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Bilag 1: Noter semistruktureret interview - Ole Mortensen 
 
SAS første elektroniske bookningssystem 
1975 American airlines – global distribution system 
75 og frem (flydelen) var der masser af teknologi i industrien 
Agenter bookede pladser igennem systemet 

- Kreditkort 
Denne struktur gjorde at danske agenter kunne sidde i danmark og bestille billetter over hele 
verden – globalt system 
6:35 navnene på de forskellige systemer 
Digitaliseringen indenfor industrien var langt fremme ift. intern brug af digitalisering 
9:30 Slutningen af 80’erne ændres monopol-delen. ”open sky” 83 USA, 93 EU 
Meget dyrt i 80’erne -> nærmest dødt marked 
10:30 charterrejser er svar på dette. Starten af Tomas Cook, Spies osv.  
1997 Open Sky, ”RYAN AIR”. -> fyld flyet snarere end at prissætte rejser. Gik direkte efter 
brugeren -> undgår mellemmanden 
13:00 Slut 90’erne start 00’erne. Industrien er vokset enormt, tog er småt begyndt at komme 
med. Hoteller tilsluttes også systemer.  
16:00 mainframe verden man arbejder med – og begrænsninger herved. Man har fastholdt 
gamle systemer.  
18.40 kinesiske ”travel sky” 
19:45 Uigennemsigtig prisstruktur. I selskabernes interesse. Mellemforhandler udsteder 
flybilleter.  
24:45 mileage system forklaring – eksempel singapore 
26:15 2000 forsvandt..  
26:45 online travel agencies . expedia 
27:50 stadig ugennemsigtig for den rejsende pga gamle prisstruktur fra de amerikanske 
bogstaver 
29:20 digitaliseringen store problem – ikke gennemsigtigt 
30:45 tui kommer op. Havde minedrift. Investerede i rejser 
32:45 200.000 flyafgange om dagen 
33:00 hvad gjorde flyselskaberne? Udvikling af business class -> gammeldags første class. 
33:45 dygtige til salg og marketing 
34:15 ”hjemmemarkedsindustri” – lever efter lokale love. Alle de regler der er i danmark 
gælder for de selskaber der lander i danmark.  
35:50 billedet ændret. Gamle dage fik luftfartselskaber 50% fra hjemmemarked. Direkte fly 
har gjort at hjemmemarked er blevet endnu større. Måske omkring 70% 
38:00 booking maskiner eksploderer i 2000. samme logik screen scrabing teknologi eller gds. 
40:00 allerede på nettet 1998 og frem. 
41:15 modstand fra luftfartselskaber. Gds (global distribution system 
) sidder på samme magt som de har hele tiden.  
42:15 opkøb af virksomheder der kan bygge rundt om kernen af systemet. 
46:00 rejseindustrien er bagud i dag. ”nu begynder regningen at komme”. Mange 
rejsebureauer bruger en masse penge på IT. 
50:00 grundlæggende er der ikke forskel på prisen på sæderne (mellemsæde vs 
vindue/gangsæde) 
50:50 stewardesserne kører stadig med den samme vogn igennem flyene fra 1940-50’erne. 
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51:30 fuck passagerne. Det er flyene der skal sælges.  
52:45 modstand mod digitalisering -> bruger det man har.  
53:25 meget få fly letter og er helt fyldt.  
54:30 historien slut 
 
59:15 man sidder som får i rejsetiden 30 min til 12 timer. 
1:00:00 formand for socialdemokratiet i gribsskov 
1:02:50 trivago osv.: når man går ind på booking.com og der står en hotelpris er der ca. 25% 
der går til sitet. 
1:04:40 booking.com og hotel.com mastodonterne indenfor hotel, fly osv. 
1:05:00 google ”den store elefant”. Sites betaler google for adds (annonceringer).  
1:07:50 hoteller betaler enorme beløb for advertering. 
1:10:55 albatros, nyhavn rejser, stjerne rejser, kilroy. Primært ældre der rejser med disse. Ca. 
80%  
1:12:00 facebook og google.  
1:14:00 forurening. Chicago conventionen. 
1:22:40 AirBnB. Bedste eksempel på noget der er lykkedes, hvor de har monopoliseret 
markedet.  
1:25:00 SAS har omkring 80% fyldte fly 
1:28:00 pause 
 
