IP: øhhm en sådan en helt nyåbnet øh Steakrestaurant, bøfhus øhh og den havde, var næsten lige åb-
net og min mand og jeg og et vennepar som også bor her i lokalområdet, hvad besluttet os for at det 
skulle vi da ind at prøve. Og det var lækkert vejr så der var stole udenfor og borde uden, det var så-
dan lidt køligt men vi satte os derude, hvor der sad resten også  restauranten var helt tom idenfor. 
Der sad kun nogle udenfor. 
I1: mhh 
IP: og øh det var jo bare sådan en generel øhm, de havde sat nogle helt unge piger på, som tjenere 
(Bliver afbrudt) 
I: Okay der var ikke.. (Afbryder) 
IP: formentlig aldrig har været tjenere før, tænker jeg… 
I1: haha 
IP: og de vidste ikke noget, øhh hende vi var ude at spise med, fra vores vennepar, hun er rimelig 
kræsen så hun spurgte meget ind til menuen,  
I: Okay 
IP: hvad er det her for et stykke kød når i skriver der kommer grønsager med, hvad er det så for 
nogle grønsager? Når der står dagens kartoffel, hvad er det så for en kartoffel? For hun kan for ek-
sempel ikke lide kartoffelmos, og en hel masse ting, og de de vidste ikke noget.  
I: Nej 
IP: Og hun svarede bare generelt tjeneren, sådan lidt det ved jeg ikke lige , jeg tror nok det er, og vi 
skulle ligesom selv sige, er du sød at gå ind og tjekke med køkkenet. Ja det ville hun så gerne og så 
gik hun ind og tjekkede og kom tilbage, og når vi så spurgte om noget andet så sagde hun igen, ja 
det det ved jeg faktisk ikke helt. Og så måtte vi sige til hende, er du sød at gå ind og finde ud af det? 
Øhm så det var sådan 
I1: ja det kan jeg godt høre. 
IP: plus at øh vi spurgte ind til bearnaisesovsen kan jeg huske var hjemmelavet det sagde de at den 
var 
I1: hahaha 
IP: og det er jeg stadig til den dag i dag 100% sikker på at det var den ikke. Øhm og der var bare en 
helt masse ting, da vi var færdig med at spise, kom de ikke og hentede vores tallerkner og vi måtte 
selv gå ind og bare bede om regningen, på trods af vi endelig havde tænkt os at vi skulle blive sid-
dende og måske have noget kaffe og en øl mere og sådan noget.  
I: Ja Ja 
IP: Men det gad vi ligesom ikke fordi betjeningen var så dårlig, så vi endte med bare selv at gå ind, 
fordi de kom ikke ud og spurgte om vi kunne tænke os noget andet. Så det var bare service oplevel-
sen, maden var sådan set okay, men servicen oplevelsen omkring det  var bare virkelig virkelig 
ringe. 
I1: eeej (klap) dejligt. Det jo meget interessant synes jeg. Det viser bare hvor meget det betyder ik 
IP: jo  
I: Jo 
IP: Præcis 
I1: øhhm hvis du har, hvis du er ude med din familie et eller andet sted, for eksempel der, det kan 
også være andre steder øhm, hvad kan så stresse dig? Altså sådan det kan være alle mulige ting 
IP: øhhhm,  
I: Hvis du bare er ude med din familie et eller andet sted? 
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IP: det kan stresse mig hvis vores datter øh øh ikke er glad, hvis hun  
I: Okay 
IP: bliver sur og ikke vil sove til middag eller hvis hun græder, sådan nogle ting kan stresse mig. 
I1: okay 
IP: at hun 
I: Ja 
IP: ja, har behov for noget som vi ikke lige kan give hende i den situation vi er i.  
I: nej nej 
IP: Fordi vi ude et sted  
I: ja mhm 
IP: eller et eller andet ikke øhm. Det kan stresse mig. Øhm ellers så ved jeg faktisk ikke hvad jeg 
sådan øh 
I1: service dårlig service det stresser vel alle men? 
IP: ja, nej jeg synes det det kan stresse mig hvis hvis man, øh også sådan hvis der er virkelig mange 
mennesker, øh samlet på samme sted. Altså hvis det sådan øh, hvis der er for mange mennesker og 
der er lange køer til øh toiletterne eller madsteder og man ikke kan, netop vi har et lille barn med 
ikke, det også lige det det handler om. Man et behov for at give hende noget mad nu, eller komme 
ind på toilet. Eller finde et sted,  
I: Ja 
IP: En siddeplads, og der er bare mennesker overalt og så noget. Det kan også stresse mig.  
I: Mumler 
IP: Men igen det handler, det det der er meget udgangspunkt i at vi har et lille barn ikke. Så det 
Hendes præmisser handler meget om hendes  
I: Ja, hendes fokus  
IP: Ja præcis mhm. 
I1: ja kan jeg godt se. Ja sådan nogle lange køer,  
IP: Ja det 
I: det ja dræber bare oplevelsen. 
IP: Ja det kan det (Griner) 
I1: Øhm hvis du nu har altså en eller anden dårlig oplevelse et eller andet øh sted, hvordan vil du så 
tage hånd om det, altså vil du klage vil du give en bedømmelse af det eller noget andet? 
IP: øhhm jamen jeg er faktisk egentlig (Bliver afbrudt) 
I: Hvis du får det her? (Afbryder) 
IP: meget flittig bruger af at bruge sådan nogle bedømmelsesværktøjer både på Facebook men også 
på trustpilot og sådan nogle ting. Øhm og jeg sådan prøver at huske både at gøre det hvis jeg har 
haft en rigtig god oplevelse, men også hvis jeg har haft en rigtig dårlig oplevelse. Jeg kan øh i for-
bindelse med  
(Hendes hund kommer ind) 
I: Nå, det var en stor hund 
IP: (Griner) Ja det er vores øh, det vores lille bitte hund 
I: Ej hvor er den flot 
IP: Hej mulle 
I: Jeg har sådan en lille cavalier derhjemme. Sådan en lille bitte en 
IP: Okay der er lidt en anden størrelse (Griner) 
I: Ej hvor er den sød, nå. 
IP: Øh hun øhm, i forbindelse med den her dårlige oplevelse vi havde på den her restaurant inde i 
Ringsted, der gjorde jeg det, at jeg skrev en sådan meget øh fyldestgørende og øh og sådan øh ven-
lig men også meget konkret besked til restauranten bagefter, hvor jeg skrev til dem at jeg synes at 
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det var super super ærgeligt, vi var rigtig glade for at have fået en umiddelbart god restaurant inde i 
Ringsted, øhm men at alle de her ting ikke havde spillet Og at det var rigtig ærgerligt,  
I: Ja skal det bare have af vide (Afbryder) 
IP: Fordi det havde påvirket vores lyst til at komme igen en anden gang, og frem og tilbage (Bliver 
afbrudt) 
I: Mhm (Bekræftende) 
IP: og der fik jeg en rigtig fin besked tilbage, om at det var de selvfølgelig enormt kede af, og de 
håbede at vi havde lyst til at  give dem en chance til og øh en helt masse ting, og øh sagde de nok 
ville tage hånd om nogle konkrete sager og sådan noget ikke. 
I1: Ja 
IP: Men jeg øh jeg bruger rimelig meget det der med og øh og gå ind og skrive bedømmelser og jeg 
bruger det også den anden vej rundt rigtig ofte til at bedømme om jeg vil handle på en bestemt 
hjemmeside. Eller om jeg vil besøge en restaurant, det meget sjældent at jeg tager et nyt sted hen 
uden at havde været inde..  
I: Ja 
IP: og tjekke facebook, (Bliver afbrudt)  
I: Trustpilot (Afbryder) 
IP: Instagram, øh trustpilot, hvad det nu end er.  
I: Whatever 
IP: Øhhm, for at kunne, altså jeg bruger det i min øh i mine processer omkring, er et sted jeg vil 
tage og bruge penge. 
I1: ja 
IP: og gå ind og se hvad andre har skrevet, og hvordan, tjekke Instagram hvordan maden ser ud, ser 
det ud som et hyggeligt 
I: Mhm (Bekræftende) 
IP:..sted at spise øh… 
I: Alle de ting (Afbryder) 
IP: hvad skriver folk om det og så noget ja, det gør jeg faktisk meget. 
I1: Er er det, er det kun online du gør det, eller er det også gennem venner og bekendte, hvis du har 
mulighed for det? 
IP: Det er faktisk primært online,  
I: Primært online? (Bekræftende) 
IP: Ja 
I:  Ja okay  
IP: det er det. Selvfølgelig, bruger man også venner og bekendte hvis man, arg vi skal ind og spise 
et nyt sted i københavn.  
I: Mhm (Bekræftende) 
IP: Øhm du ved, ”i var, dig og din mand var et godt sted henne forleden dag, hvor var det i var 
henne?” eller eller andet. Men men det primært øh online altså,  af andres bedømmelser, bruger be-
dømmelser, jeg bruger. Mhm 
I1: Cool, sådan, øhhm, godt, BonBon-Land.  
IP: Mhm 
I: Og hvis du har noget at tilføje, kommer du i tanke om noget så siger du det bare. Øhm besøger 
dig og din familie øhm meget ofte forlystelsesparker? (Mumler resten af sætningen) 
IP: meget ofte vil jeg nok ikke sige,  
I: Nej 
IP: Men vi gør det med jævne mellemrum,  
I: Okay 
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IP: Og det vil nok blive oftere og oftere, det kan vi jo allerede fornemme nu, nu hvor vores datter 
bliver større, fordi indtil for meget kort tid siden, har hun jo ikke været stor nok til at måtte prøve 
noget som helst,  
I: Nej 
IP: fordi hun har været for lav ikke, man skal være 90 centimeter de fleste steder jo, for at 
I1: ja 
IP: Måtte prøve noget 
I: Ja 
IP: Øhm så det har jo ikke været så meget indtil nu men vi kan jo fornemme nu, at hun synes at det 
er enormt sjovt,  
I: Mhm 
IP: At være i for eksempel BonBon-Land 
I: Ja 
IP: og få lov at prøve ting. Så jeg kan kun forestille mig at det bliver mere fremmadrettet. 
I: Eventuel. Sådan. Mhm. Er der nogen stedet udover BonBon-Land i sådan tager hen? Knuthen-
borg? Alt mulig andet? 
IP: Øhm vi har været i Knu … altså min mand og jeg er enormt glade for alt hvad der har med dyr 
at gøre. 
I: Okay 
IP: Vi elsker zoologisk have 
I: Mhm 
IP: Knuthenborg, Givskue, alt hvad der har med sådan noget at gøre.  
I: Jajaja 
IP: Det har vi altid gjort mens vi har været kærester og været gift. Øhmm også inden vi fik børn.  
I: Mhm 
IP: Så det kommer hun helt sikkert til at opleve rigtig meget. 
I: Ja 
IP: Hun elsker at være i zoologisk have og vi skal også igen nu her om lidt ind for at se pandaer 
(Bliver afbrudt) 
I: Ind for at se pandaerne (Afbryder) 
IP: Ja.  
I: Ja 
IP: Øhm så det kommer hun helt sikkert, det er nok noget af det vi kommer til at gøre aller mest 
med hende. Øh vi har ikke været i Tivoli og på bakken og sådan noget nu igen. Fordi hun er for lille 
til at reelt få noget ud af det. 
I: Ja 
IP: Øhm og hverken tivoli eller bakken er nok sådan noget der siger os sådan vildt meget, det meget 
hyggeligt 
I: Mhm 
IP: Men 
I1: hvorfor gør det ik det? 
IP: Mmm det ved jeg ikke. Bakken har aldrig været noget jeg har, jeg har været særlig meget på, 
Tivoli har jeg i virkelig brugt ret meget da jeg var mindre med veninder og  
I: Ja 
IP: Øhm jeg havde sådan en årlig tur med min farmor i Tivoli 
I: Mmm 
IP:  Øhm men vi har mest brugt Tivoli som sådan et sted at gå ud og spise og gå til Fredagsrock 
I: Jaja 
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IP: De sidste plus 10-15 år har vi ikke brugt Tivoli som sådan forlystelsespark 
I: Nej 
IP: Men det kan jo være at det kommer  
I: Mmm 
IP: igen  
I: Mmm 
IP: nu med hende, når hun bliver større ikke 
I1: Mmm 
IP: Øhm men øh men jeg øh kunne sagtens forestille mig at BonBon-Land bliver noget vi vil gøre 
oftere  
I: Mmm 
IP: i forhold til at vi bor øh ret tæt på.  
I: Mmm 
IP: Og vi har også vores, altså min mands søster og hendes mand og deres fire børn,  
I: Mmm 
IP: Det vil sige mine, min datters fætter og kusiner de bor også lige her i området 
I: Mmm 
IP: og har alle sammen øh guldkort øh 
I: Nå 
IP: til BonBon-Land. 
I: Okay 
IP: det noget de gør ret tit.  
I: Ja 
IP: Så det kunne meget nemt også blive noget som vi ville gøre oftere med sammen med dem ikke. 
I: Mmm helt klart 
IP: Ja, så det det kunne jeg nemt forestille mig i fremtiden. 
I1: Mmm ej hvor er det godt. Altså hvis, hvis du nu havde, lå lige langt mellem Tivoli og BonBon-
Land, hvad for en ville du så vælge? (Mumler resten af sætning) 
IP: Som voksen,  
I: Mmm 
IP: Tivoli.  
I: Tivoli (Bekræftende). Ja 
IP: Der er mere stemning, der er smukkere 
I: Mmm 
IP: Der er flere blomster, der er hyggeligere at gå rundt, der er bedre spisesteder 
I: Mmm 
IP: for min datter 
I: Mmm 
IP: i hvert fald i den alder hun har nu, og lidt ældre  
I: Ja 
IP: BonBon-Land. 
I1: okay 
IP: det en mindre park, den nemmere at finde rundt, det mere sådan… børneegnede forlystelser må-
ske sådan,  
I: Mmm ja. 
IP: Hmm, ja. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men som voksen, også hvis jeg skulle prøve forlystelser… 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: Helt klart Tivoli! 
I: Okay. 
IP: Ja.  
I: Mmm (bekræftende) interessant. (kort pause) hmm… det hænger også lidt sammen med det an-
det, hvad forventer du sådan nåååår, når… hvad forventer du til en forlystelsespark inden du går 
ind? 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Altså… generelt forlystelsespark. 
IP: Øhm… 
I: Hvad forventer du? 
IP: Jeg har en forventning om at, der er øhh… der skal være pænt og ryddeligt. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP:Øhm… der skal være gode muligheder for og… altså sidde ned. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… Både i form at restauranter og spisesteder… 
I: Ja.  
IP: … men også gerne bare i form af… altså borde/bænke eller…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … sådan noget græsplæner, eller…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … altså sådan noget… øhm… 
I: Alt sådan nogle ting? Åbne arealer og… 
IP: Ja. Præcis! 
I: Ja. 
IP: Øhm… og der skal gerne være øhh… hmm… det ved jeg ikke… Hvad har jeg af forventning? 
(kort pause) Jamen det går nok meget på sådan øhh… forlystelsesparkens… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … evne til… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … ooog gøre det til et hyggeligt miljø…  
I: Okay, ja. 
IP: … altså i form af…  
I: Okay, ja. 
IP: … sådan både udsmykning… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men også i form af sådan, hvor mange mennesker er der… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og hvor meget plads er der omkring en, og…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … er der hyggeligt og være? 
I: Ja. 
IP: Øhm… sådan ja, men det er jo sådan føøø, sådan en fornemmesle… 
I: ja.  
IP: … man, man har, ikke. Øhm… 
I: Okay. 
IP: … som måske er svær at sådan…  
I: Sætte ord på? 
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IP: … gøre konkret, ikke. Øhm…  
I: Ja, men det er meget immateriel… 
IP: Ja! 
I: Deeet, det er det. 
IP: Præcis! 
I: Hmm… ja, okay. Øhm… skal vi se (kort pause) Godt! Altså hvad… Med hensyn til dine minder 
og sådan om BonBon-Land, hvaaa… hvad tænker du på, når du, når du tænker BonBon-Land, tanke 
mæssigt? 
IP: Hmm… jeg tænker pååå… sådan minde, hvis jeg skal tænke på… 
I: (mumler) 
IP: … minder.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Så tænker jeg på, at jeg altid var i BonBon-Land sammen med min mormor og morfar og min 
fætter… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … øhh… min mormor og morfar boede øhh… i Næstved og Sorø… 
I: Ja. 
IP: Øhh… hele deres liv 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… og øhh… BonBon-Land var sådan det naturlige valg for dem, hvis de skulle have børne-
børnene med ud… 
I: Okay 
IP: … og opleve noget. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… så vi havde sådan en årlig tur med både min fætter og jeg sammen… 
I: Ja 
IP: … hvor vi var i BonBon-Land med dem og hygge. 
I: Okay. 
IP: Det sådan mine minder i forhold til… og komme der som barn.  
I1: mmm(bekræftende) 
IP: ja 
I1: okay 
IP: og hvis jeg tænker på sådan Bonbon-land nu, hvad jeg forbinder med det sted,  så tænker jeg på 
øhh.. så tænker jeg nok lidt på BonBon-Land som det jeg kan huske det som.  
I1: okay(bekræftende) 
De havde den der slikpinde værksted... 
I1: mmm(bekræftende) 
IP: Øhh som jo nu er lukket, øh, 
I1: ja ja(bekræftende) 
IP:hvor man kunne gå ind og lave sin egen slikkepinde  
I1: ja(bekræftende) 
IP:og øhh  
I1: bare tal videre 
IP: ja 
*Lyd bliver afbrudt da der bliver lagt et stykke tøj ovenpå mikrofon* 
IP: og.. 
*Lyd bliver afbrudt da der bliver lagt et stykke tøj ovenpå mikrofon* 
IP:sådan jeg havde været der sidst… 
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I1: mmm(bekræftende) 
IP: øhm og der var helt klart en følelse af sådan at stedet var blevet meget nedslidt 
I1: mmm(bekræftende) 
IP: øhm 
I1: 100 procent 
IP:det var ikke lige så prængende eller 
I1: ikkehelt det samme vel?(afbrydende) 
IP: eller sprudlende øh, som jeg huskede det som 
I1: mmm(bekræftende) 
IP: Så jeg tror minde minder er meget forbundet med det, det var 
I1: okay 
IP: og ikke så meget, som sådan det det er nu 
I1: som det er nu(gentagende) mmm(bekræftende) 
IP: mmm(bekræftende), ja 
I1: mmm(bekræftende) godt der var fordi jeg, indså lige jeg skal lige have noget internet, fordi... 
IP:mmm(bekræftende) 
I1: jeg skal lige vise dig noget.. 
IP:mmm(bekræftende) 
I1: godt så skal vi 
IP:mmm(bekræftende) 
I1: se her engang… så gør vi lige sådan noget hurtigt 
IP:mmm(bekræftende) 
I1: og sprøgsmålet det var øhhh 
IP:mmm(bekræftende) 
I1: hvilke associationer... eller hvad tænker du på… øhh når jeg sætter den her gamle reklame fra 
BonBon-Land? 
IP: Ja! 
I1: og den her… 
REKLAME VISES 
IP: Ja, jeg lægger mærke til, at jeg kan huske reklamnen 
I1: ja? 
IP:jeg ved ikke hvad årstal den er fra, men jeg føler.. 
I1: Den er fra 93’ 
IP: jeg kender den… ja der var jeg, øh, jeg er fra 88’ ikk 
I1: mmm(bekræftende) 
IP: ja, så der var jeg fem, så det passer meget godt… 
I1:(griner) 
IP:jeg husker øh, jeg føler jeg husker den som 
I1: mmm(bekræftende) 
IP: ja jeg var lille, øh 
I1: ja(bekræftende) 
IP: øh ja, helt klart 
I1: mmm(bekræftende), mmm(bekræftende) 
I1: godt så, der var lige spørgsmål igen?(rømmer sig) mmm  Hvad associere du den der reklame 
med i forhold til i dag? altså øhh 
IP: øhm… (tænkende) 
I1: noget tydeligt i øh den der, ligesom deres sjæl, eller identitet der ligesom.. 
IP: ja!  
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I1:har ændret sig? noget andet de viser af? 
IP: ja måske, altså  jeg tror at jeg, at reklamen der er meget forbundet med, altså den passer godt  til 
de minder jeg har om Bonbon-Land fra var lille… 
I: mmm(bekræftende) 
IP: jeg husker det som et sted, der bare var, øh altså altså kæmpe stort og øh, 
I: mmm(bekræftende) 
IP:massere af forlystelser, og øh man kan sige,  det er jo som det altid har været, på den måde har 
de jo ik ændret på parken,  
I: mmm(bekræftende) 
IP:men jeg synes det nu bæger preg af mere, øh,  at det bare er som det er,  
I: mmm(bekræftende) 
IP:og der bliver ikke gjort så meget nyt der.. 
I: nej(bekræftende) 
IP:og der bliver ikke vedligeholdt, måske.. 
I: nej(bekræftende) 
 IP:som der burde... 
I: mmm(bekræftende) 
IP: men jeg tror det også er meget sådan en voksen ting, jeg tror ikke børnene ser det, på den måde.  
I: nej(bekræftende) 
IP: øhm men jeg tror som voksen, når man har været der og øh vokset op med bonbonland,   
I: ja 
IP:så, så kan man godt se forskel,  
I: mmm(bekræftende) 
IP øhm, ja… at at mange af tingene 
I: så lægger man mærke til det? 
IP: vi var oppe i de der vogne, øhm hvad hedder den, øh 
I:mågeklatten 
IP: mågeklatten eller sådan et eller andet  
I: ja 
Ip: der kører oppe på den der bane og mange af vognene er helt, du ved rustne 
I: ja øh 
IP: altså det er sådan… Det i hvert fald ikke det jeg huske fra jeg var barn,  
I: nej? 
IP:men spørgsmålet er selvfølgelig også, om jeg så, nogle af de der ting, da jeg var barn, ikk 
I: jo 
IP: for det jer jeg ikke 
I: ja 
IP: min egen datter, eller hendes fætre eller kusiner der er alder, sådan seks til ti år, jeg tror ikke de 
ser det heller, 
I: nej 
IP: de ser bare forlystelserne, og der er sjovt 
I: mmm(bekræftende) 
IP: og øh legeland, ikk 
I: mmm(bekræftende) 
IP: øh ja 
 
I: Cool, hmm… godt! Ja, du svarede lidt på mit spørgsmål: Hvordan husker du BonBon-Land fra 
dengang, ikke? 
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IP: Mmm (bekræftende) 
I: Så det jo… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … perfekt! (kort pause) Øhm… men så til sådan noget med sæsonkort. Har du så prøvet at eje et 
sæsonkort til BonBon-Land? Hvis “Ja” hvilket? Hvis “Ja” hvorfor? 
IP: Øhm… Nej! Jeg har aldrig personligt haft øhh… sæsonkort dertil. 
I: Okay.  
IP: Øhm… jeg ved ikke, om det fandtes dengang jeg var lille. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… det var i hvert fald ikke noget jeg, jeg kan huske jeg havde. 
I: Nej.  
IP: Øhm… og jeeeeg har heller aldrig været i BonBon-Land øhh… sådan noget altså… tre gange i 
sommerferien ooog altså…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det har altid været sådan en årlig ting…  
I: Okay. 
IP: … jeg gjorde, jeg var med min… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … mormor og morfar. 
I: Ja. 
IP: Øhh måske en enkelt gang udover dét, men, men altså ellers så var det. Det var sådan én gang 
om året. Så var det man gjorde. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… men min mand og jeg har faktisk så sent som her i påskeferien talt om, at når vores datter 
bliver LIDT større, så skal vi måske til at have årskort dertil.  
I: Okay. 
IP: Også fordi… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … vi nu er flyttet herned til Ringsted og bor relativt tæt derpå…   
I: Mmm (bekræftende) Mmm! (bekræftende) 
IP: … så det ville være nemt øhh… og hurtig aktivitet… 
I: Ja.  
IP: … og lige køre derud og være i nogle timer med hende, ikke. Øhm… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja.  
I: Cool (kort pause). Så det simpelthen, fordi det er nemmere og I kan spare nogle, I så kan spare 
nogle penge, eller hva? 
IP: Ja. Altså jeg tror… 
I: Hva, hva…  
IP: … hvis vi boede, hvis vi boede en time væk fra BonBon-Land… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … så ville det ikke være noget, hvor vi overvejede et årsk… altså jeg… 
I: Nej. 
IP: … jeg tænker meget på det, som… jeg, som jeg har det lige nu er BonBon-Land ikke sådan SÅ 
fantasti, for mig at se.  
I: Mmm (bekræftende) okay.  
IP: MEN fordi vi bor så tæt på, og vi har noget familie, som har årskort og… 
I: Mmm (bekræftende) 
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IP: … som besøger det ret tit… så ville det være… en logisk ting for os, også at have… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … fordi vi nemt følges med dem, og…  
I: Præcis.  
IP: … min datter og, ooog øhh… hendes fætre og kusiner kunne have nogle sjove timer og lege 
sammen derude og det ville være sådan en… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … nem familieaktivitet, som jo så ville i gåseøjne være “gratis”, hvis man havde årskort… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Så kunne man nemt lige hurtigt tage derud. 
I: Jaja. 
IP: Hvis der var en dag, hvor man sagde Åhh vi ved ikke, hvad vi skal lave. 
I: Åhh vi ved ikke, hvad vi skal lave.  
IP: Vi tager sgu lige ud i BonBon-Land, ikke. 
I: (griner) ja.  
IP: Altså ja. Øhh…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja. Så, så på den… med dét in mente tror jeg, at det er noget vi kommer til måske og have. 
I: Okay. 
IP: Øhm… måske ikke lige nu, men om et års tid eller to.  
I: Okay. 
IP: Ja.  
I: Mmm (bekræftende) godt! Og så står der her, hvis “nej”, hvorfor ikke? Altså, hvad kunne lige-
som få dig til at købe et sæsonkort?  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Øhm…  
IP: Men, men altså som sagt… 
I: Jaaa… 
IP: … altså vi har det ikke nu, men, men det TROR jeg, vi kommer til og få. 
I: Ja. 
IP: Øhh… men det meget baseret på, at vi bor TÆT på det nu… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og at vi har nogle… øhm… meget åbenlyse muligheder for at gøre brug af det sammen med 
noget familie, og på den måde få… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … nogle oplevelser ud af det. 
I: Okay. Så det kræver først og fremmest, at I har nogle børn…  
IP: Ja.  
I: … og så nogle… forældre… svigerforældre… et eller andet… 
IP: Ja. 
I: … der kan tage ud med dem? 
IP: Ja, ja jeg tænker at det sådan… det spiller en stor rolle i hvert fald, at vi har øhh… fire øhh.. 
børn i vores familie, som bruger det ret tit… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og som det ville være… altså vores datter ville elske og være derude sammen med dem, 
øhm… 
I: Ja.  
IP: … det spiller en stor rolle i, at vi nok tænker at… 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: … at vi… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … kommer til at bruge det mere, end vi gør det nu. 
I: Mmm (bekræftende) men hvad er det sådan, der tager det første initiativ? Er det dig, der tager 
den, eller er det dem, der tager den, eller er det sådan lidt all around, eller er det børnene? 
IP: Hmm…  
I: De ser en reklame eller noget? 
IP: Men, man kan sige. Det er jo nok os, der tager initiativet til at vi skal derud sammen, fordi de 
bruger det allerede, og det har de gjort… 
I: Nånå 
IP: … i nogle år nu.  
I: Okay. 
IP: De har haft årskort de sidste… tre-fire år… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og har flittigt brugt det, fordi…  
I: Ja.  
IP: … de bor endnu tættere på BonBon-Land, end vi gør. De har måske et kvarters bilkørsel. Højst! 
I: Hold da op.  
IP: Så de bruger det rigtig tit.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… så det kommer til at være MIT initiativ og sige, nu er vores datter så stor, at… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … hun reelt godt må prøve nogle forskellige ting derude… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … lidt mere end hun må NU…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … så nu kunne det give mening også at købe et årskort til hende, og os an… til os voksne, og så 
øhh… kunne man tage derud sammen, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm…  
I: Cool. 
IP: Ja.  
I: Hvorfor… var det dine svigerforældre, ikke? Var det ikke? 
IP: Øhh… det er min svigerinde… 
I: Svigerinde! 
IP: … og hendes mand. Ja. 
I: Okay, ja. Hvordan kan det, hvorfor har de øhh… kort? Har de selv… de havde selv børn? 
IP: Ja, de har FIRE børn… 
I: Nååår ja. Det er rigtigt! 
IP: … i alderen seks til ti år.  
I: Ja.  
IP: Såå øhm… ja. 
I: Ja. Det er jo lidt oplagt. 
IP: Ja (griner). 
I: Godt. Perfekt. Øhmm… kender du til de der fordele, der er ved at have et guldkort til BonBon-
Land? Der står på hjemmesiden… 
IP: Jeg ved ikke om jeg kender til alle fordelene… 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 68 

I: Nej 
IP: … jeg ved, at man kan få gratis parkering, og man kan få 20 procent på mad og drikke… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og at man på UDVALGTE dage vist kan få en gæst med ind på sit guldkort. 
I: Mmm (bekræftende) Okay. 
IP: Det er i hvert fald det jeg kender til. Og så gratis entre selvfølgelig, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) jov. 
IP: Men hvis der er flere fordele end det, så tror jeg ikke jeg kender dem.  
I: Okay.  
IP: Hmm… 
I: Jeg vil sige der, der er RET mange faktisk… 
IP: Okay. Når, jamen øhh... 
I: Ja. 
IP: Det er dem jeg kender til… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … i hvert fald. 
I: Okay, cool. Øhm… Hvis der nu var flere TYDELIGE, helt tydelige fordele… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Øhm… hvad skulle de fordele så være, altså skulle det være uden- eller inden for parken? Som 
kunne være en større pull factor. Altså eller en større… 
IP: Hmmmmmm… ja. (kort pause) Jeg tror godt jeg ku… se en fordel i at øhh… Guldkortet gav ad-
gang eller rabat til andre steder, altså… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … som ikke handlede om BonBon-Land, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) Jov. 
IP: Øhm… men det kommer jo meget an på, hvad det er for nogle steder, ikke.  
I: Jojov 
IP: Det kommer jo an på, altså…  
I: Ja. 
IP: Det kommer an på, om det er nogle steder man, man bruger… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … eller havde tænkt sig at bruge, ikke. 
I: Jov 
IP: Øhm… men sådan i forhold til fordele I parken, der tænker jeg at den gratis parkering og tilbud 
på mad og drikke… dækker meget godt ind… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … hvad man har BEHOV for, når man er der. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… ja. Også fordi, det er jo DYRT at spise i forlystelsesparker, ikke.  
I: (griner) ja, ja det er det jo. 
IP: Altså bare hvis du skal have en… altså det ved jeg ikke, eeeeen, altså en Fransk Hotdog… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og en cola, ikke, så koster det sikkert… 
I: 40…  
IP: … ja.  
I: … 70 kroner eller et eller andet helt sindssygt. 
IP: Ja præcis, ikke. Så jeg tænker særligt dén del… og så den gratis parkering. Det, det, det sådan… 
det dækker meget godt ind… 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 69 

I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det jeg forestiller mig ville være MIT behov…   
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … når vi var afsted, Øhm, ja…  
I: Okay, Mmm (bekræftende) hvad så, hvis man havde nogle, nogle forskellige ja… nogle flere til-
tag inde i parken, for eksempel noget… det ved jeg ikke… noget slikland man kunne få lidt rabat til 
eller…. 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: (kort pause) ja, alle sådan nogle små tiltag, ville det gøre noget? Det ville det nok godt… 
IP: Ja! Det, det, det kunne da godt være. Altså… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… du tænker på hvis der var nogle ting, som man kun havde adgang til, hvis man havde… 
I: Ja! 
IP: … guldkort? Eller hvad? 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja! Det kunne det da helt sikkert godt… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … altså fordi øhh… lige nu der tror jeg ikke, at det ville være noget som min datter selv reage-
rede på…  
I: Hmm…  
IP: … at det vil jeg gerne det der, eller altså sådan… men, men øhh… om bare nogle få år, når hun 
øhh… starter i skole eller sådan et eller andet, så vil hun jo selv godt kunne øhh…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … opfange at Hov det der vil jeg også gerne… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … eller et eller andet, ikke. 
I: Ja.  
IP: Altså, øhm… så der kunne det da godt være et incitament, hvis der var nogle andre ting… 
I: Ja. 
IP: … som man fik med eller sådan, ja. 
I: Ja. Fordi, så vidt jeg husker, så er det både Knuthenborg og Tivoli. Det har øhh… ja. De har 
nogle fordele ved også at… 
IP: Ja. 
I: … Den Blå Planet, og sådan nogle andre forlystelsesparker… 
IP: Okay. 
I: … rundt i Europa… 
IP: Ja. 
I: … som de er en del af, så du kan faktisk komme gratis ind… 
IP: Når okay. 
I: Øhm… ja, og så nogle forskellige ting, ikke. 
IP: Ja.  
I: Så, hvis, hvis der nu nogle, nogle af de her fordele… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … det kan være alle mulige tiltag for eksempel øhh…  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Ville du så være villig til at betale mere for det? … hvis der var flere af de her fordele? 
IP: (kort pause) Nej. Det tror jeg faktisk ikke…  
I: Nej. 
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IP: … øhh…  
I: Okay. 
IP: Jeg synes, at guldkort-prisen, som den er nu, på de der 389,- …  
I: Ja? 
IP: … hmm… den synes jeg er passende i forhold til at… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det formentligt tjener sig ind anden gang man er afsted.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Hvis man regner parkering… 
I: Ja. 
IP: … og at man også skal have noget at spise og en is ooog… alt det der med…  
I: Alt sådan nogle ting. 
IP: … så, så, såååå øh… så tror jeg det ville komme til at betale sig ind anden gang man var afsted, 
ikke. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… måske sådan lige knapt, men alligevel. Det, det synes jeg er sådan øhh… umiddelbart 
meget passende. Jeg tror ikke…  
I: Okay. 
IP: … jeg ville værer villig til at give mere end 400,- 
I: Okay. 
IP: Nej. 
I: Ja. Øh, hvad, hvad sådan helt konkret skulle der være i BonBon-Land eller fordele, for, for du 
kunne betale mere for det? Hvad skal der, hvad er det, der mangler? Ved det er sådan lidt svært at 
svare på, ikke, men.  
IP: Jov. Øhm…  
I: Er det, er det parken, er det temaet, skal de lave noget helt andet, eller er det…  
IP: Jeg tror, jeg tror ikke, at jeg synes, at BonBon-Lands sådan samlede tilbud… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … øhm… gør at jeeeeg, at jeg ville kommer til at bruge kortet som… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså jeg tror ikke det er fordi det kommer til at være noget vi, heller ikke på sigt, ville bruge, 
altså… Jeg tror ikke, at vi ville komme ti gange om året, vel. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… som det er NU.  
I: Nej nej. 
IP: Altså jeg tror jeg synes, at parkens størrelse, men også sådan øh… udbuddet af… altså forlystel-
ser, men også udbuddet af for eksempel madsteder. Det er meget sådan… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det samme. Det er meget… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … sådan øhh… Det er måske ikke så mange øhh… sådan voksen-alternativer inden for mad. 
Det er meget, det kører meget i sådan pomfritter… 
I: Ja. 
IP: … cola, pizza… 
I: Ja ja.  
IP: … burger! Og det er selvfølgelig også rigtig fint, og det er det de fleste børn gerne vil have… 
I: Ja ja. 
IP: … og, og det er fint, at være i sommerferien, og sådan nogle ting, men… 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men øhh… det kunne være fedt, hvis der var et sted, hvor man kunne frisklavet bagels… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … eller… sådan noget! 
I: Ja.  
IP: Altså… 
I: Streetfood, madmarked? 
IP: For eksempel, sådan noget! 
I: Alt sådan nogle ting. 
IP: Det ville… 
I: ja. 
IP: … helt klart, som voksen, gøre det mere attraktivt og være afsted, synes jeg. Øhm… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men om…  
I: Spændende!  
IP: … det ville gøre, at… jeg ville give MERE for årskortet? Det tvivler jeg på, faktisk. 
I: Okay. Ja, ja, for et er at sige Ej men det er attraktivt.  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … noget andet er så også bare at gøre det, ikke. 
IP: Jov præcis.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm…  
I: Interessant, ja. 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Er der mere, der sådan mangler til voksne, egentlig? Tænker ikke kun på, på, på børnenes be-
hov… 
IP: Altså jeg synes helt… 
I: … tænker også på jer selv… 
IP: … altså jeg synes der øhh… der mangler noget, der gør det (kort pause) attraktivt for de voksne. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: En Baresso, coffee house… 
I: Mmm (bekræftende) Mocca house, eller hvad den hedder. 
IP: … et eller andet. I den stil, eller… 
I: Ja. 
IP: … Øhm… eller et sådan øhh… det ved jeg ikke… voksenvenligt… 
I: Område? 
IP: … område… 
I: Ja.  
IP: …  med måske øhh… noget andet end de der hårde borde/bænke… 
I: (griner) 
IP: … nogle lidt mere sådan… altså… 
I: Lounge?  
IP: … Liggestole eller… altså et eller andet, som gør at… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … når ens børn er så store, at de ikke vil have en med rundt i parken. De spæner bare afsted 
og…  
I: Ja, ja, ja, ja, ja 
IP: … prøver alt muligt, at man så reelt kan få nogle timer til at gå der… 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: … uden af man skal sidde på en græsplæne eller… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … på en eller anden bord/bænke sæt, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså øhm… ja.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og det er måske der, hvor jeg nogen gange synes, at det har Tivoli i et altså… det er derfor… 
I: Lige præcis 
IP: … at jeg ville vælge det, som voksen, ikke. 
I: Lige præcis. 
IP: For det har Tivoli… 
I: Ja. 
IP: … i lidt større omfang. De har restauranter eller cafeer i nogle lidt andre genre. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: De har mange forskellige siddesteder, og lidt sådan… smukkere omgivelser også, ikke. 
I: Mmm (bekræftende) Ja. 
IP: Øhm… ja.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og, og, og der er BonBon-Land mere… 
I: Utrolig interessant. 
IP: … sådan, synes jeg, udelukkende henvendt til børn. 
I: Ja. 
IP: Og dét jo også fair nok. Det slår de sig jo også an på.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: De slår sig ikke AN på at være en voksenpark 
I: Nej nej. 
IP: Men, men man kan sige… ni ud af ti børn har jo forældre med… 
I: Ja. 
IP: … når de kommer (griner) 
I: Ja. Hvis ikke to af dem, ikke? 
IP: Jov, præcis, ikke! Såå øhh… så på en eller anden måde så følger vi jo ligesom med, ikke. 
I: Ja. 
IP: Og det er jo de voksne, der skal synes, at det er en god idé at tage afsted, ikke… 
I: Jov 
IP: … for ellers så…  
I: Lige præcis. 
IP: Ja.  
I: Så, nu tænker jeg lidt højt… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … men hvis man nu kunne… tage nogle af de oplevelsestilbud, der er inde i Tivoli…  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … implementere dem LIDT inde i, i… BonBon-Land…  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … Så kunne det godt være mere drivkraft for at få dig til at betale en lille smule mere for et guld-
kort? 
IP: Ja. 
I: Kunne man ikke argumentere for det? 
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IP: Ja, det kunne det godt. 
I: Ja.  
IP: Ja, hvis det sådan samlede tilbud var lidt mere sådan… voksenvenligt. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja, så kunne det godt være, at… 
I: Ja. 
IP: … ja. det skulle, det skulle nok være i den retning, for at det sådan øhm…  
I: I kunne… I ville betale mere for det? 
IP: Ja.  
I: Okay. 
IP: Fordi, som det er nu, der tror jeg, at jeg tænker på en tur i BonBon-Land. Det er ikke noget 
som… jeg ville gide bruge en HEL dag på. Altså, det det det ville være fint i nogle timer og sådan 
nogle ting…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men, men, men jeg kunne ikke være der fra parken åbner til den lukkede. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Fordi (kort pause) der… der ikke øhh… de er ikke rart nok… 
I: Nej. 
IP: … sådan rent sådan pleasure agtigt… 
I: ja. pleasurer, ja. 
IP: Altså for voksne at være. 
I: Okay. 
IP: Øhh… der er ikke god nok mad… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … der er ikke god nok kaffe. Der er ikke gode nok steder og sidde… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Når nu man ikke skal rende rundt i røven...  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ... på sit barn… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … hele tiden altså 
I: ja 
IP: Fordi altså 
*Afbryder hinanden så man ikke kan høre hvad der bliver sagt* 
IP: Så er de jo bare sendt afsted ikke, og sidder de voksne bare og venter 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og det er jo også fint nok, men øhm men der mangler måske lidt sådan øhm for at gøre det… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...til en rigtig god oplevelse 
I: Det kan jeg godt f… hold kæft det er interessant det er helt vildt, øhm, nu skal jeg lige huske hvad 
jeg skulle sige… Så det faktisk, hvis det er nogle bedre faciliteter og bedre oplevelser for voskne… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: ... Så ville det faktisk få jer til at bruge længere tid i parken… 
IP: Ja! 
I … er det rigtigt forstået?  
IP: Ja 100%, 100% 
I: Ja okay.  
IP: Det, den, den føler jeg mig rigtig overbevist om.  
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I: Mmm (bekræftende), er der noget som BonBon-Land kan gøre for at lette jeres, altså, stressfak-
tor, altså, f.eks. kunne man lave, det lyder måske lidt overdrevet, men lave en gps på børnene så 
man kunne finde dem i parken, eller et eller andet? Som gør at I måske kan slappe af, eller? Jeg ved 
ikke. 
IP: Mange af de gange vi har været der, har det været okay i forhold til stressfaktor… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...jeg synes øhh, der var fine, øhh, altså vores datter bruger stadig ble ikke, øhh, jeg synes der 
var fine… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … sådan pusleområder... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...øhh og der var ikke sådan kø til det, og, og der var ikke sådan for mange mennesker…  
I: Okay (bekræftende) 
IP: … men det er også mange år siden jeg har været der en lørdag i sommerferie… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … Så hvordan der er der på det tidspunkt…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ... kan jeg ikke sige noget om… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...men jeg synes ikke de sidste par gange at vi har været der, at det har været så slemt, med så-
dan 1000 mennesker… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ... og ikke kunnet sidde nogle steder… 
I: Nej, nej, nej (bekræftende)  
IP: ...lige den del har faktisk været okay.  
I: Mmm (bekræftende) Godt… nu har vi, vi har siddet og talt lidt om et tiltag man kunne gøre… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … så vi har tænkt på bare at lave en omstrukturering af det der familiekort… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: ... øhm, forklaringen det er, et familiekort er et årskort der kan samle flere på et kort… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … jo flere der er på et kort jo større rabat vil det give per person… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: ...så man bare fået ét kort, ikke? 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Øhmm, kortet kan inkludere op til 8 personer med billede registrering, kortet kan ligesom, ja, det 
etablerede kort indeholder en masse rabatter, både til i parken, og oplevelser uden for parken… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … øhm, derudover vil der også være mulighed for at have kortet liggende på appen, så det altid er 
ved hånden.  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Så istedet for at have 8 kort… 
IP: Ja! 
I: ...Så har du et personligt kort… 
IP: Ja. 
I: ...hvor du kan taste fra og til… 
IP: Ja.  
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I: ...øhmmm, ville det kunne få dig til at betale mere for et familiekort? Det står der her (refererer til 
interviewguiden) det er meget up-front men. 
IP: Altså nemheden ved at alt var samlet på et kort… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...hvis det kun var det vi snakker om så ville jeg ikke ville betale mere for det… 
I: Okay, ja (bekræftende) 
IP: … hvis det kun var den nemhed… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … istedet for man skulle have 3 kort så skulle man kun have et familiekort… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men jeg synes at selve ideen om at samle det… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … er …  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … rigtig, og den, den synes jeg helt klart at de med tiden skulle udvikle… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … øhhh, vi sad faktisk og snakkede om det så sent som i går… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … da vi kører hjem i bilen og vi snakker om, øh netop sad og havde en vurdering af om vi 
skulle have de her guldkort i år… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … eller om hun stadig er for lille til det… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og så siger min mand blandt andet noget med at, jamen har de ikke ligesom i Tivoli, noget 
med sådan at det gælder til kortindehaveren… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og en… 
I: ledsager 
IP: … ledsager… 
I: Ja 
IP: … ja! Og at det undersøger vi så, og nej. Det har de ikke. Altså det gælder til en person, og så 
skal alle ligesom have et kort.  
I: Ja (bekræftende) 
IP: Jeg synes helt klart at det ville gøre det nemmere…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … for besøget, altså for familien, hvis de der årskort på en eller anden måde, hvis der var et fa-
miliekort… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … eller et eller andet hvor man måske kunne sige jamen det er, altså det gælder til begge foræl-
dre og altså der kan være to mennesker på det her kort… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … helt klart… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … Det synes jeg kunne være mega praktisk. 
I: Ja det synes jeg også 
*Mumlen og usammenhængende snak* 
IP: Det synes jeg helt klart ville øge fleksibiliteten. Hvis nu der fandtes et guldkort som galdt til et 
barn plus en voksen, altså… 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...så vores barn kunne komme ind på det kort og altid have en voksen med, men uden at det var 
navne bestemt, så nogle gange kunne min mand tage med og nogle gange kunne jeg tage med... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det ville jeg godt betale mere for og have den fleksibilitet i at det… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … ikke var låst fast til enten ham eller mig... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men at vi selv kunne beslutte hvilken voksen der tager med. 
I: Mmm (bekræftende) 
I: Rigtig interresant. Ja jeg har også set nogen der har lavet det der “fyld din bil op kort” eller...  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … det minder lidt om det… 
IP: Ja (bekræftende)  
I: ... det her med fleksibilitet 
IP: Ja præcis, jeg tror mange mennesker ville betale… ville gerne betale lidt mere for fleksibiliteten. 
I: Okay. 
IP: Og det, det tror jeg. 
I: Mmm (bekræftende) 
I: Ja det kunne vi jo godt antage. Ejj det er så fantastisk det der, hold kæft jeg har fået mange gode. 
IP: Når men det er jo godt. 
I: Det er virkelig godt.  
I: Jeg har ikke sådan mere spørgsmål... 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … så skulle vi mere uddybe nogle af dem, ikke?  
IP: Jo men det, det, du skal endelig bare spørge ind hvis der er noget, noget mere... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … I gerne vil vide eller noget du ikke føler... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … I helt har fået svar på… 
I: Mmm (bekræftende) 
I: Ja, jo 
IP: ...eller. 
I: Øhmmm, hmmm, jeg gad godt lige at spørge lidt ind til, øhmmmm, jo, hvilket af sådan BonBon-
Lands forlystelser er din foretrukne… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … og hvorfor?  
IP: Øhhmmmm, lige nu er det jo sådan måske meget de der lidt øhh til små børn... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...fordi det er dem min datter må prøve... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...Man skal jo være 90 cm, ikke, og det er hun kun lige akkurat over… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...Øhm så det er jo sådan, hun elsker den der, hvad hedder den, blæksprutten?  
I: Mmm, ja (bekræftende) 
IP: Den er sådan lilla der drejer rundt, øhh og hun kan vildt gode lide vandrotten, nej hedder den 
det?  
I: Mmm (usikker) 
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IP: Det den der hvor man ligesom sejler rundt i sådan en træstamme… 
I: Det er øhhh 
IP: … og kigger på nogle forskellige figurer… 
I: Det er søløven. 
IP: ...undervejs… 
I: Tror jeg den hedder. 
IP: Søløven, ja!  
I: Ja (bekræftende) 
IP: Den kan hun godt lide… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...øhm ja, så de der sådan lidt mere, hundeprutten elsker hun... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...selvom den er måske ikke til helt små børn, men øhm, så det er jo meget sådan i den genre… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...som vi ligesom øhh prøver lige nu ikke, hvad hedder den også den hvor det er sådan nogle he-
ste, hestepæreren hedder den vist… 
I: Orrgggg (undrende)  
IP: ...det er sådan nogle heste hvor sådan går sådan lidt op og ned...  
I: Jajajajaja (bekræftende)  
IP: … og så kører de rundt… 
I: Jajajajaja (bekræftende)  
IP: … på sådan en bane, ikke?  
I: Jo (bekræftende), den kan jeg godt huske. 
IP: Det er meget sådan i den retning, øhmmm, hvor at, øhh, altså min mand og jeg glæder os til hun 
tør prøve de der sådan lidt vildere forlystelser, ikke… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ..som vi måske også synes er lidt sjovere… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … øhmm f.eks. hvad hedder den, vandrotten? Det er den der hvor man ligesom sejler op… 
I: Ja (bekræftende) 
IP: … og så… 
I: Sejler op og så kører den ned. (Afbryder direkte) 
IP: Ja præcis, og laver et stort splask jo ikke... 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ...sådan noget synes vi måske er lidt sjovere, min mand han kan vildt godt lide den der Svend 
sving… 
I: Svend svingarm (afbryder direkte) 
IP: ...arm. Ja. Øhh så den skal hun jo være noget større før hun må prøve… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … jo ikke. Men øhm, ja, men øhh lige nu der er det sådan meget de der lidt stille og rolige… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … forlystelser som vi bruger mest. 
I: Ja. Cool. Øhmmm, der står også her (refererer til interviewguiden) hvad er din motivation for at 
tage i BonBon-Land frem for andre fritidstilbud? 
IP: Hmmm. 
I: Tænker f.eks. Knuthenborg eller nogle andre ting, er det det her afslapning… 
IP: Altså, øhmmm, i virkeligheden handler det nok mest om lokation, altså at vi bor tættest på Bon-
Bon-Land. 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: Hvis vi boede, hvis BonBon-Land var en time væk og der var kun 20 minutter til Sommerland 
Sjælland… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: ... så ville vi nok bruge Sommerland Sjælland, altså hve…. 
I: Okay (undrende)  
IP: ...rken min mand eller jeg har så tæt et forhold til BonBon-land at vi ville rejse sådan for det.  
I: Okay.  
IP: Så ville det måske være en årlig ting… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … sådan èn gang om året i sommerferien eller et eller andet så kører vi til BonBon-land… 
I: Jaja (bekræftende) 
IP: … men det ville ikke så tror jeg ikke hvis vi boede en time væk eller halvanden time væk for 
BonBon-Land, så tror jeg ikke… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … at et guldkort for eksempel ville blive noget vi investerede i.  
I: Okay. Ja.  
 
