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Abstract 

The focus of this project lies in the digitalization of the travel industry, and which problems has 

risen as a consequence of the change from human interactions with booking agents, to 

technology-based interactions via online platforms. From this focus the research question 

below was developed: 

Which problems has appeared in the individuals process of travel booking because of 

digitalization and how can these problems be catered through new technologies and platforms?  

To answer this question the project makes use of several methods including the double 

diamond model, as well as both structured- and semi structured qualitative interviews and 

quantitative surveys. These methods resulted in a design idea which focuses on a personalized 

platform for travel research and booking. This makes use of algorithms and personal data in 

order to present travels that matches individuals’ interests. This is made to compensate for the 

missing expertise which booking agents used to provide but has since been scattered with the 

development of digitalization. The arguments of developing such a platform resides in the 

projects survey and structured interviews, which shows a demand for a platform that can 

collect, and present information based on the individual using the platform.      
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Indledning 

Den traditionelle måde at rejse på er blevet fundamentalt ændret som resultat af 

digitaliseringen. I dag har teknologier formet måden hvorpå en rejse bestilles samt hvordan 

den arrangeres. Dette fremgår af et interview projektgruppen har foretaget med rejsekonsulent 

ekspert Ole Mortensen: 

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, 60 år og opefter). (Interview - Mortensen, 2019). 

Dette citat leder op til spørgsmålet: hvor bevæger vi os hen i forhold til det ’at booke en rejse’? 

Dette er hvad denne opgave vil forsøge at belyse. 

Problemfelt 

Digitalisering er blevet et af de helt store emner på arbejdsmarkedet, men hvad betyder det 

rent faktisk at digitalisere noget, enten en proces eller en hel virksomhed? Der ligger flere 

betydninger i ordet digitalisering, men det helt grundlæggende er den overgang, der sker når 

noget ikke-digitalt bliver gjort digitalt, for eksempel, at et dokument bliver konverteret fra et 

stykke papir til en PDF på en computer (I-Scoop, u.å). Indenfor rejsebranchen ligger 

digitaliseringen i overgangen fra at bestille en rejse hos en bookingagent igennem et 

rejsebureau til at bestille rejsen igennem platforme såsom Momondo eller hos flyselskaberne 

selv, samt alt hvad denne proces indebærer (Interviewnoter – Mortensen 2019). Der er sket et 

skift i forhold til kommunikationsvejen ved en booking, fra personlig ekspertise hos en 

bookingagent til, at individet selv står for at søge de informationer de skal bruge til at arrangere 

en rejse igennem teknologi. Bookingagenten er dermed blevet ændret fra at være menneskelig 

til at være teknologisk. Dette rejser spørgsmålet om hvor vidt der er elementer af 

rejsebookingsprocessen, der er gået tabt i dette skift fra menneske til teknologi.  
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Problemformulering  

Hvilke problematikker er der opstået for individets booking af rejser som følge af 

digitaliseringen, og hvordan kan disse problematikker imødekommes gennem nye teknologier 

og platforme? 

 

Arbejdsspørgsmål  

• Hvordan har digitaliseringen påvirket rejsebranchen? 

• Hvordan foretager individet sin rejsesøgning samt booking i dag? 

• Hvordan kan rejsesøgning og booking blive mere personliggjort? 

 

Semesterbinding 

Semesterbindingen i dette projekt er forankret i Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). 

Bindingen skabes gennem brugen af den videnskabsteoretiske retning (postfænomenologien), 

hvor individet er udgangspunktet for erkendelse. Her fokuseres på hvordan individet 

interagerer med teknologier og mere specifikt bookingsystemer indenfor rejsebranchen. Der 

kigges også på hvordan digitaliseringen har påvirket individets måde at rejse på, og hvilken 

retning rejsebooking kan bevæge sig i. Projektet er udover STS forankret i Design og 

Konstruktion, hvor dette vil drive processen for projektet. Udover dette, vil der i projektet blive 

arbejdet med eventuelle fremtidige design og løsninger, der har til formål at have et større 

fokus på individets behov, som er fremtrådt igennem empiriindsamlingen.   
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Teori 

Videnskabsteoretisk retning 

Dette afsnit vil omhandle projektgruppens valg af videnskabsteori. Her vil den valgte 

videnskabsteori blive redegjort for og derefter vil denne relateres til projektet, samt hvad den 

kan belyse i forhold til projektet. Følgende afsnit er skrevet på baggrund af 

”Postphenomenological Investigations Essays on Human–Technology Relations: A Field Guide to 

Postphenomenology” (2015) af Robert Rosenberger og Peter-Paul Verbeek. 

Den videnskabsteoretiske tilgang i dette projekt er postfænomenologi, som har sine rødder i 

fænomenologien. I fænomenologien ses der bort fra en to-verdenslære. Med dette menes der 

opdelingen mellem ontologi og epistemologi – Det der eksisterer og menneskets erkendelse. I 

stedet fokuseres der på hvordan fænomener fremtræder for subjektet. Menneskets erkendelse 

er derfor udgangspunktet for fænomenologien. Hvor Husserl fokuserer på bevidsthed og 

Heidegger på eksistens, herunder stemning (stimmung), flytter Merlau-Ponty fokus i 

fænomenologien over mod kroppen og bevidsthed. Her gives eksemplet med den blinde person 

med sin pind, hvorved personen kan navigere i verden og gennem kroppen forstå verden (Bille, 

slides 4-13).   

Ud af fænomenologien udspringer postfænomenologien. Postfænomenologien forsøgte at gøre 

op med den romantiske tankegang den klassiske fænomenologi havde. I fænomenologien var 

der en positionering imod teknologi, hvor man så teknologien som noget, der fremmedgjorde 

mennesket fra verden. I postfænomenologien prøvede man i langt større grad at integrere 

teknologiens relation til menneskets i dets forståelse af verden. I den postfænomenologiske 

analyse tages der derfor altid udgangspunkt i denne relation mellem menneske, teknologi og 

verden. Teknologien skal i postfænomenologien derfor ikke ses som noget, der fremmedgør 

mennesket som i fænomenologien, men derimod som noget, der i relation med mennesket og 

verden konstituerer virkeligheden. Det er derfor essentielt at forstå menneskets relation til 

teknologien, for at forstå mennesket syn på verden.  

Følgende er en oversigt over nøglebegreberne i postfænomenologi 
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Menneske-Teknologi relationer 

I Don Ihdes postfænomenologi arbejdes der med en række relationer mennesker har med 

teknologi og verden. Ihdes relationer er af vigtig karakter, når digitaliseringen af rejser skal 

forstås. Disse relationer skal altid forstås i en Jeg-Teknologi-Verden sammensætning og vil ud 

fra dette blive forklaret.  

 

Embodiment relation 

(Jeg-Teknologi) ➝ Verden 

I embodiment relationen omformer teknologien den måde hvorved subjektet oplever verden 

på. Rosenberger og Verbeek beskriver dette således:” When a technology is “embodied,” a 

user’s experience is reshaped through the device, with the device itself in some ways taken into 

the user’s bodily awareness.” (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 14). Denne relation kan ses 

beskrevet ovenfor i Jeg-Teknologi-Verden sammensætningen. 

 

Hermeneutic relation 

Jeg ➝ (Teknologi-Verden) 

I den hermeneutiske relation ses det modsat emdiment, at jeg’et oplever verden transformeret 

af teknologien. For eksempel når en rejse skal bestilles. Her undersøges muligheder for 

forskellige rejser på internettet på computeren, og får gennem disse teknologier en forståelse 

af, hvordan rejsen kan hænge sammen (en forståelse af verden gennem teknologien).  

 

Alterity relation 

Jeg ➝ Teknologi-(-Verden) 

Denne form for relation ses typisk i form af teknologier, der mimer person-til-person 

interaktion. Det vil sige typisk Artificial Intelligence (AI) af en form. Her kan søgemaskiner for 

eksempel være ét eksempel på en teknologi. Søgemaskinen kunne stille spørgsmålet ’Hvor 

kunne du tænke dig at rejse hen?’, hvorefter brugeren taster ind. Der sker altså en interaktion. 
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Background relation 

Background relationerne er, hvilket navnet antyder noget, der er i baggrunden. Det skal dog 

ikke misforstås, at de ikke er til stede, men blot i baggrunden. Ihde beskriver dette:  

The ‘withdraw’ of this technological function is phenomenologically distinct as a kind 

of ‘absence.’ The technology is, as it were, ‘off to the side.’ Yet as a present absence, it 

nevertheless becomes part of the experienced field of the inhabitant, a piece of the 

immediate environment (Ihde, 1990)  

Det vil sige al den teknologi, der udgør omstændighederne for subjektets ageren i verden. 

 

Ovenstående afsnit redegjorde kort for Don Ihdes fire kernerelationer i hans 

postfænomenologi. Relationerne er bestemmende for hvordan vi som mennesker erkender 

verden. Det kan derfor siges, at postfænomenologi har en relationel ontologi forstået ved, at 

subjekt og objekt konstituerer hinanden og derved giver mening. Der bliver dog lagt stor vægt 

på, at teknologier i sig selv ikke skal forstås som enheder der spiller op mod mennesker, men 

noget der gennem relationer til mennesket skaber erkendelser. For at kigge på rejser igen kan 

det samme siges. Teknologien (computer, søgemaskiner osv.) og mennesket konstituerer 

hinanden og skaber derved en ny måde at rejse på. Denne nye teknologi har derfor gjort, at 

mennesket kan tilgå måden at rejse på helt anderledes. Gennem de relationer mennesket har 

med teknologien skabes verden dermed.  
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Multistabilitet 

At teknologien ifølge postfænomenologien kun kan være noget i kræft af den relation den har 

til mennesket, kan give den tanke, at den ikke har nogen essens og blot er et artefakt for 

mennesket at bruge. Hvordan kan det så være, at teknologi ofte virker så determinerende? Og 

hvordan kan det være kultur har så stor påvirkning på hvordan teknologier bruges og formes? 

Dette gives der et svar på ved hjælp af begrebet om multistabilitet. For at forklare multistabilitet 

bedre vil der først gives en beskrivelse af en Necker Cube. 

  (Figur 1, Necker Cube (Rosenberger & Verbeek, 2015)) 

 

Kigges der på Necker Cuben fremstår den forskelligt alt efter hvor der kigges på den. Dette giver 

et billede på begrebet multistabilitet. Teknologier er forskellige ting i forskellige sammenhæng. 