 
Hvad er dit navn og hvad arbejder du med? 
- Titel 
- Hvor lang tid har du været i branchen 
Startede i Dansk folkeferie 
 
Hvordan foregik det da kunderne skulle bestille en rejse før digitaliseringen? 
1:35:40 
Hvordan/Hvornår foregik overgangen fra analog til digital i rejsebranchen? 
Oplevede brugerne nogle problemer ifm./umiddelbart efter digitaliseringen? 
1:28.30  
Der sker noget med ændringen af priser på en flyver hele tiden. 
Momondo.dk sammenligner priser ugen før og efter. 
Flukturering ift hvad det har været før 
Gennemsnitprisen er faldet af pris kontra løn. 1970’erne var flyprisen af 75% af den totale 
omkostning. I dag er løn 80% af omkostning. 1,50kr fra km til 0,?? pr km. 
”det er promiller der går galt”.  
1:35:40 forskellen på hvordan privatpersoner bestiller rejser  
Mangel på prissætning på hjemmesider  
 
Er der stadig tilbagevendende problemer evt. ift. specifikke grupper? 
Hvordan er individets rejsevaner blevet påvirket af den digitalisering der er sket i 
rejsebranchen? 
Den ekspertise og erfaring som webbureauer hidtil har suppleret med, hvad er der sket 
med den? 
1:45:20 
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70-80% af erhvervsbureauer sker transaktionerne online.  
 
Hvad er kommet til efter digitaliseringen? Og hvad er forsvundet? 
- Hvilke muligheder er der opstået for kunderne efter digitaliseringen? Og er der 
service eller informationer der er forsvundet? 
Menneske -Teknologi- Verden 
Mennesket – (computerer/mobiler/osv – en rejse) 
 ->(software/struktur/o.l.) 
Mennesket – (computer/mobiler/osv – en rejse) 

➔ Forslag på optimering/automatisering af software – brugercentreret. 
”Personlige rejser”. Big Data. Algoritmer 

 
Gennem postfænomenologi tænkes digitalisering ”anderledes” end den hidtil har foregået ift 
rejser. Dermed kommes der med et forslag på en anden design tilgang.  
Forandring på hvilke teknologier der bliver benyttet til rejsen. 
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Bilag 2: Transskribering semistruktureret interview - Ole Mortensen 
01:38:10 – Start 
 
O:  Men ellers kan du sige at det er gået fra at alt er lavet på papir, alt blev lavet blev 

telefoneret, du ringede rundt til de forskellige spillere eller du besøgte spies og 
tjæregård, altså gik ned i rejseberauet. Og så hvad de havde og snakkede med 
dem. Og så tog du et program med hjem og så gik du hjem og læste det i 
weekenden sammen med din familie, så besluttede i jer for at nu tager vi til 
Rhodes eller vi tager det. Så ringede du så og bestilte rejsen, ellers så gik du ind 
og købte rejsen. Så alt går tilbage til at du havde special programmer, men det 
man har så gjort i forhold til digitaliseringen, er at man bare har flyttet de 
programmer op på hjemmesiden. Og det vil sige, hvis i ligger mærke til det, langt 
de fleste af dem, oplyser ikke pris. Meget få der gør det, medmindre det er en 
fastlagt pris i en eller anden sammenhæng, spies og tjæregård for eksempel. Men 
jeg lagde mærke til, på europæisk plan, der var mange som simpelthen ikke 
oplyste pris, man skulle ringe ind for at få den. 

 
A:  Og det er stadigvæk sådan? 
 