IP: … eller øhh… ja. Det tror jeg ikke.  
I: Nej. 
IP: … fordi SÅ (kort pause) såååå øhh… fed en oplev, fed en forlystelsespark synes JEG person-
ligt… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … ikke at BonBon-Land er længere… 
I: Nej. 
IP: Jeg synes den virker… slidt!  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Jeg synes… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … figurerne er sådan lidt… 
I: Sådan lidt…  
IP: … outdated… og det virker ikke som om, at der sådan bliver vedligeholdt så meget.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: De sidste par gange vi har været der, har der været… altså visne blomster i mange blomsterkum-
mer, og, og… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det sådan… helhedsoplevelsen er måske sådan lidt øhh…  
I: (Mumler noget) 50.37 
IP: Ja. Altså der bliver måske ikke gjort så meget for og, og gøre det til…  
I: Det fedeste i verden? 
IP: Nej… 
I: Jah… 
IP: Altså… øhm…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men det er jo også sådan en voksenoplevelse af det, ikke, altså…  
I: Jov det er rigtigt, korrekt. 
IP: For jeg tror ikke, at…  
I: … det er meget individuelt.  
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IP: … min datter, hun ser noget af det der, vel.  
I: Mh mh (Et bekræftende nej)  
IP: Hun synes jo det er lige sjovt, lige meget, hvordan det ser ud, ikke, altså…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men det er jo også os, der skal betale, kan man jo sige  
(begge griner) 
I: Ja, lige præcis 
IP: Det er jo de voksne, der træffer beslutningen, ikke, så… 
I: Jov. Ja… så der skal være noget for begge parter?  
IP: Ja.  
I: Og ikke kun børn? 
IP: Ja, helt klart.  
I: Mmm (bekræftende) Har du været i LegoLand før? 
IP: Ja.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det er… altså… jeg har ikke været der siden jeg var barn.  
I: Nej.  
IP: Øhm… og DET kommer vi helt sikkert til at skulle med vores datter, når hun bliver lidt større. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… jeg synes hun er for lille NU, altså hun er kun… hun leger LIDT med Lego Duplo, men 
ikke så meget… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… men det kommer vi helt sikkert til at skulle, men det vil nok også blive sådan en… jeg 
tror ikke tit, vi kommer til at være i LegoLand en gang om året… 
I: Ja. 
IP: Altså det kommer til at være mindre end det… 
I: Ja.  
IP: Altså en gang hvert andet år måske… 
I: Ja.  
IP: … altså. 
I: Ja okay. 
IP: Og det jo, handler også om rejsetiden, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP … altså…  
I: Jov. 
IP: Køre til Billund det tager alligevel… en hel dag herfra, ikke. 
I: Mmm (bekræftende) Ja, det er lidt lang tid 
IP: Ja. 
I: Det er det. (kort pause) Hmm… 
IP: Ja.  
I: Hvad er det sådan LegoLand de øhh… Hvad er det I LegoLand, der gør at du gerne vil… måske 
betale mere og så køre noget længere?  
IP: I virkeligheden er det nok… 
I: Er deeet… æstetikken og…  
IP: … meget nostalgi. 
I: Nostalgi? 
IP: Ja! Det tror jeg (griner) 
I: Ja.   
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IP: Deeeet, det handler nok også om øhh… sådan øh… at man husker det fra sin egen barndom… 
I: Ja. 
IP: … og Lego er sådan et universelt legetøj, som… 
I: Mmm (bekræftende) alle kan… 
IP: … ALTID vil fungere og… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … øhh det Duplo jeg legede med, da jeg var lille, det leger min datter med nu… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … uden overhoved, at der er sket nogle forandringer af det. Det er bare det samme, og… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og det er stadig LIGE så godt, som det var for 30 år siden, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) Jov! 
IP: Øhh… så det nok meget sådan en, man vil gerne vise hende fascinationen af, at være i Lego-
Land. Alle de der ting… 
I: Man vil gerne give det videre.  
IP: … der er bygget af Lego… 
I: Ja. 
IP: … og, og alt det der, ikke.  
I: Jov. 
IP: Øhm… ja.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Jeg kan ikke vurdere, om LegoLand, som park er… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … en bedre oplevelse end BonBon-Land… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … fordi jeg har ikke været der de sidste…  
I: Nej okay! 
IP: … Jeg har ikke været der I HVERT FALD i tyve år. 
I: Okay. Det er også lang tid.  
IP: Altså jeg har ikke været der sådan, siden jeg selv var lille. 
I: Jajajaja. Ja! 
IP: Så, så, så jeg kan ikke vurdere parkens indhold… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … om den er bedre eller dårligere end BonBon-Land… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … i forhold til, hvor øhh… hvor fint der er. Hvor rart, der er. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og madsteder og… 
I: Ja. Nejnejnejnej… det er lang tid tiden jo. 
IP: Ja Så, så det kan jeg ikke vurdere…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men øhm…  
I: Men, men selve den der… fascination, du gerne vil give videre…  
IP: Ja! 
I: … til dit barn…  
IP: Ja præcis! 
I: … den er større ved LegoLand frem for BonBon-Land, er det korrekt?  
IP: Ja. Det er den faktisk.  



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 81 

I: Ja. 
IP: Ja.  
I: Okay. 
IP: Det er den. Jeg synes Lego… brandet Lego, er vigtigere for mig… 
I: Ja.  
IP: … at hun bliver fascineret af… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … end BonBon-Land 
I: Okay. 
IP: Men det handler jo også om, at da jeg var lille. Der var BonBon-Land jo ikke kun BonBon-
Land.  
I: Nej. 
IP: Der var… 
I: Så meget mere? 
IP: … BonBon-Land…  
I: Nuuurgh hej (der kommer en hund ind) 
IP: Der var BonBon-Land øhh… (griner) Der var BonBon-Land også BonBon-SLIK!  
I: Ja.  
IP: Øhh… og det var øhh.. det der med, at man kunne være dernede, og så kunne man lave sin egen 
slikkepind.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og der var optrædener på sådan en scene. Det ved jeg egentlig ikke, om de stadigvæk har? 
Med…  
IP: Det har de. 
IP: … med figurer og sådan nogle ting. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså, der var det ligesom, jeg synes brandet BonBon-Land, eller BonBon, var meget stærkere… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … fordi det var flere ting.  
I: Ja. 
IP: Hvor nu… der er det jo KUN BonBon-Land… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … altså. Der, der, der er jo ikke øhm… det, det er ikke forbundet med noget andet. 
I: Nej. 
IP: Synes jeg! 
I: Nej. Der er ikke så meget læring i det…  
IP: Hvor dengang, der var… der fandtes der noget slik, som hed Hundeprutter. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og så var der en forlystelse… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … der hed Hundeprutten. Og, altså…  
I: Lige præcis  
IP: … det var ligesom sådan øhm… det var bundet lidt sammen på en eller anden måde, hvor… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det er det ikke nu.  
I: Nej. 
IP: Og… det ved børn, som er børn nu jo ikke…  
I: Mh mh (Et bekræftende nej)  
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IP: … de ved jo ikke, at der engang var noget andet. 
I: Nej.  
IP: Men som voksen… er det blevet et svagere brand. Synes jeg.  
I: Okay. 
IP: Fordi der er… man ved der var noget mere. 
I: Ja. Det var noget mere engang.  
IP: Og det er der så ikke længere. 
I: Nejnejnej 
IP: Nu er det KUN parken, ikke.  
I: Ja. Jeg kan SÅ godt følge det. 
IP: Ja.  
I: De har jo, de har jo solgt det til Toms nemlig, alt det slik, der og… 
IP: Ja.  
I: De er jo ikke, de laver jo ikke slikmarkede mere, eller hvad det var.   
IP: Nej, nej præcis! 
I: (kort pause) vi har nogle fra studier, der gerne vil lave dét tiltag. Bare lave BonBon for eksempel.  
IP: Ja.  
I: Vi har også talt med nogen om, og lave en tegneserie, eller de kunne lave en… 
IP: Ja. 
I: Alt sådan nogle forskellige ting, ikke.  
IP: Ja.  
I: Lave nogle… 
IP: Jeg tror sådan marketingsmæssigt, kunne det helt sikkert godt bidrage til imaget… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså, at, at det var mere end parken, men jeg tror også… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … det handler om, at når man som voksen øhh… kommer i parken… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … den sidder til opladning 55.09 
IP: Øhm… men jeg tror også, når man som voksen kommer til parken… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … har man måske behov for og… og have en oplevelse af at det ikke er… gammelt og slidt… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og da vi var der, der var der også nogle forlystelser, som ikke virkede… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… og der var nogle af dem, hvor vi hørte nogle af vores venner sige Når, men den har ikke 
virket i et helt år og... 
I: (griner) 
IP: … altså, det bidrager ligesom også til øhh…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… jeg tror, der ligger nogen ude på køkkenbordet 55.39 
I: Vi har også været i gang noget tid nu. Det er fordi, der er så meget godt at tale om, så…  
IP: (griner) 
I: Ja.  
IP: Øhm… så jeg tror, at man har behov, som voksen, for og føle, at man… øhh… altså… 
I: Ja.  
IP: … får en sådan helhedsoplevelse. 
I: Helhedsoplevelse. 
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IP: Ja 
I: Og man kan mærke det blevet bedre og…  
IP: Nja… eller i hvert fald, at det bliver holdt ved lige og at det… 
I: De kan ikke undvære at… 
IP: Ja, og at de… 
I: Det skal de bare. 
IP: Og at de udvikler lidt på det, for at blive ved med at være interessant, ikke. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: For man kan jo sige, der er masser af forlystelsesparker, bare på Sjælland! Der er også Sommer-
land Sjælland og… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … der er øhh.. forskellige zoologiske haver alle mulige steder, og Knuthenborg, og de konkurre-
rer jo alle sammen… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … om den samme målgruppe… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … som jo i høj grad er børnefamilier, ikke. 
I: Ja 
IP: Øhm… så jeg tror på en eller anden måde, har de behov for måske, at blive ved med at forny sig 
en lille smule. Og blive ved med at holde sig… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … aktuelle, hvis ikke at… folk bare skal køre et andet sted hen.  
I: Jaja, jov. 
IP: Altså jeg synes ikke, at brandet BonBon-Land er ikke så stærkt, for os i hvert fald.  
I: Mh mh (Et bekræftende nej)  
IP: At vi ville blive VED med at vælge BonBon-Land TIL… 
I: Hmm… 
IP: … FREM for Sommerland Sjælland, eller alle mulige andre steder… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså, der er ikke… så vigtig er BonBon-Land ikke. 
I: Nej 
IP: Øhh… fordi det, igen, det er jo bare en forlystelsespark. Det er jo ikke… 
I: Ja. Det er det blevet til. 
IP: JA! Det er ikke mere nu. hvor det var det engang, ikke.  
I: Jov.  
IP: Ja.  
I: Hvor er det godt, det her. Øhh… og så lige nogle… jeg ved ikke, hvor lang tid du har? 
IP: Nå, men det er fint! 
I: Skal vi baaaare… køre videre? 
IP: Jeg ved ikke hvad klokken er? 
I: Den er øhh… elleve. 
IP: Jaja, men det er fint. Du fortsætter bare lige… 
I: Jaja. det er fint. Øhm… (kort pause) så står der her iiii… altså fortæl om din, det er lidt noget vi 
kom ind på, men hvad, fortæl om den sidste gang du var i BonBon-Land. 
IP: Det var tilbage i Oktober, atten.  
I: Oktober, ja! 
IP: Vi var i BonBon-Land, fordi min øhm… mands øh… fætter…  
I: Mmm (bekræftende) 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 84 

IP: Øhh.. ‘s to børn havde fødselsdag. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… de bor i Herlufmagle… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … som ligger lige ved siden af BonBon-Land, jo.  
I: (griner) Hold da op 
IP: De haaar… vi snakker ti minutter dertil, eller sådan noget. Og de bruger BonBon-Land RIG-
TIGT meget! 
I: Ja.  
IP: Og de havde så inviteret til fødselsdag i BonBon-Land. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: De gav indgangen, og så havde de selv noget mad med øhh… sandwich og så videre. 
Mmm (bekræftende) 
IP: Og så var det ligesom bare fri leg…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… for alle ungerne, ikke. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og vi var vel en ti, ti, ti-tolv voksne og så var vi en… (kort pause) Ti børn. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: I alderen 2-10 år.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… Og de voksne slog sig ligesom ned på nogle borde/bænke ved en græsplæne, oooog… 
så sad, hold vi ligesom fast i dét, og havde base dér… 
I: Ja. 
IP: … og så havde de mad og kaffe og alt muligt med… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og så øhh… rendte ungerne bare og prøvede ting, og legede…  
I: (mumler noget) 58.14 
IP: … og ja, rendte rundt, ikke. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… ja. Så det var sidste gang vi var der, og det var jo så mens de havde øhh… Halloween 
åbent. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … lige der. Ja, det var i starten af oktober. 
I: Jov. 
IP: Ja.  
I: Okay. 
IP: Så det var sidste gang vi var afsted. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: En kæmpe flok.  
I: Kan i huske hvornår ca. i begyndte at tage hjem? Var det før de lukkede eller var i der hele dagen 
eller?  
IP: Vi mødtes der ved (tænker) 10-11 tiden  
I: 10-11 tiden (bliver mumlet),  ja, mmm (bekræftende)  
IP: Og vi tog hjem ved mmm, jeg tror mmm, den var vel mellem mmm, 2 og 3 om eftermiddagen  
I: Okay, ja (snakker i munden på IP)  
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IP: Vi var nok de første der tog hjem  
I: Mmm (bekræftende)  
IP: Men det skyldtes øh også at vi  havde en aftale om aften, så vi var nødt til at tage hjem og lige 
have nogle timer  
I: Mmm (bekræftende), når okay 
IP: Men de andre blev der tror jeg, tæt på til de lukkede  
I: Mmm (bekræftende)  
IP: Altså så det bare sådan en hel dags  
I: Sådan en hel dags oplevelse (mumler)  
IP: Ja (Siges samtidig)  
I: Ja 
IP: Ja det var det  
I: Mmm, mmm (bekræftende) cool 
(kort stilhed)  
I: Godt øhm, du sagde lidt, altså tager i selv mad med når i er i parken øhm 
IP: Vi ville ikke gøre det  
I: Ja 
IP: Men hvis, hvis jeg var afsted bare med min mand og min datter, så ville vi, vil ville vi (mumler), 
altså vi er ikke typerne der smøre madpakker og tager med, aldrig 
I: Ej 
IP: Så køber vi noget derude hvor vi er øh 
I: Ja 
IP: Men den der dag sidst vi var der, der havde øh dem der ligesom stod for arrangementet selv 
smurt sandwich og kaffe og kage og sådan nogle ting de selv tog med ikke 
I: Mmm (bekræftende), ja okay 
IP: Ja 
I: Mmm (bekræftende)  
(kort stilhed)  
I: Mmm (bekræftende) også står der hvis jeg havde … hvorfor medbringer i egen mad øh 
IP: Mmm (bekræftende)  
I: Og hvad skal der til for at iii dropper og tage madpakken med?  
IP: Ja, altså der handlede det …  
I: Altså … (Siges samtidig)  
IP: Jo helt sikkert også om noget økonomi i det ikke, fordi vi var som … vi var 20 mennesker ikke  
I: Ja 
IP: Så hvis vi skulle købe …  
I: Åh (Overrasket)  
IP: Burgermenuer til 20 mennesker ikke  
I: (Griner)  
IP: Så havde det jo kostet flere tusinde kroner ikke 
I: Mmm (bekræftende)  
IP: Øhm, i forhold til at vi ikke tager madpakker med selv 
I: Mmm (bekræftende)  
IP: Der handler det helt sikkert om sådan øhhh (tænker), altså øh hvad skal man kalde det? Nemhe-
den og øh altså vi ja, det det er nemheden i bare at kunne tage af sted  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Også finder vi ud af okay nu er der nogle  
I: Mmm (bekræftende) 
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IP: Der er sultne, så køber vi et eller andet. Altså  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Den luksus der er i det  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Frem for at man skal have madpakker med. Det gider vi ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm så det ville vi aldrig gøre. Vi ville altid købe noget i parken også selvom … 
I: Okay 
IP: At det er som det er nu 
I: Ja 
IP: primært burger og pomfritter og sådan noget 
I: Ja 
IP: Altså …  
(En ske bliver drejet rundt i en kop)  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men som sagt det vil helt klart være et mh, et altså meget positivt tiltag hvis …  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Der fandtes noget andet  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og jeg snakker ikke så meget … 
I: Mmm, mmm (bekræftende) 
IP: Om restauranter hvor man skal ind … 
I: Nej nej  
IP: Og sidde ned. Det er mere ...  
I: Det er bare …  
IP: Det er mere en  
I: Det bare formel … 
IP: En, en  
I: Et eller andet (Der snakkes i munden på hinanden)  
IP: For eksempel  
I: Ja 
IP: En, en, en bagelshop  
I: Ja 
IP: Hvis man kunne få frisk lavet bagels, som de, som den bagelshop der for eksempel er på øh på 
hestetorvet i Roskilde  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det findes jo mange steder ikke 
I: Ja, ja kender det godt  
IP: Men sådan noget eller en anden form for en Sunset hvor man kunne få frisk lavet sandwich eller  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså  
I: Et eller andet …  
IP: Noget i den retning 
I: Ja 
IP: Øhm 
I: Bare et eller andet …  
IP: Ja for, for  
I: To go 
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IP: For dem der ikke gider friture, ikke 
I: Jo  
IP: Altså det ville helt klart være rigtig fint og de har jo også en eller anden restaurant med sådan 
noget buffet koncept  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men, men det er bare ikke altid syntes jeg at det er en mulighed når man har børn med  
I: Mh mh (Et bekræftende nej)  
IP: At nu skal vi ind og sidde ned  
I: Ja 
IP: og sidde stille og børnene de vil bare gerne spise to bidder af en sandwich og rende over og 
prøve … 
I: Også er det bare sted, ja  
IP: Også går der en halv time også kommer de tilbage også kommer de tilbage og spiser lidt mere  
I: (Griner) 
IP: Det er sådan, det er mere realistisk når man har børn med  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Syntes jeg end at sige nu skal vi ind og sidde ned  
I: Og sidde ned  
IP: og spise  
I: Uha nej 
IP: Og vi skal vente og vi skal alt muligt, ikke 
I: Jo 
IP: Øhm, så derfor syntes jeg at det ville være et positivt tiltag hvis der var nogle andre former for 
sådan noget fastfood  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Som ikke handlede om friture  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså som var sandwich eller  
I: Et eller andet øhh nemt  
IP: Ja 
I: To go 
IP: Ja 
I: Streetfood 
IP: Lige præcis. Frisk laver salater  
I: Ja 
IP: Eller et eller andet  
I: Ja 
IP: Sådan i den retning, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja 
I: Fordi deeee nævnte jo faktisk på et tidspunkt at de havde nogle salater, salattilbud, de sagde, de 
argumenterede bare for at folk de spiste det ikke simpelthen, så derfor hoppede de bare over til fri-
ture maden  
IP: Men så er det måske altså hvis de stadig har det? Det ved jeg ikke om de stadig har? Men så er 
det måske også noget med marketingen af det  
I: Ja 
IP: Altså fordi (tænker), jeg ved ikke om der er sådan nogle tiltag i parken lige nu  
I: Mmm (bekræftende) 
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IP: Men ud fra hvad jeg kender til, er det der ikke  
I: Mh, mh (Et bekræftende nej) 
IP: Så man kan sige at hvis de har det et eller andet sted, så mangler der noget, noget  
I: Noget, noget  
IP: Marketing  
I: Noget seriøst pr 
IP: Ja, at de reelt har det, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Så, så de er jo nok sådan … 
I: Hvad man gør det til, måske  
IP: Ja, de skal i hvert fald gøre opmærksom på hvis de laver det, ikke altså  
I: Jo 
IP: Jeg tror hvis du lagde en, en, en babyshop øh og en eller anden øh sådan Joe & the juice agtig 
med, hvor der er lavet … 
I: Hvor de lavede en Joe and the juice  
IP: Hvor der var frisk presset juice 
I: Ja 
IP: Eller et eller andet  
I: Det kunne være det fedeste, ja 
IP: Det tror jeg ville være, blive et kæmpe hit, ikke altså 
I: Jo 
IP: Øhm vi ville aldrig købe fransk hotdogs til vores datter, hvis der var muligheden for at få en 
frisk lavet  sandwich  
I: Ja 
IP: Altså det ville vi aldrig gøre  
I: Nej 
IP: Men, men, men det jo altså og men selvfølgelig skal der også være muligheden for at få pomfrit-
ter fordi 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det ville 70% sikkert stadig vælge 
I: Præcis  
IP: Men jeg tror for de sidste 30% der kunne det at du kunne få noget andet godt gøre at selve ople-
velsen blev bedre  
(Stilhed) 
IP: Ja 
I: Cool. Jamen det hænger jo så godt sammen. Mmm (bekræftende). Amen det giver også god me-
ning altså, når så er der noget for alle ikke.  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Som du siger igen med Tivoli ooog nogle flere voksne tilbud ikke 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: oog alle de her ting  
IP: Ja 
I: Mmm (bekræftende). Øhm godt. Hvad .. Sådan lidt åbent spørgsmål 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Hvad er det bedste ved bonbon-land? Hvad er det de gør godt? De må …  
IP: De gør det … 
I: (Mumler imens IP snakker)  
IP: Godt at det er jo mega børnevenligt, ikke 
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I: Mmm (bekræftende), jo  
IP: Parken er stor, men den er ikke så stor at den er uoverskuelig   
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhhm, der er massere af, altså alt er jo børnevenligt i form af sådan des udformning, de figurer 
og det er øh 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det, det, det tiltaler børn med, med sådan noget, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Mmm (tænkende) det tiltaler børn at, at kunne få lov til at rende frit uden at have forældre ren-
dende ved siden af dem og der syntes … 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Jeg sådan at parkens indretning gør at man som forældre godt kan lade sine også mindre børn 
rende uden at man føler sig utryg omkring at man ikke kan finde dem igen 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Eller sådan et eller andet  
I: Ja 
IP: Øhm ja, så så de gør det jo godt fordi at det tiltaler børn  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men jeg syntes bare at man er nødt til også at tænke på forældrene  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Fordi det er jo trods alt dem der beslutter … 
I: Ja 
IP: At man skal i Bonbon-land  
I: (Griner), jo 
IP: Øh og hvis deet, hvis forældrene syntes at det er tilpas nederen, jamen så kommer børnene ikke 
afsted   
I: nej nej 
IP: Uanset hvem, hvor meget de så gerne ville det, ikke 
I: Jo 
IP: Øhm ja 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Så men, men  
I: Super så … 
IP: Selvfølgelig gør de det godt at … 
I: Ja 
IP: Det er mega børnevenligt, ikke 
I: Mmm (bekræftende), men det er ikke nok? At det bare er børnevenligt 
IP: Æhm, ikke for, ikke for, ikke for mig i hvert fald   
I: Nej 
IP: Er det ikke nok at det er børnevenligt, men  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men altså det vil der jo også være forskellige holdninger til, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså  
I: Jo jo  
IP: Men øh, men nej jeg syntes der findes så mange andre muligheder man kan lave som børnefami-
lie at det ikke er nok at, at øhm, at at børnene syntes det er sjovt  
I: Nej  
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IP: Øh eller altså at forlystelserne er sjove  
I: Mmm (bekræftende), okay 
IP: Der skal mere til hvis det skal blive en god helhelds oplevelse  
I: (Mumler imens IP snakker)  
I: Ja 
IP: Og man skal kunne bruge en hel dag og dermed også bruge en masse penge i parken, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det er jo også det de gerne vil have, ikke 
I: Ja, lige præcis  
IP: Ja 
I: Cool, godt. Altså jeg har løbet alle mine spørgsmål igennem  
IP: Ja 
I: Øhhhmmmm, ja. Jeg ved ikke om jeg kan komme på mere. Jeg skal ikke bare spørge for at 
spørge, men  
IP: Nej 
I: Øhh … Bøh bøh bøh bøøøøh … Jeg synes egentlig vi er kommet ret godt … om det hele faktisk!  
IP: Ja, men du ved bedst om i har fået det hele …  
I: Ja ja lige præcis 
IP: I skulle bruge  
I: (Griner), ej det syntes jeg, ehm  
(Stilhed)  
I: Er der flere sådan ting i Tivoli som du godt kunne tænke dig at der var, eller som du ønskede der 
var i bonbon-land eller?  
IP: Måske ikke sådan konkrette ting. Det er mere sådan øhm altså helheds … 
I: (Mumler noget imens IP snakker)  
IP: Indtrykket af at at øh Tivoli er det mere altså henvendt til voksne, ikke, altså   
I: Ja 
IP: Øhm, (mumles) enhed  
I: Ja, Mmm (bekræftende) 
IP: Men det er ikke sådan at jeg føler behovet for at der skal være en eller anden bestemt konkret 
restaurant det samme sted eller  
I: Nej nej, okay 
IP: Eller sådan, ikke på den måde  
I: Ja, sådan en helheds oplevelse   
IP: Ja 
I: Ting  
IP: Præcis   
I: Øhmm (tænker) .. Nu spiller jo altså æstetik jo også lidt i det her, ikke.  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Øhmm, nu viser jeg lige 2 billeder. Godt nu har jeg jo 2 billeder her ikke  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Nu kan du jo så gætte på hvad det øverste er ikke  
IP: Mmm (bekræftende), er det Tivoli øverst  
I: Ja 
IP: også Bonbon-land der er det for neden 
I: Hov 
(kort stilhed)  
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IP: Men det er jo også sådan altså jeg syntes jo det nederste billede illustrere jo netop altså børne-
venligheden, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det det henvender sig til børn fordi dens udformning og og det jo, altså Tivoli henvender sig eh 
i højere grad til til store børn, unge og voksne, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm  
I: Ja 
IP: I sådan æstetikken i det, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: At Tivoli er jo, er jo også et sted mange tager hen bare for og gå en tur og opleve  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså smukke  
I: (Afbryder) (Mumler) 
IP: Den smukke have agtigt, ikke 
I: Jo  
IP: Hvor det er der jo ikke nogen der gør i Bonbon-land, øhm  
I: Mh, mh (Et bekræftende nej)  
IP: Altså og jeg og jeg syntes også at for eksempel den der forlystelse med ænderne  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Som jeg simpelthen ikke ved hvad hedder, men men 
I: Andedammen hedder den  
IP: Ja, altså det jo også sådan, sådan en af dem som, som virkelig virker slidt syntes jeg, ikke altså 
der er jo mange af de der ænder hvor så malingen øhh skraldet af og så var der lige et hul i de der 
altså det jo sådan en plastik boks, ikke  
I: Jo 
IP: Ude i siden af var der lige sådan et hul i noget af det, i hvert fald da vi var der sidst  
I: Jo 
IP: Og sådan, ikke. Og det jeg syntes bare generelt bidrager det til følelsen af at tingene ikke bliver 
holdt vedlige, ikke altså og man kan sige de får selve oplevelsen af at sejle i den at det jo er ligegyl-
digt  
I: Mmm (bekræftende 
IP: Og for børnene er det sikkert fuldstændig ligegyldigt  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men jeg syntes som voksen når man skal betale relativt mange penge 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: For at komme ind og selvfølgelig er alt så også med i prisen og det jo, det jo super fedt  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men, men man vil jo også gerne føle at man ligesom, altså får noget for det  
I: Får noget for det 
IP: Ja og man …  
I: (Mumler noget imens IP snakker)  
IP: Kan jo sige at prisen kan være den samme eller endda stiger en lille smule måske  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ikke hvert år, men så hvert andet, tredje, fjerde år et eller andet, men parken bliver kun lige ak-
kurat holdt vedlige  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Så får man jo i princippet mindre og mindre for sine penge  
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I: Mmm (bekræftende), ja lige præcis  
IP og I: (Snakker i munden på hinanden) 
I: Money is value ikke  
IP: Ja lige præcis, så ja  
I: Så det, det jo ikke så meget prisen der ville få det til og, altså det det mere det her der skal blive 
mere værd  
IP: Ja  
I: (Mumler)  
IP: Ja, men jeg syntes ikke prisen som sådan er, der er ikke noget galt med prisen  
I: Der er ikke noget galt .. Nej 
IP: Som den er nu 
I: Okay 
IP: Altså jeg syntes ikke det er for dyrt  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det ikke sådan så jeg tænker det er for dyrt at tage i bonbon-land  
I: Nej 
IP: Det syntes jeg ikke det er  
I: Nej 
IP: Det, det er en fair nok pris  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Også i forhold til hvad det koster at tage alle mulige andre steder hen  
I: Ja 
IP: Det syntes jeg er okay, men men øhm … men det skal heller ikke blive dyre hvis så ikke at tin-
gene bliver vedligeholdt vel  
I: Nej  
IP: Og man kommer og så er der tre forlystelser som ikke duer og de ikke duede hele sommeren  
I: Mh mh (Et bekræftende nej) 
IP: Og altså så det ligesom om så begynder det at være sådan lidt  
I: Bwah …  
IP: Ja  
I: Come on  
IP: Er det sådan noget vi gider bruge penge på, ikke 
I: Ja, lige præcis  
IP: Ja, Mmm (bekræftende) 
I: Så på den måde der i skal, der skal skabes mere vedlige for dig og din målgrupper og børn og det 
det … 
IP: Ja  
I: Det skal være et (laver en lyd med foden), noget der kunne være det her  
IP: Ja præcis  
I: Kunne nærme sig  
IP: Ja  
I: Et eller andet. Nogle andre … 
IP: Ja det skal være, det skal være et et mere øhm det er jo selvfølgelig skal det være et primært bør-
nevenligt sted fordi det jo for børnenes skyld man tager derhen  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men det skal også tiltale de voksne …  
I:Mmm (bekræftende) 
IP: I højere grad end det gør nu, for at det sådan for alvor skulle være interessant for mig … 
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I:Mmm (bekræftende) 
IP: Som voksen …  
I: Ja 
IP: At bruge penge der  
I: Ja 
IP: Ja, helt klart  
I: Mmm (bekræftende), ej hvor er det godt det her 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Det fordi de siger jo bare ”nå, men vi skal ikke nærmest (mumler, kan ikke høre hvad der bliver 
sagt) vi skal bare fokusere på børnene, børn børn børn børn børn”  
IP: Men det syntes jeg også …  
I: Men (Afbryder) 
IP: Er et ærligt nok altså og det syntes jeg også det kan også sagtens fungere 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ford man kan sige Tivoli er også meget voksen fokuseret og det syntes jeg ikke at Bonbon-land 
skal være fordi 
I: Nej 
IP: Det er et børne sted og det syntes jeg at de har alt mulig ret til at blive ved med at være  
I: Ja 
IP: Men, men de vil jo også gerne have at jeg som voksen kommer og lægger nogle penge ikke kun 
i indgangen, de vil også … 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Gerne have at jeg køber noget mad  
I: Ja  
IP: Og en is og noget sodavand  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Og de vil også gerne have at vi går i souvenir butikken og køber noget der 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Til når vi skal hjem øh  
I: Jo 
IP: Og t-shirt og jeg ved ikke hvad  
I: Ja ja  
IP: alt muligt, ikke. Det vil de også gerne have øhm, men som det er lige nu der er det bare ikke et 
særligt sådan, det er ikke sådan ej nu skal vi bare .. For mig er det ikke sådan nu skal vi i Bonbon-
land nu skal vi bare hygge os en del dag  
I: (Griner), Mmm (bekræftende) 
IP: Altså fordi jeg tænker, hvad skal jeg lave i den dag  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Altså jeg skal sidde på 
I: Du skal sidde og …  
IP: En eller anden hård bænk og bare øh drikke cola og spise pomfritter  
I: Ja ja  
IP: Det er det jeg kan lave, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm og de er ikke sådan voldsomt interessant. Jo måske én gang om året  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Er det fint, så gør man det for børnenes skyld 
I: Mmm (bekræftende) 
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IP: Også er det hvad det er  
I: Mmm (bekræftende) Men det er også … 
IP: Men de vil jo gerne have en som, altså jeg går ud fra i hvert fald at hvis jeg var Bonbon-land at 
så ville jeg tænke mit nærområde, de kommuner der ligger rundt om mig 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Der ville jeg gerne have børnefamilier til at komme måske tre gange om året 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Jeg ville gerne have dem til at komme i sommerferien 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Gerne have dem til at komme når vi holder halloween åbent og jeg vil også gerne have dem til 
at komme på et eller andet tidspunkt som minimum, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm og øh og og der øh der mangler noget  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Synes jeg  
I: Ja 
IP: Ja 
I: Så det er i virkeligheden børn … for de voksne der bliver (Kan ikke høres) faktisk 
IP: Ja, ja det kan man jo godt sige  
I: Fordi det kan jo godt være at børnene har den fedeste tid i verden 
IP: Ja 
I: Men hvis, men hvis alle voksne de bare skal sidde sådan her …  
IP: ja ja præcis … 
I: Og kigge på børnene en hel dag, ikke 
IP: Og det gør jo, jeg tror i hvert fald det gør, jeg tror ikke det gør at man ikke tager afsted.  
I: Nej 
IP: Vi ville nok stadigvæk tage af sted måske bare én gang om året, men det ville jo nok også, det 
gør jo også noget ved øh ens lyst til at bruge penge i parken  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Hvor længe bliver man 
I: Ja ja  
IP: Bliver man bare lige tre timer, så nu vi færdige nu køre vi  
I: ja ja (Griner)  
IP: Eller bliver du der reelt fra de åbner til de lukker og bare en hel dag og …  
I: Og tænker ej her er dejligt, ikke altså 
IP: Ja præcis, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm ja det er nok der hvor de mister lidt, ikke  
I: Mmm (bekræftende), ja 
IP: Ja 
I: Ej hvor er det godt  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Så generelt bedre faciliteter, måske bedre bænke har du nævnt 
IP: Ja 
(Der snakkes i munden på hinanden)  
I: Er der andre ting sådan?  
IP: Jamen altså jeg kunne godt forestille mig der skulle være sådan et altså kald det lounge område 
eller … 
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I: Lounge ja lounge  
IP: Hvad man nu kunne kalde det, det kunne bare være på en græsplane hvor man havde nogle øh 
ikke solstole, men sådan nogle lidt mere behagelige øh øh 
I: ja 
IP: Stole eller et eller andet eller, eller sådan mere afslapning områder med nogle  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Parasoller og noget  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Hvor de voksne kunne altså slappe lidt mere af når børnene  
I: Ja ja  
IP: Nu render og er væk i flere timer af gangen, ikke 
I: Jo 
IP: Og øh hvor man kunne købe en øh god kaffe to go og øh slappe af på en lidt mere eller anden 
måde, ikke 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: øhm 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja 
I: Så det, det kunne både være altså rekreativt altså afslappende  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Afslapning for både voksne også børn  
IP: Mmm (bekræftende), ja 
I: Ja.  
IP: Yes 
I: Sådan 
IP: Det er nok det jeg tænker (griner) 
I: Fantastisk, ej øh 
IP: Nå, men jeg håber  
I: Jeg tror, jeg tror  
IP: I har fået øh  
(Der snakkes i munden på hinanden)  
I: (Mumler)  
IP: Hvad (griner) i skulle bruge af .. 
I: Ja amen det jo …  
IP: Så må i jo se hvad i kan gøre …  
(Lyd stopper)  
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Bilag 2 
 
Interviewets omdrejningspunkt Oplevelse af Bonbonland 
Stedet 4200 Slagelse 
Tidspunkt Fredag den 26. april 2019 Klokken 11:00-11:35 cirka 
Interviewperson (IP) Malene, 32 
Interviewer (I1) Caroline Brask 
Interviewer (I2) August Thygesen 
Transskriberet af August Thygesen 
Længde 23 minutter og 47 sekunder 

Før interviewet gik i gang fortalte interviewpersonen at hun ikke ønskede at være anonym. 
 