Hvad en teknologi er, kommer an på relationen den har til mennesket og dets kontekst. Derfor 

kan den samme teknologi være mange ting på samme tid, hvilket Ihde også uddyber med 

citatet: “No technology is ‘one thing,’ nor is it incapable of belonging to multiple contexts” (Ihde, 

1999). En teknologi der kan kigges på i forbindelse med termet multistabilitet (og i forbindelse 

med rejser) er computeren. Igennem denne teknologi bliver næsten alting arrangeret, herunder 

bookinger af billetter, hotel, oplevelser med mere. Derudover bliver computeren ofte brugt på 

rejsen til at orientere sig hjemme fra hotellet og til sidst som underholdning. Teknologien har 

altså her forskellig karakter alt efter hvad den skal bruges til.  
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Hvorfor postfænomenologi? 

I valget af videnskabsteoretisk tilgang til projektet, stod projektgruppen overfor en række 

forskellige tilgange der kunne vælges. Så hvorfor faldt valget af videnskabsteori på 

postfænomenologi? Dette vil begrundes i følgende afsnit. Først og fremmest er projektets fokus 

i høj grad på individets interaktion med teknologi, fra individets synspunkt. For at forstå 

projektgruppens valg skal der derfor kigges på hvilken ontologi der bedst passer til dette fokus. 

Da individet er i centrum for projektet, og hvordan dette erkender verden, vil en 

socialkonstruktivistisk tilgang ikke at være at foretrække. Dette skyldes den sociologiske 

tilgang socialkonstruktivistiske tilgange som for eksempel Social Construction of Technology 

(SCOT) har og den konstruktivistiske tilgang Aktør-Netværks-Teori har. Her kigges der på den 

sociologiske konstruktion af subjektet (og teknologi) snarere end hvordan subjektet erkender 

verden i forbindelse med teknologi. Noget SCOT kunne belyse, som ikke er fokus i dette projekt, 

er dog hvordan teknologi er indlejret i dens sociale kontekst. Det kan siges ud fra en 

socialkonstruktivistisk tilgang, at teknologi ikke er determinerende, men det sociale rum den 

er indlejret i, former den (Bille, 2019: Riis, 2019). En anden tilgang der kunne benyttes til at 

belyse problemformuleringen, er en positivistisk tilgang. Dette er dog langt fra at foretrække i 

dette projekt, da menneskets interaktion med teknologi er i centrum. Den 

humanvidenskabelige gren indenfor positivismen hedder behaviorisme og undersøger 

udelukkende hvordan mennesket opfører sig i givne situationer – deraf navnet behaviorisme 

(Hansen, 2019). Menneskets erkendelse som subjekt står altså ikke i centrum for denne 

videnskabsteoretiske retning og deraf fravalget af teorien. En tredje videnskabsteoretisk 

retning der kunne benyttes i forbindelse med projektet, er feminisme. Dette kunne virke oplagt 

hvis der var et kønsligt fokus i projektet, dette er dog ikke tilfældet. Indenfor feminismen er der 

retninger der både er socialkonstruktivistiske (Queer Theory), hvor det sociale konstruerer 

kønnet i samfundet, men også empiriske (Feministic Empiricism). Det kunne påstås, at projektet 

har en tilgang der godt kunne læne sig op ad feministisk empirisme, da hovedfokus i denne er 

at eliminere androcentrisk bias fra videnskaberne (Riis, 2019). Dette skyldes, at projektet tager 

hovedfokus i subjektet og dermed prøver at eliminere en kønslig opdeling af erkendelse. Da 

den feministiske vinkel er ’elimineret’ i projektet, er dette derfor mindre relevant. Der kunne 

også benyttes kritisk teori, der udspringer af Frankfurter skolen. Denne videnskabsteoretiske 

teori er dog igen af sociologisk karakter. Her fokuseres på samfund og kultur og kan derfor 
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hurtigt afskrives i forhold til dette projekt (Riis, 2019). Dette vil dog blive benyttet til at kigge 

på en væsentlig problemstilling i diskussionen. Til sidst vil aktionsforskning blive beskrevet. Da 

projektets formål er at kigge på digitaliseringen af rejsebranchen og påvirkningen på subjektet 

i forbindelse med dette, kunne aktionsforskning virke oplagt. Grundet projektets designmetode 

er dette dog blevet fravalgt. Valget af videnskabsteori er nu derfor blevet redegjort for. Fokus 

er på subjektets interaktion og relation til teknologien. Derfor er Don Ihdes postfænomenologi 

den videnskabsteoretiske retning i projektet. Fænomenologien er utilstrækkelig i dette projekt, 

da teknologien ses som noget der kan bevirke menneskets udvikling i verden og ikke 

fremmedgør det. 

Ovenstående er der nu blevet redegjort for valg og fravalg af videnskabsteoretisk tilgang. 

Forskellige videnskabsteoretiske retninger er blevet belyst. Her er fordele og ulemper blevet 

beskrevet og på baggrund af fokus i projektet, er tilgangen postfænomenologi derfor blevet 

valgt.  

 

Digitalisering 

Der findes mange forskellige fortolkninger af begrebet digitalisering. Dette afsnit vil give en 

afklaring af begrebet digitalisering som det vil blive benyttet igennem opgaven. Ordet digital 

stammer fra digit, som betyder ciffer. Disse cifre kan være 0 og 1 når der er tale om den data 

der ligger på for eksempel en computer (Cambridge Dictionary, u.å). Udover den 

grundlæggende betydninger af ordet, ligger der også̊ en forandring af de forskellige processer 

i for eksempel en virksomhed. Denne forandring er et skift fra manuelle processer til 

automatiserede eller optimerede processer ved hjælp af digitale teknologier (Christensen, 

2018). Et eksempel på dette kunne være at foretage en rettelse af det samme ord flere gange, i 

et dokument der er blevet skannet til en PDF. Dog forudsætter denne optimering og 

automatisering oftest, at de berørte processer er blevet simplificeret, så de er nemmere at 

håndtere for den digitale teknologi der måtte påtage sig opgaven (Christensen, 2018).  

 

Digitalisering i rejsebranchen 

Projektgruppen har været i kontakt med Ole Mortensen, som er travel advisor og partner i AMM 

consulting og dermed har ekspertviden inde for rejsebranchens udvikling før, under og efter 



11 
 

digitaliseringen. Mortensen har haft en stor rolle i projektgruppens indsigt i udviklingen af 

bookingsystemer i rejsebranchen op til digitaliseringen. Luftfartsrejsebranchen var langt foran 

i forhold til teknologiske booking systemer, før digitaliseringen. I 1975 tog American Airlines 

det nye system, Global Distribution System (GDS), i brug. Dette system kunne forbinde 

bookingagenter med flyselskabernes direkte inventar af billetter, i den funktion der bliver kaldt 

et real-time link. Det muliggjorde, at bookingagenter kunne sidde i Danmark og booke billetter 

i resten af verden. Systemet sikrede tilmed, at der ikke blev solgt billetter der allerede var 

udsolgt, i og med systemet giver et her-og-nu billede af hvor mange billetter der er tilbage. Selve 

bookingsystemet mellem kunde og agenter foregik stadig over telefonopkald (Interviewnoter 

– Mortensen, 2019). 

I slutningen af 1980´erne forsvandt monopolet bookingagenterne havde på markedet, da 

OpenSky blev introduceret, som er et trådløst kommunikationssystem mellem flysselskaberne 

(Interviewnoter – Mortensen, 2019). Dette gjorde det muligt for flyselskaberne at fjerne 

mellemmanden og gå direkte efter kunderne. Priserne var dog stadig høje på flybilletter og 

gjorde det derfor ikke normalt at flyve på ferie. Først da Thomas Cook og Spies introducerede 

charterrejser, hvor man bookede hele fly og fyldte dem med samme type rejsende, blev det 

lettere for privatpersoner at betale (Interviewnoter – Mortensen, 2019). 

I Slut 90´erne og start 00´erne kom det der kendes som digitaliseringen frem og som Mortensen 

gentagende gange pointere under interviewet, var flydelen af rejsebranchen allerede forude 

med systemer og kommunikationsværktøjer på daværende tidspunkt. På dette tidspunkt er 

branchen vokset meget, hvor både toge og hoteller er begyndt at komme med ind over 

bookingsystemerne der førhen kun var tilgængelige i luftfartsbranchen. Der opstår dog nogle 

problemer ved brugen af de opdaterede digitale systemer ved blandt andet, at deres systemer 

har svært ved at indeholde større mængder information, forklarer Mortensen. Han forklarer, at 

problemet ligger ved de originale mainframes der er blevet opdateret, i stedet for at designe 

nye. Systemerne rejseselskaberne har i dag, er ifølge Mortensen stadigt opbygget omkring de 

originale mainframes fra 90´erne, hvilket kan vise sig at være en ulempe for rejseselskaberne 

(Interviewnoter – Mortensen, 2019). 

Efter digitaliseringen fik luftfartsselskaberne lavet en uigennemsigtig prisstruktur, i 

rejseselskabernes interesse, som gjorde det nødvendigt at have mellemhandlere også kaldet 

bookingagenter. Disse agenters arbejde bestod i at vejlede og betjene brugerne/kunderne, men 
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samtidig lå deres loyalitet hos rejseselskaberne hvor deres kommission også lå. I slutningen af 

90érne udkom Expedia, som blev det første store Online Travel Agency (OTA). De tilføjede 

noget helt nyt til rejsebranchen i og med man kunne booke online, i forhold til den traditionelle 

metode. Det betød blandt andet mange nye tiltag og ændringer i luftfartsselskaberne, herunder 

fleksibel prisstruktur i og med de begyndte at tilbyde flere forskellige slags billetter. Selvom 

prisstrukturen blev mere fleksibel, var det dog stadig en meget ugennemskuelig prisstruktur 

for kunderne/brugerne indtil lavprisselskaberne slog til. South West i USA var det første 

lavprisselskab der lagde deres billetpriser direkte på deres egen hjemmeside, uden om GDS. 

Her kunne kunderne på overskueligvis finde de eksakte priser for deres ønskede rejse, og 

luftfartsselskabet kunne spare penge på, at GDS ikke skal have en procentdel og gøre rejsen 

billigere. Et andet stort lavprisselskab blev dannet og fungerede på samme måde uden om GDS, 

denne gang i Europa og blev kaldt Ryan Air. Disse lavprisselskaber kunne presse de store 

selskaber på prisen, hvilket resulterede i, at luftfartsselskaberne begyndte at fjerne 

mellemhandlerne/bookingagenterne og dermed sparer penge på distribution. Priserne faldt 

som resultat af ovenstående begivenheder, hvilket resulterede i, at mange flere valgte at rejse. 