O:  Ja altså, det var forbavsende, der tror jeg at der var været en proces tidligere, 

altså norden i det hele taget, er jo langt fremme. Og det gør jo at, her er vi meget 
teknologi orienteret, det gør at der er meget der kan klares på nettet, men det er 
forskelligt fra marked til marked. Derfor jeg sagde det her med at rejser er en 
hjemmemarkedsindustri, men det tror jeg ikke at der er så mange der tænker 
over, men det er det altså. Og det vil altså sige du vil helst snakke med en dansker 
om hvad du skal lave nede på Rhodes, i stedet for at tale engelsk og ringe derned 
og spørge hvad skal vi lave hos hinanden. Jeg tror jeres generation er anderledes, 
jeg er ikke imponeret over danskernes engelsk kundskab, helt generelt. Jeg taler 
fuldstændig flydende engelsk, med accent og en gang imellem et forkert ord, det 
er et privilegie, jeg kan sidde og snakke engelsk med jer og skifte over til dansk. 
Det er en fantastisk fordel, når jeg sidder og høre mine kolleger i branchen tale 
engelsk, så krummer jeg altså tær, det er simpelthen bare ikke godt nok. I andre 
lande er der ikke lige så mange der taler engelsk. Men det betyder at vi er en 
hjemmemarkedsindustri. 

 
01:40:23 – Springer over, ikke relevant for os. Snak om hjemmemarkedsindustri. 
 
01:41:12 
O:  Men det er helt klart, selve det med at vælge destination, det at snakke om, hvor 

har vi lyst til at besøge. Det foregår online, der hvor du så kommer ned i den 
hardcore forhandling, hvor skal du tage hen, hvad skal de koste. Der tror jeg 
stadigvæk at der sker en kommunikation i den ene eller anden form. Norden 
formodeligt meget med mail, som et alternativ til at stille spørgsmål, eller 
chatbokse er kommet meget ind nu, så du får en chat fidus op hver gang. Andre 
lande kan det godt være anderledes. Og der er det meget klassisk at, for 
eksempel, syd Europa, der lagde jeg mærke til at der skulle du altså ringe ind på 
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telefonen. Du kunne godt med mail, men det skulle stå med sådan bang altså, så 
du var typisk nødt til lige at ringe. 

 
A:  Hvordan ser du i forhold til, nu snakker du meget om igennem rejseselskaber og 

rejsebureauer. Ser du at der er sket et skift fra at man rejser med rejsebureauer, 
end at man selv planlægger rejsen? 

 
O:  Ja helt sikkert, det er meget stort. Og det er jeres generation og dem der kom før 

jer. Altså min datter er lige i begyndelsen af 40erne og min søn er i 30erne. De 
kunne aldrig drømme om at ringe til et rejsebureau, eller jo de har taget en 
charterrejse, de har små børn altså. Der er den regel at har du små børn, så tager 
du charter rejser, fordi der skal det altså bare være noget svømmebassin, så der 
er stadig en million charterrejser der bliver solgt om året i Danmark. Og der er 
det helt klart ældre der vil rejse med deres familie, eller også at du har små børn, 
hvor du siger, det gider jeg simpelthen ikke bøvle med, vi tager ikke til Indien 
eller noget. Men det er helt klart, som jeg sagde til jer, de store spillere, 
stjernegård, albatros osv. helt naturligt vil de dø over de næste 20 år, fordi det er 
min generation der bruger dem, det er ikke jer, i kunne ikke drømme om at gøre 
det, hvis i skulle til Indien, så ville i læse en hel masse op, finde det sted i ville hen 
og finde en billig flybillet og hoppe på. Min søn gjorde det og min datter har gjort 
det samme i Thailand, og jeg har ikke hjulpet dem, de har selv løst det hele. 
Hvorfor skulle de ikke det altså? Men jeg bruger de samme kanaler når jeg skal 
rejse. Det vil sige at det man kalder individuelle rejser, selvkøbte rejser af 
forskellige produkter, det er vokset. Det der er jeres problem med det, det er jo 
selvfølgelig betalingen og sikkerhed for betalingen, og der er det klart at der er 
nogle fordele ved at gå igennem et officielt autoriseret rejsebureau, for så stiller 
vi jo garanti overfor garantifonden og sådan noget. Så der er nogle ting som man 
skal være opmærksom på, fordi der er jo mange hoteller som kommer til at gå 
bankerot (utydeligt i ca 1 sekund). Sådan skriver de ikke så meget om, men der er 
jo mange som enten ikke får passagererne fordi de ikke kommer, og så har de 
ikke fået forudbetaling for det osv. så der ligger mange ting i det. Men generelt vil 
jeg sige at den traditionelle måde at tænke rejser på og bruge en mellemhandler, 
den er døende, ikke meget, så som i morgen, men den dør med os (Oles 
generation). Og så vil der være et marked for der hvor jeg siger, jamen når du har 
sådan 2 små unger eller har noget andet og bare lige skal væk i 14 dage eller en 
uge, så er der stadigvæk et marked hvor der er nogle der kommer og siger, vi er 
charterfly, vi har vores egne fly, egne håndteringer og så pakker en rejse, fint så 
tager vi den, fordi så er det nemt for jer. Og der er selvfølgelig noget om sæsoner, 
at det er klart for jer at rejse individuelt i højsæsonerne er sværere end hvis du 
rejser udenfor sæsonerne, for ellers så bliver det dyrt. 