I1: Lad os starte med dit navn? 
IP: Jeg hedder Malene. 
I1: Ja, hvor gammel er du Malene?  
IP: 32 
I1: 32? (Bekræftende) 
IP: Ja som talelyd 
I1: Hvor kommer du fra sådan oprindeligt?  
IP: Kalundborg.  
I1: Kalundborg? (Bekræftende)  
I1: Så hvor mange bor I her i huset?  
IP: 4. 
I1: 4? (Bekræftende) 
IP: Ja.  
I1: Og det er din mand og 2 børn?  
IP: Ja  
I1: Så hvor gamle er dine børn? Nu kan jeg se den ene er ikke så gammel. (Den yngste var synlig 
under interviewet)  
IP: Han er lige knap 9 måneder og den anden han er 4. 
I1: 4? (Bekræftende)  
IP: Ja.  
I1: Er det så en stor familie du selv kommer fra? 
IP: Nej det er en meget lille familie.  
I1: Hvad bestod den af?  
IP: Min mor, min stedfar, min mormor og så mine.. så har jeg en søster og en bror.  
I1: Okay er det storebrødre eller?  
IP: Små. 
I1: Små. (bekræftende) 
IP: Han er 29 og min søster er 14.  
I1: Okay, boede du også i Kalundborg da du var barn, eller flyttede du dertil?  
IP: Øhh, der boede vi faktisk i Høng.  
I1: Okay hvor lang tid har I så boet her i Slagelse?  
IP: Uhh det er siden jeg studerede, det er 10-12 år siden.  
I1: Hvad laver du til dagligt?  
IP: Jeg er sygeplejerske.  
I1: Så skal vi snakke lidt om dit hverdagsliv, bare en helt almindelig dag. Hvad lavede du i går?  
IP: Øhh det ved jeg ikke 
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I1: Eller dagen før hvis den sidder bedre fast. 
IP: Ja der er ikke så meget der sidder fast når man går hjemme med ham hehe. (Refferer til hendes 
søn på 10 måneder.) 
IP: Jo i går der var jeg i skoven med en veninde for at gå en tur.  
I1: Og så nu hvor du bare går hjemme, hvad laver du ellers i din fritid?  
IP: Altså når jeg ikke går hjemme og passer ham? (Referer til sin søn.) 
I1: Ja hvis vi tager det på den måde. 
IP: Altså da jeg arbejdede der brugte jeg noget tid på at ride, og så selvfølgelig mine børn.  
I1: Okay super. Hvilke sociale medier benytter du dig af?  
IP: Facebook. 
I1. Bruger I nogle aviser eller lytter I til noget speciel radio?  
IP: Nææh, Nova FM hører jeg. 
I1: Hvad så med TV er der nogle specifikke kanaler i kører?  
IP: Nej det er mest streamingtjenester.  
I1: Streaming, okay super. Så kører vi på forbrugsvaner, men hvad kan man opleve her i lokalområ-
det?  
IP: Det bruger vi ikke så meget, jeg ved der er nogle picnickkoncerter nede i anlægget her i som-
merperioden, og det er i hvert fald startet op. Og ellers så kører vi som regel væk når vi skal noget.  
I1: Okay. Der er måske ikke så meget at lave hernede?  
IP: Det synes jeg ikke lige. Der er da nok hvis jeg opsøgte det, så var der nok noget. Men ikke lige 
umiddelbart. 
I1: Okay. Hvad kan I godt lide at lave som familie? Nu siger det i kører væk, hvad er det så I kører 
væk til der? 
IP: Så kører vi væk til sådan forlystelser, det kan være den blå planet, eller Tivoli, eller alt sådan 
noget. Vi har lige været til åbent hus hos Falck også, så sådan nogle ting. 
I1: Okay, så I har ikke noget imod at køre langt for at komme til noget 
IP: Nej det har vi ikke.  
I1: Hvad så med den sidste ferie I havde herhjemme, hvad lavede I der?  
IP: Altså sommerferie eller bare generelt?  
I1: Det er helt op til dig selv, om det er sommerferie eller påskeferien som lige har været lavede du 
noget specielt der? 
IP: Der var vi til det der… Ej var det der? Gud hvor er jeg dårlig til at huske. Der arbejdede jeg fak-
tisk lidt. Nej lad os bare øh…. Sommerferie! Den kan jeg huske, der havde vi lejet et sommerhus i 
Jylland hvor vi var ovre og køre rundt og så en masse ting derovre.  
I1: Ja? Spændene. Hvor I Jylland var det?  
IP: Det var i Bork.  
I1: I Bork? Det kender jeg ikke. Men det lyder meget fedt.  
IP: Det lå ude ved vandet! Hehe 
I1: Ja. Øhm så et andet specifikt spørgsmål: Hvor handler I som regel? Hvilket supermarked?  
IP: Rema 1000.  
I1: Rema 1000? Altid Rema 1000? 
IP: Ja eller Fakta. 
I1: Super. Har I bil eller hvordan? 
IP: Ja vi har bil.  
I1: Hvor tanker I så henne? 
IP: Ingo.  
I1: Okay er det altid Ingo?  
IP: Min mand han kan godt lide Shell eller de dyre steder fordi han tror dieselen er bedre der hehe.  
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I1: Okaaayy.  
IP: Men den hopper jeg ikke på.  
I1: Så du tager Ingo? 
IP: Ja det gør jeg.  
I1: Hvad er så den værste kundeoplevelse du har haft? Hvis du har haft en altså?  
IP: Mmmmh, det må faktisk være lige nu hvor jeg venter en pakke, og jeg har været nede i den bu-
tik hvor pakken er ankommet i, det er altså i selve butikken, og der står at de har åbent fra 10-17 
hver dag og jeg har været dernede klokken 11:30 4 dage i træk og der har været lukket hver gang. 
Og jeg kan ikke få fat på dem, så nu har jeg fået en SMS med at de vil sende pakken tilbage.  
I1: Den er heller ikke god. Hvad er det for en butik?  
IP: Det er sådan en telefonbutik hernede i byen som der modtager pakker fra DAO, og DAO de vil 
gerne hjælpe mig, men de svarer ikke rigtig til sidst og nu vil de sende min pakke tilbage i morgen 
så jeg ved ikke rigtig hvad der skal ske. Det må være den dårligste jeg lige kan komme i tanke om.  
I1: Ja det er heller ikke sjovt. Hvad gør du så når du har været ude for sådan en dårlig oplevelse? Er 
det noget du går på de sociale medier og skriver?  
IP: Nej. (Afbryder) 
I1: Eller tager du fat i virksomheden?  
IP: Jeg tager fat i dem?  
I1: Du tager fat i dem (bekræftende), ringer du eller går du derned, skriver du en mail eller hvad gør 
du?  
IP: Altså jeg har prøvet både at ringe og skrive til selve butikken dernede så nu har jeg gået til DAO 
i stedet for og så må de tage den med dem, og så må de så sørge for at min pakke kommer herhjem.  
I1: Ja det er også noget rod at sende den tilbage. 
IP: Ja og så er det sådan et sted hvor man ikke engang kan parkere nede foran så man skal gå et 
stykke derhen, og jeg skal have pakket min søn og… Nej det.. Nu må vi se hvad de svarer.  
I1: Det er heller ikke sjov. Hvad så når du er med din familie? Er der så noget specifikt der kan 
stresse dig?  
IP: Mange mennesker.  
I1: Mange mennesker? 
IP: Ja. 
I1: Så hvis der er lange køer så kan det godt være  
IP: JA! Så kan det godt være rimelig stressende med en på 4 ihvert fald.  
I1: Hvad så hvis du f.eks. er i Tivoli? Hvis der er mange mennesker? 
IP: Så gør vi det i hverdage.  
I1: I hverdage så I holder jer lidt væk fra de der specifikke dage hvor der kan være mange menne-
sker? 
IP: Jaer. Vi tager som regelt hverdage.  
I1: Okay super. Besøger I også forlystelsesparker når I skal ud med familien?  
IP: Ja vi gør det i hvert fald flere gange om året.  
I1: Okay, så er det så en blanding af Tivoli og nogle andre slags? 
IP: Ja.  
I1: Okay. Og hvor mange tager I afsted? Er det kun jer 4 eller er der flere med? 
IP: Som regel er det os 4, men nogle gange er det også min mor og de har så min søster og så har de 
2 plejebørn også, og så min stedfar.  
I1: Okay. Så gør I en lille tur ud af det? 
IP: Ja 
I1: Ja spændende. Hvad er så din forventning når I skal ind og besøge en forlystelsespark? Hvad 
tænker du så? Hvad skal der være?  
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IP: Der skal være overkommelige køer haha. Og der skal være pænt og der skal ikke ligge affald 
over det hele. Det skal være imødekommende.  
I1: Ja det er meget normalt vil jeg mene. Hvad tænker du, når du så tænker på BonBon-Land? 
IP: Der tænker jeg at de har set bedre dage hehe. Jeg kan huske at jeg selv kom der som barn og der 
synes jeg det var fedt, og det var pænt. Nu var vi der sidste år og forlystelserne altså nogle af dem, 
malingen skaller og det var ikke som det plejede.  
I1: Hvad så hvis vi siger, de har jo kun åbent i 5 måneder, resten af tiden bruger de på at vaske for-
lystelserne. Hvad tænker du om det? 
IP: Det forstår jeg ikke hehhe. Måske der også lige skulle males lidt og sådan. Jeg synes ikke det 
var som det plejede, det synes jeg virkelig ikke.  
I1: Nej? Jamen så passer det godt til det her, jeg vil spørge dig om hvad du tænker når du ser denne 
her reklame?  
*Viser reklamen* 
I1: Hvad tænker du når du ser den? 
IP: Jamen det er jo sjovt at være der. Ungerne har jo en fest, de er jo ligeglade med hvordan det ser 
ud, ikke?  
I1: Kan du huske den fra da du var barn? (Refererer til reklamen)  
IP: Ja det kan jeg nemlig godt, jeg huskede det jo også bare som det var en fest. Og altså jeg husker 
det var pænt, men det kan da godt være det var det samme dengang det ved jeg jo ikke. Det har jeg 
ikke lagt mærke til.  
I1: Nej okay. Altså hvor mange gange, kan du huske hvor mange gange du har været i BonBon-land 
som barn?  
IP: Altså jeg tror vi var der sådan en gang om året.  
I1: En gang om året?  
IP: Ja. 
I1: Altså bare familien eller var I flere afsted? 
IP: Øhh, i hvert fald med min mor.  
I1. Ja. Og du husker det bare som værende denne her pæne, sjove.. 
IP: Ja! (Afbryder) Det var sjovt.  
I1: Ja. Er der så noget specifikt du husker fra BonBon-Land fra dengang? Noget der bare skiller sig 
ud?  
IP: Bolsjer! Dem der man selv kan lave, som man ikke kan mere heller.  
I1: Nej, det er på grund af hvepse. Har I så nogensinde ejet et sæsonkort til BonBon-land?  
IP: Nej det har vi ikke. 
I1: Nej, hvorfor ikke?  
IP: Det ved jeg ikke, ja han er meget pågående (refererer til katten), øhh det ved jeg ikke. Det har vi 
aldrig gjort nogen steder, tit og ofte så kommer vi bare en gang om året og så kan det ikke rigtig be-
tale sig.  
I1: Nej. Hvad ville kunne få dig til at købe et sæsonkort? Eller et guldkort til f.eks. BonBon-land? 
IP: Det ved jeg ikke…. Jeg ved ikke engang hvad det koster jo. 
I1: Altså et guldkort koster 469 kroner 
IP: Per person? 
I1: Per person.  
IP: Det ville nok skulle være billigere så.  
*Baby græder lidt så hun henter ham.* 
IP: Jamen det ved jeg ikke altså, vi kan godt lide at tage forskellige steder hen, altså vi kommer ikke 
så tit to steder på et år.  
I1: Okay. Så hvis I tager til den blå planet så tager I ikke derhen to gange på et år?  
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IP: Nej. 
I1: Nej, men I kan godt tage derhen en gang hvert år? 
IP: Ja! 
I1: Okay så det er ikke noget i selv kunne finde på at gøre i fremtiden og købe et sæsonkort? 
IP: Måske hvis det var noget der lå tættere på, altså noget hvor man lige kunne køre derover og lige 
være i et par timer eller et eller andet, det synes jeg alligevel der er et stykke at køre for at tage til 
BonBon-land.   
I1: Ja okay. Kender du, nu siger du du ikke har sæsonkort, men kender du eller har du været inde og 
kigge på fordelene ved et sæsonkort? 
IP: Næh.  
I1: Nej, for der er jo faktisk det at hvis du har et guldkort, så kan du få, jeg mener det er 50% til den 
blå planet på indgangen.  
IP: Okay. 
I1: Så I har en masse fordele.  
IP: Ja okay.  
I1: Hvad så hvis der nu var nogle flere tydeligere fordele? Hvad for nogen ville det være for dig?  
IP: Altså rabatter til andre forlystelser ville helt klart være et plus. 
I1: Ja.  
IP: Og ja det kunne også være rabatter på maden i BonBon-Land.  
I1: Ja jeg mener det er 20% rabat på mad og drikke. 
IP: Ja det har jeg så ikke læst på.  
I1: De er heller ikke tydelige. Du skal via hjemmesiden vie nogle klik for at finde frem til det.  
IP: Ja okay. 
I1: Så personligt ville jeg ikke synes de er tydelige, men hvis der er noget mere specifikt for dig 
som ville være en fordel for at du skulle købe guldkortet hvad ville så være det bedste?  
IP: Det ville være sådan noget undgå kø agtigt noget.  
I1: Ja! Ville du være villig til at betale mere for det? Nu koster guldkortet 469. 
IP: Ja det synes jeg er rimelig meget når man er 4.  
I1: Ja… Så du ville ikke være villig til at betale mere? 
IP: Nej.  
I1: Nej, super. Så lidt til det sjove. Hvilken en af forlystelserne i BonBon-land kan du bedst lide? 
Hvilken en er din foretrukne?  
IP: Jamen jeg kan jo ikke huske hvad de hedder. Øhm der var sådan en rutschebane hvor man kunne 
sidde 6 personer på en række.  
I1: Er det hurlumhej?  
I1: Kører den sådan rundt eller? 
IP: Ja den kører sådan rundt på en bane. 
I2: Kan det være vildsvinet du tænker på?  
IP: Ja det kan det faktisk godt. Det tror jeg det var.  
I2: Ja? 
IP: Ja den var meget sjovt.  
I1: Ja.  
IP: Men for børnene var det nok, det var den der hvor man sejlede.  
I1: Nååår andedammen?  
IP: Ja den var et hit.  
I1: Hvad ville være motivationen for at tage til BonBon-land for jer?  
IP: Et godt tilbud. Det er som regelt det vi går efter, når vi ser sådan en reklame på facebook med 
”den dag kan du spare” det er som regelt det vi planlægger ud fra  
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I1: Vil det altid være som regel via facebook i finder de reklamer? I vil ikke selv opsøge og finde 
reklamerne, eller priserne?  
IP: Nej som regel så er det sådan mere med sådan noget spontant hvor vi så falder over reklamen på 
facebook eller i fjernsynet eller hvor det nu er man lige falder over det, og så gør vi så det.  
I1: Okay super, hvornår besøgte I sidst BonBon-land?  
IP: I sommers.  
I1: Okay, hvor mange var I afsted der?  
IP: Der var vi så kun 3 jo, og så var vi afsted med min mor og banden deroppe.  
I1: Ja, vil du fortælle lidt om besøget der, hvordan det var? 
IP: Det var lange køer hehe. Det var sådan lige i højsæsonen og skolernes ferie og der er mange jo. 
(Griner)  
I1: Ja (griner) 
IP: Ellers så synes jeg faktisk det var hyggeligt, der var godt vejr og børnene var glade selvom vi 
skulle stå i køer.  
I1: Okay så I fik en god dag ud af det?  
IP: Ja det var en god dag alt i alt.  
I1: Så er det jo sådan at man selv kan have madpakker med, havde I så selv madpakker med eller 
købte I i parken? 
IP: Ej vi købte, men vi vil tage med næste gang, jeg synes ikke det var særlig god mad.  
I1: Nej hvad med priserne? 
IP: Det var alt for høje priser i forhold til hvad man fik.  
I1: Okay så I ville selv smøre nogle madder og tage med næste gang?  
IP: Ja det er også lidt nemmere.  
I1: Ja, hvad er så vigtigt for jer når I er i BonBon-land - udover selvfølgelig at der skal være korte 
køer.  
IP: Hehe. Øhm… Ja hvad er vigtigt… Det skal bare være en god dag jo. Og sikkerhed! Sikkerhed 
omkring forlystelserne… Øhm ja.. Pænt.  
I1: Hvad så med vejret? 
IP: Ja det er selvfølgelig vigtigt vi gider ikke gå rundt i regnvejr, det gør vi simpelthen ikke.  
I1: Det skal være som i dag? (Solskin) 
IP: Ja det kunne være dejligt.  
I1: Nu siger du I vil tage madpakke med næste gang i besøger BonBon-land, hvad skal der til for at 
I ikke vil gøre det?  
IP: Der skal være noget bedre mad til nogle billigere priser.  
I1: Bedre mad? Hvad kunne det for eksempel være? 
IP: Jamen øhh, vi spiste to måltider derinde sidst vi var der en hel dag, det ene var sådan noget buf-
fet noget det var egentlig okay synes jeg. Øhm men det andet var sådan et pizza sted og det virkede 
som om det var sådan en frysepizza, det var vi ikke lige så begejstrede for.  
I1: Nej.  
IP: Og der var lang ventetid på maden. 
I1: Okay. Hvad er det bedste ved BonBon-Land? 
IP: Det er det at det er den forlystelsespark som ligger tættest på, i forhold til Tivoli og alt sådan no-
get, og der er gode parkeringsforhold!  
I1: Okay, så i forhold til det så ville i vælge det fordi det er hurtigere at komme dertil?  
IP: Ja hvis det var sådan mega spontant nu hvis vi først fandt på det sidst på formiddagen så ville 
det nok være der.  
I1: Okay hvor lang tid ville det tage jer at komme til BonBon-land?  
IP: Det tager nok 3 kvarter til en time, deromkring.  
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I1: Okay. Nu hvor børnene bliver ældre ville det så være en mulighed at tage til BonBon-Land?  
IP: Ja!  
I1: Ville I gøre det oftere?  
IP: Det ved jeg ikke rigtig, det kommer an på hvad de også er til.  
I1: Ja, super. I vores eksamensopgave har vi valgt at kigge lidt på et familiekort for ligesom at 
fjerne det der guldkort som kun er til 1 person.  
IP: Ja. 
I1: Det her familiekort er et årskort, hvor man kan samle familien på hele kortet og jo flere personer 
der er registreret jo større rabat kan det give per person. Det inkluderer op til 8 personer med billede 
registrering og det skal ligesom de andre kort indeholde en masse rabatter og fordele. Både i parken 
men også udenfor selve parken, ligeledes vil det være muligt at have kortet liggende på BonBon-
land appen. Hvad synes du om sådan et familiekort?  
IP: Det synes jeg er en bedre ide. Det ved jeg de også har i Knuthenborg, og det har vi faktisk over-
vejet at købe derned til selvom det egentlig er endnu længere væk men dernede kan vi godt finde på 
at komme et par gange om året og sådan et kort er tjent ind på andet besøg dernede.  
I1: Er det også sådan et familiekort de har? 
IP: Ja det er også sådan nogle kort de har dernede, og så kører de med 20% på dem i de første 2 må-
neder. Det kunne vi godt finde på at købe derned til.  
I1: Hvad ville I være villige til at betale for sådan et familiekort?  
IP: Altså hvor det skulle være 4 personer?  
I1: Ja altså til hele familien, og I BonBon-land der skal man være over 90 cm før man må prøve no-
get, så den lille tæller ikke med. Så det ville være for 3 personer.  
IP: Ja for 3 personer der ville jeg nok give.. det ved jeg ikke 12-1500 måske. 1200.  
I1: Okay og er der en rabat du tænker, du synes det skal der på. Det ville være en ekstra faktor for at 
I ville købe det? 
IP: Ja det skulle være sådan noget f.eks. 50% på den blå planet og man kan komme ind flere steder. 
I1: Okay så det ville være det bedste?  
IP: Ja det ville det. 
I1: Okay super. Jeg ved ikke har du flere spørgsmål? (til I2) 
I2: Øhh, ja hvis vi snakker om familiekortet der nævnte du at i Knuthenborg Safaripark der nævnte 
du at det allerede har tjent sig hjem ved andet besøg, er det lidt det samme fokus du har hvis I skulle 
købe et familiekort til BonBon-land? 
IP: Ja. 
I2: Hvor mange gange skal I komme før det kan betale sig? 
IP: Det skal allerede være ved andet besøg det kan betale sig.  
I2: Ja okay.  
IP: Så mange gange flere tror jeg alligevel ikke man når at komme.  
I2: Ja okay. Da vi sad og snakkede om hvor henne i handler; Rema, fakta, er du med i nogen af de-
res fordelsklubber? Der er jo f.eks. det her coop-plus medlem.  
IP: Nej det er vi ikke på trods af at min mand han arbejder for coop.  
I2: Nej okay og så er i alligevel ikke coop-plus medlem. (griner) 
I1: Er der en grund til I ikke er det?  
IP: Det ved jeg ikke, næh det er der ikke.  
I2: Nej I har ikke overvejet det? 
IP: Jo det har vi, men vi har aldrig fået det gjort.  
I2: Når okay super.  
I1: Et sidste spørgsmål omkring der hvor I handler, hvis BonBon-land nu lavede sådan noget med at 
du ville kunne købe noget rabat på indgangen, er det så noget du ville benytte dig af? 
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IP: Altså sådan noget, altså hvad tænker du? 
I1: Altså sådan nogle rabatkuponer du kunne få med hvis du handler for et hvis beløb.  
IP: Nååår ja, det ville jeg.  
I1: Det ville du gerne? 
IP: Ja det ville jeg.  
I1: Ville du så også tage hen til et andet supermarked hvis du vidste de havde dem der?  
IP: Nej det tror jeg ikke.  
I1: Nej.  
IP: Altså de har det jo også i LegoLand hvor de har mange ting hvor de gør det der, men så er det 
sådan en gratis børnebillet ifølge med en fuldt betalende voksen, det synes jeg er lidt irriterende.  
I1: Hvad så hvis det var rabat på hele familien? 
IP: Ja det ville godt kunne trække så.  
I1: Ja okay.  
IP: Men sådan en med en fuldt betalende voksen som jo er det dyreste.  
I1: Jaer. 
IP: Kan jeg lige smide ham her ud i barnevognen(refererer til sin søn) 
*Pause på 2 min* 
I2: Vi har et spørgsmål tilbage: 
IP: Okay 
I1: I forbindelse med når du er i parken som er meget børnefokuseret, hvis der skulle være noget til 
voksne, når du har ældre børn der selv kunne gå rundt i parken, hvad kunne det så være? Altså du 
kun var med til at køre dem ind.  
IP: Altså forlystelser eller hvad tænker du?  
I1: Forlystelser eller lounge område eller lignende hvor du tænker det godt kunne hive folk ind i 
parken og jer specifikt? 
IP: Hmm., det ved jeg ikke altså. De har jo sådan hvor man kan gå rundt lidt i parken og sådan. 
Mmmh… min søster var inde og hun var 14, hun lever jo ovre ved Svend Svingarm, det er det store 
fokus for hende.  
I1: Ja, hvad ville det være for dig når dine børn bliver lidt ældre og du ikke gider prøve forlystelser? 
IP: Så kunne det godt være sådan et lounge område hvor forældre kan være mens børnene går lidt 
rundt med noget kaffe og sådan lidt. 
I1: Ja kaffe er altid godt.  
IP: Ja.  
I2: Så tror jeg også vi fik svar på det meste.  
IP: Ja det var godt 
I1: Ja tusind tak fordi du gad være med.  
I2: Ja det betyder rigtig meget for os.  
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Bilag 3 
Interviewets omdrejningspunkt Værdiskabelse i Bonbon-land 
Stedet Vordingborg 
Tidspunkt Tirsdag d. 23. april, klokken 13:45-14.40 cirka 
Interviewperson (IP) Stine Blunch Klein Voht Sørensen  
Interviewer (I) Josefine Johnsen 
Observatør  Louise Bruun-Hansen 
Transskriberet af Louise Bruun-Hansen 
Længde  38 minutter og 7 sekunder 

 
Inden interviewet blev Stine spurgt om hun ønskede at være anonym, hvilket hun ikke havde et øn-
ske om.  
 
I: Først og fremmest vil vi gerne høre hvad du hedder?  
IP: Jeg hedder Stine (Sidder nervøst og holder om sin kop)  
I: Hvor gammel er du?  
IP: Jeg er 32 
I: 32, og kommer du herfra omegnen af oprindeligt eller? 
IP: Nej, vi flyttede hertil for 4 år siden 
I: Ja? Hvorfra?  
IP: Amager 
I: Fra Amager? Så det er noget af en udskiftning af miljø  
IP: Ja (smiler samtidig)  
I: Og din nationalitet er den dansk?  
IP: Ja 
I: Hvor mange bor i så her?  
IP: tre  
I: Tre?  
IP: To voksne og et barn  
I: Hvor gammel er jeres barn?  
IP: øh, 4,5 år 
I: Det var en datter ikke sandt? 
IP: Jo 
I: Ja! Kommer du selv fra en stor familie?  
IP: Nej  
I: Nej?  
IP: Den er meget lille  
I: (Grinende stemme) Meget begrænset, ja? 
IP: Ja 
I: Altså var det bare dig og din mor og far eller?  
IP: Det var mig, min mor og min søster også var min far lidt på sidelinjen også min mormor engang 
imellem, det var sådan lidt on and off fordi de ikke kunne sammen 
(Hun ser ud til at undre dig over de mange personlige spørgsmål)  
I: Det klart, sådan går det jo gerne ikke?  
IP: Jo 
I: Og nu bor i så her i Vordingborg?  
IP: Ja 
I: Og det havde i gjort i fire år?  
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IP: Ja 
I: Ja. Så hvad laver du så til dagligt?  
IP: Ja, men jeg er ledig  
I: Ja?  
IP: Altså jeg går på noget kursus lige nu  
I: Hvad er det for noget kursus?  
IP: Ja, men det er sådan noget mindfullness og ud og gå og mærk naturen og sådan 
I: Lækkert. Det giver altså meget, men det er også hårdt når man går i gang med det 
IP: Ja lidt (griner)  
I: Amen det er det 
IP: At komme ind og mærke sig selv det er grænse overskridende 
I: Helt vildt og uh man lærer meget om sig selv når man kommer i gang med det (griner)  
I: Øhm, hvis du så skal fortælle lidt om sådan din hverdag, hvad lavede du i går, hvordan var din 
dag igår? 
IP: (Sidder tænkende) Jamen i går var jo lidt anerledes fordi det var en helligdag, men altså det var 
ja? Stå op og hygge med familien og ud og rode i haven, kører en tur også ja? Hjem og lave aftens-
mad også ja putte, putte, putte 
I: (Griner) Rigtig meget putte, ja  
IP: Ja (Griner), også var det sengetid  
I: Bruger du meget tid ude i haven, når det er vejret er godt eller når du har mulighed for det?  
IP: øhhhh (Tænker sig lige om), Altså jeg sidder gerne derude og læser eller brodere eller sådan, 
men vi har ikke så meget som skal holdes, det er lidt medvilje fordi i perioder gider jeg bare ikke 
I: Nej, det kan jeg altså godt forstå. Det kan også være hårdt 
IP: Ja (ser lidt alvorlig ud i blikket)  
I: Det er også lidt forpligtigende på en eller anden måde ikke?  
IP: Jo lige præcis 
I: Når du så skal lave noget i din fritid, noget som du holder af, er der noget du bruger din tid på? 
IP: Jeg læser  
I: Ja? 
IP: Og brodere og syer tøj øhm (tænker om der er andet)  
I: Det var mange ting 
IP: Ja (med et lille suk)  
I: Men det meste er jo i tråd med hinanden, kan man jo sige  
IP: Ja, øhm men det er sådan det 
I: Ja, men så er der da også nok at tage fat i (Griner)  
IP: Ja (Griner)  
I: Læser du noget bestemt? En bestemt genre eller? 
IP: Det er meget, ja hvad hedder sådan noget? Historiske slægtsromaner 
I: Spændende  
IP: Min favorit er Ken Follett eller hvad han hedder? (Sidder roligt med hænderne krydset på bor-
det) 
I: Ja, fisk?  
IP: Ja, men han har lavet en masse gode slægtsromaner  
I: Fedt  
IP: Ja 
I: Noget der virkelig nørder på en eller anden måde inde i dybden af noget?  
IP: Ja 
I: Spændene, når du så er på de sociale medier, nu fandt vi jo hinanden på facebook 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 106 

IP: Mmm (Bekræftende)  
I: Er der så nogle bestemte sociale medier du bruger, som du foretrækker at bruge?  
IP: Det er primært facebook 
I: Ja 
IP: Jeg har også instagram, pinterest, snapchat og hvad de alle sammen nu hedder  
I: Du har det hele (Griner)  
IP: Ja, men altså det er mere folk der gerne vil have at man har det, så har jeg det, men jeg kigger 
faktisk aldrig på det  
I: Nej? Så det er facebook der bruger hovedsagen af din medietid?  
IP: Ja, jeg tænker det er det samme som der er på det hele, det er de samme billeder, altså folk po-
ster på instagram og på facebook, så.. 
I: Så du får det hele med alligevel  
IP: Ja (smiler) 
I: Også i den grad, ja 
I: Ser du så tv eller høre meget radio eller er der så nogle andre medier som ikke nødvendigvis er 
sociale medier som du bruger?  
IP: Altså jeg kan godt lide og høre podcast  
I: Mmm (Bekræftende) 
IP: Det er gerne amerikanske podcast og fjernsyn, altså vi har ikke tv kanaler, vi streamer, men det 
er sjælendt at jeg tager mig tid og kun kigger på fjernsyn 
I: Ja, der er også meget med sådan en lille en ikke, med energi? (Griner)  
IP: Jo (Griner)  
I: Når du så er i dit lokalområde heromkring, er der så noget særligt du tænker at man kan opleve 
eller som gør det her som noget helt særligt?  
IP: Ja der er jo kommet det der nye udsigtstårn  
I: Ja 
IP: Jeg kan ikke lige huske hvor det ligger? 
I: Adventure Camp udsigtstårnet eller?  
IP: Ja lige præcis, det skulle være helt fantastisk  
I: Har i været på besøg endnu?  
IP: Nej vi har kun kørt forbi  
I: Det er jo ret nyt, ja 
IP: Vi kørte forbi på åbningsdagen, hvor vi egentlig ville have været derinde, men der var så mange 
biler, så vi kørte bare videre  
I: Det tror jeg på! 
I: Er der sådan andre ting som i benytter i jeres lokalområde, altså i bruger?  
IP: Ja, men jeg tænker hvor stort ud af lokalområdet? 
I: Det som er lokalområdet for dig, det er jo sådan det kan være vidt omkring, men jeg tænker ikke 
umiddelbart at du ser København som dit lokalområde? 
IP: Nej 
I: Det kan sagtens være her, det kan være helt til Slagelse, det kan være det du føler er dit nærom-
råde og dit nærmiljø, altså fx din datters børnehave kammerater, kan jo også være en del af ens nær-
miljø ikke 
IP: Jo, men så er det Bonbon-land og Nykøbing Falster Zoo (Gulborgsund Zoo) 
I: Ja 
(Stilhed i nogle sekunder…)  
I: Det var også … Altså så kommer i også et stykke væk, hvis i … Er i tit i Nykøbing Falster zoo og 
deromkring?  
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IP: Ja, der er vi jævnligt  
I: Dejligt  
IP: Ja 
I: Ja … Den sidste ferie i havde med familien, går jeg ud fra er den her påskeferie der lige har væ-
ret?  
IP: Ja 
I: Var i hjemme i den?  
IP: Ja 
I: Hvad lavede i, i den ferie?  
IP: Vi havde besøg af familie fra Jylland 
I: Ej hvor hyggeligt  
IP: Ja, påskefrokost og har lagt to terrasser i haven og …  
I: Hold da op! 
IP: Det var sådan det 
I: I får da noget for hånden  
IP: Ja  
I: Der er gang i den 
IP: Så kan man nyde sommeren  
I: Helt bestemt og 7/9/13 så bliver den ligeså god som sidste år  
IP: Ja 
I: Ja 
I: Når i så er sammen som familie, hvad kan i så godt lide at lave? Nu nævnte du zoo og bonbon-
land. Er der sådan andre ting i sætter pris på at lave sammen? 
IP: Altså vi kan godt lide at bage, lave mad sammen, øh ja hvad laver vi egentlig? (Tænker) 
IP: Altså jeg sidder nok bare i stuen og syer og de andre de ser fjernsyn eller en film eller ja 
I: Bare egentlig hvor i er sammen i nærheden af hinanden? 
IP: Ja lige præcis 
I: Når det så er at i er herhjemme og i laver ting forskelligt, er det så sådan at i sidder forskellige 
steder i rummet eller sidder i sammen?  
IP: Altså …  
I: Altså og syer sammen for eksempel eller er det mere dig som får lov at lege med den også får de 
nogle fede kostumer eller tøj på den måde?  
IP: Ja det er mere det  
I: Så det er dit zen område? 
IP: Ja (Undre sig over hvad I mente)  
I: Ja 
IP: Jeg skulle lige være med på hvad du mente (Smiler) 
I: Ja det kan jeg godt forstå 
(De begge griner)  
I: Bare sig til hvis jeg vrøvler ikke 
I: Når i så handler ind som familie, eller du handler ind. Hvor handler så ind henne? Er der noget du 
primært bruger? 
IP:  Lidl, Rema1000 og Aldi  
I: Ja? I havde ellers en fakta lige heroppe. Der prioritere du ikke og handle så tit?  
IP: Nej  
I: Vi gik bare forbi den 
IP: Jeg syntes den er .. Den er kedelig  
I: Den er kedelig?  
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IP: Ja altså …  
I: Er det udvalget eller er det? 
IP: Ja, men ja altså man kan sige udvalget er det samme i alle fakta butikker, men der mangler bare 
ofte ting på hylderne herhenne også har de det med sådan at de snyder lidt, når de har for meget af 
det billige, så fjerner de, de gode mærker sådan så de kan sælge deres eget fordi der ikke er andet at 
tage og det og det…  
I: Ej det kan jeg godt følge dig i! 
IP: Jeg bliver sådan lidt støt over det et eller andet sted  
I: Det kan jeg godt forstå. Lidt af det.. man følger sig også sådan lidt snydt ikke?  
IP: Jo  
I: Hvorfor må jeg ikke få det som jeg gerne vil have?  
IP: Lige præcis  
I: Ja, men det kan jeg godt følge dig i 
I: Øhm, har i en bil 
IP: Ja 
I: Eller flere?  
IP: Vi har én 
I: I har én bil. Og øh hvor når i tanker den? Hvor foretrækker i at tanke den henne?  
IP: På Ingo  
I: På Ingo?  
IP: Ja  
I: Der ligger noget i nærheden eller er det noget særligt med den? 
IP: Der ligger en inde i byen 
I: Ja 
IP: Også er den også bare billigere end de bemandede tanke 
I: Ja. Det er altså altid rart ikke?  
IP: Jo 
I: Spare penge hvor der penge spares kan  
IP: Lige præcis 
I: Når du så tænker tilbage på nogle oplevelser du har haft generelt hvor du har været ude med 
eventuelt familien eller sådan noget. Hvor du har haft en super ærgerlig kundeservice oplevelse. Nu 
nævnte du for eksempel fakta der, med at de gemmer de gode varer. Er der sådan andre ting hvor du 
bare tænker det her er bare den værste oplevelse jeg har haft.. 
(Stilhed)  
I: Den er også tarvelig 
IP: Den er svær sådan lige fordi jeg går ikke og gemmer på dårlige minder, jeg gemmer på det gode.  
I: Godt prioriteret  
IP: Så den er lidt svær at svare på  
I: Ja. Du har ikke en tanke hvor du bare lige tænker, hov der kom jeg lige til at tænke på at den var 
godt nok lidt ærgerlig eller?  
IP: Jo altså vi var ude at spise på Grønkjær kiosken (Er i tvivl om det er det som bliver sagt), den 
ligger mellem Næstved og Vordingborg  
I: Mmm  
IP: øhm og ja.. Vi bestilt en rød pølse, to ristede pølser og en bøfsandwich med pomfritter 
I: Mmm 
IP: Og altid kom på hver sin tid og vi måtte endda efter vi var færdige sad vi og ventede i 20 minut-
ter på pomfritterne, fordi de havde glemt at lave dem..  
I: (Griner) Org det er også ærgerligt  
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IP: Altså det var sådan lidt…  
I: Ja. Når du så siger.. Da i så havde den oplevelse, sagde i så noget til det eller var det bare sådan 
lidt, øv og der behøver vi ikke at komme igen eller?  
IP: Altså vi har sendt en mail til ejeren 
I: Ja 
IP: Øh fordi vi syntes at hun fortjener at vide det  
I: Ja 
IP: egentlig ikke fordi vi vil have noget ud af det andet end at hun bliver opmærksom på at hendes 
medarbejdere måske skal trænes lidt mere  
I: Ja 
I: Hvordan var der nogen respons på den mail? Fik i noget sådan tilbage fra det? 
IP: Nej ikke endnu. Vi sendte den i går  
I: Org okay, så i har lige været afsted? Det var her i påsken?  
IP: Det var mandag? Næ det var søndag vi var afsted  
I: Okay  
IP: Så skulle jeg lige finde ud af hvem der havde den og hvordan man kom i kontakt med hende  
I: Ja. Det kan jeg godt følge dig i 
IP: Ja 
I: Det kan hurtigt være en process 
IP: Ja lige præcis 
I: Så i har lige sendt en mail afsted der og venter svar  
IP: Ja præcis 
I: Ja, men det er da meget spændende at se hvad der sker 
IP: Ja 
I: Jeg syntes altid de der svar er spændende  
I: Øhm, når i så har familien med ude, er der så nogle særlige ting du der kan stresse dig eller 
stresse jer som familie når i er afsted alle tre?  
IP: Det er gerne forældre 
I: Mmm 
IP: Øhm, det lyder måske lidt åndsvagt men, men forældre har bare sådan rund … Hvad hedder det? 
Rundsave på albuerne.  
I: Ja? 
IP: Øh og det er deres børn først.  
I: Mmm 
IP: Uanset hvordan og hvorledes, så det er altid sådan en kamp. Man skal også selv have de der 
rundsave for ellers ender man bare med at blive trumlet  
I: Ja 
IP: Øh  
I: Er det fordi … 
IP: Det stresser mig 
I: Ja det kan jeg godt forstå. Øh er det i sådan særlige hen sener det er? Eller er det bare sådan gene-
relt alt hvor børn er involveret?  
IP: Altså det er det er i legeland, det er ja i Bonbon-land, det er i tivoli, det er på bakken, altså  
I: Alle steder? 
IP: Alle steder hvor børnene er sådan lidt ”wow nu skal der ske noget”  
I: Ja 
IP: Så øh ja 
I: Ja, så der kan man godt blive lidt stresset og lidt (Suk) skal vi igennem det?  
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IP: Ja lige præcis 
I: Ja 
IP: Så plejer jeg at sætte min kæreste på også sætter jeg mig med en kop te 
I: Ja 
IP: (Griner) 
I: Dejligt at have sådan en ikke? 
IP: Jo 
I: Ja 
I: Hvis du så har en dårlig oplevelse, nu skrev du en mail her sidst, øhm da i var ude og spise. Når 
du har generelt dårlige oplevelser, er det så noget du reagere på generelt eller ville du normalt sige, 
ej det er der sikkert nogle der fixer, eller det gider jeg ikke for jeg har ikke et behov for at komme 
her igen eller? 
IP: Jo det kommer an på hvad det er 
I: Mmm 
IP: Er det sådan en hel generel dårlig oplevelse  
I: Mmm 
IP: Øhm, så tror jeg ikke at jeg ville gøre noget, fordi det er sådan lidt, hvem skal man gå til for at 
sige at det hele er noget skidt  
I: Ja (Griner), lav det om 
IP: Ja lige præcis 
I: Ja 
IP: Så det er nok mere sådan hvis man kan komme med noget konkret  
I: Mmm 
IP: Så gør jeg det  
I: Ja 
IP: Øhm, men hvis det bliver sådan noget abstrakt noget, så tænker folk jo bare at man er et brok 
hoved  
I: Ja 
IP: Et eller andet sted 
I: Ja. Når du så tager kontakt, er det så som regel på mail eller gør du det også over trustpilot eller 
de her forskellige tillids ting, der er over facebook eller er der noget andet, som du bruger, som ikke 
….  
IP: Altså jeg ringer, møder op eller skriver en mail  
I: Mmm 
IP: Øhm det er nu mere fordi jeg altså trustpilot syntes jeg man kan bruge når man har fået svar på 
det, hvis man så fik et møg svar så kan man ligge det ind på trustpilot  
I: Mmm 
IP: Jeg har været inde og læse nogle af de ting der ligger og det er .. Jeg syntes folk hænger firma-
erne ud, uden at der måske egentlig er grund til det 
I: Mmm  
IP: Også er der selvfølgelig alle de fake firmaer, men … 
I: (Griner), det er også en klasse for sig selv ikke, de er over det hele, ja. Øhm, når i så tager ud som 
familie, besøger i så ofte forlystelsesparker, for du har jo nævnt en del faktisk, Tivoli, Bakken både 
Bonbon-land og Næstved zoo, næ det var Nykøbing Falster Zoo. Det er mig der ikke kan finde 
rundt i det, er det sådan noget i gør tit?  
IP: Nykøbing Falster Zoo (Siges samtidig) 
IP: Mmm (tænker) ja i sommer perioden 
I: Ja, så i sommer halvåret tager i tit ud 
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IP: Ja 
I: Og det er så hovedsageligt Bonbon-land og zoo eller? Tager i også langt for at komme … 
IP: Altså sidste år havde vi sæsonkort til Bonbon-land, Så der var det primært Bonbon-land. I år 
skal vi ikke have sæsonkort til noget, så det bliver nok bare sådan, hvad har vi lyst til  
I: Mmm (Siges samtidig)  
I: Ja, hvordan kan det være at i ikke skal have sæsonkort i år?  
IP: Det var … Altså nu har vi været der i tre år i træk og det bliver mere og mere skuffende. Det 
startede virkelig skuffende også er det bare gået endnu mere ned af bakke siden  
I: Ja (Siges samtidig) 
I: (Griner), ja okay, ja 
IP: så, altså min datter ser jo ikke alt det der er forfalden og det der ikke virker og sådan noget, men 
det gør vi andre  
I: Ja. Når i så tager afsted, i er taget afsted som familie 
IP: Ja?  
I: Så er det jer alle tre der tager afsted eller kan i godt finde på at tage afsted to af gangen eller? 
IP: Vi kan sagtens finde på at tage afsted to 
I: Mmm  
IP: Hvis min kæreste er på arbejde for eksempel og jeg tager min datter med  
I: Ja. Det er også dejligt det der med lige at kunne tage dem under armen ikke? 
IP: Jo 
I: Så er de godt underholdt.. Når jeg så siger Bonbon-land, nu har du jo sagt lidt ord om hvordan i 
har oplevet det ellers, men hvad tænker du sådan generelt på, når jeg siger Bonbon-land? 
IP: Altså øh hvad jeg associere 
I: Ja 
IP: Jeg kan ikke finde ud af at sige det  
I: Ja assoicere det med 
IP: Ja? Jeg kan ikke finde ud af at sige det 
I: Det tror jeg heller ikke at jeg kan  
IP: (Griner)  
I: Når først man har sagt det så, bare sig det hurtigt (Griner). Eller hvilke værdier du ligger i det?  
IP: Altså jeg husker jo da jeg var barn at man kunne lave slikpinde og alting var malet farvestrå-
lende og det var bare super fedt at komme i Bonbon-land  
I: Ja  
IP: Øhm, nu er der jo ikke rigtigt nogle aktiviteter, der er jo ikke rigtigt noget sådan altså.. Der er en 
scene hvor der står nogle og hopper rundt, men der er ikke noget fortryllende ved det.  
I: Nej  
IP: Øhm, så jeg tror egentlig bare at jeg tænker at det er forfaldent og det er trist og det savner noget 
af den energi der blev lagt i det førhen 
I: Ja (siges samtidig)  
I: Mmm, med Michael  
IP: Ja  
I: Spangsberg. Ja, øhm nu viser jeg dig lige en oldsag  
IP: Ja?  
I: En rigtig rigtig synes jeg, hyggelig reklame. For jeg kan stadigvæk huske den. Så voksen er jeg. 
Det er en reklame for Bonbon-land i 93 
IP: Okay 
(Video bliver afspillet)  
I: Det jo …  
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IP: Den var sød 
I: Det jo den gode gamle øh tegneserie udgave af Bonbon-land. Ka vi … Det meget fint den røg af 
internetforbindelsen. Når jeg viser dig denne her øh youtube reklame, som det ellers .. for youtube 
har den gamle reklame. Nu har du nævnt lidt hvad det var for dig dengang, altså når du ser den re-
klame, hvad kommer du så til at tænke på i forbindelse med bonbon-land?  
IP: Ja, men at det var sjovt 
I: Mmm 
IP: øh .. Det var skide skægt, altså at være i Bonbon-land 
I: Kom i der tit dengang du var barn?  
IP: Nej vi kom der en gang om året, øh også var det sådan en kæmpe familietur hvor vi øh .. Jeg har 
været i noget aflastningsfamilie 
I: Ja 
IP: Ja det var så deres familie  
I: Der tog dig med?  
IP: Ja lige præcis 
I: Ej hvor dejligt  
IP: Og det var bare .. amen det var så fantastisk altså  
I: Ja  
IP: Bæverrafting og det hele der, det var bare højdepunktet  
I: Jeg har fuldstændig samme oplevelse af det fra da jeg var barn øhm det var den der fortryllelse. 
Øhm altså hvad var det der gjorde for dig at Bonbon-land var så fortryllende?  
IP: Ja, men magien blev bare ikke ødelagt på noget tidspunkt  
I: Mmm 
IP: Øh altså jeg sammenlignede lidt Bonbon-land med Disney Land ikke 
I: Mmm 
IP: Det var bare den danske udgave ik. Ikke helt lige så overvældende  
I: Ej det er også meget   
IP: Ja, ja øhm men det var bare ja … 
I: Det kunne noget?  
IP: Græsset var slået og der var massere af blomster og der var ikke affald over det hele sådan som 
jeg husker det i hvert fald  
I: Nej? Der var noget magi syns, altså i fortællingen?  
IP: Ja lige præcis (Siges samtidig)  
I: Ja. Når øh når nu havde i et sæsonkort sidste år, hvordan kan det være at i valgte at få sådan et?  
IP: Ja, men det var fordi vi fandt ud af fra de foregående år at vi faktisk endte med at bruge enormt 
mange penge på billetter fordi min datter ville igen og igen derind  
I: Ja. Oplever hun den her magi som du oplever i samme stil eller er det fordi hun har det sjovt 
umiddelbart?  
IP: Det er .. Jeg tror bare det er fordi der er nogle ting som hun kan prøve  
I: Mmm 
IP: Hvor det ikke tager meget lang tid at køre til  
I: Ja det er forlystelserne 
IP: Ja 
I: Ja, der ligesom gør det. Hvis du skulle, nu skal i ikke have et sæsonkort i år 
IP: Nej 
I: Hvis i skulle have et sæsonkort i år, et guldkort eller noget. Hvad kunne så få jer til at købe sådan 
et? Hvad kunne gøre det attraktivt eller interessant og få sådan et kort?  
(Stilhed)  
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I: Det er et tarveligt svar, spørgsmål hedder det  
IP: Ja, men hvis de renovere forlystelserne, får dem malet øh får lagt ny asfalt på bilbanen øhm altså 
sørger for at forlystelserne ikke er lukket en hel dag når de går ned for eksempel, altså sådan nogle 
ting  
I: Ja 
IP: Øh det ville gøre det mere attraktivt  
I: Mmm, ja. Det der med at have gang i hjulene og at det ikke ser så forfaldent ud  
IP: lige præcis 
I: Generelt  
IP: Brug vinteren på at få sat det i stand  
I: Ja  
I: Sådan så det er klart til sommeren i stedet for og køre på så lavt et blus at de skal ordne det imens 
der er højsæson   
I: Ja. Når øh kender du til de fordele i havde, i havde guldkort eller hvordan?  
IP: Ja 
I: Ja. De fordele i havde kender du dem sådan?  
IP: Jeg er ikke sikker på at jeg lige kan dem …  
I: Alle sammen nej. (Siges i munden på IP)  
IP: Men det var noget med at der var nogle procenter på når man købte ting og nogle dage om året 
hvor man kunne tage nogle med ind og …  
I: Fik i brugt nogle af de ting her? Altså fordele 
IP: Vi fik brugt det når vi købte ting i butikkerne 
I: Ja 
IP: Det viste vi kortet  
I: Mmm 
IP: Ellers tror jeg ikke at vi har benyttet os af  
I: Mmm 
IP: Jo altså så den gratis parkering selvfølgelig  
I: Ja .. Ja det gør selvfølgelig også noget  
IP: Ja 
I: Der er jo for eksempel sådan noget med, nu sagde i at i tog helt til Nykøbing zoo ikke? 
IP: Jo  
I: Der er for eksempel sådan noget som adgang til Knuthenborg safaripark og sådan noget halv pris, 
fik i brugt det nogle gange i løbet af et år?  
IP: Overhovedet ikke  
I: Overhovedet ikke, nej. Det var ikke noget i benyttede jer af, altså de ting. Havde i sat jer ind i det 
eller besluttede i jer for ej nu planlægger vi det eller havde i egentlig ikke rigtigt læst så meget på 
det?  
IP: Nej vi havde bare ikke rigtigt tid til at få lagt mere ind, øh også var det sådan lidt nu havde vi 
købt de der sæsonkort så skulle de også bruges når der endelig var tid til det. 
I: Helt bestemt  
IP: Så hvis du skulle ellers tænke på nogle andre fordele der kunne gøre det federe at være en del af 
det her guldkort eller at have et guldkort eller et sæsonkort hvad kunne det så være?  
IP: At man måtte tage folk med ind uden at det var specifikke datoer for der er så mange mennesker 
på de datoer så det er ikke fedt at tage nogle med  
I: Nej. Fik i slet ikke brugt det at tage nogle med så eller?  
IP: Nej slet ikke som jeg husker (Snakkede i munden på hinanden). Øh vi har været derinde nogle 
af de dage der og det er fuldstændig vanvittigt  
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I: Ja, det er også mange ikke? 
IP: Ja lige præcis. Det er ikke så hyggeligt  
I: Så er det jo sådan at de jo heldigvis stadig har en masse forlystelser  
IP: Mmm?  
I: og øh en er din foretrukne af Bonbon-lands forlystelser? 
IP: Ja, men det ved jeg ikke, for jeg prøver faktisk aldrig forlystelser  
I: Nej? 
IP: Jeg er med som taskeholder og tager billeder øh 
I: Vigtig opgave  
IP: Ja meget 
I: Ja, men det er det (Griner) Specielt for ungerne ikke? 
IP: Ja, når der er slush ice involveret. Tænk hvis man skulle stille det fra sig  
I: (Griner) 
IP: øhh 
I: Så var den der ikke ret meget længere  
IP: Nej (Griner), men øhm ja det ved jeg ikke altså det må nok være den der bilbane fordi jeg kan 
selv huske som barn at det var så fedt at få et kørekort  
I: Ja 
IP: øhm minus er jo så bare at den ikke rigtigt er blevet vedligeholdt  
I: Nej  
IP: I mange år  
(Snakker i munden på hinanden)  
I: Der var nogle ting … 
IP: Det føles i hvert fald ikke sådan. Asfalten er brudt op flere steder, så de der biler kan ikke køre 
hen over. Man skal sådan gå og sparke til bilerne for at få dem banen rundt  
I: Ja okay. Det er heller ikke så heldigt  
IP: Ej altså det .. Ja ungerne er jo ligeglade. De får deres kørekort  
I: Ja 
IP: Men for forældrene er det sådan lidt, Arg vi har altså betalt for det her. Det må gerne virke. 
I: Så får i også lov at løbe lidt rundt  
IP: Ja 
I: og skubbe med  
(De griner)  
I: Ja øhm hvad for en af de her forlystelser ser du din datter har størst glæde af? Der er jo meget hun 
ikke kan prøve endnu kunne jeg forestille mig 
IP: Ja der er en del hun ikke må prøve  
I: ja 
IP: øh men det er også, jeg ved ikke hvordan det var sidste år der havde de sat højden op, sådan så 
nogle af de ting hun havde glædet sig til at prøve kunne hun lige pludselig stadigvæk ikke prøve  
I: Åh det er også ærgerligt  
IP: øh .. Men det må nok være det der æble  
I: Mmm 
IP: Den der orm  
I: Ormen! Ja (Siges samtidig med IP) 
IP: Ja 
I: Den kan jeg huske! 
(Griner begge to)  
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I: Den er også god. Når i så tager til Bonbon-land frem for, for eksempel zoo, er det fordi det ligger 
tæt på eller er der nogle andre ting der gør at i, i vælger lige Bonbon-land den dag?  
IP: Altså øh ja altså blandt andet sæsonkortet  
I: Mmm 
IP: Øh, men også at vi har mødtes med nogle vi har kendt, der også har haft sæsonkort 
I: Ja 
IP: Øh så har ungerne kunne løbe sammen, og vi har haft nogle og have selskab med  
I: Ja. Det er også dejligt  
IP: Ja 
I: Man er lidt flere omkring det  
IP: Ja 
I: Øhm .. Sidst i besøgte Bonbon-land … Fortæl mig endelig alt hvad du kan huske fra den dag  
I: Åh nu er jeg streng var (Griner)  
IP: Det regnede  
I: Sådan 
IP: og det blæste. Det var helt i slutningen af sæsonen  
I: Ja 
IP: Øhm, men altså dejlig dag det var bare koldt  
I: Ja  
IP: Og gå der  
I: Godt med tøj på 
IP: Ja. Der var ikke så mange mennesker, øh men nogle af forlystelserne var lukket ned  
I: Okay?  
IP: Øh, jeg kan ikke lige huske hvilke nogle. Jeg kan bare huske at vi var så skuffet, hvor vi tænkte 
jamen sæsonen er ikke kørt endnu. I har jo stadigvæk åbent. Hvordan kan i så lukke øh nogle forly-
stelser  
I: Ja. Så altså de kørte slet ikke? Der var ingenting?  
IP: Nej  
I: Nej  
IP: Der stod sådan et skilt, jeg kan ikke huske hvad der stod på, ude af drift eller virker ikke?  
I: Nå 
IP: Et eller andet  
I: Simpelthen  
IP: Ja 
I: Sådan kan man også gøre det. (Griner) Og hvornår var det her besøg, det var sådan som du siger i 
slutningen af sæsonen, hvad er det så?  
IP: uh, jeg kan ikke huske hvornår det er de lukker  
I: August, september? September? Det er i hvert fald Oktober, ja? Omkring Halloween holder de 
også noget, men …  
IP: Ja det har nok været omkring Halloween vi har været derinde så fordi det har blæst og  
I: Ja lige præcis  
IP: Og det var koldt  
I: Ja 
IP: Ja det var det også, for de havde lavet en kirkegård. Yes  
I: Ja. Fik i brugt noget af det andet, fik i set nogle af de ting de havde lavet til halloween eller noget. 
Var det noget i lagde mærke til?  
IP: Nej for min datter kunne ikke. Hun var ikke så god til at kapere det  
I: Nej og det kan man godt forstå  
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IP: Det var lidt voldsomt  
(Begge griner) 
I: Ja også selvom de havde lavet det fjollet også var det lige i overkanten for hende det der?  
IP: Ja  
I: Hun var også kun 4? Hun var 3?  
IP: Ja hun var 3 på det .. Ej hun var lige blevet 4 på det tidspunkt  
I: Ja. Sådan er det jo også nogle gange med de der børn ikke 
IP: Jo 
I: Ja. Øhm når i så er der, hvad er det så der er vigtigt for dig? Når i er inde i Bonbon-land. 
IP: Øh .. Jamen det er vigtigt for mig at, altså vi har familietid og at min datter har det sjovt  
I: Mmm 
IP: Øhm, det er knapt så vigtigt at få prøvet tingene, som det er bare at altså gå rundt derinde og 
tage indtrykkene ind  
I: Mmm 
IP: Sammen  
I: Ja. Bruge tid sammen  
IP: Ja  
I: Ja. Øhm hvad kan .. Hvad er det specielt derinde som giver mulighed for det?  
IP: Ja, men man kan jo gå rundt om søen og du kan jo gå rundt bagom til Bæver rafting og altså der 
er jo sådan nogle områder hvor man tænker, de kunne godt lige bruge lidt mere tid på pleje, men der 
er stadigvæk skønt der  
I: Mmm 
IP: Øh omme bag Bæver rafting der har de nogle borde øh hvor man kan sidde og spise og altså det 
ja  
I: Når i så sætter jer og spiser, har i så selv madpakke med eller bruger i det …  
IP: Ja 
I: Bruger i det, ja.  
IP: Vi har prøvet at købe mad én gang derinde og det var en pizza vi ligeså godt kunne have købt 
inde i netto og puttet i ovnen  
I: Okay, ja 
IP: Ja undskyld jeg er meget kritisk  
I: Det må du så gerne være!  
(Snakker i munden på hinanden)  
I: Det er dejligt!  
IP: Det koster, er det 80 kr eller sådan noget for sådan en pizza også får man sådan en frysepizza 
hvor man sidder og kigger efter fyldet og tænker .. Nå  
I: Det har de glemt  
IP: Ja 
I: Ja.  
I: Det kan jeg godt forstå, men du skal hellere end gerne være … Oj! Wow, undskyld (Griner) 
IP: Det helt okay 
I: Jeg elsker dyr. Jeg er forfærdelig. Nå! Men når i så har jeres egen madpakke med, hvordan kan 
det så være? Det er simpelthen fordi maden ikke … Udvalget ikke er optimalt eller?  
IP: Det for dyrt i forhold til kvaliteten  
I: Mmm 
IP: Og mængden  
I: Ja, og hvis der var noget der skulle gøre det mere interessant at købe mad derinde, var der noget 
særlig du kunne tænke eller?  