Digitaliseringen havde mere eller mindre gjort prisstrukturen gennemsigtig, da den ifølge 

Mortensen havde tvunget luftfartsselskaberne til at lægge billetterne med priser op på nettet, 

da bookingagenterne ikke længere var i brug på samme måde. Dette var en klar ulempe for 

luftfartsselskaberne i forhold til hvordan deres forretning med dyre ugennemsigtige 

billetpriser før havde kørt. Bestilling af rejser blev lettere tilgængeligt for privatpersoner i og 

med priserne var i 90´erne begyndt at blive mere gennemskuelige for kunderne, men 

luftfartsselskaberne oplevede ifølge Mortensen nogle problemer med at opbygge systemerne 

omkring de gamle mainframes. Grunden til at der ikke er blevet lavet et nyt system fra bunden, 

er fordi dem der ejer GDS´erne ikke havde interesse i at lave et nyt system, da de tjente og stadig 

tjener utrolig meget på luftfartsselskaberne (Interviewnoter - Mortensen, 2019). Derudover 

ville man gerne holde fast i de gamle reservationssystemer, da der var ikke nogen bedre 

alternativer (Interviewnoter - Mortensen, 2019). 

 

Google 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for Googles oprindelse. Larry Page og Sergey Brin var 

begge studerende på Stanford universitet imens de arbejdede på et projekt der senere blev 
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kendt som Google. Larry og Sergey havde forskellige ekspertiser og styrker, hvor Larrys 

baggrund lå inden for innovation og computer videnskab, og Sergeys lå indenfor data mining. 

De to udviklere begyndte at arbejde sammen i et projekt hvor de ville løse et problem de fandt 

i World Wide Web miljøet: hvordan kan man finde de bedste data til ens formål, ud fra enorme 

mængder tilgængelige data? (Scott, 2008, s. 5).  Larry og Sergey udviklede en ny søgemaskine 

kaldet BackRub, som har fået navnet på baggrund af dens evne til at analysere ’back links’ der 

peger på en bestemt hjemmeside. Back links er links fra én hjemmeside til en side på en anden 

hjemmeside (Scott, 2008, s. 5). De to medstiftere udviklede tilmed et system kaldet PageRank, 

der rangerer links relevans ud fra søgeresultater. Denne søgemaskine blev starten på Google vi 

kender i dag.  

 

Hvordan fungerer Google søgning? 

Google søgning fungerer ved, at deres webcrawlere indsamler oplysninger fra mange milliarder 

websider og organiserer dem i et søgeindeks. En webcrawler er et program der besøger 

hjemmesider, hvor den læser deres side og andre informationer der måtte være nødvendige for 

at skabe adgang for en søgemaskineindeks. Når crawlerne besøger hjemmesider, bruger de 

links fra disse sider til at finde andre hjemmesider (Google, u.å.). Softwaren er programmeret 

til at være opmærksom på nye hjemmesider, ændringer af eksisterende hjemmesider og døde 

links. Ud fra disse informationer fastlægger programmet hvilke hjemmesider der skal crawles, 

hvor ofte og hvor mange sider der skal hentes fra hver hjemmeside. Googles søgeindeks svarer 

til et indeks til sidst i en bog, her er der en oversigt over hvert eneste ord på hver eneste 

hjemmeside (Google, u.å.). Programmet sortere her ordene efter forskellige poster, der hjælper 

på at matche søgeord så google bedre kan lave en profil af brugeren. Dette program giver dem 

en bedre forståelse for hvilke folk, steder og ting brugeren interesserer sig for. Ud fra de 

oplysninger organiserer programmet information rettet imod den specifikke bruger, for at gøre 

søgning på nettet mere effektivt i forhold til målrettet søgning og tidsbesparelse. Dette kan 

Google gøre via deres rangeringssystemer, som består af en lang række algoritmer, der hjælper 

med at målrette søgningen ud fra ordene i brugerens forespørgsel, kildernes troværdighed 

samt anvendeligheden og relevansen af hjemmesider. (Google, u.å.) 
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Hvad er persondata? 

Personoplysninger, ofte refereret til som persondata, er data der kan henføres til en bestemt 

person. Dette afsnit er skrevet på baggrund af Datatilsynets side ”Hvad er personoplysninger?” 

omhandlende personoplysninger og håndtering af disse digitalt. Datatilsynet definerer 

personlige oplysninger således: 

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt 

person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres 

med andre oplysninger. (Datatilsynet, u.å.) 

Disse kan således spænde bredt og defineres yderligere af datatilsynet i tre grupper: 

Almindelige personoplysninger, Særlige kategorier af oplysninger, Oplysninger om straffedomme 

og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger. Opdelingen laves, da der er 

bestemte regler for håndtering af data, når den falder ind for én af de givne kategorier. I dette 

projekt vil der fokuseres på de to første. 

 

Almindelige personoplysninger (Ikke-følsomme): 

Indenfor denne kategori findes alt der ikke falder ind under de to andre grupper. Dette kan 

være oplysninger omkring navn, adresse, ansøgninger, økonomi og så videre.  

 

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger): 

Denne kategori dækker hvad datatilsynet betegner som ’følsomme oplysninger’. Denne 

kategori dækker blandt andet religiøs overbevisning, seksuel orientering og biometriske data 

med henblik på entydig identifikation. For at se en uddybende liste henføres til Datatilsynets 

hjemmeside. 

 

Pseudonymisering og anonymisering af data 

Ofte ligger data ikke tilgængelig under navn, men under en kode eller lignende. Dette kalder 

Datatilsynet pseudonymisering af data, hvilket betyder, at data stadig kan tilbageføres til en 

identificerbar person. Data er stadig underlagt databeskyttelsesreglerne når de er 
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pseudonymiriseret. Anonymiseret data er til gengæld ikke underlagt databeskyttelsesreglerne 

(GDPR). Med anonymiseret forstås data der ikke kan identificere fysiske personer. Det er derfor 

noget andet, hvis data kun kan henføres til IP-adresser, computer ID eller lignende, da disse 

ikke er fysiske personer. En betingelse der er opstillet ved kategorien, er samtidig at 

anonymiseringen er uigenkaldelig. Grænserne for hvornår data er blevet anonymiseret kan 

være en gråzone, og når tvivl opstår ”skal (det) vurderes konkret, om en anonymisering er 

tilstrækkelig, eller om personen stadig er identificerbar.” (Datatilsynet, u.å.). 

 

Google Travel 

Et af Googles nyere påfund er Google Travel. Google Travel er en søgemaskine der minder meget 

om andre screen scraping søgemaskiner. Screen scraping er ”the process of collecting screen 

display data from one application and translating it so that another application can display it.” 

(Technopedia, u.å.). Her ses Google Travels forside som den ser ud når man tilgår siden. 

                  (Figur 2, Skærmbillede – Google Travel) 

 

Som det fremgår af billedet, kan der både udforskes og bestilles rejser, flyafgange, samt hoteller. 

Googles søgemaskine er som tidligere beskrevet verdens største søgemaskine og indsamler 

store mængder af data, hvilket gør det nemt for Google at tilbyde en service som denne, da 

screen scraping er noget Google allerede benytter i forbindelse med deres søgemaskine. Google 

Travel benytter ikke, så vidt projektgruppen ved, persondata som en del af søgningen.  
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Metode 

Design Metode 

I dette afsnit vil projektets design metode beskrives. Double Diamond-modellen er udarbejdet 

af British Design Council i 2005, hvor den blev udviklet som en simpel grafisk måde at beskrive 

design processen på (British Design Council, 2005). Nedenfor ses modellen. 

 

                      (Figur 3, Double Diamond (Værktøjskassen, u.å.)) 

Double Diamond-modellen er opdelt i fire faser: Discover, Define, Develop, Deliver. Faserne 

beskrives på baggrund af ”A study of the design process” (2005) af British Design Council. 

Derudover vil de fire faser vil blive beskrevet i relation til projektet. 

I discover-fasen handler det om, at problemkomplekset bliver undersøgt, udforsket og forstået. 

Denne fase kan relateres til problemformulerings første halvdel som lyder ”Hvilke 

problematikker er der opstået for individets booking af rejser som følge af digitaliseringen(?)”. 

Her undersøges problemområdet blandt andet gennem det semistrukturerede interview og 

spørgeskemaundersøgelse, hvorefter der dannes et grundlag for at gå videre til næste fase. 

I define-fasens slutning bliver den egentlige problemstilling afgrænset og defineret, hvilket også 

kan ses på modellen. Det betyder, at der vil blive taget fat i en konkret problemstilling i forhold 

til spørgsmålet ”Hvilke problematikker er der opstået for individets booking af rejser som følge 
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af digitaliseringen(?)”. Dette vil ske på baggrund af den viden der blev skaffet igennem 

metoderne i discover-fasen. 

I develop-fasen er der fokus på løsningsprocessen. Dette relateres til anden del af 

problemformuleringen ”hvordan kan disse problematikker imødekommes gennem nye 

teknologier og platforme?”. Her tages der fat i problem definition, og ud fra dette kigges på 

mulige løsninger.  

deliver-fasen er hvor slutkonceptet begynder at tage form af designet. Her sker de sidste test, 

hvorefter designet bliver produceret og leveret. 

 

Kvalitative interviews 

Projektgruppen har valgt at interviewe Travel Advisor Ole Mortensen, som også er partner i 

AMM consulting, forholdsvist tidligt i projektforløbet, for at få en bedre forståelse for 

digitalisering af rejsebranchen, samt hvor der stadig kan ligge problematikker. Interviewet er 

kvalitativt og projektgruppen har valgt at benytte semistruktureret interview metode, da 

gruppen ikke søger ja/nej svar, men i stedet vil have muligheden for at spørge uddybende ind 

til den interviewedes svar på interviewguiden. Det er vigtigt, at projektgruppen i den kvalitative 

interviewmetode forholder sig åbne og neutrale under interviewet, men samtidig også 

forholder sig kritisk og søger en uddybende argumentation for den interviewedes svar (Kvale, 

2009, s. 19-23). Det er vigtigt, at projektgruppen ikke kommunikere med den interviewede som 

venner, da det er en akademisk undersøgelse og ikke en venskabelig snak. Derudover skal 

projektgruppen lade den interviewede tale frit og ikke give holdninger til kende, så den 

interviewedes svar ikke bliver farvet af projektgruppen. Projektgruppen skal være tilpas 

personlige og åbne under interviewet så det ikke bliver ubehageligt og påtrængende for den 

interviewede. Som Sennett beskriver i sin bog ”Respect”: ”Håndværket består i at kalibrere 

sociale afstande uden at få interviewpersonen til at føle sig som et insekt under et mikroskop” 

(Kvale, 2009, s. 19-23 (fra: Senett, 2004, s. 37-38)). Sennett beskriver den balance 

interviewerne er nødsaget til at respektere under et kvalitativt interview, for at få den 

interviewede til at åbne op og besvare spørgsmålene fyldestgørende, men samtidig være 

bevidst om, at det er en akademisk undersøgelse og ikke er en venskabelig snak. 
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Derudover er der foretaget tre strukturerede interviews på deltagere inden for projektets 

målgruppe. Interviewene havde til formål at indsamle viden om hvorvidt der er interesse for 

en platform der personliggør rejsesøgningen for det enkelte individ ved hjælp af personlige 

informationer og om deltagerne ville benytte et produkt som dette. 