 
M:  Nu sidder vi også og snakker om rejsebureauer, så kan vi måske også lige spørge 

om det. Ekspertisen og erfaring som rejsebureauer førhen har kunnet give, når 
du har ringet op og sagt, jeg vil gerne herhen, for eksempel i forhold til de her 
programmer du snakkede om. Når det hele nu er blevet lagt online, hvad er der 
så sket med den? 
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O:  Den er genopstået, på sin vis, men bare med meget færre mennesker. Jeg plejer at 
sige det på den måde at, i dag, de fleste store erhvervsburauer, de ligger på 
omkring mellem 70 og 80 %  af deres transaktioner bliver booket online af den 
rejsende selv. Men de sidste 20 %, det er lidt forskelligt fra land til land og region 
til region. Men de har en meget stor værdi, fordi 1, det er nogle kunder der har 
virkelig travlt og 7000 ting, så hvorfor skal jeg tænke på det. 2 (utydeligt), 3 at de 
er undervejs. Elller og 4, det er kompliceret, grupperejser og sådan kan være 
ganske kompliceret og der skal du have mange detaljer som skal falde på plads. 
Det er det der er tilbage og de mennesker der skal sidde med, de skal faktisk ligne 
os, for de skal vide alt om for eksempel, hvordan du kommer frem og tilbage 
mellem et sted og hvad der sker hvis der er terrorisme, dårligt vejr, du skal 
kunne tog og andet. Den gang der var asken fra Island, jamen der kom folk hjem i 
busser, vi arrangerede busser og kørte til luftfartsselskaberne, der kørte rundt i 
hele Europa. Der skal du fandme kende din verden. Og der jeg siger det er, vi 
kommer tilbage til den verden jeg kommer fra, hvor vi skal kunde alt det her 
mærkelige. 

 
01:46:58 – 10 sekunders eksempler på det mærkelige. 
01:47:08 – fortsætter 
 
O:  Det vil sige, du skal virkelig have en infrastrukturel forståelse, som er dyb. Til 

gengæld kan du så også opkræve mange penge for det, det vil sige du kan godt 
lave en god forretning ud af det. Det er det jeg kalder en concierge service, 
ligesom på hoteller. Det er sådan jeg ser det. Jeg har også en gang sørget for en 
luder til en kunde i philipinerne, alt muligt mærkeligt, hvor man siger det står 
ikke skrevet noget sted. Den er tilbage, men den er bare meget mindre i mængde 
af medarbejdere, det er en lille procentdel, men det er det jeg kalder meget høj 
værdi, og der skal du kunne alt det her. Og det er klart at når du køber din rejse, 
det er derfor der er mange små niche bureauer, der er jo, det er vist lige 
fusioneret, men der var et klatre bureau, som lavede rejser til bjærgende. Fordi 
det er så speciel en industri, en speciel viden du skal have. Der er også dykker 
rejser, altså der findes de her specielle bureauer, det kan godt være de har 1000 
rejsende om året og tjener gode penge på dem. Men fordi du skal have viden for 
at kunne sælge det, jeg ville aldrig kunne sælge en dykker rejse, for jeg aldrig 
dykket. Så jeg skulle læse op på samme måde som jer, så der findes helt klart 
nogle nicher. En anden ting som jeg aldrig bliver sat rigtigt i systemet, det er 
grupperejser og hvor virksomheder laver arrangementer og konferencer. Du skal 
være en meget stor virksomhed, men der er der helt klart niche, som altid vil få 
mellemhandler i en eller anden form, for eksempel eventberauer eller 
grupperejseberauer. Det er alt for kompliceret og for mange ting der kan gå galt, 
hvis du ikke har erfaringen.  