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 117 

IP: Næ altså jeg syntes egentlig det er fint nok det de har af fastfood, øh fordi jeg tænker man går jo 
ikke i Bonbon-land for at sidde en time på en restaurant for at spise  
I: Nej  
IP: Altså det er jo ikke derfor man er der  
I: Nej  
IP: Øhm men, men måske bare noget lidt højere kvalitet på tingene og lige lidt lavere pris  
I: Mmm 
IP: End der er  
I: Mmm. En form for sammenhæng i hvert fald  
IP: Ja lige præcis  
I: Ej jeg bliver nusset på benene, jeg er helt glad  
IP: (Griner)  
I: Undskyld. Jeg bliver bare så glad. Sød dejlig kat i har  
IP: Mange tak  
I: (Griner), når det så er at i er i Bonbon-land og hele familien er samlet, hvad er det så der er det 
bedste Bonbon-land kan gøre for jer?  
IP: Jeg tror ikke helt at jeg forstår dit spørgsmål? 
I: Nej hvad er det bedste, sådan når i er der som familie, hvad er det der er bedst ved, hvad er det 
der er særligt bedst ved bonbon-land når i så er der? Hvad er det i bedst kan lide ved Bonbon-land?  
(Stilhed)  
IP: Jeg ved ikke hvad jeg bedst kan lide ved Bonbon-land  
I: Nej? 
IP: Øh men for min datter i hvert fald 
I:Mmm 
IP: hvis jeg må svare på hendes vegne? 
I: Det må du i hvert fald  
IP: Så er det de der maskotter  
I: Ja  
IP: Det står når de åbner, det er, altså hun er helt ekset når hun får lov til at hilse på dem 
I: Ej hvor dejligt  
IP: Mor tag et billede  
I: (Griner)  
IP: Ja ja ja jeg er på vej! Jeg er på vej. (Griner)  
I: Ja, det er da også dejligt  
IP: Ja 
I: Er de så, altså bruger i meget tid sammen med de her maskotter eller?  
IP: Nej det er bare lige at hilse på dem også står der jo, jeg ved ikke 40 andre børn der også gerne 
vil sige hej 
I: Mmm. Syntes du så når du er derinde at de er tydelige nok i deres billede for eksempel  
IP: Ja det syntes jeg  
I: Mmm! 
IP: Øhm jeg syntes det er meget kort tid de er der 
I: Ja 
IP: Men jeg vil sige, jeg har også læst en artikel om øh at de ikke bliver behandlet så pænt  
I: Når, ja okay  
IP: Øh, så det er også derfor der er nødt til at gå en medarbejder sammen med dem, for at sikre at de 
ikke bliver sparket og slået og råbt af og skubbet til og alt sådan noget  
I: Ja okay  
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IP: Øh så jeg vil altså, jeg ved ikke jeg syntes godt at de kunne være der mere, men hvis det er på 
bekostning af at der skal gå en medarbejder rundt med samtlige, så kan jeg godt se at det ikke kan 
lade sig gøre.  
I: Nej, ja. Det lyder også hårdt  
IP: Ja 
I: Hårdt arbejde (Griner), bliver lige skubbet lidt til. 
I: En af de ting vi sådan, i hvert fald er gået i gang med at arbejde lidt på, det er at som familie kan 
det være svært i forhold til guldkortene både fordi du får 3 kort der er personligt registreret og at, at 
det er svært og finde klarhed over hvad der er for nogle præcise fordele øhm, ved de her årskort 
øhm, at lave det der hedder et familiekort. Så du samler hele din familie på et kort og man kan prin-
cipielt også samle venner. Der kan samles op til 8 personer, men som alle er personligt registreret 
på kortet. Øhm man kan derved også have dem liggende på sin app inde på deres Bonbon-land app 
og øh jo flere personer der er registreret på kortet, jo større rabat kan man få. 
IP: Mmm   
I: Pr. person derudover det kan inkludere op til 8 personer der alle er registreret på kortet og de kan  
ligesom alle sådan eksisterende kort, der kommer til at være nogle fordele, men som er klare og ty-
delige og nemme og øh holde styr på i forbindelse med det her familiekort  
IP: Mmm 
I: Hvad er din umiddelbare tanke om sådan noget?  
IP: Det ville være smart!  
I: Ja? 
IP: Rigtig smart  
I: Ja 
IP: øhm, det kræver bare at hver person kan få et kort, det er det eneste sådan 
I: Mmm (Bliver sagt samtidig). Fordi de jo så, altså umiddelbart er tanken at der er ét plastik kort, 
men om ikke andet, så ligger de også på en app. Du kan simpelthen hente dem ned på din app  
IP: Når ja, ja det er også. Det glemte jeg lige at du sagde  
I: Det er helt okay  
IP: Ja 
I: Det er jo også mange ting på en gang. Men sådan så man også kunne tage af sted to af gangen, 
men at man kan være op til 8 personer på et kort. 
IP: Ja lige præciss 
I: Mmm 
IP: Det kunne jeg virkelig godt se noget genialt i  
I: Mmm. Ville det gøre det mere attraktivt for jer som familie at der ikke var så meget der skulle 
holdes styr på eller  
IP: Ja og både og altså  
I: Mmm 
IP: Fordi hvis vi pludselig skal ind og betale for 8 personer og vi kun er 3 øhm så er jeg ikke helt 
sikker på at vi ville benytte os af det. 
I: Nej 
IP: Altså fordi, lad os nu sige at vi ikke spare noget  
I: Ja 
IP: i forhold til at købe 4 sæsonkort også skulle have den der familiekort  
I: Tanken er at du selv vælger hvem det er du registrere på. Så hvis du har én person, så kan du have 
én person på et familiekort. Du kan også have 2 hvis du vælger at have 2, og du kan vælge at have 3 
sådan så du kun betaler for dem der er med på kortet. 
IP: Når!! Okay.  
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I: Ja 
IP: Det forstår jeg bedre  
I: Også for hver person der kommer på, så kommer der yderligere en procent rabat for eksempel 
IP: Okay 
I: Ja  
IP: Den den havde jeg ikke lige … 
(Snakker i munden på hinanden)  
I: Nej det kan jeg godt forstå  
IP: Så …  
I: Så du behøver ikke at betale for 8 personer hvis i er 3 kan i sagtens være 3, men så i simpelthen 
går ind og sammensætter det kort, som kunne være interessant for jer. 
IP: Ja 
I: Ja  
IP: Ej det ville være virkelig attraktivt  
I: Mmm 
IP: Ja 
I: Har i mange, har i set nogle udfordringer i det almindelige guldkort som i har som der har været 
mange kort der er besværlige at få med  
IP: Øhm vi glemte vores kort  
I: Mmm 
IP: Sådan jævnligt  
I: Ja 
IP: Og det koster er det 50 kr eller 30 kr eller det koster et eller andet. Jeg kan ikke lige huske hvad 
det koster, så man slipper for at køre hjem efter det  
I: Ja 
IP: Men det er stadigvæk sure penge at bruge når man ved at det ligger hjemme på køkkenbordet  
I: Ja 
IP: Øh det er egentlig den største udfordring  
I: Mmm 
IP: Og der har det undret mig at man ikke har kunne have det på appen  
I: Mmm 
IP: At det kun var billetterne der kunne ligge på appen. Man kan købe billetter i appen  
I: Ja lige præcis Ja og have dem liggende  
IP: Ja  
I: Ja.  
I: Det var faktisk lidt af det vi havde af spændende spørgsmål ind til det her og så kommer der for-
håbentligt en rigtig spændende rapport  
IP: Jamen jeg håber at i kan bruge det  
I: Helt bestemt! Har du noget sådan, inden vi slutter sådan helt slutter af og tilføje eller tanker om-
kring?  
IP: Jeg håber virkelig at Bonbon-land læser jeres rapport fordi der er så meget de kan optimere der-
ude  
I: Ja 
IP: Øhm og jeg er sikker på at i stedet for at sætte priserne op, men de renoverede og brugte lidt 
penge på det  
I: Mmm 
IP: Og kom igennem med det, så ville der også komme flere folk 
I: Ja 
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IP: Altså folk bliver væk fordi de gider ikke at se det der forfaldne  
I: Nej 
I: Og er det meget sådan det der kan ødelægge oplevelsen for jer?  
IP: JA!  
I: Det med at komme derind  
IP: Lige præcis  
I: Nu øh sagde du altså du har været der en gang om året som barn, fuldstændig ligesom vi gjorde, 
jeg kommer selv fra Københavner området  
IP: Mmm 
I: Øhm har din mand også haft den øh, ved du om han den samme … 
IP: De kom også en gang om året  
I: De kom også en gang om året  
IP: J 
I: Og hans tanke om hele det her med uf det er forfalden osv. det da lidt det samme og det mangler 
den magiske  
IP: Fuldstændig  
I: Storyline  
IP: Altså hver gang vi har været derinde så sidder vi og kigger på hinanden og tænker hvorfor 
gjorde vi det igen  
I: (Griner)  
IP: Altså fordi vi sidder bare og bitcher over det hele vejen hjem faktisk  
I: Ja okay, så det er sådan meget jeres oplevelse af det her der bliver ødelagt af det her  
IP: Ja 
I: Looket egentlig?  
IP: Lige præcis  
I: Ja  
IP: Jeg syntes at medarbejderne gør det fint  
I: Ja 
IP: Altså jeg har endnu ikke oplevet en medarbejder der ikke gjorde det fint  
I: Ja. Når i så er derinde og der bliver jo gjort rigtig meget for at jeres datter skal have det sjovt 
IP: Mmm 
I: Hun kan prøve nogle ting osv. Er der nogle ting som kunne gøre at i syntes det var federe at være 
der udover altså det var pænt altså noget som kunne gøre det attraktivt for jer nogle oplevelser og 
sådan nogle ting som i syntes kunne være interessante.  
IP: Mmm, nej altså jo måske hvis man kunne gå mere ind i det der Bonbon univers uden at det ko-
ster  
I: Mmm 
IP: En halv bondegård  
I: Mmm 
IP: Øh få det der slikkepindehus op at køre igen  
I: Ja 
IP: Altså det var så fedt og få den der slikkepind når man kom ind  
I: Ja 
IP: Øhh 
I: Det var det  
I: Og forme den og lege med den og ja  
IP: Lige præcis  
I: Ja 
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IP: Altså det var virkelig en oplevelse  
I: Mmm 
IP: Det var for mig højdepunktet dengang  
I: Mmm 
IP: Det var når man fik den der pind og man bare var sådan YAY nu skal vi bare ned til slikpinde-
huset  
I: Ja 
IP: Ja 
I: Hele det her slik vs bonbon-land det er jo efter det blev solgt til Toms har de jo ikke som sådan 
noget med hinanden at gøre. Er det noget du kan der går ud over jeres oplevelse dernede? 
IP: Altså jeg syntes at det er en pengemaskine 
I: Ja 
IP: Øhm og det er ikke en særlig god oplevelse  
I: Nej 
IP: Og og gå ind med den øh men jeg ved det ikke. Jeg er måske bare ikke fuldt med tiden altså. Vi 
var også i Lalandia og det var også en stor pengemaskine hvor jeg bare tænkte da jeg kom hjem 
hvordan, altså kan de overhovedet trække mennesker derned?  
I: Mmm 
IP: Der er jo ikke nogle der har råd til at være der mere end 2 dage fordi så øh altså så man ruineret  
I: Mmm. De ved hvad de skal have for det  
IP: Ja’er det gør de altså!   
I: Ja 
IP: Og det er lidt det samme i bonbon-land syntes jeg  
I: Ja 
IP: Øhm  
I: Er det de enkelte priser derinde der er for dyre eller er det entreen eller årskortet eller altså er det 
noget særligt hvor du tænker oh der vil de altså bare gerne malke os bare for at malke os  
IP: Altså jeg syntes engang billetterne  
I: Ja 
IP: Altså de der når du ikke har kort 
I: Mmm (Siges samtidig)  
IP: Er for dyre 
I: Ja 
IP: Øhm også ved jeg godt at man kan få venne billetter og alt muligt mærkeligt, men altså hvis du 
ikke lige har styr på hvordan det fungere, så nytter det jo ikke noget  
I: Mm Mm (Nej ordlyd)  
IP: Øhm Ja 
I: Gennemsnits prisen ligger omkring de 200 kr så vidt jeg husker jo før man køber den jo billigere 
er den eller sådan noget ik  
IP: (Siges samtidig) Ja lige præcis.  
IP: Men jeg mener at hvis du køber den på dagen er det 249 
I: Det kan du godt bilde mig ind  
IP: Ja 
I: Ja. Også alt efter vejr og sådan noget ikke  
IP: Og det var øh altså det var lidt voldsomt. Vi havde vores venner fra århus med  
I: Mmm 
IP: Og de er 4 mand og det var sådan lidt impulsivt at vi besluttede at vi skulle afsted. Det var lige 
1000 kr ikke  
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I: Ja 
IP: Også skulle der købes mad derinde fordi vi ikke … Det var så der vi prøvede den der pizza  
I: Ja 
IP: Det var … 
I: Som i var glade for  
IP: Ja (Griner) Vældig god pizza 
I: Ja, ja. (Griner) Amen det kan jeg godt forstå. De bruger jo også det der hedder vejrbillet altså det 
her med at  
IP: Ja 
I: At hvis det regner så kan man udskyde den til i næste uge, er det noget i har benyttet jer af eller 
har tænkt i at det var en fed oplevelse eller?  
IP: Ikke rigtigt  
I: Nej  
IP: Øhm  
I: I har været heldige eller standhaftige  
IP: Ja lige præcis også du kan jo købe regnslag derinde, så hvis du bliver overrasket  
I: Mm Mm (Nej ordlyd) 
IP: Og du ikke lige er forberedt hjemmefra, jamen så  
I: Så er der til det 
IP: Ja 
I: Der findes ikke dårligt vejr kun dårlig påklædning  
IP: Lige præcis  
I: (Griner) 
IP: Lige præcis 
I: Det er sådan en god børnefamilie ting ikke 
I: Ja. Jeg tror lidt det var det jeg havde. Har du nogle ting at byde ind med? 
(IP ryster på hovedet)  
I: Næ, så takker vi igen mange gange.  
IP: Ja, men det var så lidt. 
I: ssh stopper vi den li … 
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Bilag 4 
Interviewets omdrejnings-
punkt 

Oplevelse af Bonbonland 

Stedet 4700 Næstved 
Tidspunkt Fredag den 19. april 2019 cirka klokken 14:15 
Interviewperson (IP) Kvinde fra Næstved kommune 
Interviewer (I) Mia Danielsen 
Transskriberet af Mia Danielsen 
Længde 26,07 minutter 

 
Inden interviewet gik i gang, fortalte interviewpersonen, at hun ønskede at være anonym, og hendes 
navn er derfor blevet klippet ud af optagelsen. 
 
I: Hvor gammel er du? 
IP: 34 
I: Hvor kommer du fra oprindeligt? 
IP: Jeg kommer fra Roskilde. 
I Og hvor bor du så nu? 
IP: I Tappernøje 
I: Hvor mange bor I i jeres husstand? 
IP: Vi bor fire. 
I: Hvor mange børn har du? Og hvor gamle er de? 
IP: Jeg har to… to. En dreng på… fire og en pige på nul. 
I: En pige på nul? 
IP: (Griner) ja 
I: Hvad laver du til dagligt?  
IP: Jeg er faglig konsulent – arbejder i socialforvaltningen i Københavns Kommune. 
I: Og hvad vil det sige? 
IP: Det vil sige…. Ja det vil sige mange ting  
(begge griner) 
IP: øhm… jeg sidder i den faglige stab øhm…. Hvor jeg laver alt fra… implementeringsarbejde af 
forskellige metoder til… til realisering af budgetforslag… afholdelse af kurser… mødevirksom-
hed… ja! øhm… I den dur! 
P: Ja! Det lyder spændende! 
IP: Mmmmm (bekræftende) Det er det også! 
P: Øøøhm… Kan du fortælle mig om din hverdag i går? Altså hvad lavet du i løbet af i går? 
IP: I går… Det var jo en… det var jo påskeferie / helligdag, der var jeg hjemme… i haven og havde 
besøg af noget familie. Min kære svigermor og svigerfar og onkel Arne var på besøg og øhm… vi 
vaaaaar hjemme. Vi havde noget påskefrokost og gik i haven bagefter og så skulle jeg faktisk til 
København til noget påskemiddag i min gospelkirke, så der kørte jeg afsted sådan sidst på eftermid-
dagen… og inden, inden jeg nåede derind, var jeg lige et smut forbi min gamle farmor, som bor på 
plejehjem også inde i København. 
I: Nej hvor hyggeligt! 
IP: Ja! 
I: (griner) 
IP: Så der var jeg lige inde og drikke en kop kaf’ med hende og være der lidt og så tog jeg… ja… 
ud i min kirke. 
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I: Hvad laver du sådan normalt i din fritid ellers? 
IP: Normalt i min fritid… altså nu laver jeg jo ikke så mange ting for mig selv, fordi jeg har små 
børn, men vi laver rigtig meget sammen som familie, og det er meget sådan ude leg øhh… spille 
forskellige ting i haven, lave bål øhm… havearbejde det laver vi rigtig meget også øhm… ja! Bru-
ger området / naturen omkring os. 
I: Er der meget… altså sådan noget natur i nærheden af, hvor du bor? 
IP: Ja, det er der! 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Vi tager rigtig tit ud på Feddet, som er sådan et stort naturområde øhhh… og hvor der også er en 
hel masse lege, legefaciliteter for børn. 
I: Ja. 
IP: Og så bruger vi rigtig meget Præstø i sommerhalvåret, hvor der er en lille strand øhh… og det er 
vi rigtig glade for. 
I: Det lyder også hyggeligt! 
IP: Og så er der en masse skove også rundt omkring, som vi også tit tager i. 
I: Ja… når du sådan bruger sociale medier i din dagligdag, hvad er det så for nogle du bruger? 
IP: Det er typisk Facebook. 
I: Ja? 
IP: Og LinkedIn 
I: Ja – ikke noget Instagram eller… 
IP: NEJ! 
I: …YouTube eller et eller andet? 
IP: Nej.  
I: Bruger dine børn det? 
IP: (lyde i baggrunden) nu kalder, nu kalder svigermor. Det må de altså lige finde ud af. Hvad… 
spørg lige igen Mia. 
I: Bruger dine… bruger dine børn sociale medier? 
IP: Nej. Det er de for små til.  
(kort pause) 
I: Hvad med sådan noget… 
IP: Øhh… Ja… Nej… Na men nej jeg tror ikke, der er noget, der ville indgå under social medier af 
det de bruger. 
I: Altså YouTube, den gælder også. 
IP: Så gør de det! 
I: (griner) 
IP: Min dreng bruger YouTube! 
I: Ja. 
IP: Og han bruger faktisk også… ej det er jo ikke et socialt medie DR’s app. Ej, det er det jo ikke 
rigtigt, men YouTube bruger han! 
I: Ja. 
IP: Ja. 
I: Hvad med sådan noget som radio… og tv og aviser? Er det sådan noget… det er dem, man kalder 
offline medier…  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … er det noget du sådan benytter dig meget af? 
IP: Øhm… radio hører jeg temmelig meget. Øhm… fjernsyn, der ser jeg egentlig kun DR… 
I: Ja. 
IP: … fordi det det, det den kanal vi har ellers så ser… 
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(griner) 
IP: Så er det jo mest bare tv on demand med Netflix. 
I: Ja! 
IP: Og HBO og hvad vi ellers har. 
I: Ja. Har du flere forskellige slags steamingstjenester? 
IP: Ja jeg haaaar… øh.. vi har Netflix og… C More og HBO… 
I: Ja? 
IP: Og nogle forskellige andre ting, men dem bruger jeg ikke rigtigt. 
I: Så det er primært sådan serier og film I ser… 
IP: Ja. 
I: … når I er derhjemme? 
IP: Ja… og det er faktisk og… ret mange dokumentarer… 
I: Ja. 
IP: … og sådan livsstilsprogrammer på DR. Det kan vi rigtig godt lide. 
(griner begge) 
IP: Sådan noget som Hammerslag, Kender du typen?, Rigtige mænd… ja det synes vi er fedt. 
I: (griner) jaaa 
IP: Ja. 
I: Øhm… Hvad kan man sådan opleve i dit lokalområde udover, at der selvfølgelig er skove og mu-
ligheder for børn og sådan. Hvad er der så ellers at lave? 
IP: Så der rigtig mange øh… altså forskellige øhh… foreninger… øhh altså fritidsforeninger… 
I: Som? 
IP: Sportsforeninger… øh… 
I: Ja. 
IP: Ja, der er en hel masse sportsklubber, så er der øhh… jo spejderne og der er ungdomsklub og…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: der er en øhm… der er sådan en anlagt Folkeskoven hedder det 
I: Folkeskoven? 
IP: Ja… en øhh… en kunstig skov man har lavet for næsten 20 år siden. 
I: Ja. 
IP: Øhm… hvor der også er legepladser, svævebaner, der er sådan en naturbase, hvor man kan lege 
og gå op ooog… ja… der er bålpladser. Altså alt muligt! 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ret fedt sted. Så der er faktisk ret mange… sådan forskellige ting man ka… man kan lave der. 
I: Så der er en masse aktiviteter til familie? 
IP: Ja det synes jeg der er. Ja. 
I: Øh… ikke sådan kun primært for voksne? 
IP: Nej der er også rigtig meget for børn. 
I: Ja. 
IP: Tror også der er rigtig mange børnefamilier, der bor i det område. 
I: Ja. 
IP: Øhm… og dét tror jeg også primært er derfor, der er så mange tilbud. Der er rigtig mange, der 
går ind frivilligt og laver alt muligt… 
I: Ja. 
IP: … arbejde der. 
I: Det var da dejligt! 
IP: Ja. 
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I: Øhh… den sidste ferie I var på som familie… kan du fortælle lidt om den? Sådan hvor I var og… 
hvad I lavede… 
IP: Den sidste ferie… øhm… nu skal jeg lige tænke tilbage…. 
I: (griner) 
IP: … der var vi på Krydstogt. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Der var vi øhh… i øhm…  
I: Var det sådan et børnevenligt krydstogt, eller? 
IP: Hmm… Nej! Det var et semi-børnevenligt krydstogt… 
I: (griner) 
IP: Det kunne godt have været mere børnevenligt fandt vi ud af. Det var ikke på en af de helt store 
skibe, men der var selvfølgelig nogle børnefaciliteter. 
I: Ja? 
IP: Der var jo børnepool og der var noget legehalløj og sådan noget, men det var ikke… det var 
ikke et af de store skibe, som har en masse til børn. 
I: Nej. 
IP: Så det var sådan modereret ikke. Øhm… men der var vi på krydstogt i Caribien.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja. 
(kort pause) 
I: Øh… altså hvad, hvad lavede I mens i sådan var dernede og sådan..? 
IP: Vi sejlede…. 
(begge griner) 
IP: … ej vi var selvfølgelig på krydstogtet meget af… eller det meste af tiden… og var rundt på for-
skellige øer og…  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Det var bare så uheldigt at… da jeg var gravide måtte jeg faktisk ikke gå i land mange af ste-
derne på grund af Zika myg… 
I: nååår? 
IP: som øhh… som kan smitte et foster… 
I: Ja. 
IP: … så derfor skulle jeg blive på skibet, men øhh… min mand og mit barn tog afsted sammen 
med svigermor og svigerfar, som vi havde med. 
I: Men du havde en god ferie udover det? 
IP: Jeg havde en god ferie alligevel, ja! 
(begge griner) 
IP: Ja! 
I: Det var da altid noget! 
(kort pause) 
I: Når du handler ind sådan til dagligt, hvor handler du så henne? 
IP: Så handler jeg primært i vores Netto, lokal Netto! 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… fordi de har et stort udvalg af økologiske varer. 
I: Ja! 
IP: Øhm… og det køber vi rigtigt meget af. 
I: Og det… altså økologi generelt, det er noget du går op i? 
IP: Ja! Det er det! 
I: Ja. Når du skal derhen kører du så også i bil? 
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IP: Ja, når jeg skal handle? 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ja!  
I: Øhh… Hvor tanker du så henne? Når du nu siger, at du har bil. 
IP: Øhhh… Det gørt vi på den øhh… lokale skulle jeg til at sige…  
I: Ja. 
IP: … lokale tank. 
I: Kan du huske, hvad det er for en? 
IP: Jeg tror det er Circle K. 
I: Noget Circle K? 
IP: Ja.  
I: Jeps. Øhm… Har du haft nogen sådan… dårlige kundeservice oplevelser?  
IP: Hmm… 
I: Altså det er sådan generelt – sådan uanset hvor du er eller handler… 
IP: Jeg har haft det hos SKAT! 
(begge griner) 
IP: Hvor jeg skulle ringe ind og få noget hjælp til at forstå… jeg kan ikke huske om det var selvan-
givelse eller hvad det nu var… det var et eller andet. Øhm… og der havde jeg rigtig dårlig oplevelse 
med en medarbejder, som talte rigtig meget ned til mig…  
I: Ja. 
IP: Så det resulterede i, at jeg måtte be´ hende om og finde en anden tone frem fordi ellers så… 
skulle vi i hvert fald ikke tale mere sammen (griner) 
I: Nej. 
IP: Nej – så det var sådan en rigtig dum oplevelse, men ellers så må jeg sige… at jeg har oplevet 
rigtig god kundeservice hernede på Sydsjælland efter, at vi er flyttet herned.  
I: Åh det var da altid dejligt. 
IP: Der er folk meget meget hjælpsomme. 
I: Men er det ellers noget, der kan stresse dig, hvis det er du er nogle steder og folk de så… 
IP: Nej… nej. 
I: … yder en dårlig service? 
IP: Nej. 
I: Nej. 
IP: Det kan ikke stresse mig, man kan nærmere blive lidt irriteret og tænke, så gider man ikke 
handle der en anden gang. 
I: Ja… hvad kan ellers… ER der noget, der kan stresse dig, når du er ude med familien? 
IP: Hmm… Alle de ting man skal huske, når man skal afsted…  
I: ja.  
IP: … på farten. Øhh når man har to børn, så… og især når man har sådan et lille barn som jeg har, 
så skal der jo simpelthen alting med i en bil. 
I: Ja.  
IP: Det er jo lige fra… pusletaske fyldt med det ene og det andet og tredje, til mad, til barnevogn, til 
babyalarmer, til… nusseklude / sutter… og så videre, så det, det er sådan lidt af en bedrift at komme 
ud af døren. 
I: (griner) 
IP: Jeg vil ikke sige det stresser mig, fordi nu har vi aldrig sådan specielt stram deadline øh… men 
det er da noget, hvor man lige skal holde tungen lidt lige i munden for og komme afsted med alle 
ting. 
I: Er det sådan primært DIG, der husker alle de der ting til pusletasken og… 
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IP: Hmm…  
I: Sådan… eller er… 
IP: Der har vi sådan meget god fordeling med, at jeg pakker tingene og min mand, han pakker bilen 
bagefter. 
(begge griner) 
IP: Ja. 
I: Det var da altid noget. Øhm… Hvis du så oplever, at du er et sted, hvor at der har været en dårlig 
service, altså det er… for eksempel hvis du er i en forlystelsespark, var det så noget, som du ville 
klage over? 
IP: Øhh… det kommer an på, hvad det var. 
I: Ja. 
IP: Øhh…  
I: Og hvordan ville du sådan… altså hvis du ville klage, hvordan ville du så gøre det? 
IP: Altså, hvis det nu var sådan en af de der, der står ved en eller anden… ting man kan prøve… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … så tror jeg, jeg ville sige det til vedkommende. 
I: Sådan direkte konfrontation? 
IP: Ja. 
I: Ja. 
IP: Og hvis det var sådan meeeget over stregen, så ville jeg nok gå til kundeservice  
I: Ja. 
IP: Ja. Men altså, der skal noget til, fordi de jo også alligevel sådan halv-besværligt 
I: Ja (griner) du er ikke sådan en, der ville benytte de sociale medier og begynde at skrive pååå… på 
Facebook sider, eller… 
IP: Ej, det, det tror jeg ikke rigtigt – ej med det, det ikke så tit jeg går det. 
I: Nej. 
IP: Men det, det ved jeg godt, det kunne være en god måde, at få spredt et budskab sådan… 
I: jaja.  
IP: … temmelig hurtigt, ikke. Men så skulle man VIRKELIG have oplevet en meget forarget, eller 
en meget… eller noget meget, noget man blev meget forarget over tænker jeg. 
I: Ja. 
IP: Ja. 
I: Apropos sådan forlystelsesparker… er det noget dig og familie tit gør sig i? 
IP: Øhh… jeg ved ikke og vi tit gør os i det, men vi har da været rundt nogle forskellige steder, og 
vi tager tit ud til… ja, forskellige aktiviteter… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … altså det kan jo også være LegeLand for eksempel ikke. 
I: Ja. 
IP: Øh… LegeLand, Tivoli, BonBon-Land øh… svømmehalle, øh… ja! 
I: Ja. Øhm… og så tager I hele familien afsted, altså…? 
IP: Ja. Ja, nogen gange hele familien, nogen gange dele vi os op. 
I: Ja. 
IP: Ja. 
I: Er det sådan i forhold til, hvad der er af forlystelser, om I deler jer op eller hvordan? 
IP: Ja… for, nej men, for eksempel med svømmehal, så kan det tit være min mand og min ældste 
dreng, der tager afsted. 
I: Ja. 
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IP: Og så er jeg hjemme med den lille, men hvis vi for eksempel ville tage en tur i Tivoli, så ville vi 
alle sammen tage med for eksempel. 
I: Ja. 
IP: Ja. 
I: Hvis du skal besøge en forlystelsespark, har du så nogen øhh… hvad kan man sige… forventnin-
ger når du går ind i parken, allerede, når du træder ind? 
IP: Øhh… jeg har, ja, altså jeg har nok en forventning om, at der skal noget til, til den aldersgruppe 
mine børn er i. 
I: Ja. 
IP: Men det har jeg undersøgt på forhånd, fordi… 
I: Ja selvfølgelig (griner) 
IP: … fordi ellers ville det være åndsvagt at tage derhen, ikke (griner) men det er helt klart min for-
ventning, så forventer jeg da også, at det er et lækkert sted, at det er sådan lidt øhh… det er sjort no-
get ud af det og det er hyggeligt og der er nogle forskellige muligheder både for at få noget mad og 
noget… god kaffe og sådan noget. 
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Nu når du selv nævner maden…  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: øhh… er du en type, der selv pakker mad, hvis man må det et sted? Øhh… eller vil du købe mad, 
når du er der? 
IP: Det kommer an på, hvor vi skal hen… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … nu har jeg jo været de fleste steder og ved, hvad man kan få, hvis vi skal et sted hen, hvor der 
kun er noget kedeligt junkfood, som ikke er særlig lækkert, så ville jeg tage det med selv.  
I: Ja.  
IP: Men hvis vi er nogle steder, hvor at de har et ordentligt udvalg, så kan jeg godt finde på 
oooog… og købe det. 
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Øhh… kender du til BonBon-Lands mad? 
IP: Yes, det gør jeg! 
I: Ville du pakke mad der selv eller ville dukøbe, når du var der? 
IP: Der ville jeg pakke mad. 
I: Okay. Hvad kunne de have gjort for, at du måske hellere ville købe mad, når du var der? Altså i 
stedet… 
IP: Øhh… 
I: … er der noget de burde skifte ud eller…? 
IP: Ja, de kunne godt have, de kunne for eksempel godt have noget mere sådan øhh.. salatudvalg.  
I: Ja.  
IP: Altså… der er mange steder, hvor de har nogle lækre salater. Det kan sagtens være færdiglavede 
salater.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhh… 7 Eleven for eksempel er et godt bud. De har sådan nogle Raw-Salads  
I: Ja. 
IP: … og alle mulige forskellige lækre ting. Dem, dem synes jeg er ret lækre. Sådan noget kunne 
man godt gøre det i. Noget Palæo og hvad de ellers hedder alle sammen.  
I: Ja.  
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IP: Ja. 
I: Hvis du sådan generelt tænker på BonBon-Land, hvad, hvad kommer sådan…? 
(kort pause) 
IP: Så tænker jeg at øhh… det var et sted, som jeg synes var VILDT sjovt, da jeg var barn. 
I: Ja.  
IP: Ja. Ja. Jeg elskede at komme der. Vi kom der ikke meget tit. Jeg har faktisk mere været i Tivoli 
end BonBon-Land. 
I: Ja. 
IP: Tror det var i forhold til, hvor jeg lige er opvokset. Øhm… men jeg husker det sooom… rigtig 
rigtig sjovt, og det var noget helt nyt, det der med al deres slik.  
I: Ja (griner). 
IP: Sååå… så det var… så det er det jeg tænker. Øhm… og så at, så er det nok også en lidt falmet 
attraktion efterhånden. Nu har jeg jo været der mange år efter igen, ikke.  
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Øhh… nu besvarede du faktisk, om du havde været der som barn.  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Øhh… Har du et sæsonkort til BonBon-Land eller har du…? 
IP: Ikke lige nu. Jeg har haft. 
I: Ja. Er det noget du tænker, at du skal have igen i år? 
IP: Ikke i år, nej. 
I: Nej? 
IP: Nej. 
I: Hvorfor havde du det sidste år?  
IP: Jeg havde det… det var fo… jeg ved ikke om det var sidste år. Jeg tror faktisk det var forrige år 
jeg havde det. Øhm… der havde jeg øhh… der var jeg på nedsat tid på arbejdet… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … og havde en fridag hver anden uge. 
I: Ja. 
IP: Og så fordi vi jo flyttede herned tæt på BonBon-Land, så tænkte jeg det var en oplagt… mulig-
hed for at tage derind med min, øh… min ældste dreng. 
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Kender du sådan fordelene ved at man…? 
IP: Altså vi havde købt en billet, og så kunne jeg lynhurtig se, at det kunne man ombytte meget 
nemt til et sæsonkort… 
I: Ja.  
IP: … og så faktisk allerede med andet besøg, tror jeg det var, så var det tjent ind. 
I: Ja.  
IP: … og jeg vidste vi ville i hver fald komme mere end to gange. 
I: (griner) 
IP: … så, så det gav mening og gøre det, ikke. 
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Men, men du kender slet ikke til alle de andre… 
IP: Altså jeg… 
I: … fordele med det? 
IP: … jeg kunne godt se, at der var forskellige kort man ku´, man ku´ vælge, ikke. 
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I: Mmm (bekræftende) 
IP: Øhm… men al det der med man får rabat på det ene og det andet og det tredje og sådan noget… 
I: Ja. 
IP: Det var alligevel ikke noget jeg ville benytte. 
I: Nej.  
IP: Så det gav ikke nogen mening for mig – heller ikke det der med at have venner med og… 
I: Nejnej. 
IP: … sådan noget. 
I: Var der nogle fordele, der kunne være på et sæsonkort, der ville gøre det mere attraktivt, at man 
måske købte…? 
IP: Parkering! 
I: Parkering? (griner) 
IP: Ja! Det er MEGA irriterende med BonBon-Land, man skal op og hente sådan en parkeringsbillet 
og… 
I: Ja.  
IP: Ja. Det er faktisk rigtig irriterende. Det kunne være fedt, hvis det ligesom var… 
I: Ja.  
IP: … betalt på forhånd. 
I: Der er ikke noget i parken man kunne gøre, der altså…? 
IP: Hmm… nhaa… hvad skulle? 
I: Mere mad… eller… 
IP: Men det er der jo i forvejen…  
I: Ja, det var bare et eksempel (griner) 
IP: Ja. Øhm…  
I: Eller noget i lokalområdet… 
IP: Nææ jeg forventer egentlig ikke sådan øh… det helt store 
I: Nej.  
IP: Øh… Men man kan jo, man kan jo i forvejen betale sig fra at få de der rabatter på mad for ek-
sempel… 
I: Ja. 
IP: … og drikkevarer og hvad det ellers kan være, hvis man gerne vil have venner med, kan man 
købe sådan et… et eller andet plus-kort med… 
I: Ja. 
IP: … så må man tage nogen med og sådan noget, ikke. Øhm… Så der er ikke sådan rigtig noget 
jeg efterlyser mere vil jeg sige… 
I: Nej. 
IP: Nej. 
I: Øh… Nu, nu kender du så mange af de fordele de har, kan jeg høre, men hvor har du sådan… har 
du øh… er det noget du har fået at vide af en medarbejder, er det noget du selv har læst dig til…? 
IP: Det har jeg selv læst, på den der man får sådan en brochure, så kan man se, hvaaa… hvis man 
vælger… 
I: Ja. 
IP: … det ene eller det andet eller tredje, så står der, hvad man får, ikke. 
I: Ja.  
IP: Mmm (bekræftende) 
I: Når du sådan er i BonBon-Land, hvad er så favorit-forlystelserne enten for dig eller dine børn? 
IP: Altså… øhh… (tænkepause) da han var lidt mindre, der prøvede vi den der Blæksprutten… 
I: Ja. 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 132 