 

Kvantitativ undersøgelse 

Projektgruppen har udover kvalitative interviews, valgt at benytte sig af en kvantitativ metode. 

Metoden er valgt fordi projektets fokus ligger på brugerne/kunderne hos rejseselskaberne og 

da projektgruppens interesse ligger i folks rejsevaner og bookingvaner, er et spørgeskema 

effektivt. Derudover vil metoden også hjælpe til at gøre målgruppen mere konkret. Ved denne 

metode kan projektgruppen effektivt indsamle en stor mængde af data fra forskellige deltagere 

i undersøgelsen. 

Undersøgelserne har til formål at indsamle data om populationer gennem besvarelser af 

strukturerede interviews eller selvudfyldte spørgeskemaer. Tilgangen gør det muligt at måle 

på forhold om den indsamlede viden. Til forskel fra semistrukturerede kvalitative interviews, 

har forskeren ikke mulighed for at omformulere i et interview/spørgeskema og derfor er det 

yderst vigtigt at formulere sig præcist. Den kvantitative metode er ofte hypotesetestende, da 

forskeren lader sin hypotese teste igennem for eksempel spørgeskemaer. Ved denne metode 

kan forskeren få styrket sin hypotese eller teori ved hjælp af den eksterne validitet. Styrkerne 

ved den kvantitative metode er, at man har mulighed for at nå en større målgruppe, der gør 

generaliserbarheden bedre. Svaghederne ved metoden er, at forskeren ikke har mulighed for 

at spørge uddybende ind til et svar i interviewet. Den kvantitative metodes svaghed er den 

kvalitative metodes styrke og omvendt.  

 

Interviewguide: semistruktureret interview 

Nedenfor ses interviewguide der blev benyttet i forbindelse med Travel Advisor Ole Mortensen: 

Hvad er dit navn og hvad arbejder du med? 

• Titel 

• Hvor lang tid har du været i branchen 
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Hvordan foregik det da kunderne skulle bestille en rejse før digitaliseringen? 

Hvordan/Hvornår foregik overgangen fra analog til digital i rejsebranchen? 

Oplevede brugerne nogle problemer ifm./umiddelbart efter digitaliseringen? 

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? 

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? 

 

 

 

Spørgeskemaundersøgelse: kvantitativ metode  

Nedenfor ses spørgeskemaundersøgelse der er benyttet i forhold til den kvantitative metode:  

Hvad er din alder? 

• 18-30 

• 30-55 

• 55+ 

Hvor mange gange rejser du i gennemsnit om året? 

• 0 

• 1-2 

• 3-5 

• 6+ 

Hvor mange gange af disse er med fly? 

• 0 

• 1-2 

• 3-5 
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• 6+ 

Hvor mange af disse arrangerer du selv? 

• 0 

• 1-2 

• 3-5 

• 6+ 

Hvilken vej benytter du når en rejse skal arrangeres? 

• Computer, smartphone, tablet med browser 

• Applikationer (Apps) 

• Opkald til rejsebureau 

• Andet -> uddyb 

Hvilken platform benytter du når rejsen skal 

arrangeres?  

• Flyselskaber (SAS, Ryanair mm.) 

• Portaler (Momondo, trivago mm.) 

• Andet -> tekstfelt 

Hvilken type rejse benytter du? 

• Charter/rejsepakker 

• Selvlavet rejse (skræddersyet) 

Hvor lang tid bruger du generelt online når du skal 

booke en rejse? Dette gælder også søgning online for 

at finde inspiration til rejsen – før rejsen er bestilt. 

• 0-30 min 

• 30 min – 4 timer 

• 4 timer – 12 timer 

• 12 timer+ 

Hvor nemt finder du de informationer du har brug 

for ved bookningen af en rejse? 

• Nemt 

• Mellem 

• Svært 
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• Uddyb gerne i tekstfelt 

 

Interviewguide: struktureret interview 

Nedenfor ses interviewguide benyttet for strukturerede interviews: 

Hvad ville du sige til en platform der personliggjorde din rejsesøgning?  

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?  

Hvilke virksomheder eller platforme ville du have tillid til at udføre sådan en service?  

Ville du benytte en platform som denne?  
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Analyse 

Discoverfasen 

Projektets analyse vil tage udgangspunkt i rejsebranchen. Valget af denne branche bunder i en 

formodning om, at rejsebranchen var en af de brancher, der var blevet påvirket mest som følge 

af digitaliseringen. Disse formodninger blev bekræftet af interviewet med Ole Mortensen, som 

i dag er fungerende konsulent for virksomheder i rejsebranchen og har været i rejsebranchen i 

knap 50 år. Som Mortensen selv nævner, så har rejsebranchen førhen altid været meget fremme 

i forhold til tankerne bag digitalisering, hvor de allerede i 1975 havde et system der gjorde, at 

agenter kunne sidde i Danmark og bestille billetter over hele verden (Interviewnoter - 

Mortensen, 2019). Udover, at rejsebranchen fik et globalt bookingsystem for agenter 

forholdsvis tidligt, så var de allerede på det internet vi kender i dag fra år 1998, og fra omkring 

år 2000 begyndte de nuværende bookingsystemer at komme frem (Interviewnoter - 

Mortensen, 2019). Dog er rejsebranchen ikke lige så langt foran i 2019 som de var engang. Hvor 

de førhen var på forkant med teknologien og hvilke systemer der kunne benyttes, så har de i 

dag ændret holdning fra at skulle følge med, til blot at bruge hvad de har tilgængeligt 

(Interviewnoter - Mortensen, 2019). Der ligger flere årsager bag denne ændring af holdning, 

deriblandt nævner Ole Mortensen, at mange af de mennesker der udviklede det globale system 

der bruges til at håndtere rejsebookinger, ikke er interesseret i at ændre dette, da de fortsat 

tjener en stor sum penge på systemet (Interviewnoter - Mortensen, 2019). Dette gør det altså 

utroligt svært at kunne lave en overgang fra det gamle system til et nyt. For som Ole Mortensen 

nævner i sit interview, så betaler rejsebranchen i dag prisen for at være langt fremme i starten 

af digitaliseringen (Interviewnoter - Mortensen, 2019).  

I forhold til projektets fokus på individets oplevelse af digitaliseringen af rejsebranchen, har det 

ovenstående en kæmpe betydning for forståelsen af hvordan udviklingen har påvirket 

individets oplevelse. For at kunne forstå̊ sig på hvorfor de reaktioner og oplevelser der måtte 

fremkomme i en kvantitativ indsamling af data, er projektgruppen nødsaget til at vide hvordan 

der er sket en udvikling internt i branchen.  

Dette ledes over til hvor projektgruppen vil gå videre herfra. Ole Mortensens interview gav 

primært et indblik i hvordan udviklingen er sket internt i branchen, med både et teknologisk 

og forretnings perspektiv. Projektet derimod har fokus på individets perspektiv.  
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Herfra vil projektgruppen benytte den nyfundne empiri til at danne en interviewguide for et 

kvantitativt interview, som vil have et fokus på individets oplevelser med rejsebranchens 

digitalisering. Samtidig vil denne have en postfænomenologisk tilgang, der vil undersøge 

hvordan relationen mellem mennesket og den givende teknologi ser ud, som i dette tilfælde vil 

være et online bookingsystem, hvor individet selv kan bestille og skræddersy deres rejser. 

Formålet med at finde relationen mellem mennesket og teknologien findes i, at det vil hjælpe 

projektgruppen til at give større konkretisering i forhold til problemformulering. Denne 

relation vil altså̊ kunne fortælle mere om hvilken postfænomenologisk retning, webshop/e-

bookingteknologien har bevæget sig i. 

 

Definefasen 

For at kunne bevæge sig nærmere ind på hvilke problematikker der er de mest gængse i 

forbindelse med individets booking af en rejse, opstilledes der en survey, der havde til formål 

at finde de mest gængse problemer i forbindelse med at skulle bestille en rejse. I denne 

undersøgelse har 100 deltagere besvaret projektgruppens survey, som spørger ind til blandt 

andet deltagernes alder, rejsevaner, hvordan de arrangerer en rejse og hvor længe de bruger 

på at arrangere rejsen. Det første spørgsmål hjælper projektgruppen til at få en forståelse for 

hvordan aldersfordelingen ligger spredt ud i aldersgrupperne. Hvor fokus ligger på de 81 

deltagende, som befinder sig i aldersgrupperne 18-30 år og 30-55 år, der ligger på henholdsvis 

48,15% og 51,85% af de 81 deltagende. Målgrupperne er valgt ud fra, at 18-30 år er opvokset 

under og efter digitaliseringen, hvor 30-55 år har tilpasset sig digitaliseringen i løbet af deres 

ungdom eller tidlige voksenliv. Igennem projektgruppens kvalitative interview med Travel 

Advisor Mortensen, hvor vi spørger om han har set et skift i rejsekulturen fra rejsebureauer til 

selvarrangerede rejser, hertil svarer Mortensen: 

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 (…) (Interview – Mortensen 2019).   

Senere i projektgruppens survey spørges ind til hvor mange gange om året deltagerne i 

gennemsnit rejser, hvortil knap 69% svarer 1-2 gange om året. Et af de næste spørgsmål i 

surveyen er hvor mange rejser om året deltagerne i gennemsnit selv arrangerer, hvortil knap 
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68% af de deltagende svarede 1-2 rejser om året. Projektgruppens kvantitative data matcher 

informationen fra det kvalitative interview med Travel Advisor Mortensen, da det tydeligt 

fremgår fra dataene, at der er en overvældende tendens til folk arrangerer deres rejser selv, 

fremfor at benytte rejsebureauer. Målet med den kvantitative undersøgelse er også at fastlægge 

hvordan rejsen bookes, samt hvor længe der bruges på at finde al informationen om rejsen og 

hvor nem hele processen er. De præcise spørgsmål, som blev stillet og det præcise udtræk af 

svarene samt kommentarer og uddybninger givet af deltagende, kan findes i bilag 3.  