 
01:49:50 – Slut på transkribering. 
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Bilag 3: Kvantitativ metode – Spørgeskemaundersøgelse 
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Bilag 4: Strukturerede Interview – Maria 
 
Ms = interviewer Marcus 
Ma = Den interviewede Maria 
 
Ms:  Du hedder maria? 
 
Ma:  Ja. 
 
Ms:  Perfekt, så er det med. Det er et struktureret interview, så jeg vil ikke komme 

med uddybende spørgsmål undervejs, men du må gerne komme med uddybende 
svar andet end ja og nej, selvom det kan ligge lidt op til det.  

 
Ms:  Ville du være interesseret i en platform der personliggjorde din 

rejsesøgning? 
 
Ma:  Både og. Til en vis grad. Jeg vil gerne kunne sige, hvis jeg ved at jeg for eksempel 

gerne vil rejse et bestemt sted hen, så kunne jeg godt, ud fra mine personlige 
interesser, have lyst til den siger: du kan for eksempel tage på den her vandretur 
eller du kan tage ud og se de her naturoplevelser. Fremfor at den viser mig 
storbyferier  

 
Ms:  Ja okay fedt. 
 
Ms:  Hvis du nu forestiller dig at den platform du benytter til at booke dine 

rejser, kender dine rejsepræferencer og kunne give dig forslag til rejser der 
var rettet til dig, ville du have interesse i dette? Hvis den kender dig som 
hvis din bedste ven skulle booke en rejse for dig, kan man sige.  

 
Ma:  Der ville jeg sige ja. Fordi når jeg kigger på en rejse så ved jeg nødvendigvis ikke 

så meget om landet, så derfor kunne det være rigtig rart at have som inspiration, 
at den kan komme med nogle forslag til hvad jeg kan se inden for nogle bestemte 
områder som kunne være natur eller hav eller vandring eller et eller andet. 

 
Ms:  Hvilke virksomheder eller platforme ville du have tillid til at kunne udføre 

sådan en service? 
Ma:  jeg vil sige med alt det her med google der aflytter en, så faktisk stort set ikke 

nogen.  
 
Ms:  Det sidste spørgsmål er: Ville du benytte en platform som denne? 
 
Ma:  Altså hvis jeg fandt en platform der gik ind og slettede alt det jeg havde søgt på 

tidligere, så ja. Fordi det kan godt være jeg måske næste år vælger en natur rejse, 
men året efter vil jeg måske gerne på en storby rejse. På den måde ville jeg gerne 
have hele historikken kunne blive slettet, så jeg kunne starte på ny igen.  

 
Ms:  Så du ikke er låst fast? 
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Ma:  Ja så jeg ikke er låst fast. Så det udvider mine muligheder. 
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Bilag 5: Struktureret Interview - Aksel  
 
M = Interviewer Marcus 
A = Den interviewede Aksel 
 
M:  Og hvad er dit navn? 
 
A:  Aksel 
 
M:  Aksel, perfekt. Det er strukturert interview, så jeg kommer ikke til at spørge  

uddybende ind. Jeg går bare igennem det. 
 

A:  Okay 
 
M:  Mmh, hvad ville du sige til en platform der personliggjorde din rejsesøgning, ville 

du have interesse i det? 
 
A:  Er det bare sådan generelt, tog, bus fly? 
 
M:  Det er primært sådan flyrejser, ferier. 
 
A:  Det ville være fedt, hvis jeg havde råd til at flyve, men ja, jo det vil nok være 

rimeligt brugbart når jeg kommer til det punkt. 
 