IP: … rigtig meget. Den var rigtig god. Øhm… og så kunne have også godt lide de der heste, der 
sådan køre rundt. 
I: Ja. 
(Begge griner) 
IP: Det synes han var rigtig sjovt. Og hvad har… og hvad ellers mere øhm… det er nok dem han 
har været gladest for. 
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Så sådan stille og rolige…? 
IP: Ja.  Og nu er han så ved at være… altså han har jo været omkring to…. Ja tre år. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Så det er jo også bekrænset… 
I: Ja. 
IP: … hvor meget af de store han har kunne prøve, ikke.  
I: Jaja. 
IP: Nu det såå… nu han rigtig glad for den der Dragen. Tror jeg den hedder… 
I: Ja. 
IP: Den røde der.  
I: Den der køre frem og tilbage? 
IP: Ja lige præcis! Den er jeg ikke så glad for, der bliver jeg enormt dårlig.  
(Begge griner) 
IP: Så der vil jeg helst ikke med.  
I: Men det er måske også meget fint, at de så har noget, til når de så bliver ældre? 
IP: Ja! 
I: Øhh… der er lidt vildere. 
IP: Ja. MEGET vildere! 
I: (griner) 
IP: Der skal jeg ikke med. Det er helt sikkert (griner) 
I: Ville du prioriterer BonBon-Land over noget andet, hvis du stod og skulle vælge mellem hvor I 
skulle hen – ville BonBon-Land så…  være prioritet? 
IP: Ikke hvis jeg skulle vælge… 
I: nej.  
IP: Øhh… det kunne godt være hvis, hvis min dreng bare fik lov at vælge, han synes nemlig, det er 
rigtig fedt at være der. 
I: Ja. 
IP: Men jeg synes… jeg ville ikke vælge BonBon-Land selv. 
I: Nej.  
IP: Nej, så ville jeg vælge noget andet. 
I: Og altså… er det også på grund af mad og sådan…? 
IP: Nej det er mere på grund af, at jeg synes BonBon-Land efterhånden er… temmelig slidt  
I: Ja. 
IP: Øhm… og så synes jeg faktisk ikke, at de har det helt store udvalg af forlystelser. 
I: Nej. 
IP: Vi var blandt andet i… eller for eksempel i Sommerland Sjælland i sommers. Det var sindssygt 
godt 
I: Ja.  
IP: VIRKELIG GODT (meget entusiastisk) de… 
I: Hvad havde de sådan i stedet? 
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IP: De havde mange flere børneforlystelser øhm… og nogle rigtig gode nogle synes jeg. Der var 
både… det har BonBon-Land også; biler, ikke, men der var sådan nogle biler man kunne køre i, der 
forskellige rutsjebaner, der var karruseller, der var bare flere ting. 
I: Til den mindre målgruppe? 
IP: Ja… og så var det vildt flot park…. 
I: Ja. 
IP: … der var gjort SÅ meget ud af den med… altså blomster og tingene var malet og der var ikke 
noget, der så slidt og trist ud. 
I: Nej. 
IP: Og det gør det gør det VIRKELIG i BonBon-Land. 
I: (griner) kan du sådan huske den sidste dag I har været i BonBon-Land? Nu lyder det som om, at 
det er et stykke tid siden, men kan du sådan huske hvad I primært… altså, hvad I har lavet der? 
IP: Altså der prøvede vi… ALLE børneforlystelserne nærmest. 
I: Ja.  
IP: Ja. 
I: Sådan og fik lidt mad eller? 
IP: Ja. Vi fik… Min mand og jeg fik kaffe… 
I: Ja. 
IP: Øhm… inde i den der café, der ligger faktisk bag ved hestene. 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Ved vi… hvad hedder den der… der har den der frit fald? 
I: Øhh… Kobratårnet?  
IP: Nej, ja, det det er faktisk også der, ja, den ligger sådan lige (visualiserer ved hjælp af hænderne) 
og så er der den der… VILDSVINET, tror jeg nok den hedder! 
I: Nåååår… ja! 
IP: Den der, der køre op og så fhiv (lydeffekt for noget, der bevæger sig hurtigt). Der ligger en café 
lige der. 
I: Ja.  
IP: Og min søn han fik øhh… belgisk vaffel. Det får han altid der. Det elsker han 
(begge smiler og griner) 
I: Så der er lidt til børnene, hvor de kan hygge med…? 
IP: Ja! 
I: Øhm… a, altså var det sidste år du sagde… 
IP: Ja, det var sidste år. 
I: … du var i BonBon-Land sidste gang? 
IP: Ja. 
I: Øhh… mens du er der, er der noget, der er særlig vigtigt, som BonBon-Land måske ikke har, ud-
over det, at de selvfølgelig ikke, er så repræsentabelt…? 
IP: Hmm… 
I: Men… er der noget, der mangler… i parken, udover det du har nævnt ellers? 
IP: Nhaa… fordi de har jo altså, de har jo områder, hvor man kan sidde med sin mad og de har fine 
sådan puslefaciliteter og… man ka, der er jo masser af steder man kan købe alt muligt og spise og… 
altså jeg synes faktisk, at de har, hvad de skal have. 
I: Ja.  
IP: Det har de. 
I: Det var da altid noget. 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: (griner) øhm.. 
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IP: og de har jo også, jamen de har masser af legepladser også. De har det der fantastiske vandland, 
som godt nok ikke har været åbent, når vi har der, men… 
I: Når, ej hvor trist. 
IP: De har sådan vandlegeplads… ej men det er fordi, det skal helst være varmt nok for at… 
I: Jaja selvfølgelig. Øhh… jeg har faktisk en video, som jeg lige vil vise dig… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … hvis jeg kan få lov til det øh… (der var tekniske problemer med en computer)  
(afspiller BonBon-Land reklame fra 1993) 
IP: (griner) den der kan jeg godt huske! (taler med på reklamen) Der er skide skægt i BonBon-Land 
I: (griner)  
IP: DEN kan jeg huske fra jeg var barn, og jeg kan se den er fra 93, og jeg fra 84, så DET kan jeg 
tydeligt huske, den der! 
I: Er der noget særligt, du sådan asso, associere med den reklame? 
IP: Hmm… nej ikke andet end at, at det var bare øhh… altså BonBon-Land var jo det helt store 
dengang det kom frem 
I: Ja.  
IP: altså det var bare det stad alle ville hen.  
I: Og det var primært på grund af slikket, eller…? 
IP: Hmm ja, men også bare måden, altså en forlystelsespark man har bygget op omkring de der 
skøre slikting. Det var bare ret fedt. 
I: Ja 
(begge griner) 
IP: Det var mega fedt! 
I: Alle de der dyr, og maskotter og hvad de ellers… 
IP: Jaja. Og så kan jeg, og så kan jeg særligt huske at man lavede jo slikkepinde. Det gør man så 
ikke mere desværre… DET KU, DET savner jeg faktisk!  
I: Ja. 
IP: Det var en god ting, ja! Det der med man kan komme ind og lave sin egen slikpind. Det var no-
get af det vi, altså både jeg og min mand kan huske rigtig meget, at det gjorde man i BonBon-Land. 
Det var fedt. 
I: Ja, fik man ikke en pind… 
IP: Jov man gjorde! 
I: … når man gik ind i parken? 
IP: Ja, det gjorde man, og jeg tror altså også, at man fik en BonBon-Land kasket… 
I: Dét kan godt være… 
IP: Ja, det jeg er altså ret sikker på, men det med slikkepinde, det var ret fedt. 
I: Ja. Jeg kan bare huske de der grimme t-shirts man fik. 
IP: Ja, det fik man også. Det er rigtigt ja! 
(begge griner) 
I: Øhm… I vores gruppe, der har vi lidt et løsningsforslag, der MÅSKE ku’ gøre det lidt mere at-
traktivt og sælge øhh… sæsonkort øhm… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … nu lyder det ikke som om, primæ… at det er noget der ku’ vække DIN interesse umiddelbart, 
men vi havde lidt en idé omkring et familiekort… 
IP: Mmm (bekræftende) 
I: … altså så når man skal have sæsonkort, så behøver man ikke have et sæsonkort per person, men 
at man kan have et samlet, eventuelt have det som en app, så efterhånden, altså efter hvor mange 
personer man er i familien, så får man så yderligere rabat op til et vis antal personer… 
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IP: Mmm (bekræftende) 
I: … er det noget, som du tænker ville være god idé eller…? 
IP: Det tænker jeg da ville være en rigtig god idé! Men har de ikke det i forvejen? 
I: Nej, altså du kan få… du kan købe familie biletter øhh… men decideret sæsonkort, der er ikke… 
IP: Der er ikke den, nej… 
I: Nej, ikke rigtig, øhm… og der er rigtig mange, der klager over, hvis man endelig tit kan købe fa-
miliekort, så skal du være x-antal personer… 
IP: Ja, okay! 
I: … i familien.  
IP: Det ville være smart, at det var fleksibelt. 
I: Lige præcis! 
IP: Så man kunne sige, ja plus minus, hvad man lige har behov for, ikke. 
I: Ja. Også hvis man har nogle af de der regnbuefamilier, som hvor der er nogen, der kommer med 
tre børn, og nogen der kommer med to børn… 
IP: Jaja, lige præcis! 
I: Ja, så er det måske lidt svært at få dem puttet ind på et kort til fire mennesker. 
IP: Ja, helt sikkert! 
I: (griner) øhm… hvis man skulle lave sådan en løsning, og i er fire personer i familien… hvad tæn-
ker du så, at du ville give for det? Hvis det var, altså det er jo et sæsonkort, der gælder hele… sæso-
nen. 
IP: Ja og jeg mener, at det koster 350,- eller 370,- for et sæsonkort per mand nu…? 
I: Jhaaa (tøver) altså det er lidt for… det kommer an på hvornår du køber det, der er også lige nu, 
der er der vist rabat eller et eller andet… 
IP: Okay, men helt ordinær pris, hvis det er det der uden alle mulige fordele og alt sådan noget, så 
tror jeg, det er deromkring… jamen hvad, hvad ville jeg synes det… (kort pause) det er jo dyrt, for-
lystelsesparker… 
I: Jaja. 
IP: … er jo dyre. Men øhm…  
I: Et sådan rimeligt bud, uden det bliver urealistisk? (griner) 
IP: Altså 1000 kroner ville da være rigtig godt, men det er også, det er også billigt så… 
I: Ja. 
IP: Det er rigtig billigt. Øhm… det er jo 250,- per mand, ikke.  
I: Mmm (bekræftende) 
IP: Men så man man sige, så er der børn. MAKS 1200,- ville jeg sige. 
I: Ja. Ja, altså… jeg synes det lyer som en god idé. 
IP: Der skal i hvert fald være en besparelse, ikke.  
I: Men der er så ikke nogen, nogen yderligere rabatordninger, du synes, der skulle være på kortene? 
Altså med at du, altså lige som du på det dyreste af kortene, at du kommer 50 procent, eller du får 
50 procent i Knuthenborg eller… sådan noget? 
IP: Nååår på dén måde! 
I: Ja.  
IP: Øhm…  
I: Det er der jo på deres, det de, det der hedder guldkortet nu… 
IP: Ja, okay.  
I: … i hvert fald.  
IP: Så skal det være fordi man, ja man er, altså er god til at benytte sig af det… 
I: Mmm (bekræftende) 
IP: … men min erfaring er bare, at man ikke rigtig får det brugt.  
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I: Ja.  
IP: Det er også derfor, jeg, jeg gider som regel ikke og købe alle mulige tillæg… 
I: Nejnej 
IP: … fordi at jeg når aldrig at bruge det. 
I: Nej. 
IP: Så det ligesom et fitnessabonnement, det er penge ud af vinduet  
(begge griner) 
IP: Nej så, ja men, men det ku´ da sikkert godt du for nogen, tænker jeg! 
I: Ja. 
IP: Ja. 
I: Hvad nu… altså nu er du jo fra lokalområdet… 
IP: Ja. 
I: … hvis det var nogle lokale fordele man fik… 
IP: Ja.  
I: For eksempel, nu nævner du selv LegeLand og Svømmehallen… 
IP: LegeLand og svømmehal, det er så i Køge vi plejer at bruge rigtig meget. 
I: Når okay, jamen det kunne man jo…  
IP: Jaja. 
I: Det er jo stadig tæt på. 
IP: Men jeg vil da sige, at i Knuthenborg var da en rigtig god idé. 
I: Ja. 
IP: Øhm… Og LegeLand også ja! 
I: Hvis man kunne få noget rabat på at komme ind der og altså man… 
IP: Ja. 
I: … altså der. De har jo sådan et samarbejde med Region Sjælland generelt, der kunne man måske 
godt få Køge indover… 
IP: Ja. 
I: … øh… når det ikke ligger længere væk, end det gør. 
IP: Ja. Køge Badeland, eller Svømmeland eller hvad det hedder nu, ja! Helt sikkert. 
I: Det ville ikke være helt udelukket? 
IP: Altså det var da en god idé. Man kan da lige så godt øhh… give folk muligheden for så kan det 
være man har lyst til det, ikke. Ja.  
I: Ja, for det er jo alligevel primært folk fra lokalområdet, der… 
IP: Ja. 
I: … besøger, øhm… 
IP: Så kunne det jo også være, sådan noget, ej nu ved jeg ikke… Lalandia, det jo, der er vi jo læn-
gere væk lige pludselig, nej! Ja. Men god idé med nogle… 
I: Jaja, men altså… 
(Hendes søn snakker i baggrunden) 
I: (griner) vi laver interview. Øhm… jeg tror også, jeg tror faktisk, at du har besvaret det hele. 
IP: (griner) er det rigtigt? Er du sikker, fordi ellers så går han bare lige ned igen? 
I: Ja, ja jeg tror faktisk… 
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Bilag 5 
	
 NAVN! (Skriv navn ned - spørg om man må offentliggøre deres navn) 
 Hvor gammel er du? 
 Hvor kommer du fra (nationalitet)? 

Demografi Hvor mange bor I, i din husstand? 
 Hvor gamle er dine børn? 
 Kommer du selv fra en stor familie? 
 Hvor boede du som barn? 
 Hvilke by bor du i nu?  
  

Karriere Hvad laver du til dagligt (arbejde)? 
  
 Hvad lavede du i går? (sidste hverdag) 

Hverdagsliv Hvad laver du i din fritid? 
 Hvilke sociale medier bruger du?  
 Hvilke radio/tv/aviser du? 
  
 Hvad kan man opleve i dit lokalområde? 
 Hvad kan du godt lide at lave med din familie? 

Forbrugsvaner Fortæl om den sidste ferie i havde hjemme? 
 Hvor handler du?  
 Hvilket transportmiddel bruger du?  

• Hvis bil….Hvor tanker du?  
  
 Hvad er den værste kundeservice-oplevelse, du har haft?  

Painpoints Hvis du har familien med ude, hvad kan så stresse dig? 
 Hvis du har en dårlig oplevelse, et sted, hvordan vil tage hånd om det? 

(klage, bedømmelse mm) 
  
 
 

 

 Besøger du og din familie ofte forlystelsesparker? (informationssøgende) 
Forlystelsesparker Hvor mange tager I afsted?  (informationssøgende) 
 Hvad forventer du at se når du går ind i en forlystelsespark (generel forlystel-

sespark)? 
  

 Hvad tænker du på, når du tænker på BonBon-Land? (narrative) 
Minder om Bon-

Bon-Land 
Hvilke associationer giver denne reklame? (Vignette) 

• https://www.youtube.com/watch?v=_m1z2yntcuU 
 Har du været i Bonbon-Land som barn? 

• Hvordan husker du Bonbon-Land fra dengang? 
  
 
 
 

Har du ejet et sæsonkort til Bonbon-Land?  
• Hvis ja hvilket? 
• Hvis ja hvorfor? 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 138 

 
Sæsonkort 

• Hvis nej hvorfor ikke? 
o Hvad kunne få dig til at købe et Bonbon-land sæsonkort? 

 Kender du til fordelene ved et Guldkortet til Bonbon-Land: 
• Hvis der var flere tydelige fordele - og hvad skulle de eventuelle for-

dele være? Udenfor eller inde i parken? 
• Ville du så være villig til at betale ekstra for de fordele? (469 kr. for 

et guldkort) 
  
 Hvilken af Bonbon-lands forlystelser er din fortrukne og hvorfor? 
 Hvad er din motivation for at tage til netop Bonbon-land frem for andre fri-

tidstilbud? 
 Fortæl om sidste gang du besøgte Bonbon-Land. (Narrative) 
BonBon-Land be-

søg 
Hvornår besøgte du sidst Bonbon-Land? (informationssøgende) 

 Hvad er vigtigt for dig, mens du er der? (åben) 
 Tager du mad med, når du besøger parken? 

• Hvis ja, hvorfor medbringer du så din egen mad? 
• Hvad skal der til for at I droppede at tage madpakke med?  

 Hvad er det bedste ved Bonbon-Land? (åbne) 
  

 
 
 
 
 
 

Familiekort 

Forklaring: 
Et familiekort, er et årskort, der kan samle familien på ét kort. 
Kortet kan inkludere op til 8 personer med billedregistrering. 
Kortet kan ligesom de allerede etablerede kort indeholde en masse rabatter 
både til og i parken samt til oplevelser udenfor parken. 
Derudover vil det være muligt at have kortet liggende på appen så det altid er 
ved hånden 

 Hvad ville du være villig til at betale for et familiekort til din familie? 
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Bilag 6 

 

 
Det er står med rød, er Mettes svar til os. 
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Bilag 7 
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Bilag 8 
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Bilag 9 
 
Kære Birkevang Stue- og Havecenter / Camp Adventure / Næstved Legeland 
 
Vi er seks Leisure Management studerende fra Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Vi skriver 
denne mail til jer i forbindelse med vores eksamensprojekt, som omhandler værdiskabelse i netop 
jeres lokalområde.  
 
Til udarbejdelsen af vores eksamensprojekt ville det hjælpe os rigtig meget, hvis I ville svare på føl-
gende:  
 
• Hvilke samarbejdspartnere har I? 
•  Hvorfor netop dem? 
• Kunne I finde på at indgå et samarbejde med andre virksomheder, som I er i konkurrence med, 

hvis i ser en klar værdi og fordel ved samarbejdet?  
• Hvilket samarbejdspartnere ville I kunne overveje?  
• Hvilke udfordringer har I, og kunne I forestille jer at et samarbejde med en konkurrerende virk-

somhed i nærområdet ville løse disse?  
 
Med venlig hilsen, 
Studiegruppe 18 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia 
Danielsen. 
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Bilag 10 
Bilag 10.1 - Sellingpoints 

 

Files\\Interview Cecilie - § 1 reference coded [ 0.50% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.50% Coverage 

IP: og hvis jeg tænker på sådan Bonbon-land nu, hvad jeg forbinder med det sted, så tænker jeg på 

øhh.. 

så tænker jeg nok lidt på BonBon-Land som det jeg kan huske det som. 

I1: okay(bekræftende) 

De havde den der slikpinde værksted... 

I1: mmm(bekræftende) 

IP: Øhh som jo nu er lukket, øh, 

I1: ja ja(bekræftende) 

IP:hvor man kunne gå ind og lave sin egen slikkepinde 

I1: ja(bekræftende) 

IP:og øhh 

I1: bare tal videre 

IP: ja 

 

Files\\Interview Malene - § 15 references coded [ 24.37% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.40% Coverage 

I1: Nej? Jamen så passer det godt til det her, jeg vil spørge dig om hvad du tænker når du ser denne 

her 

reklame? 

*Viser reklamen* 

I1: Hvad tænker du når du ser den? 

IP: Jamen det er jo sjovt at være der. Ungerne har jo en fest, de er jo ligeglade med hvordan det ser 

ud, 

ikke? 
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Reference 2 - 1.43% Coverage 

I1: Kan du huske den fra da du var barn? (Refererer til reklamen) 

IP: Ja det kan jeg nemlig godt, jeg huskede det jo også bare som det var en fest. Og altså jeg husker 

det 

var pænt, men det kan da godt være det var det samme dengang det ved jeg jo ikke. Det har jeg ikke 

lagt 

mærke til. 

 

Reference 3 - 0.94% Coverage 

I1: Nej okay. Altså hvor mange gange, kan du huske hvor mange gange du har været i BonBon-land 

som 

barn? 

IP: Altså jeg tror vi var der sådan en gang om året. 

I1: En gang om året? 

IP: Ja. 

 

Reference 4 - 1.84% Coverage 

I1: Altså bare familien eller var I flere afsted? 

IP: Øhh, i hvert fald med min mor. 

I1. Ja. Og du husker det bare som værende denne her pæne, sjove.. 

IP: Ja! (Afbryder) Det var sjovt. 

I1: Ja. Er der så noget specifikt du husker fra BonBon-Land fra dengang? Noget der bare skiller sig 

ud? 

IP: Bolsjer! Dem der man selv kan lave, som man ikke kan mere heller. 

 

Reference 5 - 1.51% Coverage 

I1: Hvad så hvis der nu var nogle flere tydeligere fordele? Hvad for nogen ville det være for dig? 

IP: Altså rabatter til andre forlystelser ville helt klart være et plus. 

I1: Ja. 

IP: Og ja det kunne også være rabatter på maden i BonBon-Land. 

I1: Ja jeg mener det er 20% rabat på mad og drikke. 
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Reference 6 - 2.26% Coverage 

I1: Så personligt ville jeg ikke synes de er tydelige, men hvis der er noget mere specifikt for dig 

som ville være en fordel for at du skulle købe guldkortet hvad ville så være det bedste? 

IP: Det ville være sådan noget undgå kø agtigt noget. 

I1: Ja! Ville du være villig til at betale mere for det? Nu koster guldkortet 469. 

IP: Ja det synes jeg er rimelig meget når man er 4. 

I1: Ja... Så du ville ikke være villig til at betale mere? 

IP: Nej. 

 

Reference 7 - 3.09% Coverage 

I1: Nej, super. Så lidt til det sjove. Hvilken en af forlystelserne i BonBon-land kan du bedst lide? 

Hvilken 

en er din foretrukne? 

IP: Jamen jeg kan jo ikke huske hvad de hedder. Øhm der var sådan en rutschebane hvor man kunne 

sidde 

6 personer på en række. 

I1: Er det hurlumhej? 

I1: Kører den sådan rundt eller? 

IP: Ja den kører sådan rundt på en bane. 

I2: Kan det være vildsvinet du tænker på? 

IP: Ja det kan det faktisk godt. Det tror jeg det var. 

I2: Ja? 

IP: Ja den var meget sjovt. 

I1: Ja. 

IP: Men for børnene var det nok, det var den der hvor man sejlede. 

I1: Nååår andedammen? 

IP: Ja den var et hit. 

 

Reference 8 - 1.20% Coverage 

I1: Hvad ville være motivationen for at tage til BonBon-land for jer? 

IP: Et godt tilbud. Det er som regelt det vi går efter, når vi ser sådan en reklame på facebook med 

”den 
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dag kan du spare” det er som regelt det vi planlægger ud fra 

 

Reference 9 - 2.05% Coverage 

I1: Okay. Hvad er det bedste ved BonBon-Land? 

IP: Det er det at det er den forlystelsespark som ligger tættest på, i forhold til Tivoli og alt sådan no-

get, og 

der er gode parkeringsforhold! 

I1: Okay, så i forhold til det så ville i vælge det fordi det er hurtigere at komme dertil? 

IP: Ja hvis det var sådan mega spontant nu hvis vi først fandt på det sidst på formiddagen så ville 

det nok 

være der. 

 

Reference 10 - 1.00% Coverage 

I1: Okay. Nu hvor børnene bliver ældre ville det så være en mulighed at tage til BonBon-Land? 

IP: Ja! 

I1: Ville I gøre det oftere? 

IP: Det ved jeg ikke rigtig, det kommer an på hvad de også er til. 

 

Reference 11 - 0.98% Coverage 

I1: Er det også sådan et familiekort de har? 

IP: Ja det er også sådan nogle kort de har dernede, og så kører de med 20% på dem i de første 2 må-

neder. 

Det kunne vi godt finde på at købe derned til. 

 

Reference 12 - 1.41% Coverage 

I1: Okay og er der en rabat du tænker, du synes det skal der på. Det ville være en ekstra faktor for at 

I 

ville købe det? 

IP: Ja det skulle være sådan noget f.eks. 50% på den blå planet og man kan komme ind flere steder. 

I1: Okay så det ville være det bedste? 

IP: Ja det ville det. 
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Reference 13 - 1.89% Coverage 

I2: Øhh, ja hvis vi snakker om familiekortet der nævnte du at i Knuthenborg Safaripark der nævnte 

du at det allerede har tjent sig hjem ved andet besøg, er det lidt det samme fokus du har hvis I skulle 

købe et familiekort til BonBon-land? 

IP: Ja. 

I2: Hvor mange gange skal I komme før det kan betale sig? 

IP: Det skal allerede være ved andet besøg det kan betale sig. 

 

Reference 14 - 2.01% Coverage 

I1: Et sidste spørgsmål omkring der hvor I handler, hvis BonBon-land nu lavede sådan noget med at 

du ville kunne købe noget rabat på indgangen, er det så noget du ville benytte dig af? 

IP: Altså sådan noget, altså hvad tænker du? 

I1: Altså sådan nogle rabatkuponer du kunne få med hvis du handler for et hvis beløb. 

IP: Nååår ja, det ville jeg. 

I1: Det ville du gerne? 

IP: Ja det ville jeg. 

 

Reference 15 - 1.36% Coverage 

I1: Ja, hvad ville det være for dig når dine børn bliver lidt ældre og du ikke gider prøve forlystelser? 

IP: Så kunne det godt være sådan et lounge område hvor forældre kan være mens børnene går lidt 

rundt 

med noget kaffe og sådan lidt. 

I1: Ja kaffe er altid godt. 

 

Files\\Interview Stine - § 7 references coded [ 9.16% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.88% Coverage 

I: Når du så er i dit lokalområde heromkring, er der så noget særligt du tænker at man kan opleve 

eller 

som gør det her som noget helt særligt? 

IP: Ja der er jo kommet det der nye udsigtstårn 

I: Ja 
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IP: Jeg kan ikke lige huske hvor det ligger? 

I: Adventure Camp udsigtstårnet eller? 

IP: Ja lige præcis, det skulle være helt fantastisk 

 

Reference 2 - 1.19% Coverage 

I: Det som er lokalområdet for dig, det er jo sådan det kan være vidt omkring, men jeg tænker ikke 

umiddelbart at du ser København som dit lokalområde? 

IP: Nej 

I: Det kan sagtens være her, det kan være helt til Slagelse, det kan være det du føler er dit nærom-

råde og 

dit nærmiljø, altså fx din datters børnehave kammerater, kan jo også være en del af ens nærmiljø 

ikke 

IP: Jo, men så er det Bonbon-land og Nykøbing Falster Zoo (Gulborgsund Zoo) 

I: Ja 

 

Reference 3 - 1.09% Coverage 

I: Når i så er sammen som familie, hvad kan i så godt lide at lave? Nu nævnte du zoo og bonbon-

land. Er 

der sådan andre ting i sætter pris på at lave sammen? 

IP: Altså vi kan godt lide at bage, lave mad sammen, øh ja hvad laver vi egentlig? (Tænker) 

IP: Altså jeg sidder nok bare i stuen og syer og de andre de ser fjernsyn eller en film eller ja 

I: Bare egentlig hvor i er sammen i nærheden af hinanden? 

IP: Ja lige præcis 

 

Reference 4 - 1.56% Coverage 

I: Hvis i skulle have et sæsonkort i år, et guldkort eller noget. Hvad kunne så få jer til at købe sådan 

et? 

Hvad kunne gøre det attraktivt eller interessant og få sådan et kort? 

(Stilhed) 

I: Det er et tarveligt svar, spørgsmål hedder det 

IP: Ja, men hvis de renovere forlystelserne, får dem malet øh får lagt ny asfalt på bilbanen øhm altså 
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sørger for at forlystelserne ikke er lukket en hel dag når de går ned for eksempel, altså sådan nogle 

ting 

I: Ja 

IP: Øh det ville gøre det mere attraktivt 

I: Mmm, ja. Det der med at have gang i hjulene og at det ikke ser så forfaldent ud 

IP: lige præcis 

 

Reference 5 - 1.68% Coverage 

I: Ja. Når øh kender du til de fordele i havde, i havde guldkort eller hvordan? 

IP: Ja 

I: Ja. De fordele i havde kender du dem sådan? 

IP: Jeg er ikke sikker på at jeg lige kan dem ... 

I: Alle sammen nej. (Siges i munden på IP) 

IP: Men det var noget med at der var nogle procenter på når man købte ting og nogle dage om året 

hvor 

man kunne tage nogle med ind og ... 

I: Fik i brugt nogle af de ting her? Altså fordele 

IP: Vi fik brugt det når vi købte ting i butikkerne 

I: Ja 

IP: Det viste vi kortet 

I: Mmm 

IP: Ellers tror jeg ikke at vi har benyttet os af 

I: Mmm 

IP: Jo altså så den gratis parkering selvfølgelig 

I: Ja .. Ja det gør selvfølgelig også noget 

IP: Ja 

 

Reference 6 - 1.50% Coverage 

I: og øh en er din foretrukne af Bonbon-lands forlystelser? 

IP: Ja, men det ved jeg ikke, for jeg prøver faktisk aldrig forlystelser 

I: Nej? 

IP: Jeg er med som taskeholder og tager billeder øh 
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I: Vigtig opgave 

IP: Ja meget 

I: Ja, men det er det (Griner) Specielt for ungerne ikke? 

IP: Ja, når der er slush ice involveret. Tænk hvis man skulle stille det fra sig 

I: (Griner) 

IP: øhh 

I: Så var den der ikke ret meget længere 

IP: Nej (Griner), men øhm ja det ved jeg ikke altså det må nok være den der bilbane fordi jeg kan 

selv 

huske som barn at det var så fedt at få et kørekort 

 

Reference 7 - 1.26% Coverage 

I: Den er også god. Når i så tager til Bonbon-land frem for, for eksempel zoo, er det fordi det ligger 

tæt på 

eller er der nogle andre ting der gør at i, i vælger lige Bonbon-land den dag? 

IP: Altså øh ja altså blandt andet sæsonkortet 

I: Mmm 

IP: Øh, men også at vi har mødtes med nogle vi har kendt, der også har haft sæsonkort 

I: Ja 

IP: Øh så har ungerne kunne løbe sammen, og vi har haft nogle og have selskab med 

I: Ja. Det er også dejligt 

IP: Ja 

I: Man er lidt flere omkring det 

IP: Ja 

 

Bilag 10.2 - Holdninger 

Files\\Interview Cecilie - § 3 references coded [ 3.19% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.27% Coverage 

I: ... perfekt! (kort pause) Øhm... men så til sådan noget med sæsonkort. Har du så prøvet at eje et 

sæsonkort til BonBon-Land? Hvis “Ja” hvilket? Hvis “Ja” hvorfor? 

IP: Øhm... Nej! Jeg har aldrig personligt haft øhh... sæsonkort dertil. 
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Reference 2 - 0.22% Coverage 

IP: Øhm... og jeeeeg har heller aldrig været i BonBon-Land øhh... sådan noget altså... tre gange i 

sommerferien ooog altså... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... det har altid været sådan en årlig ting... 

 

Reference 3 - 2.69% Coverage 

I: Mmm (bekræftende) Godt... nu har vi, vi har siddet og talt lidt om et tiltag man kunne gøre... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... så vi har tænkt på bare at lave en omstrukturering af det der familiekort... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... øhm, forklaringen det er, et familiekort er et årskort der kan samle flere på et kort... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... jo flere der er på et kort jo større rabat vil det give per person... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ...så man bare fået ét kort, ikke? 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: Øhmm, kortet kan inkludere op til 8 personer med billede registrering, kortet kan ligesom, ja, det 

etablerede kort indeholder en masse rabatter, både til i parken, og oplevelser uden for parken... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... øhm, derudover vil der også være mulighed for at have kortet liggende på appen, så det altid er 

ved hånden. 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: Så istedet for at have 8 kort... 

IP: Ja! 

I: ...Så har du et personligt kort... 

IP: Ja. 

I: ...hvor du kan taste fra og til... 

IP: Ja. 

I: ...øhmmm, ville det kunne få dig til at betale mere for et familiekort? Det står der her (refererer til 

interviewguiden) det er meget up-front men. 
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IP: Altså nemheden ved at alt var samlet på et kort... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ...hvis det kun var det vi snakker om så ville jeg ikke ville betale mere for det... 

I: Okay, ja (bekræftende) 

IP: ... hvis det kun var den nemhed... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... istedet for man skulle have 3 kort så skulle man kun have et familiekort... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... men jeg synes at selve ideen om at samle det... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... er ... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... rigtig, og den, den synes jeg helt klart at de med tiden skulle udvikle... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... øhhh, vi sad faktisk og snakkede om det så sent som i går... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... da vi kører hjem i bilen og vi snakker om, øh netop sad og havde en vurdering af om vi skulle 

have de her guldkort i år... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... eller om hun stadig er for lille til det... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og så siger min mand blandt andet noget med at, jamen har de ikke ligesom i Tivoli, noget 

med 

sådan at det gælder til kortindehaveren... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og en... 

I: ledsager 

IP: ... ledsager... 

I: Ja 

IP: ... ja! Og at det undersøger vi så, og nej. Det har de ikke. Altså det gælder til en person, og så 

skal alle ligesom have et kort. 
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Files\\Interview Malene - § 1 reference coded [ 3.82% Coverage] 

 

Reference 1 - 3.82% Coverage 

I1: Det her familiekort er et årskort, hvor man kan samle familien på hele kortet og jo flere personer 

der er 

registreret jo større rabat kan det give per person. Det inkluderer op til 8 personer med billede regi-

strering 

og det skal ligesom de andre kort indeholde en masse rabatter og fordele. Både i parken men også 

udenfor 

selve parken, ligeledes vil det være muligt at have kortet liggende på BonBon-land appen. Hvad sy-

nes du 

om sådan et familiekort? 

IP: Det synes jeg er en bedre ide. Det ved jeg de også har i Knuthenborg, og det har vi faktisk over-

vejet at 

købe derned til selvom det egentlig er endnu længere væk men dernede kan vi godt finde på at 

komme et 

par gange om året og sådan et kort er tjent ind på andet besøg dernede. 

 

Files\\Interview Stine - § 2 references coded [ 1.79% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.87% Coverage 

I: Så hvis du skulle ellers tænke på nogle andre fordele der kunne gøre det federe at være en del af 

det her 

guldkort eller at have et guldkort eller et sæsonkort hvad kunne det så være? 

IP: At man måtte tage folk med ind uden at det var specifikke datoer for der er så mange mennesker 

på de 

datoer så det er ikke fedt at tage nogle med 

 

Reference 2 - 0.92% Coverage 

IP: øhm, det kræver bare at hver person kan få et kort, det er det eneste sådan 

I: Mmm (Bliver sagt samtidig). Fordi de jo så, altså umiddelbart er tanken at der er ét plastik kort, 

men 
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om ikke andet, så ligger de også på en app. Du kan simpelthen hente dem ned på din app 

IP: Når ja, ja det er også. Det glemte jeg lige at du sagde 

I: Det er helt okay 

IP: Ja 

 

Files\\Interview anon - § 2 references coded [ 9.39% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.32% Coverage 

I: Der er ikke noget i parken man kunne gøre, der altså...? 

IP: Hmm... nhaa... hvad skulle? 

I: Mere mad... eller... 

IP: Men det er der jo i forvejen... 

I: Ja, det var bare et eksempel (griner) 

IP: Ja. Øhm... 

I: Eller noget i lokalområdet... 

IP: Nææ jeg forventer egentlig ikke sådan øh... det helt store 

I: Nej. 

IP: Øh... Men man kan jo, man kan jo i forvejen betale sig fra at få de der rabatter på mad for ek-

sempel... 

I: Ja. 

IP: ... og drikkevarer og hvad det ellers kan være, hvis man gerne vil have venner med, kan man 

købe 

sådan et... et eller andet plus-kort med... 

I: Ja. 

IP: ... så må man tage nogen med og sådan noget, ikke. Øhm... Så der er ikke sådan rigtig noget jeg 

efterlyser mere vil jeg sige... 

 

Reference 2 - 7.07% Coverage 

I: Men der er så ikke nogen, nogen yderligere rabatordninger, du synes, der skulle være på kortene? 

Altså med at du, altså lige som du på det dyreste af kortene, at du kommer 50 procent, eller du får 

50 procent i Knuthenborg eller... sådan noget? 

IP: Nååår på dén måde! 
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I: Ja. 

IP: Øhm... 

I: Det er der jo på deres, det de, det der hedder guldkortet nu... 

IP: Ja, okay. 

I: ... i hvert fald. 

IP: Så skal det være fordi man, ja man er, altså er god til at benytte sig af det... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... men min erfaring er bare, at man ikke rigtig får det brugt. 

I: Ja. 

IP: Det er også derfor, jeg, jeg gider som regel ikke og købe alle mulige tillæg... 

I: Nejnej 

IP: ... fordi at jeg når aldrig at bruge det. 

I: Nej. 

IP: Så det ligesom et fitnessabonnement, det er penge ud af vinduet 

(begge griner) 

IP: Nej så, ja men, men det ku ́ da sikkert godt du for nogen, tænker jeg! 

I: Ja. 

IP: Ja. 

I: Hvad nu... altså nu er du jo fra lokalområdet... 

IP: Ja. 

I: ... hvis det var nogle lokale fordele man fik... 

IP: Ja. 

I: For eksempel, nu nævner du selv LegeLand og Svømmehallen... 

IP: LegeLand og svømmehal, det er så i Køge vi plejer at bruge rigtig meget. 

I: Når okay, jamen det kunne man jo... 

IP: Jaja. 

I: Det er jo stadig tæt på. 

IP: Men jeg vil da sige, at i Knuthenborg var da en rigtig god idé. 

I: Ja. 

IP: Øhm... Og LegeLand også ja! 

I: Hvis man kunne få noget rabat på at komme ind der og altså man... 

IP: Ja. 
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I: ... altså der. De har jo sådan et samarbejde med Region Sjælland generelt, der kunne man måske 

godt få Køge indover... 

IP: Ja. 

I: ... øh... når det ikke ligger længere væk, end det gør. 

IP: Ja. Køge Badeland, eller Svømmeland eller hvad det hedder nu, ja! Helt sikkert. 

I: Det ville ikke være helt udelukket? 

IP: Altså det var da en god idé. Man kan da lige så godt øhh... give folk muligheden for så kan det 

være man har lyst til det, ikke. Ja. 

I: Ja, for det er jo alligevel primært folk fra lokalområdet, der... 

IP: Ja. 

I: ... besøger, øhm... 

IP: Så kunne det jo også være, sådan noget, ej nu ved jeg ikke... Lalandia, det jo, der er vi jo læn-

gere væk lige pludselig, nej! Ja. Men god idé med nogle... 

 

Bilag 10.3 – Holdninger negative  

Da der ingen negative holdninger var til familiekortet, er denne kodning tom. 

 

Bilag 10.4 – Holdninger positive  

Files\\Interview Cecilie - § 6 references coded [ 3.73% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.52% Coverage 

IP: Øhh... men min mand og jeg har faktisk så sent som her i påskeferien talt om, at når vores datter 

bliver LIDT større, så skal vi måske til at have årskort dertil. 

I: Okay. 

IP: Også fordi... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... vi nu er flyttet herned til Ringsted og bor relativt tæt derpå... 

I: Mmm (bekræftende) Mmm! (bekræftende) 

IP: ... så det ville være nemt øhh... og hurtig aktivitet... 

I: Ja. 

IP: ... og lige køre derud og være i nogle timer med hende, ikke. Øhm... 
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Reference 2 - 0.76% Coverage 

I: Cool (kort pause). Så det simpelthen, fordi det er nemmere og I kan spare nogle, I så kan spare 

nogle penge, eller hva? 

IP: Ja. Altså jeg tror... 

I: Hva, hva... 

IP: ... hvis vi boede, hvis vi boede en time væk fra BonBon-Land... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... så ville det ikke være noget, hvor vi overvejede et årsk... altså jeg... 

I: Nej. 

IP: ... jeg tænker meget på det, som... jeg, som jeg har det lige nu er BonBon-Land ikke sådan SÅ 

fantasti, for mig at se. 

I: Mmm (bekræftende) okay. 

IP: MEN fordi vi bor så tæt på, og vi har noget familie, som har årskort og... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... som besøger det ret tit... så ville det være... en logisk ting for os, også at have... 

 

Reference 3 - 0.56% Coverage 

I: Godt. Perfekt. Øhmm... kender du til de der fordele, der er ved at have et guldkort til BonBon-

Land? 

Der står på hjemmesiden... 

IP: Jeg ved ikke om jeg kender til alle fordelene... 

I: Nej 

IP: ... jeg ved, at man kan få gratis parkering, og man kan få 20 procent på mad og drikke... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og at man på UDVALGTE dage vist kan få en gæst med ind på sit guldkort. 

I: Mmm (bekræftende) Okay. 

IP: Det er i hvert fald det jeg kender til. Og så gratis entre selvfølgelig, ikke. 

 

Reference 4 - 0.24% Coverage 

IP: Øhm... men sådan i forhold til fordele I parken, der tænker jeg at den gratis parkering og tilbud 

på mad og drikke... dækker meget godt ind... 

I: Mmm (bekræftende) 
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IP: ... hvad man har BEHOV for, når man er der. 

 

Reference 5 - 0.55% Coverage 

IP: Jeg synes helt klart at det ville gøre det nemmere... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... for besøget, altså for familien, hvis de der årskort på en eller anden måde, hvis der var et 

familiekort... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... eller et eller andet hvor man måske kunne sige jamen det er, altså det gælder til begge foræl-

dre og 

altså der kan være to mennesker på det her kort... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... helt klart... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... Det synes jeg kunne være mega praktisk. 

 

Reference 6 - 1.10% Coverage 

IP: Det synes jeg helt klart ville øge fleksibiliteten. Hvis nu der fandtes et guldkort som galdt til et 

barn plus en voksen, altså... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ...så vores barn kunne komme ind på det kort og altid have en voksen med, men uden at det var 

navne bestemt, så nogle gange kunne min mand tage med og nogle gange kunne jeg tage med... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... det ville jeg godt betale mere for og have den fleksibilitet i at det... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... ikke var låst fast til enten ham eller mig... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... men at vi selv kunne beslutte hvilken voksen der tager med. 

I: Mmm (bekræftende) 

I: Rigtig interresant. Ja jeg har også set nogen der har lavet det der “fyld din bil op kort” eller... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... det minder lidt om det... 
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IP: Ja (bekræftende) 

I: ... det her med fleksibilitet 

IP: Ja præcis, jeg tror mange mennesker ville betale... ville gerne betale lidt mere for fleksibiliteten. 

 

Files\\Interview Malene - § 1 reference coded [ 3.82% Coverage] 

 

Reference 1 - 3.82% Coverage 

I1: Det her familiekort er et årskort, hvor man kan samle familien på hele kortet og jo flere personer 

der er registreret jo større rabat kan det give per person. Det inkluderer op til 8 personer med billede 

registrering og det skal ligesom de andre kort indeholde en masse rabatter og fordele. Både i parken 

men også udenfor selve parken, ligeledes vil det være muligt at have kortet liggende på BonBon-

land appen. Hvad synes du om sådan et familiekort? 

IP: Det synes jeg er en bedre ide. Det ved jeg de også har i Knuthenborg, og det har vi faktisk over-

vejet at købe derned til selvom det egentlig er endnu længere væk men dernede kan vi godt finde på 

at komme et par gange om året og sådan et kort er tjent ind på andet besøg dernede. 

 

Files\\Interview Stine - § 3 references coded [ 7.13% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.70% Coverage 

I: Ja. Når øh når nu havde i et sæsonkort sidste år, hvordan kan det være at i valgte at få sådan et? 

IP: Ja, men det var fordi vi fandt ud af fra de foregående år at vi faktisk endte med at bruge enormt 

mange penge på billetter fordi min datter ville igen og igen derind 

 

Reference 2 - 2.81% Coverage 

I: En af de ting vi sådan, i hvert fald er gået i gang med at arbejde lidt på, det er at som familie kan 

det være svært i forhold til guldkortene både fordi du får 3 kort der er personligt registreret og at, at 

det er svært og finde klarhed over hvad der er for nogle præcise fordele øhm, ved de her årskort 

øhm, at lave det der hedder et familiekort. Så du samler hele din familie på et kort og man kan prin-

cipielt også samle venner. Der kan samles op til 8 personer, men som alle er personligt registreret 

på kortet. Øhm man kan derved også have dem liggende på sin app inde på deres Bonbon-land app 

og øh jo flere personer der er registreret på kortet, jo større rabat kan man få. 

IP: Mmm 
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I: Pr. person derudover det kan inkludere op til 8 personer der alle er registreret på kortet og de kan 

ligesom alle sådan eksisterende kort, der kommer til at være nogle fordele, men som er klare og ty-

delige 

og nemme og øh holde styr på i forbindelse med det her familiekort 

IP: Mmm 

I: Hvad er din umiddelbare tanke om sådan noget? 

IP: Det ville være smart! 

I: Ja? 

IP: Rigtig smart 

 

Reference 3 - 3.61% Coverage 

I: Det er jo også mange ting på en gang. Men sådan så man også kunne tage af sted to af gangen, 

men at man kan være op til 8 personer på et kort. 

IP: Ja lige præciss 

I: Mmm 

IP: Det kunne jeg virkelig godt se noget genialt i 

I: Mmm. Ville det gøre det mere attraktivt for jer som familie at der ikke var så meget der skulle 

holdes styr på eller 

IP: Ja og både og altså 

I: Mmm 

IP: Fordi hvis vi pludselig skal ind og betale for 8 personer og vi kun er 3 øhm så er jeg ikke helt 

sikker 

på at vi ville benytte os af det. 