 

Undersøgelsens resultater  

Her vil der blive præsenteret en kort gennemgang af den indsamlede data fra undersøgelsen, 

som vil blive benyttet i forbindelse med problemdefinitionen, samt næste analyseafsnit.  

 

(Figur 4, Spørgeskemaundersøgelse – Spørgsmål 1. aldersgrupperinger) 



25 
 

Undersøgelsens deltagere er forholdsvis ligeligt delt i aldersgrupperne fra 18 til 30 og 30 til 55, 

med henholdsvis 39% og 42% i disse grupper, hvor de resterende 19% ligger i gruppen 55 år 

og opefter som vist i diagrammet ovenfor. Der fokuseres her på de to majoritetsgrupperinger, 

der ligger i aldersgruppen 18 til 30 og 30 til 55. Årsagen bag dette ligger i, at disse grupperinger 

er enten opvokset med den type rejsebooking, som eksisterer i dag, hvor individet selv går ind 

og bestiller rejsen, eller lige akkurat har haft kendskab til og muligvis har haft prøvet at skulle 

bestille en rejse igennem et rejsebureau, men størstedelen af de rejser de selv skulle bestille, 

har været ved hjælp af online løsninger  (Interviewnoter – Mortensen, 2019). 

 

(Figur 5, Spørgeskemaundersøgelse – Spørgsmål 2. rejsevaner.) 

Diagrammet ovenfor fra projektets undersøgelse viser, at cirka 89% af de deltagende i disse 

aldersgrupper, rejser minimum en gang om året i gennemsnit og næsten 5% af det samlede 
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antal rejser op mod seks gange eller mere om året hvilket bekræfter, at markedet for bestilling 

af rejser er stort og stemmer meget godt overens med Ole Mortensens udtalelse om, at der sker 

i gennemsnit 200.000 flyrejser om dagen (Interviewnoter – Mortensen, 2019).  

 

(Figur 6, Spørgeskemaundersøgelse – Spørgsmål 5. arrangering af rejsen.) 

Som diagrammet ovenfor viser benytter 95% af de deltagende i undersøgelsen en enhed så som 

en telefon eller en computer, med en internetbrowser, til at finde informationer og bestille 

deres rejser, hvilket er projektgruppens interesseområde, da denne allerede er godt etableret 

hos brugerne.  
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(Figur 7, Spørgeskemaundersøgelse – Spørgsmål 6. arrangering af rejsen: Platform) 

Som det fremgår fra diagrammet ovenfor, er der større spredning i deltagernes holdninger i 

forhold til hvilken platform der benyttes. Hvor cirka 60% benytter en rejseportal der 

sammenligner priser på rejserne, så som Momondo eller Trivago, bruger 35% 

rejseselskabernes egen side til at bestille deres rejse. Disse informationer er ikke særligt 

sigende i sig selv, men kombineret med hvor megen tid de deltagende har fortalt, at de benytter 

som set på spørgsmål 8, begynder dette at danne et billede af hvor en eventuel fremtidig 

teknologi, skal ligge sit fokus. 
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(Figur 8, Spørgeskemaundersøgelse – spørgsmål 8. arrangering: Tid brugt) 

I dette diagram ovenfor fremgår det hvor meget tid deltagerne benytter når de arrangerer en 

rejse. Cirka halvdelen benytter mellem 30 minutter og 4 timer på at finde alt den behøvede 

information om deres rejse, hvor cirka 30% benytter mellem 4 timer og 12 timer. Cirka 15% 

bruger mere end 12 timer og kun 5% bruger mindre end 30 minutter hvilket tyder på, at meget 

få folk kan finde al informationen og få bestilt deres rejse hurtigt. Der ligger altså en del 

overvejelser og tanker i det at bestille en rejse, hvilket hænger sammen med de kommentarer 

der er blevet knyttet til sværhedsgraden af informationssøgning (Bilag 3), hvor 55% placerer 

processen i mellem og 44% placere den i nemt. Kun 1% har placeret processen i svær, men de 

har ikke knyttet en kommentar til dette valg, så her vil blive fokuseret på hvad de 55% i mellem 
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har kommenteret som deres årsag. I disse kommentarer ligger der en forskel på 

aldersgrupperingerne til trods for, at deres fordeling blandt svarene ligner hinanden. 

Aldersgruppen 18 til 30 år føler, at det største problem ligger i at finde informationer og 

bedømmelser omkring både den planlagte rejsedestination, men også rent praktiske 

informationer, hvilket kan ses i følgende kommentarer fra undersøgelsen:  

Bruger mange forskellige kanaler til at finde oplysninger/ratings mm. Det er ikke 

altid lige nemt når det er langt væk (Spørgeskemaundersøgelse, 2019) 

 

Har oplevet hvis man skal flyve med et barn, kan der ikke være nok informationer til 

hvordan og hvorledes det hele fungere, jeg skulle ringe til selve flyselskabet for at få 

informationerne at vide (Spørgeskemaundersøgelse, 2019) 

Hvorimod aldersgruppen 30 til 50 år udtrykker, at udover det generelt kan virke lidt 

forvirrende at finde rundt på de forskellige platforme, så er her mere et fokus på, at det kan 

være svært at finde de bedste priser fordi de ofte ændrer sig på tværs af siderne - også på 

rejseportalerne. Her kommenterer en af de deltagende følgende: 

Der er så mange forskellige søgemaskiner, og priserne kan være væsentligt 

forskellige efter hvor du kigger, det kan være svært at gennemskue nogle gange. 

(Spørgeskemaundersøgelse, 2019) 

Udover, at det er svært at finde den bedste pris på en given rejse, så kommenterer en anden af 

de deltagende på, hvor tilgængelige informationer om rejsen er. I følgende citat referer ’deres’ 

til flyselskabernes hjemmeside, da dette er hvad den deltagende benytter i forbindelse med 

booking af rejser: 

Nogen steder er det svært at finde rundt på deres hjemmeside og hvad de konkret 

mener med det de skriver. (Spørgeskemaundersøgelse, 2019) 

Forskellen i disse årsager kan ligge i den erfaring, som er til forskel på aldersgrupperne, da den 

yngre af de to muligvis ikke har rejst lige så meget og derved kan der komme et større fokus på 

hvor der skal rejses hen og hvad der skal opleves, men dette er ikke til at konkludere direkte 

ud fra denne undersøgelse. 



30 
 

Med denne data præsenteret, vil der nu blive trukket på den samlede empiri fra både 

interviewet med Ole Mortensen og denne spørgeskemaundersøgelse, for at kigge nærmere på 

hvilke fokuspunkter og muligheder der kunne være i fremtidige teknologier indenfor 

rejsebooking systemer.  

 

Muligheder i Google Travel teknologien 

Som tidligere nævnt har Google udviklet en ny platform kaldet Google Travel. Eftersom denne 

teknologi, så vidt projektgruppen ved, ikke benytter den enorme mængde persondata Google 

har til rådighed, omkring deres brugere, så er forskellen mellem Google Travel og andre rejse 

bookings platforme så som Momondo, ikke særlig stor. Dette afsnit vil belyse nogle af de 

muligheder der kunne opstå, hvis Google valgte at benytte den data og teknologi de allerede har 

tilgængeligt igennem deres søgemaskine, til Google Travel. 

Når en bruger benytter Googles søgemaskine platform, bliver der indsamlet en række af 

forskellige oplysninger eller data om den individuelle bruger. Disse data bliver efterfølgende 

lagret i en database og benyttet i algoritmer, der bestemmer præcis hvilke resultater der bliver 

præsenteret for den enkelte bruger som nævnt i afsnittet Hvordan fungerer Google søgning?. 

Dette betyder også, at enkelte brugere ikke får de samme resultater præsenteret, men derimod 

får skræddersyede resultater, som passer til hvilken type person de er. Hvis denne persondata 

og teknologi benyttes på Google Travel åbner det op for, at en bruger også her vil få 

skræddersyede resultater præsenteret. Sådan, at en bruger der for nyligt har søgt efter gode 

rejsedestinationer til en familierejse på Google, vil få præsenteret familie rejsedestinationer når 

de søger på Google Travel. Hvorimod brugeren der har søgt efter festlige rejser, vil få 

præsenteret destinationer der passer hertil. 

 

Hvad kan Google Travel opnå? 

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i den kvantitative undersøgelse, som er blevet foretaget, hvor 

der hos 100 deltagere blandt andet blev undersøgt, hvilke elementer der tager længst tid eller 

er mest frustrerende, i forbindelse med bestillingen af en rejse. Disse resultater er blevet nævnt 

tidligere, men for at opsummere, så ligger den største faktor i forhold til tid, i at finde relevante 

informationer vedrørende rejsen og hvor rejsen skal gå til. Hvorimod den største frustration 
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ligger i at finde den korrekte pris og korrekt information om selve rejsen til destinationen. Med 

det sagt er mængden af tid brugt ikke nødvendigvis en dårlig ting i det, at brugeren blot ønsker 

at være sikker i sine beslutninger. Dette projekt vil derfor kigge på hvordan den tid der bliver 

brugt, kan være mere givende, i forhold til at få de rette oplysninger præsenteret til brugeren. 

Såfremt Google Travel begyndte at benytte de tidligere nævnte teknologier, som allerede er 

tilgængelige for Google, vil dette kunne hjælpe på hvordan tiden der bliver brugt på 

informationssøgning vedrørende rejsedestinationen, kan blive brugt mere konstruktivt, i det at 

Googles systemer allerede har dannet sig en profil af den enkelte bruger. Det gør derved, at den 

information som en bruger normalt ville søge efter på Google, allerede kunne være præsenteret 

på Google Travel siden i form af eventuelle links til hjemmesider, som indeholder informationer 

om destinationen, der passer til hvilken bruger der kigger på rejsen. Her vil Google Travel altså 

have en større og mere præcis mulighed for at indhente de korrekte informationer og priser på 

selve rejsen, i det alle priserne kan hentes fra diverse hjemmesider, som ligger tilgængelig for 

google at indeksere i deres søgemaskine. Det samme gør informationen om selve rejsen fra 

flyselskaberne. 