M:  Ja okay, game 
 
M:  Hvis du nu forestillede dig at den platform du benytter til at arrangere rejser, 

kender dine rejsepræferencer og ville kunne give forslag til rejser som var rettet 
til dig, ville du have interesse i dette? 

 
A:  Altså gør hjemmesider ikke allerede det? 
 
M:  Jo altså i forhold til reklamer. 
 
A:  Ja præcis 
 
M:  Ja, ikke i forhold til rejser. 
 
A:  Jo det tror jeg nok, men altså den er svær. 
 
M:  Man kan sige, en skræddersyet rejse, sådan hvis du skulle lave en rejse, ville du så 

vælge charterferie, som er den her faste pakke som man køber, så er det det 
samme som de fleste vælger. Ellers så kan man vælge en skræddersyet rejse, 
hvor man vælger nogle destinationer man selv syntes er fede og nogle ting man 
gerne vil se eller hotel præferencer. Det er en skræddersyet rejse. Hvis den her 
kunne gøre det ud for nogle informationer den havde, ville du have interesse i 
det? 
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A:  Jo det vil jeg nok sige ja. 
 
M:  Cool, fedt. 
 
M:  Ja så står der, hvilke virksomheder eller platforme ville du have tillid til at udføre 

en sådan service? 
 
A:  Det ved jeg ikke, altså jeg ville nok håbe at det ville være en ny virksomhed der 

kom ind og lavede det her. 
 
M:  Okay, så ikke en eksisterende som google? 
 
A:  Nej. 
 
M:  Og så til sidst, ville du benytte en platform som den jeg har beskrevet? 
 
A:  Jo det ville jeg nok. 
 
M:  Fedt, tak for hjælpen. 
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Bilag 6: Struktureret interview – Helene 
 
M = Interviewer Marcus 
H = Den interviewede Helene 
 
M:  Hvad ville du sige til en platform der personliggjorde din rejsesøgning?  
 
H:  Jeg synes det går an på om det mig selv der skal lave en rejse eller om jeg skal 

gøre det sammen med min familie. Fordi jeg synes når vi laver skiferier og ting, 
så er der noget hyggeligt ved at bruge en hel dag på at side og søge og sådan 
nogle ting. Så jeg tror også det er noget med personlige erfaringer og sådan noget 
ikk’ os. Indenfor det, der er der nogle faktorer der spiller ind om jeg ville bruge 
den her platform, men jeg vil helt sikkert benytte den. 

 
M:  Hvis du nu forestillede dig at den platform du benytter til at arrangere rejser, 

kender dine rejsepræferencer og ville kunne give forslag til rejser som var rettet 
til dig, ville du have interesse i dette?  

 
H:  Ja. Det vil give en del. Også i forhold til det Maria hun sagde med at… det der med 

at så kan jeg sådan der få visket nogle ting, som jeg ikke fokuserer på. sådan 
noget som; hvis jeg gerne vil på en badeferie, så er det det som den retter sig 
mod. Og hvis jeg gerne ville på skiferie, så er det det. Og så igen er det så at man 
skal lave en personlig profil eller…? 

 
M:  Det vi så havde tænk det var at Google har jo nogle informationer på dig. Vi 

fokuserer ikke så meget på det negative omkring persondata i vores opgave, men 
det positive, så det kan rette en masse ting specifikt til dig ud fra dine interesser. 

 
H:  Okay 
 
M:  … og blandt andet rejser. Det gør de bare ikke, selvom de har noget der hedder 

google travel. 
 
H:  Ja 
 
M: … og det benytter de ikke.  
 
H:  Okay. Det lyder som en kompliceret algoritme. 
 
M: Det er det! Men det er noget de allerede gør bare med reklamer. 
 
H: Ja okay. Så ja. 
 
 
M:  Hvilke virksomheder eller platforme ville du have tillid til at udføre sådan en 

service?  
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H: Jeg ved det ikke altså. Alle platforme altså…  
 
M:  Så hvis du vidste dine personlige oplysninger lå sikkert så ville du benytte det?  
 
H: Ja 
 
M:  Jamen perfekt. Super.  
 