I: Nej 

IP: Altså fordi, lad os nu sige at vi ikke spare noget 

I: Ja 

IP: i forhold til at købe 4 sæsonkort også skulle have den der familiekort 

I: Tanken er at du selv vælger hvem det er du registrere på. Så hvis du har én person, så kan du have 

én person på et familiekort. Du kan også have 2 hvis du vælger at have 2, og du kan vælge at have 3 

sådan så 

du kun betaler for dem der er med på kortet. 

IP: Når!! Okay. 
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I: Ja 

IP: Det forstår jeg bedre 

I: Også for hver person der kommer på, så kommer der yderligere en procent rabat for eksempel 

IP: Okay 

I: Ja 

IP: Den den havde jeg ikke lige ... 

(Snakker i munden på hinanden) 

I: Nej det kan jeg godt forstå 

IP: Så ... 

I: Så du behøver ikke at betale for 8 personer hvis i er 3 kan i sagtens være 3, men så i simpelthen 

går ind og sammensætter det kort, som kunne være interessant for jer. 

IP: Ja 

I: Ja 

IP: Ej det ville være virkelig attraktivt 

I: Mmm 

IP: Ja 

 

Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 6.45% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.34% Coverage 

I: Var der nogle fordele, der kunne være på et sæsonkort, der ville gøre det mere attraktivt, at man 

måske 

købte...? 

IP: Parkering! 

I: Parkering? (griner) 

IP: Ja! Det er MEGA irriterende med BonBon-Land, man skal op og hente sådan en parkeringsbillet 

og... 

I: Ja. 

IP: Ja. Det er faktisk rigtig irriterende. Det kunne være fedt, hvis det ligesom var... 

I: Ja. 

IP: ... betalt på forhånd. 
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Reference 2 - 3.89% Coverage 

I: Øhm... I vores gruppe, der har vi lidt et løsningsforslag, der MÅSKE ku’ gøre det lidt mere at-

traktivt og sælge øhh... sæsonkort øhm... 

 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... nu lyder det ikke som om, primæ... at det er noget der ku’ vække DIN interesse umiddelbart, 

men vi havde lidt en idé omkring et familiekort... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... altså så når man skal have sæsonkort, så behøver man ikke have et sæsonkort per person, men 

at man kan have et samlet, eventuelt have det som en app, så efterhånden, altså efter hvor mange 

personer man er i familien, så får man så yderligere rabat op til et vis antal personer... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... er det noget, som du tænker ville være god idé eller...? 

IP: Det tænker jeg da ville være en rigtig god idé! Men har de ikke det i forvejen? 

I: Nej, altså du kan få... du kan købe familie biletter øhh... men decideret sæsonkort, der er ikke... 

IP: Der er ikke den, nej... 

I: Nej, ikke rigtig, øhm... og der er rigtig mange, der klager over, hvis man endelig tit kan købe 

familiekort, så skal du være x-antal personer... 

IP: Ja, okay! 

I: ... i familien. 

IP: Det ville være smart, at det var fleksibelt. 

 

Reference 3 - 1.23% Coverage 

I: Lige præcis! 

IP: Så man kunne sige, ja plus minus, hvad man lige har behov for, ikke. 

I: Ja. Også hvis man har nogle af de der regnbuefamilier, som hvor der er nogen, der kommer med 

tre børn, og nogen der kommer med to børn... 

IP: Jaja, lige præcis! 

I: Ja, så er det måske lidt svært at få dem puttet ind på et kort til fire mennesker. 

IP: Ja, helt sikkert! 
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Bilag 10.5 – Holdninger positive – Pris 

Files\\Interview Cecilie - § 1 reference coded [ 0.16% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.16% Coverage 

I: Ville du så være villig til at betale mere for det? ... hvis der var flere af de her fordele? 

IP: (kort pause) Nej. Det tror jeg faktisk ikke... 

 

Files\\Interview Malene - § 1 reference coded [ 1.85% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.85% Coverage 

I1: Hvad ville I være villige til at betale for sådan et familiekort? 

IP: Altså hvor det skulle være 4 personer? 

I1: Ja altså til hele familien, og I BonBon-land der skal man være over 90 cm før man må prøve no-

get, så den lille tæller ikke med. Så det ville være for 3 personer. 

IP: Ja for 3 personer der ville jeg nok give.. det ved jeg ikke 12-1500 måske. 1200. 

 

Files\\Interview anon - § 1 reference coded [ 3.81% Coverage] 

 

Reference 1 - 3.81% Coverage 

I: (griner) øhm... hvis man skulle lave sådan en løsning, og i er fire personer i familien... hvad tæn-

ker du så, at du ville give for det? Hvis det var, altså det er jo et sæsonkort, der gælder hele... sæso-

nen. 

IP: Ja og jeg mener, at det koster 350,- eller 370,- for et sæsonkort per mand nu...? 

I: Jhaaa (tøver) altså det er lidt for... det kommer an på hvornår du køber det, der er også lige nu, der 

er der vist rabat eller et eller andet... 

IP: Okay, men helt ordinær pris, hvis det er det der uden alle mulige fordele og alt sådan noget, så 

tror jeg, det er deromkring... jamen hvad, hvad ville jeg synes det... (kort pause) det er jo dyrt, 

forlystelsesparker... 

I: Jaja. 

IP: ... er jo dyre. Men øhm... 

I: Et sådan rimeligt bud, uden det bliver urealistisk? (griner) 

IP: Altså 1000 kroner ville da være rigtig godt, men det er også, det er også billigt så... 
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I: Ja. 

IP: Det er rigtig billigt. Øhm... det er jo 250,- per mand, ikke. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Men så man man sige, så er der børn. MAKS 1200,- ville jeg sige. 

I: Ja. Ja, altså... jeg synes det lyer som en god idé. 

IP: Der skal i hvert fald være en besparelse, ikke. 

 

Bilag 10.6 – Holdninger ideer 

Files\\Interview Cecilie - § 7 references coded [ 3.94% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.85% Coverage 

I: Okay, cool. Øhm... Hvis der nu var flere TYDELIGE, helt tydelige fordele... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: Øhm... hvad skulle de fordele så være, altså skulle det være uden- eller inden for 

parken? Som kunne være en større pull factor. Altså eller en større... 

IP: Hmmmmmm... ja. (kort pause) Jeg tror godt jeg ku... se en fordel i at øhh... Guld-

kortet gav adgang eller rabat til andre steder, altså... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... som ikke handlede om BonBon-Land, ikke. 

I: Mmm (bekræftende) Jov. 

IP: Øhm... men det kommer jo meget an på, hvad det er for nogle steder, ikke. 

I: Jojov 

IP: Det kommer jo an på, altså... 

I: Ja. 

IP: Det kommer an på, om det er nogle steder man, man bruger... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... eller havde tænkt sig at bruge, ikke. 

 

Reference 2 - 0.37% Coverage 

IP: ... det jeg forestiller mig ville være MIT behov... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... når vi var afsted, Øhm, ja... 
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I: Okay, Mmm (bekræftende) hvad så, hvis man havde nogle, nogle forskellige ja... 

nogle flere tiltag inde i parken, for eksempel noget... det ved jeg ikke... noget slikland 

man kunne få lidt rabat til eller.... 

 

Reference 3 - 0.70% Coverage 

IP: ... sådan øhh... Det er måske ikke så mange øhh... sådan voksen-alternativer inden 

for mad. Det er 

meget, det kører meget i sådan pomfritter... 

I: Ja. 

IP: ... cola, pizza... 

I: Ja ja. 

IP: ... burger! Og det er selvfølgelig også rigtig fint, og det er det de fleste børn gerne 

vil have... 

I: Ja ja. 

IP: ... og, og det er fint, at være i sommerferien, og sådan nogle ting, men... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... men øhh... det kunne være fedt, hvis der var et sted, hvor man kunne frisklavet 

bagels... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... eller... sådan noget! 

I: Ja. 

IP: Altså... 

I: Streetfood, madmarked? 

IP: For eksempel, sådan noget! 

 

Reference 4 - 0.30% Coverage 

IP: ... altså jeg synes der øhh... der mangler noget, der gør det (kort pause) attraktivt 

for de voksne. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: En Baresso, coffee house... 

I: Mmm (bekræftende) Mocca house, eller hvad den hedder. 

IP: ... et eller andet. I den stil, eller... 
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Reference 5 - 0.57% Coverage 

IP: ... Øhm... eller et sådan øhh... det ved jeg ikke... voksenvenligt... 

I: Område? 

IP: ... område... 

I: Ja. 

IP: ... med måske øhh... noget andet end de der hårde borde/bænke... 

I: (griner) 

IP: ... nogle lidt mere sådan... altså... 

I: Lounge? 

IP: ... Liggestole eller... altså et eller andet, som gør at... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... når ens børn er så store, at de ikke vil have en med rundt i parken. De spæner 

bare afsted og... 

I: Ja, ja, ja, ja, ja 

IP: ... prøver alt muligt, at man så reelt kan få nogle timer til at gå der... 

 

Reference 6 - 0.80% Coverage 

I: Så, nu tænker jeg lidt højt... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... men hvis man nu kunne... tage nogle af de oplevelsestilbud, der er inde i Tivoli... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... implementere dem LIDT inde i, i... BonBon-Land... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... Så kunne det godt være mere drivkraft for at få dig til at betale en lille smule 

mere for et guldkort? 

IP: Ja. 

I: Kunne man ikke argumentere for det? 

IP: Ja, det kunne det godt. 

I: Ja. 

IP: Ja, hvis det sådan samlede tilbud var lidt mere sådan... voksenvenligt. 

I: Mmm (bekræftende) 
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IP: Ja, så kunne det godt være, at... 

I: Ja. 

IP: ... ja. det skulle, det skulle nok være i den retning, for at det sådan øhm... 

I: I kunne... I ville betale mere for det? 

IP: Ja. 

 

Reference 7 - 0.37% Coverage 

IP: Jeg tror hvis du lagde en, en, en babyshop øh og en eller anden øh sådan Joe & the 

juice agtig med, hvor der er lavet ... 

I: Hvor de lavede en Joe and the juice 

IP: Hvor der var frisk presset juice 

I: Ja 

IP: Eller et eller andet 

I: Det kunne være det fedeste, ja 

IP: Det tror jeg ville være, blive et kæmpe hit, ikke altså 

 

Files\\Interview Stine - § 4 references coded [ 4.95% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.22% Coverage 

I: Ja, og hvis der var noget der skulle gøre det mere interessant at købe mad derinde, 

var der noget særlig du kunne tænke eller? 

IP: Næ altså jeg syntes egentlig det er fint nok det de har af fastfood, øh fordi jeg tæn-

ker man går jo ikke i Bonbon-land for at sidde en time på en restaurant for at spise 

I: Nej 

IP: Altså det er jo ikke derfor man er der 

I: Nej 

IP: Øhm men, men måske bare noget lidt højere kvalitet på tingene og lige lidt lavere 

pris 

I: Mmm 

IP: End der er 

 

Reference 2 - 0.92% Coverage 
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IP: øhm, det kræver bare at hver person kan få et kort, det er det eneste sådan 

I: Mmm (Bliver sagt samtidig). Fordi de jo så, altså umiddelbart er tanken at der er ét 

plastik kort, men om ikke andet, så ligger de også på en app. Du kan simpelthen hente 

dem ned på din app 

IP: Når ja, ja det er også. Det glemte jeg lige at du sagde 

I: Det er helt okay 

IP: Ja 

 

Reference 3 - 0.75% Coverage 

IP: Jeg håber virkelig at Bonbon-land læser jeres rapport fordi der er så meget de kan 

optimere derude 

I: Ja 

IP: Øhm og jeg er sikker på at i stedet for at sætte priserne op, men de renoverede og 

brugte lidt penge på det 

I: Mmm 

IP: Og kom igennem med det, så ville der også komme flere folk 

 

Reference 4 - 2.05% Coverage 

I: Hun kan prøve nogle ting osv. Er der nogle ting som kunne gøre at i syntes det var 

federe at være der udover altså det var pænt altså noget som kunne gøre det attraktivt 

for jer nogle oplevelser og sådan nogle ting som i syntes kunne være interessante. 

IP: Mmm, nej altså jo måske hvis man kunne gå mere ind i det der Bonbon univers 

uden at det koster 

I: Mmm 

IP: En halv bondegård 

I: Mmm 

IP: Øh få det der slikkepindehus op at køre igen 

I: Ja 

IP: Altså det var så fedt og få den der slikkepind når man kom ind 

I: Ja 

IP: Øhh 

I: Det var det 
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I: Og forme den og lege med den og ja 

IP: Lige præcis 

I: Ja 

IP: Altså det var virkelig en oplevelse 

I: Mmm 

IP: Det var for mig højdepunktet dengang 

I: Mmm 

IP: Det var når man fik den der pind og man bare var sådan YAY nu skal vi bare ned 

til slikpindehuset 

 

Files\\Interview anon - § 2 references coded [ 2.71% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.38% Coverage 

IP: Altså... der er mange steder, hvor de har nogle lækre salater. Det kan sagtens være 

færdiglavede salater. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Øhh... 7 Eleven for eksempel er et godt bud. De har sådan nogle Raw-Salads 

I: Ja. 

IP: ... og alle mulige forskellige lækre ting. Dem, dem synes jeg er ret lækre. Sådan 

noget kunne man godt gøre det i. Noget Palæo og hvad de ellers hedder alle sammen. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

 

Reference 2 - 1.34% Coverage 

I: Var der nogle fordele, der kunne være på et sæsonkort, der ville gøre det mere at-

traktivt, at man måske købte...? 

IP: Parkering! 

I: Parkering? (griner) 

IP: Ja! Det er MEGA irriterende med BonBon-Land, man skal op og hente sådan en 

parkeringsbillet og... 

I: Ja. 

IP: Ja. Det er faktisk rigtig irriterende. Det kunne være fedt, hvis det ligesom var... 
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I: Ja. 

IP: ... betalt på forhånd.  
 

Bilag 10.7 – Besøget 

Files\\Interview Cecilie - § 7 references coded [ 5.37% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.86% Coverage 

I1: Mmm ej hvor er det godt. Altså hvis, hvis du nu havde, lå lige langt mellem Tivoli og BonBon-

Land, hvad for en ville du så vælge? (Mumler resten af sætning) 

IP: Som voksen, 

I: Mmm 

IP: Tivoli. 

I: Tivoli (Bekræftende). Ja 

IP: Der er mere stemning, der er smukkere 

I: Mmm 

IP: Der er flere blomster, der er hyggeligere at gå rundt, der er bedre spisesteder 

I: Mmm 

IP: for min datter 

I: Mmm 

IP: i hvert fald i den alder hun har nu, og lidt ældre 

I: Ja 

IP: BonBon-Land. 

I1: okay 

IP: det en mindre park, den nemmere at finde rundt, det mere sådan... børneegnede forlystelser må-

ske sådan, 

I: Mmm ja. 

IP: Hmm, ja. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Men som voksen, også hvis jeg skulle prøve forlystelser... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Helt klart Tivoli! 
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Reference 2 - 1.29% Coverage 

I: Altså... generelt forlystelsespark. 

IP: Øhm... 

I: Hvad forventer du? 

IP: Jeg har en forventning om at, der er øhh... der skal være pænt og ryddeligt. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP:Øhm... der skal være gode muligheder for og... altså sidde ned. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Øhh... Både i form at restauranter og spisesteder... 

I: Ja. 

IP: ... men også gerne bare i form af... altså borde/bænke eller... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... sådan noget græsplæner, eller... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... altså sådan noget... øhm... 

I: Alt sådan nogle ting? Åbne arealer og... 

IP: Ja. Præcis! 

I: Ja. 

IP: Øhm... og der skal gerne være øhh... hmm... det ved jeg ikke... Hvad har jeg af forventning? 

(kort pause) Jamen det går nok meget på sådan øhh... forlystelsesparkens... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... evne til... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... ooog gøre det til et hyggeligt miljø... 

I: Okay, ja. 

IP: ... altså i form af... 

I: Okay, ja. 

IP: ... sådan både udsmykning... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... men også i form af sådan, hvor mange mennesker er der... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og hvor meget plads er der omkring en, og... 
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I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... er der hyggeligt og være? 

 

Reference 3 - 0.50% Coverage 

IP: og hvis jeg tænker på sådan Bonbon-land nu, hvad jeg forbinder med det sted, så tænker jeg på 

øhh.. så tænker jeg nok lidt på BonBon-Land som det jeg kan huske det som. 

I1: okay(bekræftende) 

De havde den der slikpinde værksted... 

I1: mmm(bekræftende) 

IP: Øhh som jo nu er lukket, øh, 

I1: ja ja(bekræftende) 

IP:hvor man kunne gå ind og lave sin egen slikkepinde 

I1: ja(bekræftende) 

IP:og øhh 

I1: bare tal videre 

IP: ja 

 

Reference 4 - 1.23% Coverage 

I1: hvilke associationer... eller hvad tænker du på... øhh når jeg sætter den her gamle reklame fra 

BonBon-Land? 

IP: Ja! 

I1: og den her... 

REKLAME VISES 

IP: Ja, jeg lægger mærke til, at jeg kan huske reklamnen 

I1: ja? 

IP:jeg ved ikke hvad årstal den er fra, men jeg føler.. 

I1: Den er fra 93’ 

IP: jeg kender den... ja der var jeg, øh, jeg er fra 88’ ikk 

I1: mmm(bekræftende) 

IP: ja, så der var jeg fem, så det passer meget godt... 

I1:(griner) 

IP:jeg husker øh, jeg føler jeg husker den som 
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I1: mmm(bekræftende) 

IP: ja jeg var lille, øh 

I1: ja(bekræftende) 

IP: øh ja, helt klart 

I1: mmm(bekræftende), mmm(bekræftende) 

I1: godt så, der var lige spørgsmål igen?(rømmer sig) mmm Hvad associere du den der reklame med 

i forhold til i dag? altså øhh 

IP: øhm... (tænkende) 

I1: noget tydeligt i øh den der, ligesom deres sjæl, eller identitet der ligesom.. 

IP: ja! 

I1:har ændret sig? noget andet de viser af? 

IP: ja måske, altså jeg tror at jeg, at reklamen der er meget forbundet med, altså den passer godt til 

de minder jeg har om Bonbon-Land fra var lille... 

 

Reference 5 - 0.57% Coverage 

IP: ... Øhm... eller et sådan øhh... det ved jeg ikke... voksenvenligt... 

I: Område? 

IP: ... område... 

I: Ja. 

IP: ... med måske øhh... noget andet end de der hårde borde/bænke... 

I: (griner) 

IP: ... nogle lidt mere sådan... altså... 

I: Lounge? 

IP: ... Liggestole eller... altså et eller andet, som gør at... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... når ens børn er så store, at de ikke vil have en med rundt i parken. De spæner bare afsted og... 

I: Ja, ja, ja, ja, ja 

IP: ... prøver alt muligt, at man så reelt kan få nogle timer til at gå der... 

 

Reference 6 - 0.56% Coverage 

IP: ... men det er også mange år siden jeg har været der en lørdag i sommerferie... 

I: Mmm (bekræftende) 
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IP: ... Så hvordan der er der på det tidspunkt... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... kan jeg ikke sige noget om... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ...men jeg synes ikke de sidste par gange at vi har været der, at det har været så slemt, med så-

dan 1000 mennesker... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og ikke kunnet sidde nogle steder... 

I: Nej, nej, nej (bekræftende) 

IP: ...lige den del har faktisk været okay. 

 

Reference 7 - 0.37% Coverage 

I: Godt øhm, du sagde lidt, altså tager i selv mad med når i er i parken øhm 

IP: Vi ville ikke gøre det 

I: Ja 

IP: Men hvis, hvis jeg var afsted bare med min mand og min datter, så ville vi, vil ville vi (mumler), 

altså vi er ikke typerne der smøre madpakker og tager med, aldrig 

I: Ej 

IP: Så køber vi noget derude hvor vi er øh 

 

Files\\Interview Malene - § 3 references coded [ 3.58% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.40% Coverage 

I1: Ja spændende. Hvad er så din forventning når I skal ind og besøge en forlystelsespark? Hvad 

tænker du så? Hvad skal der være? 

IP: Der skal være overkommelige køer haha. Og der skal være pænt og der skal ikke ligge affald 

over det hele. Det skal være imødekommende. 

 

Reference 2 - 0.94% Coverage 

I1: Okay super, hvornår besøgte I sidst BonBon-land? 

IP: I sommers. 

I1: Okay, hvor mange var I afsted der? 
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IP: Der var vi så kun 3 jo, og så var vi afsted med min mor og banden deroppe. 

 

Reference 3 - 1.24% Coverage 

I1: Ja, hvad er så vigtigt for jer når I er i BonBon-land - udover selvfølgelig at der skal være korte 

køer. 

IP: Hehe. Øhm... Ja hvad er vigtigt... Det skal bare være en god dag jo. Og sikkerhed! Sikkerhed 

omkring forlystelserne... Øhm ja.. Pænt. 

 

Files\\Interview Stine - § 5 references coded [ 7.91% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.18% Coverage 

I: Ja øhm hvad for en af de her forlystelser ser du din datter har størst glæde af? Der er jo meget hun 

ikke kan prøve endnu kunne jeg forestille mig 

IP: Ja der er en del hun ikke må prøve 

I: ja 

IP: øh men det er også, jeg ved ikke hvordan det var sidste år der havde de sat højden op, sådan så 

nogle af de ting hun havde glædet sig til at prøve kunne hun lige pludselig stadigvæk ikke prøve 

I: Åh det er også ærgerligt 

IP: øh .. Men det må nok være det der æble 

 

Reference 2 - 2.01% Coverage 

I: Øhm .. Sidst i besøgte Bonbon-land ... Fortæl mig endelig alt hvad du kan huske fra den dag 

I: Åh nu er jeg streng var (Griner) 

IP: Det regnede 

I: Sådan 

IP: og det blæste. Det var helt i slutningen af sæsonen 

I: Ja 

IP: Øhm, men altså dejlig dag det var bare koldt 

I: Ja 

IP: Og gå der 

I: Godt med tøj på 

IP: Ja. Der var ikke så mange mennesker, øh men nogle af forlystelserne var lukket ned 
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I: Okay? 

IP: Øh, jeg kan ikke lige huske hvilke nogle. Jeg kan bare huske at vi var så skuffet, hvor vi tænkte 

jamen sæsonen er ikke kørt endnu. I har jo stadigvæk åbent. Hvordan kan i så lukke øh nogle forly-

stelser 

I: Ja. Så altså de kørte slet ikke? Der var ingenting? 

IP: Nej 

I: Nej 

IP: Der stod sådan et skilt, jeg kan ikke huske hvad der stod på, ude af drift eller virker ikke? 

I: Nå 

 

Reference 3 - 2.55% Coverage 

I: Sådan kan man også gøre det. (Griner) Og hvornår var det her besøg, det var sådan som du siger i 

slutningen af sæsonen, hvad er det så? 

IP: uh, jeg kan ikke huske hvornår det er de lukker 

I: August, september? September? Det er i hvert fald Oktober, ja? Omkring Halloween holder de 

også noget, men ... 

IP: Ja det har nok været omkring Halloween vi har været derinde så fordi det har blæst og 

I: Ja lige præcis 

IP: Og det var koldt 

I: Ja 

IP: Ja det var det også, for de havde lavet en kirkegård. Yes 

I: Ja. Fik i brugt noget af det andet, fik i set nogle af de ting de havde lavet til halloween eller noget. 

Var det noget i lagde mærke til? 

IP: Nej for min datter kunne ikke. Hun var ikke så god til at kapere det 

I: Nej og det kan man godt forstå 

IP: Det var lidt voldsomt 

(Begge griner) 

I: Ja også selvom de havde lavet det fjollet også var det lige i overkanten for hende det der? 

IP: Ja 

I: Hun var også kun 4? Hun var 3? 

IP: Ja hun var 3 på det .. Ej hun var lige blevet 4 på det tidspunkt 
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Reference 4 - 1.25% Coverage 

I: Ja. Øhm hvad kan .. Hvad er det specielt derinde som giver mulighed for det? 

IP: Ja, men man kan jo gå rundt om søen og du kan jo gå rundt bagom til Bæver rafting og altså der 

er jo 

sådan nogle områder hvor man tænker, de kunne godt lige bruge lidt mere tid på pleje, men der er 

stadigvæk skønt der 

I: Mmm 

IP: Øh omme bag Bæver rafting der har de nogle borde øh hvor man kan sidde og spise og altså det 

ja 

I: Når i så sætter jer og spiser, har i så selv madpakke med eller bruger i det ... 

 

Reference 5 - 0.91% Coverage 

I: Er de så, altså bruger i meget tid sammen med de her maskotter eller? 

IP: Nej det er bare lige at hilse på dem også står der jo, jeg ved ikke 40 andre børn der også gerne 

vil sige hej 

I: Mmm. Syntes du så når du er derinde at de er tydelige nok i deres billede for eksempel 

IP: Ja det syntes jeg 

I: Mmm! 

IP: Øhm jeg syntes det er meget kort tid de er der 

 

Files\\Interview anon - § 7 references coded [ 18.34% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.43% Coverage 

I: Øhh... kender du til BonBon-Lands mad? 

IP: Yes, det gør jeg! 

I: Ville du pakke mad der selv eller ville dukøbe, når du var der? 

IP: Der ville jeg pakke mad. 

I: Okay. Hvad kunne de have gjort for, at du måske hellere ville købe mad, når du var der? Altså i 

stedet... 

IP: Øhh... 

I: ... er der noget de burde skifte ud eller...? 

IP: Ja, de kunne godt have, de kunne for eksempel godt have noget mere sådan øhh.. salatudvalg. 
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Reference 2 - 2.33% Coverage 

I: Hvis du sådan generelt tænker på BonBon-Land, hvad, hvad kommer sådan...? 

(kort pause) 

IP: Så tænker jeg at øhh... det var et sted, som jeg synes var VILDT sjovt, da jeg var barn. 

I: Ja. 

IP: Ja. Ja. Jeg elskede at komme der. Vi kom der ikke meget tit. Jeg har faktisk mere været i Tivoli 

end BonBon-Land. 

I: Ja. 

IP: Tror det var i forhold til, hvor jeg lige er opvokset. Øhm... men jeg husker det sooom... rigtig 

rigtig 

sjovt, og det var noget helt nyt, det der med al deres slik. 

I: Ja (griner). 

IP: Sååå... så det var... så det er det jeg tænker. Øhm... og så at, så er det nok også en lidt falmet 

attraktion efterhånden. Nu har jeg jo været der mange år efter igen, ikke. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

 

Reference 3 - 2.32% Coverage 

I: Der er ikke noget i parken man kunne gøre, der altså...? 

IP: Hmm... nhaa... hvad skulle? 

I: Mere mad... eller... 

IP: Men det er der jo i forvejen... 

I: Ja, det var bare et eksempel (griner) 

IP: Ja. Øhm... 

I: Eller noget i lokalområdet... 

IP: Nææ jeg forventer egentlig ikke sådan øh... det helt store 

I: Nej. 

IP: Øh... Men man kan jo, man kan jo i forvejen betale sig fra at få de der rabatter på mad for ek-

sempel... 

I: Ja. 
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IP: ... og drikkevarer og hvad det ellers kan være, hvis man gerne vil have venner med, kan man 

købe sådan et... et eller andet plus-kort med... 

I: Ja. 

IP: ... så må man tage nogen med og sådan noget, ikke. Øhm... Så der er ikke sådan rigtig noget jeg 

efterlyser mere vil jeg sige... 

 

Reference 4 - 4.03% Coverage 

I: Når du sådan er i BonBon-Land, hvad er så favorit-forlystelserne enten for dig eller dine børn? 

IP: Altså... øhh... (tænkepause) da han var lidt mindre, der prøvede vi den der Blæksprutten... 

I: Ja. 

IP: ... rigtig meget. Den var rigtig god. Øhm... og så kunne have også godt lide de der heste, der så-

dan køre rundt. 

I: Ja. 

(Begge griner) 

IP: Det synes han var rigtig sjovt. Og hvad har... og hvad ellers mere øhm... det er nok dem han har 

været gladest for. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

I: Så sådan stille og rolige...? 

IP: Ja. Og nu er han så ved at være... altså han har jo været omkring to.... Ja tre år. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Så det er jo også bekrænset... 

I: Ja. 

IP: ... hvor meget af de store han har kunne prøve, ikke. 

I: Jaja. 

IP: Nu det såå... nu han rigtig glad for den der Dragen. Tror jeg den hedder... 

I: Ja. 

IP: Den røde der. 

I: Den der køre frem og tilbage? 

IP: Ja lige præcis! Den er jeg ikke så glad for, der bliver jeg enormt dårlig. 

(Begge griner) 

IP: Så der vil jeg helst ikke med. 
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I: Men det er måske også meget fint, at de så har noget, til når de så bliver ældre? 

IP: Ja! 

I: Øhh... der er lidt vildere. 

IP: Ja. MEGET vildere! 

I: (griner) 

IP: Der skal jeg ikke med. Det er helt sikkert (griner) 

 

Reference 5 - 3.80% Coverage 

I: (griner) kan du sådan huske den sidste dag I har været i BonBon-Land? Nu lyder det som om, at 

det er 

et stykke tid siden, men kan du sådan huske hvad I primært... altså, hvad I har lavet der? 

IP: Altså der prøvede vi... ALLE børneforlystelserne nærmest. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

I: Sådan og fik lidt mad eller? 

IP: Ja. Vi fik... Min mand og jeg fik kaffe... 

I: Ja. 

IP: Øhm... inde i den der café, der ligger faktisk bag ved hestene. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Ved vi... hvad hedder den der... der har den der frit fald? 

I: Øhh... Kobratårnet? 

IP: Nej, ja, det det er faktisk også der, ja, den ligger sådan lige (visualiserer ved hjælp af hænderne) 

og så er der den der... VILDSVINET, tror jeg nok den hedder! 

I: Nåååår... ja! 

IP: Den der, der køre op og så fhiv (lydeffekt for noget, der bevæger sig hurtigt). Der ligger en café 

lige der. 

I: Ja. 

IP: Og min søn han fik øhh... belgisk vaffel. Det får han altid der. Det elsker han 

(begge smiler og griner) 

I: Så der er lidt til børnene, hvor de kan hygge med...? 

IP: Ja! 

I: Øhm... a, altså var det sidste år du sagde... 
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IP: Ja, det var sidste år. 

I: ... du var i BonBon-Land sidste gang? 

IP: Ja. 

 

Reference 6 - 1.77% Coverage 

I: Øhh... mens du er der, er der noget, der er særlig vigtigt, som BonBon-Land måske ikke har, ud-

over 

det, at de selvfølgelig ikke, er så repræsentabelt...? 

IP: Hmm... 

I: Men... er der noget, der mangler... i parken, udover det du har nævnt ellers? 

IP: Nhaa... fordi de har jo altså, de har jo områder, hvor man kan sidde med sin mad og de har fine 

sådan 

puslefaciliteter og... man ka, der er jo masser af steder man kan købe alt muligt og spise og... altså 

jeg 

synes faktisk, at de har, hvad de skal have. 

I: Ja. 

IP: Det har de. 

 

Reference 7 - 2.67% Coverage 

I: Alle de der dyr, og maskotter og hvad de ellers... 

IP: Jaja. Og så kan jeg, og så kan jeg særligt huske at man lavede jo slikkepinde. Det gør man så 

ikke mere desværre... DET KU, DET savner jeg faktisk! 

I: Ja. 

IP: Det var en god ting, ja! Det der med man kan komme ind og lave sin egen slikpind. Det var no-

get af det vi, altså både jeg og min mand kan huske rigtig meget, at det gjorde man i BonBon-Land. 

Det var fedt. 

I: Ja, fik man ikke en pind... 

IP: Jov man gjorde! 

I: ... når man gik ind i parken? 

IP: Ja, det gjorde man, og jeg tror altså også, at man fik en BonBon-Land kasket... 

I: Dét kan godt være... 

IP: Ja, det jeg er altså ret sikker på, men det med slikkepinde, det var ret fedt. 
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I: Ja. Jeg kan bare huske de der grimme t-shirts man fik. 

IP: Ja, det fik man også. Det er rigtigt ja! 

 

Bilag 10.8 – Besøget afskrækkelse  

Files\\Interview Cecilie - § 5 references coded [ 2.83% Coverage] 

Reference 1 - 1.16% Coverage 

IP: ja, har behov for noget som vi ikke lige kan give hende i den situation vi er i. 

I: nej nej 

IP: Fordi vi ude et sted 

I: ja mhm 

IP: eller et eller andet ikke øhm. Det kan stresse mig. Øhm ellers så ved jeg faktisk ikke hvad jeg 

sådan øh 

I1: service dårlig service det stresser vel alle men? 

IP: ja, nej jeg synes det det kan stresse mig hvis hvis man, øh også sådan hvis der er virkelig mange 

mennesker, øh samlet på samme sted. Altså hvis det sådan øh, hvis der er for mange mennesker og 

der er lange køer til øh toiletterne eller madsteder og man ikke kan, netop vi har et lille barn med 

ikke, det også lige det det handler om. Man et behov for at give hende noget mad nu, eller komme 

ind på toilet. Eller finde et sted, 

I: Ja  

IP: En siddeplads, og der er bare mennesker overalt og så noget. Det kan også stresse mig. 

I: Mumler 

IP: Men igen det handler, det det der er meget udgangspunkt i at vi har et lille barn ikke. Så det 

Hendes præmisser handler meget om hendes 

I: Ja, hendes fokus 
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IP: Ja præcis mhm. 

Reference 2 - 0.54% Coverage 

IP:sådan jeg havde været der sidst... 

I1: mmm(bekræftende) 

IP: øhm og der var helt klart en følelse af sådan at stedet var blevet meget nedslidt 

I1: mmm(bekræftende) 

IP: øhm 

I1: 100 procent 

IP:det var ikke lige så prængende eller 

I1: ikkehelt det samme vel?(afbrydende) 

IP: eller sprudlende øh, som jeg huskede det som 

I1: mmm(bekræftende) 

IP: Så jeg tror minde minder er meget forbundet med det, det var 

I1: okay 

IP: og ikke så meget, som sådan det det er nu 

Reference 3 - 0.24% Coverage 

IP: ... eller øhh... ja. Det tror jeg ikke. 

I: Nej. 

IP: ... fordi SÅ (kort pause) såååå øhh... fed en oplev, fed en forlystelsespark synes JEG personligt... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... ikke at BonBon-Land er længere... 
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Reference 4 - 0.66% Coverage 

IP: Jeg synes den virker... slidt! 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Jeg synes... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... figurerne er sådan lidt... 

I: Sådan lidt... 

IP: ... outdated... og det virker ikke som om, at der sådan bliver vedligeholdt så meget. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: De sidste par gange vi har været der, har der været... altså visne blomster i mange blomsterkum-

mer, og, og... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Det sådan... helhedsoplevelsen er måske sådan lidt øhh... 

I: (Mumler noget) 

IP: Ja. Altså der bliver måske ikke gjort så meget for og, og gøre det til... 

I: Det fedeste i verden? 

IP: Nej... 

Reference 5 - 0.22% Coverage 

IP: ... har man måske behov for og... og have en oplevelse af at det ikke er... gammelt og slidt... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og da vi var der, der var der også nogle forlystelser, som ikke virkede... 
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Files\\Interview Malene - § 4 references coded [ 8.35% Coverage] 

Reference 1 - 3.19% Coverage 

I1: Ja det er meget normalt vil jeg mene. Hvad tænker du, når du så tænker på BonBon-Land? 

IP: Der tænker jeg at de har set bedre dage hehe. Jeg kan huske at jeg selv kom der som barn og der 

synes 

jeg det var fedt, og det var pænt. Nu var vi der sidste år og forlystelserne altså nogle af dem, malin-

gen skaller og det var ikke som det plejede. 

I1: Hvad så hvis vi siger, de har jo kun åbent i 5 måneder, resten af tiden bruger de på at vask forly-

stelserne. Hvad tænker du om det? 

IP: Det forstår jeg ikke hehhe. Måske der også lige skulle males lidt og sådan. Jeg synes ikke det 

var som det plejede, det synes jeg virkelig ikke. 

Reference 2 - 0.88% Coverage 

I1: Ja, vil du fortælle lidt om besøget der, hvordan det var? 

IP: Det var lange køer hehe. Det var sådan lige i højsæsonen og skolernes ferie og der er mange jo. 

(Griner) 

Reference 3 - 1.44% Coverage 

I1: Så er det jo sådan at man selv kan have madpakker med, havde I så selv madpakker med eller 

købte I i parken? 

IP: Ej vi købte, men vi vil tage med næste gang, jeg synes ikke det var særlig god mad. 

I1: Nej hvad med priserne? 

IP: Det var alt for høje priser i forhold til hvad man fik. 

Reference 4 - 2.84% Coverage 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 186 

I1: Nu siger du I vil tage madpakke med næste gang i besøger BonBon-land, hvad skal der til for at 

I ikke vil gøre det? 

IP: Der skal være noget bedre mad til nogle billigere priser. 

I1: Bedre mad? Hvad kunne det for eksempel være? 

IP: Jamen øhh, vi spiste to måltider derinde sidst vi var der en hel dag, det ene var sådan noget buf-

fet noget det var egentlig okay synes jeg. Øhm men det andet var sådan et pizza sted og det virkede 

som om det var sådan en frysepizza, det var vi ikke lige så begejstrede for. 

I1: Nej. 

IP: Og der var lang ventetid på maden. 

Files\\Interview Stine - § 9 references coded [ 9.45% Coverage] 

Reference 1 - 1.06% Coverage 

I: Ja, hvordan kan det være at i ikke skal have sæsonkort i år? 

IP: Det var ... Altså nu har vi været der i tre år i træk og det bliver mere og mere skuffende. Det 

startede virkelig skuffende også er det bare gået endnu mere ned af bakke siden 

I: Ja (Siges samtidig) 

I: (Griner), ja okay, ja 

IP: så, altså min datter ser jo ikke alt det der er forfalden og det der ikke virker og sådan noget, men 

det gør vi andre 

Reference 2 - 0.92% Coverage 

I: Ja 

IP: Øhm, nu er der jo ikke rigtigt nogle aktiviteter, der er jo ikke rigtigt noget sådan altså.. Der er en 

scene hvor der står nogle og hopper rundt, men der er ikke noget fortryllende ved det. 

I: Nej 
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IP: Øhm, så jeg tror egentlig bare at jeg tænker at det er forfaldent og det er trist og det savner noget 

af den energi der blev lagt i det førhen 

Reference 3 - 1.08% Coverage 

I: Der var nogle ting ... 

IP: Det føles i hvert fald ikke sådan. Asfalten er brudt op flere steder, så de der biler kan ikke køre 

hen over. Man skal sådan gå og sparke til bilerne for at få dem banen rundt 

I: Ja okay. Det er heller ikke så heldigt 

IP: Ej altså det .. Ja ungerne er jo ligeglade. De får deres kørekort 

I: Ja 

IP: Men for forældrene er det sådan lidt, Arg vi har altså betalt for det her. Det må gerne virke. 

Reference 4 - 1.13% Coverage 

IP: Vi har prøvet at købe mad én gang derinde og det var en pizza vi ligeså godt kunne have købt 

inde i netto og puttet i ovnen 

I: Okay, ja 

IP: Ja undskyld jeg er meget kritisk 

I: Det må du så gerne være! 

(Snakker i munden på hinanden) 

I: Det er dejligt! 

IP: Det koster, er det 80 kr eller sådan noget for sådan en pizza også får man sådan en frysepizza 

hvor man sidder og kigger efter fyldet og tænker .. Nå 

I: Det har de glemt 

IP: Ja 
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I: Ja. 

Reference 5 - 0.64% Coverage 

I: Jeg elsker dyr. Jeg er forfærdelig. Nå! Men når i så har jeres egen madpakke med, hvordan kan 

det så være? Det er simpelthen fordi maden ikke ... Udvalget ikke er optimalt eller? 

IP: Det for dyrt i forhold til kvaliteten 

I: Mmm 

IP: Og mængden 

Reference 6 - 0.40% Coverage 

I: Ja 

IP: Altså folk bliver væk fordi de gider ikke at se det der forfaldne 

I: Nej 

I: Og er det meget sådan det der kan ødelægge oplevelsen for jer? 

IP: JA! 

Reference 7 - 1.36% Coverage 

I: Nu øh sagde du altså du har været der en gang om året som barn, fuldstændig ligesom vi gjorde, 

jeg kommer selv fra Københavner området 

IP: Mmm 

I: Øhm har din mand også haft den øh, ved du om han den samme ... 

IP: De kom også en gang om året 

I: De kom også en gang om året 

IP: J 
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I: Og hans tanke om hele det her med uf det er forfalden osv. det da lidt det samme og det mangler 

den magiske 

IP: Fuldstændig 

I: Storyline 

IP: Altså hver gang vi har været derinde så sidder vi og kigger på hinanden og tænker hvorfor 

gjorde vi det igen 

Reference 8 - 2.02% Coverage 

I: Hele det her slik vs bonbon-land det er jo efter det blev solgt til Toms har de jo ikke som sådan 

noget med hinanden at gøre. Er det noget du kan der går ud over jeres oplevelse dernede? 

IP: Altså jeg syntes at det er en pengemaskine 

I: Ja 

IP: Øhm og det er ikke en særlig god oplevelse 

I: Nej 

IP: Og og gå ind med den øh men jeg ved det ikke. Jeg er måske bare ikke fuldt med tiden altså. Vi 

var også i Lalandia og det var også en stor pengemaskine hvor jeg bare tænkte da jeg kom hjem 

hvordan, altså kan de overhovedet trække mennesker derned? 

I: Mmm 

IP: Der er jo ikke nogle der har råd til at være der mere end 2 dage fordi så øh altså så man ruineret 

I: Mmm. De ved hvad de skal have for det 

IP: Ja’er det gør de altså! 

I: Ja 

IP: Og det er lidt det samme i bonbon-land syntes jeg 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 190 

Reference 9 - 0.84% Coverage 

I: Er det de enkelte priser derinde der er for dyre eller er det entreen eller årskortet eller altså er det 

noget særligt hvor du tænker oh der vil de altså bare gerne malke os bare for at malke os 

IP: Altså jeg syntes engang billetterne 

I: Ja 

IP: Altså de der når du ikke har kort 

I: Mmm (Siges samtidig) 

IP: Er for dyre 

Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 4.26% Coverage] 

Reference 1 - 1.34% Coverage 

I: Ville du prioriterer BonBon-Land over noget andet, hvis du stod og skulle vælge mellem hvor I 

skulle hen – ville BonBon-Land så... være prioritet? 

IP: Ikke hvis jeg skulle vælge... 

I: nej. 

IP: Øhh... det kunne godt være hvis, hvis min dreng bare fik lov at vælge, han synes nemlig, det er 

rigtig fedt at være der. 

I: Ja. 

IP: Men jeg synes... jeg ville ikke vælge BonBon-Land selv. 

I: Nej. 

Reference 2 - 0.98% Coverage 

IP: Nej, så ville jeg vælge noget andet. 

I: Og altså... er det også på grund af mad og sådan...? 
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IP: Nej det er mere på grund af, at jeg synes BonBon-Land efterhånden er... temmelig slidt 

I: Ja. 

IP: Øhm... og så synes jeg faktisk ikke, at de har det helt store udvalg af forlystelser. 

I: Nej. 

Reference 3 - 1.94% Coverage 

I: Hvad havde de sådan i stedet? 

IP: De havde mange flere børneforlystelser øhm... og nogle rigtig gode nogle synes jeg. Der var 

både... det har BonBon-Land også; biler, ikke, men der var sådan nogle biler man kunne køre i, der 

forskellige rutsjebaner, der var karruseller, der var bare flere ting. 

I: Til den mindre målgruppe? 

IP: Ja... og så var det vildt flot park.... 

I: Ja. 

IP: ... der var gjort SÅ meget ud af den med... altså blomster og tingene var malet og der var ikke 

noget, der så slidt og trist ud. 

I: Nej. 

IP: Og det gør det gør det VIRKELIG i BonBon-Land. 

Bilag 10.9 – Besøget motivation 

Files\\Interview Cecilie - § 7 references coded [ 3.34% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.30% Coverage 

IP: Øhm så det har jo ikke været så meget indtil nu men vi kan jo fornemme nu, at hun synes at det 

er enormt sjovt, 

I: Mhm 

IP: At være i for eksempel BonBon-Land 

I: Ja 
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IP: og få lov at prøve ting. Så jeg kan kun forestille mig at det bliver mere fremmadrettet. 

 

Reference 2 - 0.12% Coverage 

IP: Øhm men øh men jeg øh kunne sagtens forestille mig at BonBon-Land bliver noget vi vil gøre 

oftere 

 

Reference 3 - 0.44% Coverage 

IP: Og vi har også vores, altså min mands søster og hendes mand og deres fire børn, 

I: Mmm 

IP: Det vil sige mine, min datters fætter og kusiner de bor også lige her i området 

I: Mmm 

IP: og har alle sammen øh guldkort øh 

I: Nå 

IP: til BonBon-Land. 

I: Okay 

IP: det noget de gør ret tit. 

I: Ja 

IP: Så det kunne meget nemt også blive noget som vi ville gøre oftere med sammen med dem ikke. 