En fremtidig videreudvikling af Google Travel hvor systemet vil benytte den samme type 

teknologi, algoritmer og data som Googles søgemaskine bruger i dag vil ikke nødvendigvis 

garantere, at der vil blive ændret på de ovenstående elementer for alle brugere, som benytter 

Google Travel, men måske gøre, at tiden bliver mere givende. En fremtidig teknologi skal derfor 

imødekomme disse problematikker, og gøre det mere givende for en bruger at komme igennem 

hele processen med at bestille en rejse til den rette pris, samt finde de relevante informationer 

som brugeren ønsker. Dette skal ske uden at give slip på den frihed der ligger bag at skræddersy 

sin egen rejse eller bestille en form for pakkeløsning som charter rejser. Derudover skal der 

ikke kontaktes flere medier for at fuldføre processen før, at det kan blive anset som en 

forbedring. 

 

Problemdefinition 

Fra projektets start har fokus væres meget bredt, hvilket også kan ses i projektets 

problemformulering og arbejdsspørgsmål. Dette skyldes design metoden benyttet, samt den 

videnskabsteoretiske retning der er blevet valgt. Designmetoden sammen med den 
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postfænomenologiske retning har bevirket, at der er lagt stort fokus på personerne, som er 

blevet interviewet.  

De foregående analyseafsnit har været en del af discover- og define-fasen i double diamond 

modellen. Dette afsnit vil beskrive problemdefinitionen der er kommet frem til i forhold til de 

indsamlede data i de foregående faser. 

                           (Figur 9, Problemdefinition – Double Diamond) 

 

Gennem interviewet med Travel Advisor OIe Mortensen blev rejsebooking forklaret. Både 

hvordan det fungerede før og efter digitaliseringen. Derudover blev det også forklaret hvilke 

tanker der var blevet gjort i forhold til overgangsfasen af digitaliseringen. Til sidst blev  

der fokuseret på hvordan rejsebureauernes funktionalitet var før digitaliseringen, samt 

hvordan denne ekspertise er blevet spredt som følge af denne. Dette leder op til 

spørgeskemaundersøgelsen, som har været med til at bekræfte den ekspertviden der er  

blevet indsamlet gennem det semistrukturerede interview. Her sås det, at de fleste  

benyttede selvlavede rejser og fandt informationssøgning svær. Til sidst skabte 

spørgeskemaundersøgelsen et overblik over hvor meget tid folk brugte på at bestille rejse, 

hvilken teknologi der bliver benyttet, samt hvilke platforme blev benyttet. Al denne 

empiriindsamling skal ses i lyset af hvordan postfænomenologien har være med til at bidrage 

til at skabe en vinkel med individet i centrum. Dette leder op til problemdefinitionen:  
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Hvordan kan den spredte ekspertise der er kommer som følge af digitaliseringen 

imødekommes gennem en personliggjort rejsesøgemaskine? 

 

Developfasen: Overgang fra hermaneutic relation til alterity relation 

Dette afsnit vil beskrive hvad en overgang i menneskets relation til teknologien indenfor 

rejsebooking vil gøre for, at aktiviteten bliver mere givende. Her vil der først beskrevet hvordan 

teknologiens relation til mennesket ser ud på nuværende tidspunkt, samt hvordan en anden 

relation kunne se ud. Herefter vil det blive beskrevet hvorfor denne relation vil være mere 

givende. Til sidst vil et konkret bud på hvordan en sådan relation kunne se ud præsenteres. 

 

Teknologiens relations til det rejsende menneske 

I det videnskabsteoretiske afsnit forklares Don Ihdes relationer som et menneske kan have  

med teknologier. Dette afsnit vil kigge nærmere på hvordan menneskets relation er til  

teknologier i forbindelse med booking, samt søgning af rejser. Som det fremstår af 

spørgeskemaundersøgelsen er søgningen af rejser en tidskrævende proces. Med dette sagt, er 

det noget mange ofte ikke finder problematisk, da der ligger en fornøjelse i at finde den næste 

rejse, da der ikke ses det store problem i booking af rejser (Bilag 3). Den tidskrævende proces 

har altid været en del af rejsebookingen som det også forekom af interviewet med Mortensen. 

Hvor mennesket før skulle ned i et rejsebureau og få en brochure omkring tilgængelige rejser, 

sker denne proces nu på internettet. Den menneskelige aktivitet ’at booke en rejse’ har altså 

ændret sig. Dette er sket gennem den teknologi der kommet i de seneste 20 år, hvor internet 

især har spillet en stor rolle (Interviewnoter - Mortensen, 2019). 

Kigges der på Ihdes relationer, kan menneskets relation til teknologien på nuværende 

tidspunkt forstås som en hermaneutic relation hvad angår rejser. Denne relation opstilles 

således ifølge Ihde:  

Jeg ➝ (Teknologi-Verden) 

Overføres dette på det ’at booke en rejse’ kan det opstilles således: 

Jeg ➝ (Computer(Internet)-Verden(Rejsen)) 
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Årsagen til dette er, at aktiviteten ’at booke en rejse’ gennem teknologien computeren og 

internettet er blevet ændret for menneskets måde at anskue det ’at booke en rejse’. Teknologien 

har altså formet menneskets måde at anskue verden på.  

Projektgruppen qua dens videnskabsteoretiske tilgang ser dog muligheder for at gøre denne 

aktivitet mere givende for mennesket. I afsnittet omkring Don Idhes relationer ses nemlig også 

en anden relation – en alterity relation. Denne bliver præsenteret som en relation der har 

karakter af hvad der ofte kaldes artifical intelligence, hvor teknologien mimer en person. Her 

vil det nemlig gennem persondata blive muligt at give en mere personlig rådgivning, når der 

skal bestilles rejser; men hvordan vil en alterity relation se ud? 

Nedenfor forsøges dette opstillet: 

Don Ihdes relation: Jeg ➝ Teknologi-(-Verden) 

’at booke en rejse’: Jeg ➝ Computer(Internettet + Persondata)-(-Verden(Rejsen)) 

Her ses det altså, at mennesket interagerer med computeren for at booke en rejse. Dette sker 

gennem brug af persondata der også tidligere er blevet beskrevet. Google søgninger bruger 

allerede denne form for persondata til at personliggøre søgninger, så projektgruppen ser 

muligheder i dette for at ændre relationen mennesket har til teknologien hvad angår aktiviteten 

’at booke en rejse’. Det væsentligste indenfor dette skift er, at aktiviteten bliver mere givende 

for mennesket, samt at aktiviteten bliver mere personliggjort og ikke nødvendigvis bliver 

mindre tidskrævende. Et konkret bud på hvordan sådan en teknologi vil se ud præsenteres 

senere i dette afsnit.  

 

Individ centreret teknologi  

I dette afsnit vil det belyses hvor fordelene ligger i en overgang fra hermaneutic relation til 

alterity relation, i forbindelse med en booking teknologi i rejsebranchen. For at give et bredere 

billede af teknologier der benytter alterity relationen og dermed mimer en menneskelig 

interaktion, er det relevant at belyse nogle eksempler på dette bliver benyttet i teknologi i dag. 

Der er eksempler på alterity relationer i mange teknologier vi benytter dagligt, blandt andet ser 

man relationen i hæveautomater der spørger på menneskelig vis ind til hvor meget man ønsker 

at hæve, om man vil have kvitteringen og til sidst minder en om at huske kortet. På samme 



35 
 

måde kan man se det i busser og toge hvor en teknologi giver én besked på, at man skal huske 

at tjekke ud. Dette kan virke banalt og simpelt, men er i virkeligheden en teknologi der mimer 

en menneskelig interaktion.  

Som beskrevet i tidligere afsnit ses der en mulighed i at overgå til alterity relationen i det ’at 

booke en rejse’. Særligt igennem Google ses der en klar mulighed da Google allerede har 

kapaciteten og muligheden for at binde persondata sammen med eventuelle ønskede rejser. I 

et tidligere afsnit om Google, præsenterede projektgruppen kort hvordan deres søgemaskine 

fungerer og hvordan den indsamler informationer. Ud fra disse informationer Google allerede 

besidder, kunne der laves en alterity relations-orienteret bookingportal med mere personlig 

betjening. Målet med teknologien er at få lidt af den gamle personlige betjening fra 

bookingagenterne tilbage. De kunne skræddersy en rejse ud fra brugerens informationer 

præcis efter brugerens behov med deres viden og erfaring indenfor rejsebranchen. I dag er der 

et enormt udvalg af forskellige typer rejser og rejsemål, men det er op til den enkelte person 

selv at skræddersy sin egen rejse hvis man ønsker en mere personlig præget rejse. Igennem 

projektgruppens interviews med tilfældige deltagere indenfor målgruppen 18-30 år, er 

projektgruppen blevet bekræftet i, at der er et eksisterende problem ved den nuværende 

booking tilgang, samt en efterspørgsel på en mere personliggjort bookingplatform. 

Projektgruppen spurgte en deltager af undersøgelsen om vedkommende var interesseret i en 

platform der personliggjorde rejsesøgningen for individet, vedkommende svarede følgende;  

(…) 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. (Interview - Maria 2019) 

Den interviewede beskriver i ovenstående citat hendes interesse for en platform der ud fra data 

om hendes interesser kunne målrette rejsesøgningen så de passer specifikt til hende. Ud af de 

tre interviews, var alle tre deltagere interesseret i at benytte en platform der personliggjorde 

rejsesøgningen ud fra personlige informationer, hvis deres informationer bliver sikkert 

opbevaret (Bilag 4-6).  
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Teknologien projektgruppen ønsker at se igennem Googles kapacitet af personlig information 

og Google Travels funktionalitet, ville varetage kvaliteterne for både den tidligere personlige 

service og den store mængde af rejsemuligheder digitaliseringen samt internettet har givet os.  

 

Fremtidens rejsebooking 

Ud fra forestående analyse, vil der nu blive konkretiseret eventuelle fremtidige bud på hvordan 

rejsebookingsportaler kan se ud. Dette fremtidige løsningsforslag skal som nævnt i forrige 

afsnit, have fokus på at inkorporere den ekspertise, som er gået tabt fra rejsebureauerne i 

forbindelse med digitaliseringen og internettet. Til dette formål har projektgruppen udarbejdet 

nedenstående model, som viser den bagvedliggende proces på et sådant system. Det 

nedenstående afsnit vil tage udgangspunkt i Google som udvikler og ejer af dette system, da de 

har de påkrævede ressourcer tilgængelige. 