 

Reference 4 - 0.80% Coverage 

I: Så, nu tænker jeg lidt højt... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... men hvis man nu kunne... tage nogle af de oplevelsestilbud, der er inde i Tivoli... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... implementere dem LIDT inde i, i... BonBon-Land... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... Så kunne det godt være mere drivkraft for at få dig til at betale en lille smule mere for et guld-

kort? 

IP: Ja. 

I: Kunne man ikke argumentere for det? 

IP: Ja, det kunne det godt. 

I: Ja. 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 193 

IP: Ja, hvis det sådan samlede tilbud var lidt mere sådan... voksenvenligt. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Ja, så kunne det godt være, at... 

I: Ja. 

IP: ... ja. det skulle, det skulle nok være i den retning, for at det sådan øhm... 

I: I kunne... I ville betale mere for det? 

IP: Ja. 

 

Reference 5 - 1.08% Coverage 

I: Øhmmm, hmmm, jeg gad godt lige at spørge lidt ind til, øhmmmm, jo, hvilket af sådan BonBon-

Lands 

forlystelser er din foretrukne... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... og hvorfor? 

IP: Øhhmmmm, lige nu er det jo sådan måske meget de der lidt øhh til små børn... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ...fordi det er dem min datter må prøve... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ...Man skal jo være 90 cm, ikke, og det er hun kun lige akkurat over... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ...Øhm så det er jo sådan, hun elsker den der, hvad hedder den, blæksprutten? 

I: Mmm, ja (bekræftende) 

IP: Den er sådan lilla der drejer rundt, øhh og hun kan vildt gode lide vandrotten, nej hedder den 

det? 

I: Mmm (usikker) 

IP: Det den der hvor man ligesom sejler rundt i sådan en træstamme... 

I: Det er øhhh 

IP: ... og kigger på nogle forskellige figurer... 

I: Det er søløven. 

IP: ...undervejs... 

I: Tror jeg den hedder. 

IP: Søløven, ja! 
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I: Ja (bekræftende) 

IP: Den kan hun godt lide... 

 

Reference 6 - 0.42% Coverage 

I: Ja. Cool. Øhmmm, der står også her (refererer til interviewguiden) hvad er din motivation for at 

tage I BonBon-Land frem for andre fritidstilbud? 

IP: Hmmm. 

I: Tænker f.eks. Knuthenborg eller nogle andre ting, er det det her afslapning... 

IP: Altså, øhmmm, i virkeligheden handler det nok mest om lokation, altså at vi bor tættest på Bon-

Bon- 

Land. 

 

Reference 7 - 0.19% Coverage 

IP: Det er jo de voksne, der træffer beslutningen, ikke, så... 

I: Jov. Ja... så der skal være noget for begge parter? 

IP: Ja. 

I: Og ikke kun børn? 

IP: Ja, helt klart. 

 

Files\\Interview Malene - § 4 references coded [ 7.14% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.40% Coverage 

I1: Nej? Jamen så passer det godt til det her, jeg vil spørge dig om hvad du tænker når du ser denne 

her 

reklame? 

*Viser reklamen* 

I1: Hvad tænker du når du ser den? 

IP: Jamen det er jo sjovt at være der. Ungerne har jo en fest, de er jo ligeglade med hvordan det ser 

ud, ikke? 

 

Reference 2 - 1.92% Coverage 

I1: Ja, vil du fortælle lidt om besøget der, hvordan det var? 
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IP: Det var lange køer hehe. Det var sådan lige i højsæsonen og skolernes ferie og der er mange jo. 

(Griner) 

I1: Ja (griner) 

IP: Ellers så synes jeg faktisk det var hyggeligt, der var godt vejr og børnene var glade selvom vi 

skulle stå i køer. 

I1: Okay så I fik en god dag ud af det? 

IP: Ja det var en god dag alt i alt. 

 

Reference 3 - 0.98% Coverage 

I1: Hvad så med vejret? 

IP: Ja det er selvfølgelig vigtigt vi gider ikke gå rundt i regnvejr, det gør vi simpelthen ikke. 

I1: Det skal være som i dag? (Solskin) 

IP: Ja det kunne være dejligt. 

 

Reference 4 - 2.84% Coverage 

I1: Nu siger du I vil tage madpakke med næste gang i besøger BonBon-land, hvad skal der til for at 

I ikke vil gøre det? 

IP: Der skal være noget bedre mad til nogle billigere priser. 

I1: Bedre mad? Hvad kunne det for eksempel være? 

IP: Jamen øhh, vi spiste to måltider derinde sidst vi var der en hel dag, det ene var sådan noget buf-

fet noget det var egentlig okay synes jeg. Øhm men det andet var sådan et pizza sted og det virkede 

som om det var sådan en frysepizza, det var vi ikke lige så begejstrede for. 

I1: Nej. 

IP: Og der var lang ventetid på maden. 

 

Files\\Interview Stine - § 11 references coded [ 14.60% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.67% Coverage 

I: Så er de godt underholdt.. Når jeg så siger Bonbon-land, nu har du jo sagt lidt ord om hvordan i 

har oplevet det ellers, men hvad tænker du sådan generelt på, når jeg siger Bonbon-land? 

IP: Altså øh hvad jeg associere 

I: Ja 
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IP: Jeg kan ikke finde ud af at sige det 

I: Ja assoicere det med 

IP: Ja? Jeg kan ikke finde ud af at sige det 

I: Det tror jeg heller ikke at jeg kan 

IP: (Griner) 

I: Når først man har sagt det så, bare sig det hurtigt (Griner). Eller hvilke værdier du ligger i det? 

IP: Altså jeg husker jo da jeg var barn at man kunne lave slikpinde og alting var malet farvestrå-

lende og 

det var bare super fedt at komme i Bonbon-land 

 

Reference 2 - 1.20% Coverage 

I: Det jo den gode gamle øh tegneserie udgave af Bonbon-land. Ka vi ... Det meget fint den røg af 

internetforbindelsen. Når jeg viser dig denne her øh youtube reklame, som det ellers .. for youtube 

har den gamle reklame. Nu har du nævnt lidt hvad det var for dig dengang, altså når du ser den re-

klame, hvad kommer du så til at tænke på i forbindelse med bonbon-land? 

IP: Ja, men at det var sjovt 

I: Mmm 

IP: øh .. Det var skide skægt, altså at være i Bonbon-land 

 

Reference 3 - 1.00% Coverage 

I: Kom i der tit dengang du var barn? 

IP: Nej vi kom der en gang om året, øh også var det sådan en kæmpe familietur hvor vi øh .. Jeg har 

været i noget aflastningsfamilie 

I: Ja 

IP: Ja det var så deres familie 

I: Der tog dig med? 

IP: Ja lige præcis 

I: Ej hvor dejligt 

IP: Og det var bare .. amen det var så fantastisk altså 

I: Ja 

IP: Bæverrafting og det hele der, det var bare højdepunktet 
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Reference 4 - 1.57% Coverage 

I: Jeg har fuldstændig samme oplevelse af det fra da jeg var barn øhm det var den der fortryllelse. 

Øhm altså hvad var det der gjorde for dig at Bonbon-land var så fortryllende? 

IP: Ja, men magien blev bare ikke ødelagt på noget tidspunkt 

I: Mmm 

IP: Øh altså jeg sammenlignede lidt Bonbon-land med Disney Land ikke 

I: Mmm 

IP: Det var bare den danske udgave ik. Ikke helt lige så overvældende 

I: Ej det er også meget 

IP: Ja, ja øhm men det var bare ja ... 

I: Det kunne noget? 

IP: Græsset var slået og der var massere af blomster og der var ikke affald over det hele sådan som 

jeg husker det i hvert fald 

 

Reference 5 - 0.71% Coverage 

I: Ja. Oplever hun den her magi som du oplever i samme stil eller er det fordi hun har det sjovt 

umiddelbart? 

IP: Det er .. Jeg tror bare det er fordi der er nogle ting som hun kan prøve 

I: Mmm 

IP: Hvor det ikke tager meget lang tid at køre til 

I: Ja det er forlystelserne 

IP: Ja 

 

Reference 6 - 0.87% Coverage 

I: Så hvis du skulle ellers tænke på nogle andre fordele der kunne gøre det federe at være en del af 

det her guldkort eller at have et guldkort eller et sæsonkort hvad kunne det så være? 

IP: At man måtte tage folk med ind uden at det var specifikke datoer for der er så mange mennesker 

på de datoer så det er ikke fedt at tage nogle med 

 

Reference 7 - 1.50% Coverage 

I: og øh en er din foretrukne af Bonbon-lands forlystelser? 

IP: Ja, men det ved jeg ikke, for jeg prøver faktisk aldrig forlystelser 
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I: Nej? 

IP: Jeg er med som taskeholder og tager billeder øh 

I: Vigtig opgave 

IP: Ja meget 

I: Ja, men det er det (Griner) Specielt for ungerne ikke? 

IP: Ja, når der er slush ice involveret. Tænk hvis man skulle stille det fra sig 

I: (Griner) 

IP: øhh 

I: Så var den der ikke ret meget længere 

IP: Nej (Griner), men øhm ja det ved jeg ikke altså det må nok være den der bilbane fordi jeg kan 

selv huske som barn at det var så fedt at få et kørekort 

 

Reference 8 - 1.26% Coverage 

I: Den er også god. Når i så tager til Bonbon-land frem for, for eksempel zoo, er det fordi det ligger 

tæt på eller er der nogle andre ting der gør at i, i vælger lige Bonbon-land den dag? 

IP: Altså øh ja altså blandt andet sæsonkortet 

I: Mmm 

IP: Øh, men også at vi har mødtes med nogle vi har kendt, der også har haft sæsonkort 

I: Ja 

IP: Øh så har ungerne kunne løbe sammen, og vi har haft nogle og have selskab med 

I: Ja. Det er også dejligt 

IP: Ja 

I: Man er lidt flere omkring det 

IP: Ja 

 

Reference 9 - 0.94% Coverage 

I: Ja. Øhm når i så er der, hvad er det så der er vigtigt for dig? Når i er inde i Bonbon-land. 

IP: Øh .. Jamen det er vigtigt for mig at, altså vi har familietid og at min datter har det sjovt 

I: Mmm 

IP: Øhm, det er knapt så vigtigt at få prøvet tingene, som det er bare at altså gå rundt derinde og 

tage indtrykkene ind 

I: Mmm 
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IP: Sammen 

I: Ja. Bruge tid sammen 

 

IP: Ja 

 

Reference 10 - 1.82% Coverage 

I: (Griner), når det så er at i er i Bonbon-land og hele familien er samlet, hvad er det så der er det 

bedste Bonbon-land kan gøre for jer? 

IP: Jeg tror ikke helt at jeg forstår dit spørgsmål? 

I: Nej hvad er det bedste, sådan når i er der som familie, hvad er det der er bedst ved, hvad er det 

der er særligt bedst ved bonbon-land når i så er der? Hvad er det i bedst kan lide ved Bonbon-land? 

(Stilhed) 

IP: Jeg ved ikke hvad jeg bedst kan lide ved Bonbon-land 

I: Nej? 

IP: Øh men for min datter i hvert fald 

I:Mmm 

IP: hvis jeg må svare på hendes vegne? 

I: Det må du i hvert fald 

IP: Så er det de der maskotter 

I: Ja 

IP: Det står når de åbner, det er, altså hun er helt ekset når hun får lov til at hilse på dem 

 

Reference 11 - 2.05% Coverage 

I: Hun kan prøve nogle ting osv. Er der nogle ting som kunne gøre at i syntes det var federe at være 

der udover altså det var pænt altså noget som kunne gøre det attraktivt for jer nogle oplevelser og 

sådan nogle ting som i syntes kunne være interessante. 

IP: Mmm, nej altså jo måske hvis man kunne gå mere ind i det der Bonbon univers uden at det ko-

ster 

I: Mmm 

IP: En halv bondegård 

I: Mmm 

IP: Øh få det der slikkepindehus op at køre igen 
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I: Ja 

IP: Altså det var så fedt og få den der slikkepind når man kom ind 

I: Ja 

IP: Øhh 

I: Det var det 

I: Og forme den og lege med den og ja 

IP: Lige præcis 

I: Ja 

IP: Altså det var virkelig en oplevelse 

I: Mmm 

IP: Det var for mig højdepunktet dengang 

I: Mmm 

IP: Det var når man fik den der pind og man bare var sådan YAY nu skal vi bare ned til slikpinde-

huset 

 

Files\\Interview anon - § 1 reference coded [ 2.83% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.83% Coverage 

I: ... hvis jeg kan få lov til det øh... (der var tekniske problemer med en computer) 

(afspiller BonBon-Land reklame fra 1993) 

IP: (griner) den der kan jeg godt huske! (taler med på reklamen) Der er skide skægt i BonBon-Land 

I: (griner) 

IP: DEN kan jeg huske fra jeg var barn, og jeg kan se den er fra 93, og jeg fra 84, så DET kan jeg 

tydeligt huske, den der! 

I: Er der noget særligt, du sådan asso, associere med den reklame? 

IP: Hmm... nej ikke andet end at, at det var bare øhh... altså BonBon-Land var jo det helt store den-

gang det kom frem 

I: Ja. 

IP: altså det var bare det stad alle ville hen. 

I: Og det var primært på grund af slikket, eller...? 

IP: Hmm ja, men også bare måden, altså en forlystelsespark man har bygget op omkring de der 

skøre slikting. Det var bare ret fedt. 
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I: Ja 

(begge griner) 

IP: Det var mega fedt! 

 

Bilag 10.10 – Målgruppe 

Files\\Interview Cecilie - § 6 references coded [ 1.97% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.41% Coverage 

I1: øhhm ja, jeg tænker bare vi starter stille og roligt... 

IP: ja 

I1: med hvad hedder du sådan nogle ting, hvis du bare siger dit navn og hvor gammel du er, også 

også din nationalitet 

IP: Jamen jeg hedder Cecilie jeg er 30, bliver 31 lige om lidt 

I1: mhm ja 

IP: øhm jeg bor her i Ringsted jeg er dansker, øhm bor i Nordrup en lille landsby uden for Ringsted 

 

Reference 2 - 0.07% Coverage 

I1: perfekt og du har dansk nationalitet? 

IP: ja det har jeg 

 

Reference 3 - 0.24% Coverage 

I1: Pragtfuldt, godt ja, du svarede selv på det hvor du boede som barn og der hvor du bor nu. Og 

med hensyn til din karrierer, hvad laver du til dagligt? 

IP: Mhm jeg arbejder som løn og personale konsulent i DSB 

 

Reference 4 - 0.42% Coverage 

I1: Dejligt og hvad laver, laver du når du ikke arbejder? Hvad laver du i din fritid? 

IP: øhhh jamen øh det jo meget familie liv ikke 

I: Ja 

IP: når man øh har en lille på 2,5 så det jo meget noget der handler om hende ehhh, og og aktivere 

hende. Vi har en masse vennepar, som vi ses med på kryds og tværs både med og uden børn. Så det 

meget det det handler om egentligt 
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Reference 5 - 0.43% Coverage 

I1: Dejligt fedt, og hvilke sådan eh sociale medier bruger du? Altså sådan medier, generelle medier 

du bruger? 

IP: Jeg bruger øh, altså af sociale medier bruger jeg, facebook, instagram og snapchat. Øhm og af 

sådan medier generelt... 

I1: Altså tv, radio 

IP: øhhm vi har ikke flowtv, men vi bruger Netflix, 

I: Ja 

IP: Viaplay, HBO 

I1: ja 

IP: Øh ja you name it. Alt det der 

 

Reference 6 - 0.39% Coverage 

I1: høre du altid radio på vej til øh arbejde? 

IP: nej jeg plejer faktisk øh at streame en serie jeg ser 

I1: i bilen? 

IP: Nej! Jeg tager toget, 

I: Nå du tager toget 

IP: Jeg kører bil ind til Ringsted station og så tager jeg toget til Høje Taastrup station, og så er der 2 

minutter at gå. Så øh så jeg streamer Tv-serier i stedet for. haha 

 

Files\\Interview Malene - § 10 references coded [ 10.72% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.42% Coverage 

I1: Ja, hvor gammel er du Malene? 

IP: 32 

I1: 32? (Bekræftende) 

IP: Ja som talelyd 

 

Reference 2 - 1.16% Coverage 

I1: Okay, boede du også i Kalundborg da du var barn, eller flyttede du dertil? 
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IP: Øhh, der boede vi faktisk i Høng. 

I1: Okay hvor lang tid har I så boet her i Slagelse? 

IP: Uhh det er siden jeg studerede, det er 10-12 år siden. 

 

Reference 3 - 0.30% Coverage 

I1: Hvad laver du til dagligt? 

IP: Jeg er sygeplejerske. 

 

Reference 4 - 1.03% Coverage 

IP: Altså når jeg ikke går hjemme og passer ham? (Referer til sin søn.) 

I1: Ja hvis vi tager det på den måde. 

IP: Altså da jeg arbejdede der brugte jeg noget tid på at ride, og så selvfølgelig mine børn. 

 

Reference 5 - 0.38% Coverage 

I1: Okay super. Hvilke sociale medier benytter du dig af? 

IP: Facebook. 

 

Reference 6 - 0.49% Coverage 

I1. Bruger I nogle aviser eller lytter I til noget speciel radio? 

IP: Nææh, Nova FM hører jeg. 

 

Reference 7 - 0.52% Coverage 

I1: Hvad så med TV er der nogle specifikke kanaler i kører? 

IP: Nej det er mest streamingtjenester. 

 

Reference 8 - 2.85% Coverage 

I1: Hvad ville være motivationen for at tage til BonBon-land for jer? 

IP: Et godt tilbud. Det er som regelt det vi går efter, når vi ser sådan en reklame på facebook med 

”den dag kan du spare” det er som regelt det vi planlægger ud fra 

I1: Vil det altid være som regel via facebook i finder de reklamer? I vil ikke selv opsøge og finde 

reklamerne, eller priserne? 

IP: Nej som regel så er det sådan mere med sådan noget spontant hvor vi så falder over reklamen på 
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facebook eller i fjernsynet eller hvor det nu er man lige falder over det, og så gør vi så det. 

 

Reference 9 - 1.24% Coverage 

I1: Ja, hvad er så vigtigt for jer når I er i BonBon-land - udover selvfølgelig at der skal være korte 

køer. 

IP: Hehe. Øhm... Ja hvad er vigtigt... Det skal bare være en god dag jo. Og sikkerhed! Sikkerhed 

omkring forlystelserne... Øhm ja.. Pænt. 

 

Reference 10 - 2.32% Coverage 

I2: Ja okay. Da vi sad og snakkede om hvor henne i handler; Rema, fakta, er du med i nogen af de-

res fordelsklubber? Der er jo f.eks. det her coop-plus medlem. 

IP: Nej det er vi ikke på trods af at min mand han arbejder for coop. 

I2: Nej okay og så er i alligevel ikke coop-plus medlem. (griner) 

I1: Er der en grund til I ikke er det? 

IP: Det ved jeg ikke, næh det er der ikke. 

I2: Nej I har ikke overvejet det? 

IP: Jo det har vi, men vi har aldrig fået det gjort. 

 

Files\\Interview Stine - § 13 references coded [ 8.71% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.39% Coverage 

I: Først og fremmest vil vi gerne høre hvad du hedder? 

IP: Jeg hedder Stine (Sidder nervøst og holder om sin kop) 

I: Hvor gammel er du? 

IP: Jeg er 32 

 

Reference 2 - 0.33% Coverage 

I: 32, og kommer du herfra omegnen af oprindeligt eller? 

IP: Nej, vi flyttede hertil for 4 år siden 

I: Ja? Hvorfra? 

IP: Amager 
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Reference 3 - 0.33% Coverage 

I: Fra Amager? Så det er noget af en udskiftning af miljø 

IP: Ja (smiler samtidig) 

I: Og din nationalitet er den dansk? 

IP: Ja 

 

Reference 4 - 0.38% Coverage 

I: Hvor mange bor i så her? 

IP: tre 

I: Tre? 

IP: To voksne og et barn 

I: Hvor gammel er jeres barn? 

IP: øh, 4,5 år 

I: Det var en datter ikke sandt? 

IP: Jo 

 

Reference 5 - 0.21% Coverage 

I: Og nu bor i så her i Vordingborg? 

IP: Ja 

I: Og det havde i gjort i fire år? 

IP: Ja 

 

Reference 6 - 1.08% Coverage 

I: Øhm, hvis du så skal fortælle lidt om sådan din hverdag, hvad lavede du i går, hvordan var din 

dag igår? 

IP: (Sidder tænkende) Jamen i går var jo lidt anerledes fordi det var en helligdag, men altså det var 

ja? Stå op og hygge med familien og ud og rode i haven, kører en tur også ja? Hjem og lave aftens-

mad også ja putte, putte, putte 

I: (Griner) Rigtig meget putte, ja 

IP: Ja (Griner), også var det sengetid 

 

Reference 7 - 0.77% Coverage 
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I: Bruger du meget tid ude i haven, når det er vejret er godt eller når du har mulighed for det? 

IP: øhhhh (Tænker sig lige om), Altså jeg sidder gerne derude og læser eller brodere eller sådan, 

men vi har ikke så meget som skal holdes, det er lidt medvilje fordi i perioder gider jeg bare ikke 

 

Reference 8 - 0.45% Coverage 

I: Når du så skal lave noget i din fritid, noget som du holder af, er der noget du bruger din tid på? 

IP: Jeg læser 

I: Ja? 

IP: Og brodere og syer tøj øhm (tænker om der er andet) 

 

Reference 9 - 0.64% Coverage 

I: Læser du noget bestemt? En bestemt genre eller? 

IP: Det er meget, ja hvad hedder sådan noget? Historiske slægtsromaner 

I: Spændende 

IP: Min favorit er Ken Follett eller hvad han hedder? (Sidder roligt med hænderne krydset på bor-

det) 

Reference 10 - 1.72% Coverage 

I: Spændene, når du så er på de sociale medier, nu fandt vi jo hinanden på facebook 

IP: Mmm (Bekræftende) 

I: Er der så nogle bestemte sociale medier du bruger, som du foretrækker at bruge? 

IP: Det er primært facebook 

I: Ja 

IP: Jeg har også instagram, pinterest, snapchat og hvad de alle sammen nu hedder 

I: Du har det hele (Griner) 

IP: Ja, men altså det er mere folk der gerne vil have at man har det, så har jeg det, men jeg kigger 

faktisk aldrig på det 

I: Nej? Så det er facebook der bruger hovedsagen af din medietid? 

IP: Ja, jeg tænker det er det samme som der er på det hele, det er de samme billeder, altså folk po-

ster på instagram og på facebook, så.. 

 

Reference 11 - 0.93% Coverage 
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I: Ser du så tv eller høre meget radio eller er der så nogle andre medier som ikke nødvendigvis er 

sociale medier som du bruger? 

IP: Altså jeg kan godt lide og høre podcast 

I: Mmm (Bekræftende) 

IP: Det er gerne amerikanske podcast og fjernsyn, altså vi har ikke tv kanaler, vi streamer, men det 

er sjælendt at jeg tager mig tid og kun kigger på fjernsyn 

 

Reference 12 - 0.38% Coverage 

I: Det var også ... Altså så kommer i også et stykke væk, hvis i ... Er i tit i Nykøbing Falster zoo og 

deromkring? 

IP: Ja, der er vi jævnligt 

I: Dejligt 

 

Reference 13 - 1.09% Coverage 

I: Når i så er sammen som familie, hvad kan i så godt lide at lave? Nu nævnte du zoo og bonbon-

land. Er der sådan andre ting i sætter pris på at lave sammen? 

IP: Altså vi kan godt lide at bage, lave mad sammen, øh ja hvad laver vi egentlig? (Tænker) 

IP: Altså jeg sidder nok bare i stuen og syer og de andre de ser fjernsyn eller en film eller ja 

I: Bare egentlig hvor i er sammen i nærheden af hinanden? 

IP: Ja lige præcis 

 

Files\\Interview anon - § 7 references coded [ 18.94% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.72% Coverage 

I: Hvad laver du til dagligt? 

IP: Jeg er faglig konsulent – arbejder i socialforvaltningen i Københavns Kommune. 

I: Og hvad vil det sige? 

IP: Det vil sige.... Ja det vil sige mange ting 

(begge griner) 

IP: øhm... jeg sidder i den faglige stab øhm.... Hvor jeg laver alt fra... implementeringsarbejde af 

forskellige metoder til... til realisering af budgetforslag... afholdelse af kurser... mødevirksomhed... 

ja! øhm... I den dur! 
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P: Ja! Det lyder spændende! 

IP: Mmmmm (bekræftende) Det er det også! 

 

Reference 2 - 5.61% Coverage 

I: Øøøhm... Kan du fortælle mig om din hverdag i går? Altså hvad lavet du i løbet af i går? 

IP: I går... Det var jo en... det var jo påskeferie / helligdag, der var jeg hjemme... i haven og havde 

besøg af noget familie. Min kære svigermor og svigerfar og onkel Arne var på besøg og øhm... vi 

vaaaaar hjemme. Vi havde noget påskefrokost og gik i haven bagefter og så skulle jeg faktisk til 

København til noget påskemiddag i min gospelkirke, så der kørte jeg afsted sådan sidst på eftermid-

dagen... og inden, inden jeg nåede derind, var jeg lige et smut forbi min gamle farmor, som bor på 

plejehjem også inde i København. 

I: Nej hvor hyggeligt! 

IP: Ja! 

I: (griner) 

IP: Så der var jeg lige inde og drikke en kop kaf’ med hende og være der lidt og så tog jeg... ja... ud 

i min kirke. 

I: Hvad laver du sådan normalt i din fritid ellers? 

IP: Normalt i min fritid... altså nu laver jeg jo ikke så mange ting for mig selv, fordi jeg har små 

børn, men vi laver rigtig meget sammen som familie, og det er meget sådan ude leg øhh... spille for-

skellige ting i haven, lave bål øhm... havearbejde det laver vi rigtig meget også øhm... ja! Bruger 

området / naturen omkring os. 

I: Er der meget... altså sådan noget natur i nærheden af, hvor du bor? 

IP: Ja, det er der! 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Vi tager rigtig tit ud på Feddet, som er sådan et stort naturområde øhhh... og hvor der også er en 

hel masse lege, legefaciliteter for børn. 

I: Ja. 

IP: Og så bruger vi rigtig meget Præstø i sommerhalvåret, hvor der er en lille strand øhh... og det er 

vi rigtig glade for. 

I: Det lyder også hyggeligt! 

IP: Og så er der en masse skove også rundt omkring, som vi også tit tager i. 
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Reference 3 - 1.58% Coverage 

I: Ja... når du sådan bruger sociale medier i din dagligdag, hvad er det så for nogle du bruger? 

IP: Det er typisk Facebook. 

I: Ja? 

IP: Og LinkedIn 

I: Ja – ikke noget Instagram eller... 

IP: NEJ! 

I: ...YouTube eller et eller andet? 

IP: Nej. 

I: Bruger dine børn det? 

IP: (lyde i baggrunden) nu kalder, nu kalder svigermor. Det må de altså lige finde ud af. Hvad... 

spørg lige igen Mia. 

I: Bruger dine... bruger dine børn sociale medier? 

IP: Nej. Det er de for små til. 
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Reference 4 - 1.19% Coverage 

IP: Øhh... Ja... Nej... Na men nej jeg tror ikke, der er noget, der ville indgå under social medier af 

det de bruger. 

I: Altså YouTube, den gælder også. 

IP: Så gør de det! 

I: (griner) 

IP: Min dreng bruger YouTube! 

I: Ja. 

IP: Og han bruger faktisk også... ej det er jo ikke et socialt medie DR’s app. Ej, det er det jo ikke 

rigtigt, 

men YouTube bruger han! 

 

Reference 5 - 3.35% Coverage 

I: Hvad med sådan noget som radio... og tv og aviser? Er det sådan noget... det er dem, man kalder 

offline medier... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: ... er det noget du sådan benytter dig meget af? 

IP: Øhm... radio hører jeg temmelig meget. Øhm... fjernsyn, der ser jeg egentlig kun DR... 

I: Ja. 

IP: ... fordi det det, det den kanal vi har ellers så ser... 

(griner) 

IP: Så er det jo mest bare tv on demand med Netflix. 

I: Ja! 

IP: Og HBO og hvad vi ellers har. 

I: Ja. Har du flere forskellige slags steamingstjenester? 

IP: Ja jeg haaaar... øh.. vi har Netflix og... C More og HBO... 

I: Ja? 

IP: Og nogle forskellige andre ting, men dem bruger jeg ikke rigtigt. 

I: Så det er primært sådan serier og film I ser... 

IP: Ja. 

I: ... når I er derhjemme? 

IP: Ja... og det er faktisk og... ret mange dokumentarer... 
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I: Ja. 

IP: ... og sådan livsstilsprogrammer på DR. Det kan vi rigtig godt lide. 

(griner begge) 

IP: Sådan noget som Hammerslag, Kender du typen?, Rigtige mænd... ja det synes vi er fedt. 

I: (griner) jaaa 

IP: Ja. 

 

Reference 6 - 4.33% Coverage 

I: Øhm... Hvad kan man sådan opleve i dit lokalområde udover, at der selvfølgelig er skove og 

muligheder for børn og sådan. Hvad er der så ellers at lave? 

IP: Så der rigtig mange øh... altså forskellige øhh... foreninger... øhh altså fritidsforeninger... 

I: Som? 

IP: Sportsforeninger... øh... 

I: Ja. 

IP: Ja, der er en hel masse sportsklubber, så er der øhh... jo spejderne og der er ungdomsklub og... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: der er en øhm... der er sådan en anlagt Folkeskoven hedder det 

I: Folkeskoven? 

IP: Ja... en øhh... en kunstig skov man har lavet for næsten 20 år siden. 

I: Ja. 

IP: Øhm... hvor der også er legepladser, svævebaner, der er sådan en naturbase, hvor man kan lege 

og gå op ooog... ja... der er bålpladser. Altså alt muligt! 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Ret fedt sted. Så der er faktisk ret mange... sådan forskellige ting man ka... man kan lave der. 

I: Så der er en masse aktiviteter til familie? 

IP: Ja det synes jeg der er. Ja. 

I: Øh... ikke sådan kun primært for voksne? 

IP: Nej der er også rigtig meget for børn. 

I: Ja. 

IP: Tror også der er rigtig mange børnefamilier, der bor i det område. 

I: Ja. 
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IP: Øhm... og dét tror jeg også primært er derfor, der er så mange tilbud. Der er rigtig mange, der 

går ind frivilligt og laver alt muligt... 

I: Ja. 

IP: ... arbejde der. 

 

Reference 7 - 1.15% Coverage 

I: Når du handler ind sådan til dagligt, hvor handler du så henne? 

IP: Så handler jeg primært i vores Netto, lokal Netto! 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Øhh... fordi de har et stort udvalg af økologiske varer. 

I: Ja! 

IP: Øhm... og det køber vi rigtigt meget af. 

I: Og det... altså økologi generelt, det er noget du går op i? 

IP: Ja! Det er det! 

 

Bilag 10.11 – Målgruppe behov 

Files\\Interview Cecilie - § 1 reference coded [ 0.49% Coverage] 

Reference 1 - 0.49% Coverage 

IP: og gå ind og se hvad andre har skrevet, og hvordan, tjekke Instagram hvordan maden ser ud, ser 

det ud som et hyggeligt 

I: Mhm (Bekræftende) 

IP:..sted at spise øh... 

I: Alle de ting (Afbryder) 

IP: hvad skriver folk om det og så noget ja, det gør jeg faktisk meget. 

I1: Er er det, er det kun online du gør det, eller er det også gennem venner og bekendte, hvis du har 

mulighed for det? 

IP: Det er faktisk primært online, 
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Files\\Interview Malene - § 1 reference coded [ 0.91% Coverage] 

Reference 1 - 0.91% Coverage 

IP: Ja og så er det sådan et sted hvor man ikke engang kan parkere nede foran så man skal gå et 

stykke derhen, og jeg skal have pakket min søn og... Nej det.. Nu må vi se hvad de svarer. 

Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 5.70% Coverage] 

Reference 1 - 2.43% Coverage 

I: Hvis du skal besøge en forlystelsespark, har du så nogen øhh... hvad kan man sige... forventninger 

når du går ind i parken, allerede, når du træder ind? 

IP: Øhh... jeg har, ja, altså jeg har nok en forventning om, at der skal noget til, til den aldersgruppe 

mine børn er i. 

I: Ja. 

IP: Men det har jeg undersøgt på forhånd, fordi... 

I: Ja selvfølgelig (griner) 

IP: ... fordi ellers ville det være åndsvagt at tage derhen, ikke (griner) men det er helt klart min for-

ventning, så forventer jeg da også, at det er et lækkert sted, at det er sådan lidt øhh... det er sjort no-

get ud af det og det er hyggeligt og der er nogle forskellige muligheder både for at få noget mad og 

noget...god kaffe og sådan noget. 

I: Ja. 

Reference 2 - 1.89% Coverage 

I: Nu når du selv nævner maden... 

IP: Mmm (bekræftende) 

I: øhh... er du en type, der selv pakker mad, hvis man må det et sted? Øhh... eller vil du købe mad, 

når du er der? 
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IP: Det kommer an på, hvor vi skal hen... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... nu har jeg jo været de fleste steder og ved, hvad man kan få, hvis vi skal et sted hen, hvor der 

kun er noget kedeligt junkfood, som ikke er særlig lækkert, så ville jeg tage det med selv. 

I: Ja. 

IP: Men hvis vi er nogle steder, hvor at de har et ordentligt udvalg, så kan jeg godt finde på oooog... 

og købe det. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

Reference 3 - 1.38% Coverage 

IP: Altså... der er mange steder, hvor de har nogle lækre salater. Det kan sagtens være færdiglavede 

salater. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Øhh... 7 Eleven for eksempel er et godt bud. De har sådan nogle Raw-Salads 

I: Ja. 

IP: ... og alle mulige forskellige lækre ting. Dem, dem synes jeg er ret lækre. Sådan noget kunne 

man godt gøre det i. Noget Palæo og hvad de ellers hedder alle sammen. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

Bilag 10.12 – Målgruppe familiære forhold  
Files\\Interview Cecilie - § 4 references coded [ 1.43% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.41% Coverage 
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I1: Okay og hvor mange bor i din husstand? 

IP: Der bor min mand og jeg og vores datter på 2,5 år 

I1: Ja 

IP: Og mine forældre bor her faktisk også 

I1: Okay så i bor sammen simpelthen? 

IP: ja vi bor i et dobbelthus. Hver vores hus fuldstændigt, men man kan sige at husene hænger sam-

men dernede af 

I1: ja 

IP: øhhm, så øh teknisk set bor vi fire voksne og et barn 

 

Reference 2 - 0.12% Coverage 

I1: Fantastisk, og dine børns alder? 

IP: Hun er 2,5 

I: 2,5? (Bekræftende) 

IP: Ja og vi har kun hende 

 

Reference 3 - 0.28% Coverage 

I1: og du kommer selv fra en stor familie? 

IP: øhh nej det gør jeg ikke. Jeg er enebarn, min far er enebarn, min mor har en enkelt søster som 

hun ikke har talt med siden de var 20 år gammel. 

I: Ja 

IP: Så nej jeg kommer fra en meget lille familie. 

 

Reference 4 - 0.62% Coverage 

I1: hvor henne fra? Er det i? Hvor henne fra? Hvor henne i Danmark? 

IP: øhh jamen øhh 

I1: Er det på Sjælland eller? 

IP: ja ja det er det. Ja det er udelukkende sjælland, sådan noget også næstved, solrød vi har boet i. 

Jeg er født og opvokset i Solrød Strand inde ved Køge. 

I1: Ah okay. Der gik jeg også i skole. Jeg kommer også fra køge 

IP: Okay! Ja, så født og opvokset i Solrød, har boet i Roskilde mens jeg læste på universitet 

I1: mhh 
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IP: og så bor vi så her nu ikke, øhm min mand er fra Haslev området så det også hernede af 

I1: ja, dernede 

 

Files\\Interview Malene - § 2 references coded [ 3.31% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.81% Coverage 

IP: Kalundborg. 

I1: Kalundborg? (Bekræftende) 

I1: Så hvor mange bor I her i huset? 

IP: 4. 

I1: 4? (Bekræftende) 

IP: Ja. 

I1: Og det er din mand og 2 børn? 

IP: Ja 

I1: Så hvor gamle er dine børn? Nu kan jeg se den ene er ikke så gammel. (Den yngste var synlig 

under interviewet) 

IP: Han er lige knap 9 måneder og den anden han er 4. 

I1: 4? (Bekræftende) 

IP: Ja. 

 

Reference 2 - 1.50% Coverage 

I1: Er det så en stor familie du selv kommer fra? 

IP: Nej det er en meget lille familie. 

I1: Hvad bestod den af? 

IP: Min mor, min stedfar, min mormor og så mine.. så har jeg en søster og en bror. 

I1: Okay er det storebrødre eller? 

IP: Små. 

I1: Små. (bekræftende) 

IP: Han er 29 og min søster er 14. 

Files\\Interview Stine - § 5 references coded [ 2.55% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.09% Coverage 
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I: Hvor gammel er du? 

IP: Jeg er 32 

 

Reference 2 - 0.38% Coverage 

I: Hvor mange bor i så her? 

IP: tre 

I: Tre? 

IP: To voksne og et barn 

I: Hvor gammel er jeres barn? 

IP: øh, 4,5 år 

I: Det var en datter ikke sandt? 

IP: Jo 

 

Reference 3 - 1.07% Coverage 

I: Ja! Kommer du selv fra en stor familie? 

IP: Nej 

I: Nej? 

IP: Den er meget lille 

I: (Grinende stemme) Meget begrænset, ja? 

IP: Ja 

I: Altså var det bare dig og din mor og far eller? 

IP: Det var mig, min mor og min søster også var min far lidt på sidelinjen også min mormor engang 

imellem, det var sådan lidt on and off fordi de ikke kunne sammen (Hun ser ud til at undre dig over 

de mange personlige spørgsmål) 

 

Reference 4 - 0.37% Coverage 

I: Og nu bor i så her i Vordingborg? 

IP: Ja 

I: Og det havde i gjort i fire år? 

IP: Ja 

I: Ja. Så hvad laver du så til dagligt? 

IP: Ja, men jeg er ledig 
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Reference 5 - 0.64% Coverage 

I: Læser du noget bestemt? En bestemt genre eller? 

IP: Det er meget, ja hvad hedder sådan noget? Historiske slægtsromaner 

I: Spændende 

IP: Min favorit er Ken Follett eller hvad han hedder? (Sidder roligt med hænderne krydset på bor-

det) 

 

Files\\Interview anon - § 1 reference coded [ 1.10% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.10% Coverage 

I: Hvor gammel er du? 

IP: 34 

I: Hvor kommer du fra oprindeligt? 

IP: Jeg kommer fra Roskilde. 

I Og hvor bor du så nu? 

IP: I Tappernøje 

I: Hvor mange bor I i jeres husstand? 

IP: Vi bor fire. 

I: Hvor mange børn har du? Og hvor gamle er de? 

IP: Jeg har to... to. En dreng på... fire og en pige på nul. 

I: En pige på nul? 

IP: (Griner) ja 

 

Bilag 10.13 – Målgruppe tilbøjeligheder til oplevelser  

Files\\Interview Cecilie - § 8 references coded [ 3.77% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.37% Coverage 

I1: Bare sådan nogle ting. Ej hvor fedt sådan. Mhh godt, jeg tænker vi går over sådan sådan i hver-

dagsliv, og så eh hvad lavede du i går? Til hverdag 

IP: i går, var vi i sommerhus og vi kom hjem i går øh aftes, øh mine forældre har et sommerhus i 

sverige, hvor vi har været oppe i nogle påske dage 
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I: Ja. Ej hvor pragfuldt 

 

Reference 2 - 1.07% Coverage 

I1: Okay perfekt. og med hensyn til forbrugsvaner, har vi noget om. Hvad kan man sådan opleve 

idet her område, lokalområde, du kommer fra? 

IP: øhhh ja altså seværdigheder eller sådan noget? (Bliver afbrudt) 

I1: Noget du godt kan lide at lave med dem? (Afbryder) 

IP: Altså øhh Ringsted kommune har noget de kalder oplevelsesstien 

I1: okay 

IP: som er sådan en gårute, kan man vel kalde det på jeg ved ikke hvor mange kilometer, 27 eller 30 

kilometer eller sådan et eller andet, hvor der langs ruten er øh en masse forskellige, ahh man kan vel 

ikke kalde det seværdigheder, men men mere sådan ting man kommer igennem. Noget af ruten går 

ude omkring en stor sø vi har her nord ved Ringsted, noget af det går ude ved sådan et sumpområde, 

det sådan lidt forskelligt. der kan vi godt lide at tage ud, øh der er nogle stedet på ruten hvor der er 

nogle sådan lidt forskellige legeaktiviteter øhm som vores datter elsker 

 

Reference 3 - 0.37% Coverage 

I1: Cool, sådan, øhhm, godt, BonBon-Land. 

IP: Mhm 

I: Og hvis du har noget at tilføje, kommer du i tanke om noget så siger du det bare. Øhm besøger 

dig og din familie øhm meget ofte forlystelsesparker? (Mumler resten af sætningen) 

IP: meget ofte vil jeg nok ikke sige, 

I: Nej 

IP: Men vi gør det med jævne mellemrum, 

 

Reference 4 - 0.78% Coverage 

I: Eventuel. Sådan. Mhm. Er der nogen stedet udover BonBon-Land i sådan tager hen? Knuthen-

borg? Alt mulig andet? 

IP: Øhm vi har været i Knu ... altså min mand og jeg er enormt glade for alt hvad der har med dyr at 

gøre. 

I: Okay 

IP: Vi elsker zoologisk have 
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I: Mhm 

IP: Knuthenborg, Givskue, alt hvad der har med sådan noget at gøre. 

I: Jajaja 

IP: Det har vi altid gjort mens vi har været kærester og været gift. Øhmm også inden vi fik børn. 

I: Mhm 

IP: Så det kommer hun helt sikkert til at opleve rigtig meget. 

I: Ja 

IP: Hun elsker at være i zoologisk have og vi skal også igen nu her om lidt ind for at se pandaer 

(Bliver 

afbrudt) 

I: Ind for at se pandaerne (Afbryder) 

IP: Ja. 

 

Reference 5 - 0.11% Coverage 

IP: Øhm men vi har mest brugt Tivoli som sådan et sted at gå ud og spise og gå til Fredagsrock 

 

Reference 6 - 0.10% Coverage 

IP: De sidste plus 10-15 år har vi ikke brugt Tivoli som sådan forlystelsespark 

 

Reference 7 - 0.12% Coverage 

IP: Øhm men øh men jeg øh kunne sagtens forestille mig at BonBon-Land bliver noget vi vil gøre 

oftere 

 

Reference 8 - 0.86% Coverage 

I1: Mmm ej hvor er det godt. Altså hvis, hvis du nu havde, lå lige langt mellem Tivoli og BonBon-

Land, hvad for en ville du så vælge? (Mumler resten af sætning) 

IP: Som voksen, 

I: Mmm 

IP: Tivoli. 

I: Tivoli (Bekræftende). Ja 

IP: Der er mere stemning, der er smukkere 

I: Mmm 
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IP: Der er flere blomster, der er hyggeligere at gå rundt, der er bedre spisesteder 

I: Mmm 

IP: for min datter 

I: Mmm 

IP: i hvert fald i den alder hun har nu, og lidt ældre 

I: Ja 

IP: BonBon-Land. 

I1: okay 

IP: det en mindre park, den nemmere at finde rundt, det mere sådan... børneegnede forlystelser må-

ske sådan, 

I: Mmm ja. 

IP: Hmm, ja. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Men som voksen, også hvis jeg skulle prøve forlystelser... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Helt klart Tivoli! 

 

 

Files\\Interview Malene - § 6 references coded [ 15.32% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.40% Coverage 

I1: Streaming, okay super. Så kører vi på forbrugsvaner, men hvad kan man opleve her i lokalområ-

det? 

IP: Det bruger vi ikke så meget, jeg ved der er nogle picnickkoncerter nede i anlægget her i 

sommerperioden, og det er i hvert fald startet op. Og ellers så kører vi som regel væk når vi skal no-

get. 

I1: Okay. Der er måske ikke så meget at lave hernede? 

IP: Det synes jeg ikke lige. Der er da nok hvis jeg opsøgte det, så var der nok noget. Men ikke lige 

umiddelbart. 

 

Reference 2 - 1.96% Coverage 
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I1: Okay. Hvad kan I godt lide at lave som familie? Nu siger det i kører væk, hvad er det så I kører 

væk til der? 

IP: Så kører vi væk til sådan forlystelser, det kan være den blå planet, eller Tivoli, eller alt sådan 

noget. Vi har lige været til åbent hus hos Falck også, så sådan nogle ting. 

I1: Okay, så I har ikke noget imod at køre langt for at komme til noget 

IP: Nej det har vi ikke. 

 

Reference 3 - 3.35% Coverage 

I1: Hvad så med den sidste ferie I havde herhjemme, hvad lavede I der? 

IP: Altså sommerferie eller bare generelt? 

I1: Det er helt op til dig selv, om det er sommerferie eller påskeferien som lige har været lavede du 

noget specielt der? 

IP: Der var vi til det der... Ej var det der? Gud hvor er jeg dårlig til at huske. Der arbejdede jeg fak-

tisk lidt. Nej lad os bare øh.... Sommerferie! Den kan jeg huske, der havde vi lejet et sommerhus i 

Jylland hvor vi var ovre og køre rundt og så en masse ting derovre. 

I1: Ja? Spændene. Hvor I Jylland var det? 