37 
 

 

(Figur 10 – Bagvedliggende proces af fremtidigt system) 

Som det fremgår af modellen vil brugeren besøge denne rejsebookingsplatform, hvori Googles 

algoritmer og persondata er indarbejdet. Hvorefter brugeren vil få stillet en række spørgsmål 

vedrørende deres rejsesøgning, præcis hvad disse spørgsmål er, er af mindre betydning for 

dette projekt. For kontekst skyld, kunne disse være i stil med rejsens formål og muligvis 

ønskede destination, samt det ønskede tidspunkt for rejsen. Det væsentlige ved disse spørgsmål 

ligger derimod i hvordan de bliver formuleret og præsenteret, da de ikke kun er til for at 

generere mere data om den ønskede rejse, men også for at efterligne den korrespondance der 

ville være med et menneske i forbindelse med rejsebooking. Det bagvedliggende system vil 
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herefter trække på svarene fra spørgsmålene og den persondata, som i dette tilfælde google har 

tilgængelig om brugeren i forvejen. Disse vil blive behandlet igennem en række algoritmer, der 

har til formål at finde ud af hvilke rejser der ville passe til den omtalte bruger, meget lig med 

hvad Google allerede gør i deres søgemaskine. Den helt store forskel på et sådant system, 

fremfor dem der eksisterer i forvejen, ligger først og fremmest i dets evne til, at kontinuerligt 

og inkrementelt kunne lagre og bearbejde den information der kommer fra brugerens aktioner 

på platformen. Derudover ligger der også den forskel, at google har adgang til de tidligere 

nævnte screep scraping og webcrawler teknologier som de i forvejen benytter til deres 

søgemaskine. Dog vil der primært blive brugt screen scraping teknologien i forbindelse med 

dette system, da systemet ikke har behov for at indhente den strukturelle opsætning af 

websidens indhold, men kun selve teksten og priserne på de enkelte sider. Disse forskelle 

betyder, at Google har en langt større mulighed for at indhente korrekte og direkte oplysninger 

fra de forskellige rejseportalers og flyselskabers hjemmesider. Disse forskelle betyder også, at 

desto mere en bruger benytter ikke blot dette system, men også googles andre platforme, jo 

bedre bliver systemet til at anbefale rejser og præsentere den information som lige præcis den 

enkelte bruger har behov for. Dette vil herved give en langt mere personliggjort oplevelse af ’at 

bestille en rejse’ og finde den dertilhørende relevante information, som vil gøre den benyttede 

tid mere givende i sin helhed. En personliggjort oplevelse i dette tilfælde indebærer en 

oplevelse hvori brugeren ikke bare føler, at det er et system de sidder overfor og benytter, men 

derimod at dette system kender dem og deres rejsepræferencer. Denne type system 

kombineret med den omtalte teknologi og data som Google i forvejen har adgang til, vil stemme 

overens med det tidligere afsnit om Teknologiens relation til det rejsende menneske, hvori 

brugeren får følelsen af at interagere med et menneske fremfor et system. Dette vil også opnås 

igennem de spørgsmål som brugeren vil blive stillet ved deres besøg på systemet. Alt dette 

skulle i sidste ende gerne gøre, at systemet vil foreslå brugeren rejser, som var det lig med en 

ven, som allerede kender dem godt nok til at vide hvilke rejsedestinationer og områder der ville 

være gode for individet. 

Alt dette imødekommer det som deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen har nævnt som 

værende problematisk - nemlig information og prissøgning. Dette er en funktion som 

rejsebureauerne tidligere håndtere og, som senere hen er gået en anelse tabt i forbindelse med 
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digitaliseringen af rejsebranchen. Denne funktion er blevet flyttet ind i niche markeder som 

Mortensen også nævner i interviewet: 

Den er genopstået på sin vis, men bare med meget færre mennesker. (…) 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 (Interview - Mortensen, 2019). 

Som spørgeskemaundersøgelsen viser, så er behovet for denne type viden stadigvæk til stede 

medens, at den ikke er forsvundet helt, så er det nu brugerens eget ansvar at finde denne viden. 

Dette betyder, at den digitalisering der er sket i rejsebranchen i forbindelse med at skulle flytte 

rejsebooking fra rejsebureauer til webbaserede portaler, ikke er sket korrekt ifølge rapportens 

tidligere afsnit om digitalisering. Her beskrives blandt andet, at en proces skal simplificeres i 

det at den skal digitaliseres for, at systemet nemmere kan håndtere hele opgaven (Christensen, 

2018). Det som de nuværende digitaliserede systemer har resulteret i er, at processen er blevet 

ændret for den almene bruger i den grad, at dele af den ikke er blevet simplere, men sværere. 

Den præcise årsag bag hvorfor denne del af processen ikke er blevet digitaliseret på samme vis 

som den konkrete proces i at bestille en rejse, er ikke til at sige. Dog vil et system som beskrevet 

i dette afsnit, være et skridt længere ind i en komplet digitalisering af rejsebooknings processen, 

hvori den funktion som bookingagenterne i rejsebureauerne bidrog med før, nu er 

implementeret som en del af systemet. 
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Diskussion 

Datahåndtering 

Igennem projektet er der en positiv betoning af persondata og dens brugbarhed. Dette fremgår 

både af problemformulering samt analysen. Dette kunne siges at være en smule ensidigt og i 

dette afsnit vil det derfor diskuteres, hvorvidt brugen af personoplysninger kan ses i et andet 

lys. Dette vil gøres ved hjælp af Critical Theory of Technology som den er beskrevet af Andrew 

Fenbeerg. I løbet af afsnittet vil følgende tre spørgsmål blive stillet: Kan persondata være 

anonym? I hvor høj grad har virksomheder ret til at bruge persondata? Skal persondata 

demokratiseres? Dette gøres i høj grad for at diskutere hvorvidt persondata burde underlægges 

større restriktioner, og da personoplysninger er en stor del af projektets design er dette også 

et relevant spørgsmål at stille. 

 

Kan persondata være anonym? 

I teoriafsnittet omhandlende Google, blev persondata også beskrevet. Her blev det også 

beskrevet hvorvidt persondata var pseudonymiserede eller anonymiserede. Her vil der kigges 

på om persondata overhovedet kan være anonyme og i så fald; hvad kan de så overhovedet 

bruges til? Datatilsynet beskriver anonymiseret data således: 

Oplysninger, der er gjort anonyme, sådan at ingen fysiske personer kan identificeres ud fra 

oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger, er ikke længere beskyttet af 

databeskyttelsesreglerne. Det skyldes, at databeskyttelsesreglerne kun finder anvendelse, så 

længe oplysningerne kan føres tilbage til en identificerbar eller identificeret fysisk person. Det 

er en betingelse, at anonymiseringen er uigenkaldelig. (Datatilsynet, u.å.). 

Der kan ud fra citeringen ses, at der arbejdes med en form for uigenkaldelighedsprincip, der 

omhandler hvorvidt persondata kan tilbageføres til en identificerbar fysisk person. Hvis 

anonymiseringen er opfyldt, er persondata ikke underlagt databeskyttelsesreglerne. 

Spørgsmålet er dog; selvom persondata er ’anonym’ i denne forstand, hvor der ikke kan sættes 

navn og ansigt på person bag dataene, er disse så ikke næsten ligefrem ligegyldige for personer 

der skal benytte dem? Der er flere i aspekter i dette spørgsmål. For det første kan persondata 
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benyttes til at målrette reklame som de fleste nok har oplevet, når internettet tilgås. Det andet 

aspekt i spørgsmålet er, at persondata kan benyttes til profilering. Dette vil blive taget op i 

næste afsnit. 

For at vende tilbage til anonymiseringen af persondata forstås der i denne sammenhæng altså, 

at dataene ikke kan tilbageføres til en identificerbar fysisk person. Dette betyder dog samtidig, 

at dataene stadig kan være forankret i andre ting. Dette kunne være teknologier såsom mobiler, 

computer eller lignende, men kunne også være forankret på andre måder såsom samfund og 

geografi. I denne forståelse af persondata kan data derfor ikke som udgangspunkt være anonym 

i en komplet forstand, med mindre den ikke er forankret i noget. Denne skildring af anonymitet  

som Datatilsynet opstiller, kan derfor til en vis forstand betvivles, da persondata aldrig vil have 

et formål medmindre det var forankret i noget af ovenstående. 

 

I hvor høj grad må virksomheder bruge persondata? 

Forrige afsnit diskuterede anonymiteten af data, hvor dette nu vil forholde sil til spørgsmålet 

omkring virksomheder ret til brug af persondata. I 2018 var Cambridge Analytica (CA) 

skandalen for fuld udblæsning, og er nok i nyere tid en af de største data skandaler der har 

været. CA havde efter pålydende brugt persondata, som var høstet fra en personlighedstest 

applikation, til at målrette propaganda til at svinge vælgere i 2016ens præsidentvalg i USA 

(Berghel, 2019). Derudover arbejdede CA bland andet også på Brexit kampagnen. Hvorvidt CA 

havde indflydelse på valgene eller ej, tydeliggør skandalen hvor vigtigt spørgsmålet om 

persondata er. De teknologier der ligger bag brugen af persondata er ikke neutrale og der skal 

derfor kigges på hvordan persondata bruges af store virksomheder. I forrige afsnit blev det 

fremlagt, at Datatilsynets definition af anonymisering var mangelfund. Qua den bredere 

definition fremlagt i forrige afsnit, hvor data ikke er anonym, medmindre den ikke har en 

forankring. Derfor ville denne form for persondata så være underlagt 

databeskyttelsesrettigheder. Virksomheder ville derfor skulle underordne sig 

databeskyttelsesforordningen i langt højere grad. Som det ser ud nu, er der en stor gråzone, 

hvor sager skal tages enkeltvis:  

Der er ikke tale om en absolut grænse mellem anonymiserede oplysninger og 

personoplysninger. Det skal vurderes konkret, om en anonymisering er tilstrækkelig, 
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eller om personen stadig er identificerbar. I denne vurdering, skal man tage alle 

hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere 

den pågældende person, i betragtning. Man skal også have for øje, om andre er i 

besiddelse af oplysninger, der gør det muligt at identificere den enkelte. 

(Datatilsynet, u.å.). 

Som det fremgår, skal hver enkelt tilfælde vurderes konkret. Dette er dog stadig en 

vurderingssag. 

 

Skal persondata demokratiseres? 

I Critical Theory of Technology udlægger Andrew Feenberg hvordan demokratiet burde 

strækkes til også at indbefatte teknologier. Dette gøres på baggrund af en konstruktivistisk 

ontologi, hvor teknologier ikke er determinerende eller neutrale, men en politisk kampplads 

(Feenberg, 1992). Persondata i sig selv kan ikke betegnes som en teknologi. Hvad der samler 

persondata ind, hvilke der bruger dem, samt hvordan de benyttes, er dog i høj grad indfiltret i 

teknologier. Kigges der på demokratiske reguleringer der allerede er sat i verden, er 

databeskyttelsesforordningen (GDPR – trådte i kraft 2018) et stort skridt i den rigtige retning 

for at demokratisere de teknologier, og især omgangen med persondata (Datatilsynet, 2019). 

Ud fra kritikken af anonymisering af persondata ville det være oplagt at kigge på om 

reguleringer skulle strækkes yderligere og der kan adopteres en bredere forståelse af 

persondata og dens indvirkning i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. Ifølge Feenberg 

ville dette i hvert fald være det næste logiske skridt i retningen med lovgivningen omkring 

persondata. 

Persondata er essensen af den postfænomenologiske retning, designet har i dette projekt. 

Ovenstående ses en kritik af de teknologier der bruger persondata og hvordan den bruges, 

hvilket er et andet fokus end hvad netop dette projekt ligger op til. I projektet er der adopteret 

en mere positiv tilgang til teknologien generelt, og fokus ligger derfor ikke på denne kritiske 

del af sagen. 
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Er designet realiserbart? 

For at projektgruppens design kan blive realiserbart, er der nogle tekniske krav som 

virksomheden skal kunne efterleve, hvis de skal varetage denne opgave. Projektgruppen har 

taget udgangspunkt i Google i denne opgave, da de har en stor database med brugeres 

personlige informationer og en stor mængde screen scraping. En kombination af de to 

egenskaber er hvad projektgruppens design kræver for at kunne levere en personliggørelse af 

brugerens rejsesøgning. Der er få andre virksomheder, som ville kunne leve op til de samme 

tekniske egenskaber som Google og derfor gør det designet svært at realisere. To ud af tre 

deltagere der blev interviewet om projektgruppens design ville ikke have tillid til, at Google 

lancerede et produkt som vores design og ville derfor ikke benytte det. Som det fremgår fra 

projektgruppens interview med deltager Maria, eksisterer der en mistillid til Google i forhold 

til deres benyttelse af brugernes data og en eventuel krænkelse af brugernes frihed, da vi 

spurgte om hun ville have tillid til en virksomhed kunne udføre sådan en service; ”jeg vil sige 

med alt det her med google der aflytter en, så faktisk stort set ikke nogen.” (Interview – Maria 

2019). Der eksisterer en stor usikkerhed og uvished omkring benyttelsen af personlige 

oplysninger på nettet, i forhold til hvilke informationer virksomhederne og diverse platforme 

har på individet og hvordan de bruger de her informationer. Hvis et design som dette skal 

realiseres, er det derfor vigtigt, at virksomheden som skal varetage opgaven først og fremmest 

lever op til de standard lovmæssige kravspecifikationer i henhold til GDPR, der indtrådte i  

2018. Derudover er det en betingelse, at anonymiseringen af de personlige 

informationer er uigenkaldelig, som det fremgår i det tidligere afsnit omhandlende anonyme 

persondata (Datatilsynet, u.å.).  
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Konklusion 

I problemfeltet fremgår det, at digitalisering i rejsebranchen var udgangspunkt for opgaven. 

Gennem double diamond modellens discoverfase blev genstandsområdet undersøgt og 

forstået. Her blev digitalisering i rejsebranchen belyst, herunder de indre mekanismer og et 

historisk indblik. Interessen faldt på den ekspertise som bookingagenterne førhen bidrog med, 

men som nu er blevet spredt ud til nichemarkeder. Årsagen bag denne interesse, opstod 

gennem det videnskabsteoretiske grundlag som projektet har. Fokus blev derfor rettet mod 

individets bookingvaner og hvordan bookingportaler bliver benyttet i dag, herunder på 

selvarrangerede rejser. I definefasen blev den tilegnede viden fra discoverfasen bekræftet  

på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, hvilket ledte op til problemdefinitionens 

udarbejdelse: Hvordan kan den spredte ekspertise der er kommer som følge af digitaliseringen 

imødekommes gennem en personliggjort rejsesøgemaskine? Dette spørgsmål er blevet besvaret 

igennem double diamonds developfase, med udgangspunkt i Don Ihdes menneskelige 

relationer til teknologien. Der blev her analyseret frem til, at et skift i menneskets relation med 

rejsebookingsplatformer, ville være mere givende for individet i forbindelse med ’at booke en 

rejse’. Igennem de strukturerede interviews blev der bekræftet en interesse og et behov for et 

system der kan give anbefalinger og hjælpe med at finde informationer til den rejsende. Disse 

informationer ligger tilgængelige på nettet, hvor de er blevet spredt som følge af 

digitaliseringen. Derfor vil et system der har mulighed for at indsamle og præsentere denne 

information på én platform, i sammenførelse med persondata, kunne personliggøre en 

rejsesøgemaskine og derved kompensere for den ekspertise som bookingagenterne førhen har 

bidraget med. 
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Perspektivering 

I dette afsnit vil projektrapportens grænser, nye vigtige problemstillinger og konklusionens 

betydning for problemfeltet blive diskuteret. I forhold til projektrapportens grænser,  

ville en anden videnskabsteoretisk retning have påvirket projektet. Grundet valget af 

postfænomenologien har fokus igennem projektet ligget hos individet (mennesket), og dets 

relation til teknologien. Dette er blevet gjort igennem Don Ihdes relationer, hvor der opstilles 

menneske-teknologi-verden forhold. Noget der ikke bliver fokuseret på i postfænomenologien 

i særlig høj grad, er de sociologiske aspekter af dette forhold. Socialkonstruktivistiske, samt 

konstruktivistiske teorier omhandler disse forhold, hvor der fokuseres på hvordan 

virkeligheden bliver er konstrueret gennem sociale interaktioner. Brugen af en af disse teorier 

ville have formet projektet i en mere sociologisk retning. Derudover eksisterer der også en 

grænse i mængden af de deltagende i projektets spørgeskemaundersøgelse, da projektet kun 

havde 100 deltagende, kan dataene kritiseres for ikke at være af større omfattende karakter.  

Ydermere har valget af ekspert påvirket projektet på en sådan måde, at hans viden har dannet 

grundlag for projektets retning. Såfremt en anden ekspert var blevet valgt, kunne denne retning 

have set anderledes ud. Ud fra den tilegnede empiri, har projektgruppen aktivt fravalgt dele 

heraf, som har haft betydning for projektets retning og fokus. Den sidste af projektets grænser 

findes i gruppens muligheder for at udvikle og implementere den fremlagte løsning i kapitlet 

Fremtidens rejsebooking. Da projektgruppen ikke har adgang til de systemer og databaser, som 

er påkrævet for at kunne udvikle det fremlagte system gør det, at projektet ikke er kommet 

igennem double diamonds deliverfase. Dernæst er projektgruppen igennem projektets 

udarbejdelse kommet frem til en række problemstillinger, som er blevet aktivt fravalgt da de 

ikke indebar samme fokuspunkt som den valgte problemstilling. Herunder ligger en aktuel 

problemstilling om persondatahåndtering. Da projektets konklusion ikke inkludere det 

lovmæssige aspekt omkring persondata, ville projektet udfolde sig på helt anden vis hvis man 

havde valgt at inkludere dette. Dette betyder ikke, at det lovmæssige aspekt ikke er vigtigt 

hvilket er årsagen til det er blevet inkluderet i projektets diskussionsafsnit. Såfremt det skulle 

være en del af projektets konklusion, ville fokuspunkt være blevet fjernet fra individets relation 

til teknologien. Dette føres videre til en anden opstået problemstilling vedrørende mistillid til 

virksomhedernes håndtering af persondata, der fremtrådte som følge af projektets 

strukturerede interviews, hvor de interviewede udviste stor bekymring for emnet. Af samme 
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årsag som førnævnte problemstilling blev dette fravalgt. Som nævnt i starten af afsnittet, vil der 

blive kigget på konklusionens betydning for problemfeltet. Meget af dette er allerede beskrevet 

i afsnittet Fremtidens rejsebooking, men digitaliseringen i rejsebranchen har medført nogle 

problematikker i forhold til den postfænomenologiske menneske-verden interaktion gennem 

teknologien. Herunder har projektets konklusion belyst at en ændring i kommunikationsvejen 

ikke nødvendigvis er positiv, såfremt der tages udgangspunkt i projektets  

begrebsafklaring om digitalisering. Ydermere har konklusionen haft den effekt  

at det spørgsmål som blev præsenteret sidst i problemfeltet; er der elementer af 

rejsebookingsprocessen der er gået tabt i dette skift fra menneske til teknologi? er blevet 

bekræftet, som argumenteret for i afsnittet Fremtidens rejsebooking. 

  



47 
 

Litteraturliste 

Berghel, H. (2018). Malice Domestic: The Cambridge Analytica Dystopia. Computer, 51(5) 

 

Bille, M. (2019). SCOT: Social Construction of Technology[.pptx]. Hentet d. 23. oktober 2019 fra: 

https://moodle.ruc.dk/course/view.php?id=13204 

 

British Design Council. (2005). A study of the design process. Lokaliseret d. 4. november 2019 

på: 

https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/ElevenLessons_Desig

n_Council%20(2).pdf 

 

Cambridge Dictionary (u.å). Digital. Lokaliseret d. 31 oktober 2019 på: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital 

 

Christensen, B.H (2018. December). Hvad er digitalisering egentlig? Lokaliseret d. 31 oktober 

2019 på: https://transformationtools.dk/articles/18/hvad-er-digitalisering-egentlig/ 

 

Datatilsynet. (u.å.). Hvad er personoplysninger? Lokaliseret d. 15. november 2019 på: 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/ 

 

Datatilsynet. (u.å.). Generelt om databeskyttelse. Lokaliseret d.17. november 2019 på: 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/  

 

Feenberg, A. (1992). Subversive Rationalization: Technology, Power, and Democracy. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

https://moodle.ruc.dk/course/view.php?id=13204
https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/ElevenLessons_Design_Council%20(2).pdf
https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/ElevenLessons_Design_Council%20(2).pdf
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital
https://transformationtools.dk/articles/18/hvad-er-digitalisering-egentlig/
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/


48 
 

Forbes (2018. April). Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At 

Your Peril. Lokaliseret d. 31 oktober 2019 på: 

https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-

digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/#2dafa3c92f2c 

 

Google. (u.å.). How Search Works. Lokaliseret d. 4. december 2019:  

https://www.google.com/search/howsearchworks 

 

Hansen, J. U. (2019). Den klassiske videnskabsteori; Positivisme og Kritiske Rationalisme[.pdf]. 

Hentet d. 15. oktober 2019 fra: https://moodle.ruc.dk/course/view.php?id=13204 

 

I-Scoop. (u.å.). Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. 
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