IP: Det var i Bork. 

I1: I Bork? Det kender jeg ikke. Men det lyder meget fedt. 

IP: Det lå ude ved vandet! Hehe 

 

Reference 4 - 2.67% Coverage 

I1: Det er heller ikke sjov. Hvad så når du er med din familie? Er der så noget specifikt der kan 

stresse dig? 

IP: Mange mennesker. 

I1: Mange mennesker? 

IP: Ja. 

I1: Så hvis der er lange køer så kan det godt være 

IP: JA! Så kan det godt være rimelig stressende med en på 4 ihvert fald. 

I1: Hvad så hvis du f.eks. er i Tivoli? Hvis der er mange mennesker? 

IP: Så gør vi det i hverdage. 

I1: I hverdage så I holder jer lidt væk fra de der specifikke dage hvor der kan være mange menne-

sker? 
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IP: Jaer. Vi tager som regelt hverdage. 

 

Reference 5 - 2.11% Coverage 

I1: Okay super. Besøger I også forlystelsesparker når I skal ud med familien? 

IP: Ja vi gør det i hvert fald flere gange om året. 

I1: Okay, så er det så en blanding af Tivoli og nogle andre slags? 

IP: Ja. 

I1: Okay. Og hvor mange tager I afsted? Er det kun jer 4 eller er der flere med? 

IP: Som regel er det os 4, men nogle gange er det også min mor og de har så min søster og så har de 

2 

plejebørn også, og så min stedfar. 

 

Reference 6 - 2.85% Coverage 

I1: Hvad ville være motivationen for at tage til BonBon-land for jer? 

IP: Et godt tilbud. Det er som regelt det vi går efter, når vi ser sådan en reklame på facebook med 

”den 

dag kan du spare” det er som regelt det vi planlægger ud fra 

I1: Vil det altid være som regel via facebook i finder de reklamer? I vil ikke selv opsøge og finde 

reklamerne, eller priserne? 

IP: Nej som regel så er det sådan mere med sådan noget spontant hvor vi så falder over reklamen på 

facebook eller i fjernsynet eller hvor det nu er man lige falder over det, og så gør vi så det. 

 

Files\\Interview Stine - § 3 references coded [ 2.73% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.38% Coverage 

IP: Også er der selvfølgelig alle de fake firmaer, men ... 

I: (Griner), det er også en klasse for sig selv ikke, de er over det hele, ja. Øhm, når i så tager ud som 

familie, besøger i så ofte forlystelsesparker, for du har jo nævnt en del faktisk, Tivoli, Bakken både 

Bonbon-land og Næstved zoo, næ det var Nykøbing Falster Zoo. Det er mig der ikke kan finde 

rundt i det, er det sådan noget i gør tit? 

IP: Nykøbing Falster Zoo (Siges samtidig) 

IP: Mmm (tænker) ja i sommer perioden 
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I: Ja, så i sommer halvåret tager i tit ud 

IP: Ja 

 

Reference 2 - 0.79% Coverage 

I: Og det er så hovedsageligt Bonbon-land og zoo eller? Tager i også langt for at komme ... 

IP: Altså sidste år havde vi sæsonkort til Bonbon-land, Så der var det primært Bonbon-land. I år 

skal vi ikke have sæsonkort til noget, så det bliver nok bare sådan, hvad har vi lyst til 

I: Mmm (Siges samtidig) 

 

Reference 3 - 0.55% Coverage 

I: Ja. Når i så tager afsted, i er taget afsted som familie 

IP: Ja? 

I: Så er det jer alle tre der tager afsted eller kan i godt finde på at tage afsted to af gangen eller? 

IP: Vi kan sagtens finde på at tage afsted to 

 

Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 5.84% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.81% Coverage 

I: Øhh... den sidste ferie I var på som familie... kan du fortælle lidt om den? Sådan hvor I var og... 

hvad 

I lavede... 

IP: Den sidste ferie... øhm... nu skal jeg lige tænke tilbage.... 

I: (griner) 

IP: ... der var vi på Krydstogt. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Der var vi øhh... i øhm... 

I: Var det sådan et børnevenligt krydstogt, eller? 

IP: Hmm... Nej! Det var et semi-børnevenligt krydstogt... 

I: (griner) 

IP: Det kunne godt have været mere børnevenligt fandt vi ud af. Det var ikke på en af de helt store 

skibe, men der var selvfølgelig nogle børnefaciliteter. 

I: Ja? 
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IP: Der var jo børnepool og der var noget legehalløj og sådan noget, men det var ikke... det var ikke 

et af de store skibe, som har en masse til børn. 

I: Nej. 

IP: Så det var sådan modereret ikke. Øhm... men der var vi på krydstogt i Caribien. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Ja. 

 

Reference 2 - 1.79% Coverage 

I: Apropos sådan forlystelsesparker... er det noget dig og familie tit gør sig i? 

IP: Øhh... jeg ved ikke og vi tit gør os i det, men vi har da været rundt nogle forskellige steder, og vi 

tager tit ud til... ja, forskellige aktiviteter... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... altså det kan jo også være LegeLand for eksempel ikke. 

I: Ja. 

IP: Øh... LegeLand, Tivoli, BonBon-Land øh... svømmehalle, øh... ja! 

I: Ja. Øhm... og så tager I hele familien afsted, altså...? 

IP: Ja. Ja, nogen gange hele familien, nogen gange dele vi os op. 

I: Ja. 

 

Reference 3 - 1.24% Coverage 

I: Er det sådan i forhold til, hvad der er af forlystelser, om I deler jer op eller hvordan? 

IP: Ja... for, nej men, for eksempel med svømmehal, så kan det tit være min mand og min ældste 

dreng, der tager afsted. 

I: Ja. 

IP: Og så er jeg hjemme med den lille, men hvis vi for eksempel ville tage en tur i Tivoli, så ville vi 

alle sammen tage med for eksempel. 

I: Ja. 

 

Bilag 10.14 – Mulige udfordringer  

Files\\Interview Cecilie - § 3 references coded [ 4.72% Coverage] 

 

Reference 1 - 3.04% Coverage 
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I1:Den værste kundeservice oplevelse du har haft? Noget du lægger vægt på 

IP: Øhm jeg ved ikke om det er den absolut den værste, men det en af de værste... 

I1: bare hvor du har tænkt, det var edermagme dårlig service. 

IP: det tror jeg var øhm, det tror jeg faktisk var på en restaurant herinde i Ringsted, 

I: Ja 

IP: øhhm en sådan en helt nyåbnet øh Steakrestaurant, bøfhus øhh og den havde, var næsten lige åb-

net og min mand og jeg og et vennepar som også bor her i lokalområdet, hvad besluttet os for at det 

skulle vi da ind at prøve. Og det var lækkert vejr så der var stole udenfor og borde uden, det var så-

dan lidt køligt men vi satte os derude, hvor der sad resten også restauranten var helt tom idenfor. 

Der sad kun nogle udenfor. 

I1: mhh 

IP: og øh det var jo bare sådan en generel øhm, de havde sat nogle helt unge piger på, som tjenere 

(Bliver 

afbrudt) 

I: Okay der var ikke.. (Afbryder) 

IP: formentlig aldrig har været tjenere før, tænker jeg... 

I1: haha 

IP: og de vidste ikke noget, øhh hende vi var ude at spise med, fra vores vennepar, hun er rimelig 

kræsen så hun spurgte meget ind til menuen, 

I: Okay 

IP: hvad er det her for et stykke kød når i skriver der kommer grønsager med, hvad er det så for 

nogle grønsager? Når der står dagens kartoffel, hvad er det så for en kartoffel? For hun kan for ek-

sempel ikke lide kartoffelmos, og en hel masse ting, og de de vidste ikke noget. 

I: Nej 

IP: Og hun svarede bare generelt tjeneren, sådan lidt det ved jeg ikke lige , jeg tror nok det er, og vi 

skulle 

ligesom selv sige, er du sød at gå ind og tjekke med køkkenet. Ja det ville hun så gerne og så gik 

hun ind og tjekkede og kom tilbage, og når vi så spurgte om noget andet så sagde hun igen, ja det 

det ved jeg faktisk ikke helt. Og så måtte vi sige til hende, er du sød at gå ind og finde ud af det? 

Øhm så det var sådan 

I1: ja det kan jeg godt høre. 
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IP: plus at øh vi spurgte ind til bearnaisesovsen kan jeg huske var hjemmelavet det sagde de at den 

var 

I1: hahaha 

IP: og det er jeg stadig til den dag i dag 100% sikker på at det var den ikke. Øhm og der var bare en 

helt masse ting, da vi var færdig med at spise, kom de ikke og hentede vores tallerkner og vi måtte 

selv gå ind og bare bede om regningen, på trods af vi endelig havde tænkt os at vi skulle blive sid-

dende og måske have noget kaffe og en øl mere og sådan noget. 

I: Ja Ja 

IP: Men det gad vi ligesom ikke fordi betjeningen var så dårlig, så vi endte med bare selv at gå ind, 

fordi de kom ikke ud og spurgte om vi kunne tænke os noget andet. Så det var bare service oplevel-

sen, maden var sådan set okay, men servicen oplevelsen omkring det var bare virkelig virkelig 

ringe. 

 

Reference 2 - 0.51% Coverage 

I1: øhhm hvis du har, hvis du er ude med din familie et eller andet sted, for eksempel der, det kan 

også være andre steder øhm, hvad kan så stresse dig? Altså sådan det kan være alle mulige ting 

IP: øhhhm, 

I: Hvis du bare er ude med din familie et eller andet sted? 

IP: det kan stresse mig hvis vores datter øh øh ikke er glad, hvis hun 

I: Okay 

IP: bliver sur og ikke vil sove til middag eller hvis hun græder, sådan nogle ting kan stresse mig. 

Reference 3 - 1.16% Coverage 

IP: ja, har behov for noget som vi ikke lige kan give hende i den situation vi er i. 

I: nej nej 

IP: Fordi vi ude et sted 

I: ja mhm 

IP: eller et eller andet ikke øhm. Det kan stresse mig. Øhm ellers så ved jeg faktisk ikke hvad jeg 

sådan øh 

I1: service dårlig service det stresser vel alle men? 

IP: ja, nej jeg synes det det kan stresse mig hvis hvis man, øh også sådan hvis der er virkelig mange 

mennesker, øh samlet på samme sted. Altså hvis det sådan øh, hvis der er for mange mennesker og 

der er lange køer til øh toiletterne eller madsteder og man ikke kan, netop vi har et lille barn med 
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ikke, det også lige det det handler om. Man et behov for at give hende noget mad nu, eller komme 

ind på toilet. Eller finde et sted, 

I: Ja 

IP: En siddeplads, og der er bare mennesker overalt og så noget. Det kan også stresse mig. 

I: Mumler 

IP: Men igen det handler, det det der er meget udgangspunkt i at vi har et lille barn ikke. Så det 

Hendes præmisser handler meget om hendes 

I: Ja, hendes fokus 

IP: Ja præcis mhm. 
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Files\\Interview Malene - § 8 references coded [ 16.25% Coverage] 

 

Reference 1 - 4.08% Coverage 

I1: Hvad er så den værste kundeoplevelse du har haft? Hvis du har haft en altså? 

IP: Mmmmh, det må faktisk være lige nu hvor jeg venter en pakke, og jeg har været nede i den bu-

tik hvor pakken er ankommet i, det er altså i selve butikken, og der står at de har åbent fra 10-17 

hver dag og jeg har været dernede klokken 11:30 4 dage i træk og der har været lukket hver gang. 

Og jeg kan ikke få fat på dem, så nu har jeg fået en SMS med at de vil sende pakken tilbage. 

I1: Den er heller ikke god. Hvad er det for en butik? 

IP: Det er sådan en telefonbutik hernede i byen som der modtager pakker fra DAO, og DAO de vil 

gerne hjælpe mig, men de svarer ikke rigtig til sidst og nu vil de sende min pakke tilbage i morgen 

så jeg ved ikke rigtig hvad der skal ske. Det må være den dårligste jeg lige kan komme i tanke om. 

 

Reference 2 - 2.67% Coverage 

I1: Det er heller ikke sjov. Hvad så når du er med din familie? Er der så noget specifikt der kan 

stresse dig? 

IP: Mange mennesker. 

I1: Mange mennesker? 

IP: Ja. 

I1: Så hvis der er lange køer så kan det godt være 

IP: JA! Så kan det godt være rimelig stressende med en på 4 ihvert fald. 

I1: Hvad så hvis du f.eks. er i Tivoli? Hvis der er mange mennesker? 

IP: Så gør vi det i hverdage. 

I1: I hverdage så I holder jer lidt væk fra de der specifikke dage hvor der kan være mange menne-

sker? 

IP: Jaer. Vi tager som regelt hverdage. 

 

Reference 3 - 0.90% Coverage 

I1: Ja. Er der så noget specifikt du husker fra BonBon-Land fra dengang? Noget der bare skiller sig 

ud? 

IP: Bolsjer! Dem der man selv kan lave, som man ikke kan mere heller. 
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Reference 4 - 1.80% Coverage 

I1: Nej, det er på grund af hvepse. Har I så nogensinde ejet et sæsonkort til BonBon-land? 

IP: Nej det har vi ikke. 

I1: Nej, hvorfor ikke? 

IP: Det ved jeg ikke, ja han er meget pågående (refererer til katten), øhh det ved jeg ikke. Det har vi 

aldrig gjort nogen steder, tit og ofte så kommer vi bare en gang om året og så kan det ikke rigtig be-

tale sig. 

 

Reference 5 - 1.45% Coverage 

I1: Nej. Hvad ville kunne få dig til at købe et sæsonkort? Eller et guldkort til f.eks. BonBon-land? 

IP: Det ved jeg ikke.... Jeg ved ikke engang hvad det koster jo. 

I1: Altså et guldkort koster 469 kroner 

IP: Per person? 

I1: Per person. 

IP: Det ville nok skulle være billigere så. 

 

Reference 6 - 1.59% Coverage 

I1: Okay så det er ikke noget i selv kunne finde på at gøre i fremtiden og købe et sæsonkort? 

IP: Måske hvis det var noget der lå tættere på, altså noget hvor man lige kunne køre derover og lige 

være i et par timer eller et eller andet, det synes jeg alligevel der er et stykke at køre for at tage til 

BonBon-land. 

 

Reference 7 - 2.31% Coverage 

I1: Så personligt ville jeg ikke synes de er tydelige, men hvis der er noget mere specifikt for dig 

som ville være en fordel for at du skulle købe guldkortet hvad ville så være det bedste? 

IP: Det ville være sådan noget undgå kø agtigt noget. 

I1: Ja! Ville du være villig til at betale mere for det? Nu koster guldkortet 469. 

IP: Ja det synes jeg er rimelig meget når man er 4. 

I1: Ja... Så du ville ikke være villig til at betale mere? 

IP: Nej. 

I1: Nej, s 
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Reference 8 - 1.46% Coverage 

IP: Altså de har det jo også i LegoLand hvor de har mange ting hvor de gør det der, men så er det 

sådan en gratis børnebillet ifølge med en fuldt betalende voksen, det synes jeg er lidt irriterende. 

I1: Hvad så hvis det var rabat på hele familien? 

IP: Ja det ville godt kunne trække så. 

 

Files\\Interview Stine - § 11 references coded [ 15.02% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.81% Coverage 

I: Adventure Camp udsigtstårnet eller? 

IP: Ja lige præcis, det skulle være helt fantastisk 

I: Har i været på besøg endnu? 

IP: Nej vi har kun kørt forbi 

I: Det er jo ret nyt, ja 

IP: Vi kørte forbi på åbningsdagen, hvor vi egentlig ville have været derinde, men der var så mange 

biler, så vi kørte bare videre 

 

Reference 2 - 2.99% Coverage 

I: Når du så tænker tilbage på nogle oplevelser du har haft generelt hvor du har været ude med 

eventuelt familien eller sådan noget. Hvor du har haft en super ærgerlig kundeservice oplevelse. Nu 

nævnte du for eksempel fakta der, med at de gemmer de gode varer. Er der sådan andre ting hvor du 

bare tænker det her er bare den værste oplevelse jeg har haft.. 

(Stilhed) 

I: Den er også tarvelig 

IP: Den er svær sådan lige fordi jeg går ikke og gemmer på dårlige minder, jeg gemmer på det gode. 

I: Godt prioriteret 

IP: Så den er lidt svær at svare på 

I: Ja. Du har ikke en tanke hvor du bare lige tænker, hov der kom jeg lige til at tænke på at den var 

godt nok lidt ærgerlig eller? 

IP: Jo altså vi var ude at spise på Grønkjær kiosken (Er i tvivl om det er det som bliver sagt), den 

ligger mellem Næstved og Vordingborg 

I: Mmm 
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IP: øhm og ja.. Vi bestilt en rød pølse, to ristede pølser og en bøfsandwich med pomfritter 

I: Mmm 

IP: Og altid kom på hver sin tid og vi måtte endda efter vi var færdige sad vi og ventede i 20 minut-

ter på pomfritterne, fordi de havde glemt at lave dem.. 

I: (Griner) Org det er også ærgerligt 

IP: Altså det var sådan lidt... 

 

Reference 3 - 1.04% Coverage 

I: Ja. Når du så siger.. Da i så havde den oplevelse, sagde i så noget til det eller var det bare sådan 

lidt, øv og der behøver vi ikke at komme igen eller? 

IP: Altså vi har sendt en mail til ejeren 

I: Ja 

IP: Øh fordi vi syntes at hun fortjener at vide det 

I: Ja 

IP: egentlig ikke fordi vi vil have noget ud af det andet end at hun bliver opmærksom på at hendes 

medarbejdere måske skal trænes lidt mere 

 

Reference 4 - 2.03% Coverage 

I: Øhm, når i så har familien med ude, er der så nogle særlige ting du der kan stresse dig eller 

stresse jer som familie når i er afsted alle tre? 

IP: Det er gerne forældre 

I: Mmm 

IP: Øhm, det lyder måske lidt åndsvagt men, men forældre har bare sådan rund ... Hvad hedder det? 

Rundsave på albuerne. 

I: Ja? 

IP: Øh og det er deres børn først. 

I: Mmm 

IP: Uanset hvordan og hvorledes, så det er altid sådan en kamp. Man skal også selv have de der 

rundsave 

for ellers ender man bare med at blive trumlet 

I: Ja 

IP: Øh 
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I: Er det fordi ... 

IP: Det stresser mig 

I: Ja det kan jeg godt forstå. Øh er det i sådan særlige hen sener det er? Eller er det bare sådan gene-

relt alt hvor børn er involveret? 

IP: Altså det er det er i legeland, det er ja i Bonbon-land, det er i tivoli, det er på bakken, altså 

 

Reference 5 - 1.75% Coverage 

I: Der er jo for eksempel sådan noget med, nu sagde i at i tog helt til Nykøbing zoo ikke? 

IP: Jo 

I: Der er for eksempel sådan noget som adgang til Knuthenborg safaripark og sådan noget halv pris, 

fik i 

brugt det nogle gange i løbet af et år? 

IP: Overhovedet ikke 

I: Overhovedet ikke, nej. Det var ikke noget i benyttede jer af, altså de ting. Havde i sat jer ind i det 

eller 

besluttede i jer for ej nu planlægger vi det eller havde i egentlig ikke rigtigt læst så meget på det? 

IP: Nej vi havde bare ikke rigtigt tid til at få lagt mere ind, øh også var det sådan lidt nu havde vi 

købt de 

der sæsonkort så skulle de også bruges når der endelig var tid til det. 

I: Helt bestemt 

 

Reference 6 - 0.73% Coverage 

I: Nej. Fik i slet ikke brugt det at tage nogle med så eller? 

IP: Nej slet ikke som jeg husker (Snakkede i munden på hinanden). Øh vi har været derinde nogle 

af de dage der og det er fuldstændig vanvittigt 

I: Ja, det er også mange ikke? 

IP: Ja lige præcis. Det er ikke så hyggeligt 

 

Reference 7 - 1.75% Coverage 

I: og øh en er din foretrukne af Bonbon-lands forlystelser? 

IP: Ja, men det ved jeg ikke, for jeg prøver faktisk aldrig forlystelser 

I: Nej? 
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IP: Jeg er med som taskeholder og tager billeder øh 

I: Vigtig opgave 

IP: Ja meget 

I: Ja, men det er det (Griner) Specielt for ungerne ikke? 

IP: Ja, når der er slush ice involveret. Tænk hvis man skulle stille det fra sig 

I: (Griner) 

IP: øhh 

I: Så var den der ikke ret meget længere 

IP: Nej (Griner), men øhm ja det ved jeg ikke altså det må nok være den der bilbane fordi jeg kan 

selv huske som barn at det var så fedt at få et kørekort 

I: Ja 

IP: øhm minus er jo så bare at den ikke rigtigt er blevet vedligeholdt 

I: Nej 

IP: I mange år 

 

Reference 8 - 1.14% Coverage 

I: Sådan kan man også gøre det. (Griner) Og hvornår var det her besøg, det var sådan som du siger i 

slutningen af sæsonen, hvad er det så? 

IP: uh, jeg kan ikke huske hvornår det er de lukker 

I: August, september? September? Det er i hvert fald Oktober, ja? Omkring Halloween holder de 

også noget, men ... 

IP: Ja det har nok været omkring Halloween vi har været derinde så fordi det har blæst og 

I: Ja lige præcis 

IP: Og det var koldt 

I: Ja 

 

Reference 9 - 0.40% Coverage 

I: Ja 

IP: Altså folk bliver væk fordi de gider ikke at se det der forfaldne 

I: Nej 

I: Og er det meget sådan det der kan ødelægge oplevelsen for jer? 

IP: JA! 
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Reference 10 - 0.35% Coverage 

I: Ja okay, så det er sådan meget jeres oplevelse af det her der bliver ødelagt af det her 

IP: Ja 

I: Looket egentlig? 

IP: Lige præcis 

 

Reference 11 - 2.02% Coverage 

I: Hele det her slik vs bonbon-land det er jo efter det blev solgt til Toms har de jo ikke som sådan 

noget med hinanden at gøre. Er det noget du kan der går ud over jeres oplevelse dernede? 

IP: Altså jeg syntes at det er en pengemaskine 

I: Ja 

IP: Øhm og det er ikke en særlig god oplevelse 

I: Nej 

IP: Og og gå ind med den øh men jeg ved det ikke. Jeg er måske bare ikke fuldt med tiden altså. Vi 

var også i Lalandia og det var også en stor pengemaskine hvor jeg bare tænkte da jeg kom hjem 

hvordan, altså kan de overhovedet trække mennesker derned? 

I: Mmm 

IP: Der er jo ikke nogle der har råd til at være der mere end 2 dage fordi så øh altså så man ruineret 

I: Mmm. De ved hvad de skal have for det 

IP: Ja’er det gør de altså! 

I: Ja 

IP: Og det er lidt det samme i bonbon-land syntes jeg 

 

Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 7.09% Coverage] 

 

Reference 1 - 3.02% Coverage 

I: Jeps. Øhm... Har du haft nogen sådan... dårlige kundeservice oplevelser? 

IP: Hmm... 

I: Altså det er sådan generelt – sådan uanset hvor du er eller handler... 

IP: Jeg har haft det hos SKAT! 

(begge griner) 



Værdiskabelse i Leisure Brancherne (2. semester) 
August Thygesen, Caroline Brask, Josefine Johnsen, Louise Bruun-Hansen, Mark Tinning og Mia Danielsen  
24. maj 2019 

 237 

IP: Hvor jeg skulle ringe ind og få noget hjælp til at forstå... jeg kan ikke huske om det var selvangi-

velse eller hvad det nu var... det var et eller andet. Øhm... og der havde jeg rigtig dårlig oplevelse 

med en medarbejder, som talte rigtig meget ned til mig... 

I: Ja. 

IP: Så det resulterede i, at jeg måtte be ́ hende om og finde en anden tone frem fordi ellers så... 

skulle vi i hvert fald ikke tale mere sammen (griner) 

I: Nej. 

IP: Nej – så det var sådan en rigtig dum oplevelse, men ellers så må jeg sige... at jeg har oplevet rig-

tig 

god kundeservice hernede på Sydsjælland efter, at vi er flyttet herned. 

I: Åh det var da altid dejligt. 

IP: Der er folk meget meget hjælpsomme. 

 

Reference 2 - 2.73% Coverage 

I: Men er det ellers noget, der kan stresse dig, hvis det er du er nogle steder og folk de så... 

IP: Nej... nej. 

I: ... yder en dårlig service? 

IP: Nej. 

I: Nej. 

IP: Det kan ikke stresse mig, man kan nærmere blive lidt irriteret og tænke, så gider man ikke 

handle der en anden gang. 

I: Ja... hvad kan ellers... ER der noget, der kan stresse dig, når du er ude med familien? 

IP: Hmm... Alle de ting man skal huske, når man skal afsted... 

I: ja. 

IP: ... på farten. Øhh når man har to børn, så... og især når man har sådan et lille barn som jeg har, 

så skal der jo simpelthen alting med i en bil. 

I: Ja. 

IP: Det er jo lige fra... pusletaske fyldt med det ene og det andet og tredje, til mad, til barnevogn, til 

babyalarmer, til... nusseklude / sutter... og så videre, så det, det er sådan lidt af en bedrift at komme 

ud af døren. 

 

Reference 3 - 1.34% Coverage 
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I: Ville du prioriterer BonBon-Land over noget andet, hvis du stod og skulle vælge mellem hvor I 

skulle hen – ville BonBon-Land så... være prioritet? 

IP: Ikke hvis jeg skulle vælge... 

I: nej. 

IP: Øhh... det kunne godt være hvis, hvis min dreng bare fik lov at vælge, han synes nemlig, det er 

rigtig fedt at være der. 

I: Ja. 

IP: Men jeg synes... jeg ville ikke vælge BonBon-Land selv. 

I: Nej. 

 

Bilag 10.15 – Mulige udfordringer feedback 

Files\\Interview Cecilie - § 2 references coded [ 1.80% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.72% Coverage 

I1: Øhm hvis du nu har altså en eller anden dårlig oplevelse et eller andet øh sted, hvordan vil du så 

tage hånd om det, altså vil du klage vil du give en bedømmelse af det eller noget andet? 

IP: øhhm jamen jeg er faktisk egentlig (Bliver afbrudt) 

I: Hvis du får det her? (Afbryder) 

IP: meget flittig bruger af at bruge sådan nogle bedømmelsesværktøjer både på Facebook men også 

på trustpilot og sådan nogle ting. Øhm og jeg sådan prøver at huske både at gøre det hvis jeg har 

haft en rigtig god oplevelse, men også hvis jeg har haft en rigtig dårlig oplevelse. Jeg kan øh i for-

bindelse med 

(Hendes hund kommer ind) 

 

Reference 2 - 1.07% Coverage 

IP: Øh hun øhm, i forbindelse med den her dårlige oplevelse vi havde på den her restaurant inde i 

Ringsted, der gjorde jeg det, at jeg skrev en sådan meget øh fyldestgørende og øh og sådan øh ven-

lig men også meget konkret besked til restauranten bagefter, hvor jeg skrev til dem at jeg synes at 

det var super super ærgeligt, vi var rigtig glade for at have fået en umiddelbart god restaurant inde i 

Ringsted, øhm men at alle de her ting ikke havde spillet Og at det var rigtig ærgerligt, 

I: Ja skal det bare have af vide (Afbryder) 

IP: Fordi det havde påvirket vores lyst til at komme igen en anden gang, og frem og tilbage (Bliver 
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afbrudt) 

I: Mhm (Bekræftende) 

IP: og der fik jeg en rigtig fin besked tilbage, om at det var de selvfølgelig enormt kede af, og de 

håbede at vi havde lyst til at give dem en chance til og øh en helt masse ting, og øh sagde de nok 

ville tage hånd om nogle konkrete sager og sådan noget ikke. 

 

Files\\Interview Stine - § 3 references coded [ 4.69% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.65% Coverage 

I: Ja. Når du så siger.. Da i så havde den oplevelse, sagde i så noget til det eller var det bare sådan 

lidt, øv og der behøver vi ikke at komme igen eller? 

IP: Altså vi har sendt en mail til ejeren 

I: Ja 

IP: Øh fordi vi syntes at hun fortjener at vide det 

 

Reference 2 - 0.31% Coverage 

I: Hvordan var der nogen respons på den mail? Fik i noget sådan tilbage fra det? 

IP: Nej ikke endnu. Vi sendte den i går 

 

Reference 3 - 3.72% Coverage 

I: Hvis du så har en dårlig oplevelse, nu skrev du en mail her sidst, øhm da i var ude og spise. Når 

du har generelt dårlige oplevelser, er det så noget du reagere på generelt eller ville du normalt sige, 

ej det er der sikkert nogle der fixer, eller det gider jeg ikke for jeg har ikke et behov for at komme 

her igen eller? 

IP: Jo det kommer an på hvad det er 

I: Mmm 

IP: Er det sådan en hel generel dårlig oplevelse 

I: Mmm 

IP: Øhm, så tror jeg ikke at jeg ville gøre noget, fordi det er sådan lidt, hvem skal man gå til for at 

sige at det hele er noget skidt 

I: Ja (Griner), lav det om 

IP: Ja lige præcis 
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I: Ja 

IP: Så det er nok mere sådan hvis man kan komme med noget konkret 

I: Mmm 

IP: Så gør jeg det 

I: Ja 

IP: Øhm, men hvis det bliver sådan noget abstrakt noget, så tænker folk jo bare at man er et brok 

hoved 

I: Ja 

IP: Et eller andet sted 

I: Ja. Når du så tager kontakt, er det så som regel på mail eller gør du det også over trustpilot eller 

de her forskellige tillids ting, der er over facebook eller er der noget andet, som du bruger, som 

ikke.... 

IP: Altså jeg ringer, møder op eller skriver en mail 

I: Mmm 

IP: Øhm det er nu mere fordi jeg altså trustpilot syntes jeg man kan bruge når man har fået svar på 

det, 

hvis man så fik et møg svar så kan man ligge det ind på trustpilot 

I: Mmm 

IP: Jeg har været inde og læse nogle af de ting der ligger og det er .. Jeg syntes folk hænger firma-

erne ud, uden at der måske egentlig er grund til det 

I: Mmm 

 

Files\\Interview anon - § 2 references coded [ 4.34% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.30% Coverage 

I: Det var da altid noget. Øhm... Hvis du så oplever, at du er et sted, hvor at der har været en dårlig 

service, altså det er... for eksempel hvis du er i en forlystelsespark, var det så noget, som du ville 

klage over? 

IP: Øhh... det kommer an på, hvad det var. 

I: Ja. 

IP: Øhh... 

I: Og hvordan ville du sådan... altså hvis du ville klage, hvordan ville du så gøre det? 
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IP: Altså, hvis det nu var sådan en af de der, der står ved en eller anden... ting man kan prøve... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... så tror jeg, jeg ville sige det til vedkommende. 

I: Sådan direkte konfrontation? 

IP: Ja. 

I: Ja. 

IP: Og hvis det var sådan meeeget over stregen, så ville jeg nok gå til kundeservice 

I: Ja. 

 

Reference 2 - 2.04% Coverage 

IP: Ja. Men altså, der skal noget til, fordi de jo også alligevel sådan halv-besværligt 

I: Ja (griner) du er ikke sådan en, der ville benytte de sociale medier og begynde at skrive pååå... på 

Facebook sider, eller... 

IP: Ej, det, det tror jeg ikke rigtigt – ej med det, det ikke så tit jeg går det. 

I: Nej. 

IP: Men det, det ved jeg godt, det kunne være en god måde, at få spredt et budskab sådan... 

I: jaja. 

IP: ... temmelig hurtigt, ikke. Men så skulle man VIRKELIG have oplevet en meget forarget, eller 

en meget... eller noget meget, noget man blev meget forarget over tænker jeg. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

 

Bilag 10.16 – Muligheder 
Files\\Interview Cecilie - § 2 references coded [ 0.82% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

IP: men ellers i forhold til andre medier, så nyheder og så videre bruger jeg TV2, særligt deres app 

I1: okay ja 

IP: øhhm ja det vel det 

I1: hvad går den ud på? Har jeg ikke set 

IP: TV2s app? 

I: Ja 
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IP: Jamen det er bare jo nyheder, deres nyhedsapp ikke 

I1: nå ja den (6.28) 

IP: vi holder ikke noget aviser eller noget som helst øhm. 

 

Reference 2 - 0.44% Coverage 

IP: Og vi har også vores, altså min mands søster og hendes mand og deres fire børn, 

I: Mmm 

IP: Det vil sige mine, min datters fætter og kusiner de bor også lige her i området 

I: Mmm 

IP: og har alle sammen øh guldkort øh 

I: Nå 

IP: til BonBon-Land. 

I: Okay 

IP: det noget de gør ret tit. 

I: Ja 

IP: Så det kunne meget nemt også blive noget som vi ville gøre oftere med sammen med dem ikke. 

 

Files\\Interview Stine - § 1 reference coded [ 2.05% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.05% Coverage 

I: Hun kan prøve nogle ting osv. Er der nogle ting som kunne gøre at i syntes det var federe at være 

der udover altså det var pænt altså noget som kunne gøre det attraktivt for jer nogle oplevelser og 

sådan nogle ting som i syntes kunne være interessante. 

IP: Mmm, nej altså jo måske hvis man kunne gå mere ind i det der Bonbon univers uden at det ko-

ster 

I: Mmm 

IP: En halv bondegård 

I: Mmm 

IP: Øh få det der slikkepindehus op at køre igen 

I: Ja 

IP: Altså det var så fedt og få den der slikkepind når man kom ind 

I: Ja 
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IP: Øhh 

I: Det var det 

I: Og forme den og lege med den og ja 

IP: Lige præcis 

I: Ja 

IP: Altså det var virkelig en oplevelse 

I: Mmm 

IP: Det var for mig højdepunktet dengang 

I: Mmm 

IP: Det var når man fik den der pind og man bare var sådan YAY nu skal vi bare ned til slikpinde-

huset 
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Bilag 10.17 – Muligheder samarbejdsmuligheder 

Files\\Interview Cecilie - § 5 references coded [ 2.77% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.38% Coverage 

I1: øhhm det hænger lidt sammen med det du sagde før, men kan du fortælle om den sidste ferie du 

havde hjemme? 

IP: øhhm ja, altså hvor vi holdt den herhjemme i Danmark bare? 

I: Ja 

IP: Eller skal det være helt herhjemme? 

I1: Ja helt hjemme, arg bare i Danmark. 

IP: Øh ja men det må jo næsten havde været øhh... 

I1: ja i påsken, men før det. 

IP: ja det har jo nok været juleferie så, vi havde begge to fri mellem jul og nytår. Øhh så vi havde 

både min mand og jeg havde så de der hvad det har været en halvanden uges ferie eller et eller an-

det hvor vores datter også havde ferie. Hvor øh, vil du hører lidt om hvad vi lavede og sådan? 

I1: ja 

IP: Ja, øh jamen det var en kombination af at være herhjemme og holde juledage og vi holdte selv 

juleaften for både min familie og min svigerfamilie og i dagene efter jul der var vi blandt andet i 

Næstved storcenter og bytte julegaver og være på legeplads med vores datter og få hende motione-

ret lidt. 

I1: haha 

IP: og vi var i legeland ude i Ishøj i Leo’s legeland, øhm og vi var, hvad lavede vi mere? Jamen så 

var vi jo ude netop at gå nogle lange turer og sådan nogle ting, og vi var på noget naturlegeplads 

med min svigerinde og hendes man og de har 4 børn 

 

Reference 2 - 0.20% Coverage 

I1: lidt forskelligt ja. Ja det jo super interessant. Når du skal handle som sådan, hvor handler du så 

henne? 

IP: af dagligvarer? 

I1: ja 

IP: vi handler hos nemlig.com 
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Reference 3 - 0.34% Coverage 

IP: ja hvad er det endelig det er vi køber i den her uge, vi handler en gang om ugen (Rømmer sig) 

og får en samlet levering, også kører jeg kun i Super-Brugsen eller netto hvis der er noget de ikke 

havde, eller hvis jeg skal bruge et eller andet helt specielt som de ikke har, men det sjældent. 

 

Reference 4 - 0.54% Coverage 

I: Hvis bil hvor tanker du så henne? 

IP: øhh så tanker vi primært hos, min mand tanker primært på OK tanken der ligger oppe i slim-

ming, fordi det ligger tæt på motervejen. Og hvis jeg tanker, så er det primært på Cirkel K. Eller på, 

hvad hedder den? Øh et er af det der lavpris nogle, med det orange. Øh hvad hedder den? 

I: Arg hvad hedder den? 

I1: jet , nej det kan jeg sku ik huske, 

IP: Det den som engang hed.. 

I: Ingo! 

IP: ja Ingo! Der hed uno x en gang tror jeg, ja Ingo. 

 

Reference 5 - 0.31% Coverage 

IP: For man kan jo sige, der er masser af forlystelsesparker, bare på Sjælland! Der er også Sommer-

land Sjælland og... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... der er øhh.. forskellige zoologiske haver alle mulige steder, og Knuthenborg, og de konkurre-

rer jo 

alle sammen... 

 

Files\\Interview Malene - § 2 references coded [ 1.68% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.83% Coverage 

I1: Ja. Øhm så et andet specifikt spørgsmål: Hvor handler I som regel? Hvilket supermarked? 

IP: Rema 1000. 

I1: Rema 1000? Altid Rema 1000? 

IP: Ja eller Fakta. 
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Reference 2 - 0.84% Coverage 

I1: Hvor tanker I så henne? 

IP: Ingo. 

I1: Okay er det altid Ingo? 

IP: Min mand han kan godt lide Shell eller de dyre steder fordi han tror dieselen er bedre der hehe. 

 

Files\\Interview Stine - § 2 references coded [ 1.49% Coverage] 

 

Reference 1 - 0.38% Coverage 

I: Når i så handler ind som familie, eller du handler ind. Hvor handler så ind henne? Er der noget du 

primært bruger? 

IP: Lidl, Rema1000 og Aldi 

 

Reference 2 - 1.11% Coverage 

I: Øhm, har i en bil 

IP: Ja 

I: Eller flere? 

IP: Vi har én 

I: I har én bil. Og øh hvor når i tanker den? Hvor foretrækker i at tanke den henne? 

IP: På Ingo 

I: På Ingo? 

IP: Ja 

I: Der ligger noget i nærheden eller er det noget særligt med den? 

IP: Der ligger en inde i byen 

I: Ja 

IP: Også er den også bare billigere end de bemandede tanke 

I: Ja. Det er altså altid rart ikke? 

IP: Jo 

I: Spare penge hvor der penge spares kan 

IP: Lige præcis 
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Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 2.87% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.15% Coverage 

I: Når du handler ind sådan til dagligt, hvor handler du så henne? 

IP: Så handler jeg primært i vores Netto, lokal Netto! 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Øhh... fordi de har et stort udvalg af økologiske varer. 

I: Ja! 

IP: Øhm... og det køber vi rigtigt meget af. 

I: Og det... altså økologi generelt, det er noget du går op i? 

IP: Ja! Det er det! 

 

Reference 2 - 1.19% Coverage 

I: Ja. Når du skal derhen kører du så også i bil? 

IP: Ja, når jeg skal handle? 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Ja! 

I: Øhh... Hvor tanker du så henne? Når du nu siger, at du har bil. 

IP: Øhhh... Det gørt vi på den øhh... lokale skulle jeg til at sige... 

I: Ja. 

IP: ... lokale tank. 

I: Kan du huske, hvad det er for en? 

IP: Jeg tror det er Circle K. 

I: Noget Circle K? 

IP: Ja. 

 

Reference 3 - 0.53% Coverage 

IP: Vi var blandt andet i... eller for eksempel i Sommerland Sjælland i sommers. Det var sindssygt 

godt 

I: Ja. 

IP: VIRKELIG GODT (meget entusiastisk) 
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Bilag 10.18 – Muligheder spørgsmål om guldkort 

Files\\Interview Malene - § 1 reference coded [ 1.66% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.66% Coverage 

I1: Ja okay. Kender du, nu siger du du ikke har sæsonkort, men kender du eller har du været inde og 

kigge på fordelene ved et sæsonkort? 

IP: Næh. 

I1: Nej, for der er jo faktisk det at hvis du har et guldkort, så kan du få, jeg mener det er 50% til den 

blå planet på indgangen. 

IP: Okay. 

I1: Så I har en masse fordele. 

IP: Ja okay. 

 

Files\\Interview Stine - § 3 references coded [ 4.68% Coverage] 

 

Reference 1 - 1.56% Coverage 

I: Hvis i skulle have et sæsonkort i år, et guldkort eller noget. Hvad kunne så få jer til at købe sådan 

et? Hvad kunne gøre det attraktivt eller interessant og få sådan et kort? 

(Stilhed) 

I: Det er et tarveligt svar, spørgsmål hedder det 

IP: Ja, men hvis de renovere forlystelserne, får dem malet øh får lagt ny asfalt på bilbanen øhm altså 

sørger for at forlystelserne ikke er lukket en hel dag når de går ned for eksempel, altså sådan nogle 

ting 

I: Ja 

IP: Øh det ville gøre det mere attraktivt 

I: Mmm, ja. Det der med at have gang i hjulene og at det ikke ser så forfaldent ud 

IP: lige præcis 

 

Reference 2 - 1.22% Coverage 

I: Ja, og hvis der var noget der skulle gøre det mere interessant at købe mad derinde, var der noget 

særlig du kunne tænke eller? 
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IP: Næ altså jeg syntes egentlig det er fint nok det de har af fastfood, øh fordi jeg tænker man går jo 

ikke i Bonbon-land for at sidde en time på en restaurant for at spise 

I: Nej 

IP: Altså det er jo ikke derfor man er der 

I: Nej 

IP: Øhm men, men måske bare noget lidt højere kvalitet på tingene og lige lidt lavere pris 

I: Mmm 

IP: End der er 

 

Reference 3 - 1.90% Coverage 

I: Har i mange, har i set nogle udfordringer i det almindelige guldkort som i har som der har været 

mange kort der er besværlige at få med 

IP: Øhm vi glemte vores kort 

I: Mmm 

IP: Sådan jævnligt 

I: Ja 

IP: Og det koster er det 50 kr eller 30 kr eller det koster et eller andet. Jeg kan ikke lige huske hvad 

det koster, så man slipper for at køre hjem efter det 

I: Ja 

IP: Men det er stadigvæk sure penge at bruge når man ved at det ligger hjemme på køkkenbordet 

I: Ja 

IP: Øh det er egentlig den største udfordring 

I: Mmm 

IP: Og der har det undret mig at man ikke har kunne have det på appen 

I: Mmm 

IP: At det kun var billetterne der kunne ligge på appen. Man kan købe billetter i appen 

I: Ja lige præcis Ja og have dem liggende 

IP: Ja 

I: Ja. 

Files\\Interview anon - § 3 references coded [ 6.51% Coverage] 

 

Reference 1 - 2.13% Coverage 
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I: Øhh... Har du et sæsonkort til BonBon-Land eller har du...? 

IP: Ikke lige nu. Jeg har haft. 

I: Ja. Er det noget du tænker, at du skal have igen i år? 

IP: Ikke i år, nej. 

I: Nej? 

IP: Nej. 

I: Hvorfor havde du det sidste år? 

IP: Jeg havde det... det var fo... jeg ved ikke om det var sidste år. Jeg tror faktisk det var forrige år 

jeg havde det. Øhm... der havde jeg øhh... der var jeg på nedsat tid på arbejdet... 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: ... og havde en fridag hver anden uge. 

I: Ja. 

IP: Og så fordi vi jo flyttede herned tæt på BonBon-Land, så tænkte jeg det var en oplagt... mulig-

hed for at tage derind med min, øh... min ældste dreng. 

I: Ja. 

 

Reference 2 - 2.99% Coverage 

IP: Ja. 

I: Kender du sådan fordelene ved at man...? 

IP: Altså vi havde købt en billet, og så kunne jeg lynhurtig se, at det kunne man ombytte meget 

nemt til et sæsonkort... 

I: Ja. 

IP: ... og så faktisk allerede med andet besøg, tror jeg det var, så var det tjent ind. 

I: Ja. 

IP: ... og jeg vidste vi ville i hver fald komme mere end to gange. 

I: (griner) 

IP: ... så, så det gav mening og gøre det, ikke. 

I: Ja. 

IP: Ja. 

I: Men, men du kender slet ikke til alle de andre... 

IP: Altså jeg... 

I: ... fordele med det? 
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IP: ... jeg kunne godt se, at der var forskellige kort man ku ́, man ku ́ vælge, ikke. 

I: Mmm (bekræftende) 

IP: Øhm... men al det der med man får rabat på det ene og det andet og det tredje og sådan noget... 

I: Ja. 

IP: Det var alligevel ikke noget jeg ville benytte. 

I: Nej. 

IP: Så det gav ikke nogen mening for mig – heller ikke det der med at have venner med og... 

I: Nejnej. 

IP: ... sådan noget. 

 

Reference 3 - 1.39% Coverage 

I: Øh... Nu, nu kender du så mange af de fordele de har, kan jeg høre, men hvor har du sådan... har 

du øh... er det noget du har fået at vide af en medarbejder, er det noget du selv har læst dig til...? 

IP: Det har jeg selv læst, på den der man får sådan en brochure, så kan man se, hvaaa... hvis man 

vælger... 

I: Ja. 

IP: ... det ene eller det andet eller tredje, så står der, hvad man får, ikke. 

I: Ja. 

IP: Mmm (bekræftende)  
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Bilag 11 

 
 
 	
 

 


