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Abstract 

Tourism made up 10 percent of the global GDP in 2019, a trillion-dollar industry that includes 

everything from air travel to underwater travel. This paper focuses on the growing sea tourism sector 

involving cruises, which had 27.5 million passengers in 2019. 

It will investigate what constitutes a good cruise experience, and how we can improve it through 

design meant to tackle problems onboard the DFDS Oslo Ferry. This will involve analyzing the actor-

network of the cruise industry and the Oslo Ferry to understand the advantages and disadvantages of 

a design prototype. Ideas for a new design will be presented, and the implications of analyzing via 

actor-network theory will be discussed in order to determine if actor-network is a valid analysis tool 

for this subject.  

The purpose of the paper is to come up with relevant analysis and information to create a design that 

optimizes the customer experience and the actor-network onboard the Oslo Ferry, resulting in loyal, 

satisfied customers who want to return for more experiences. 
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1. Indledning 

1.1 Problemfelt 

Turisme udgør 10 procent af den globale BNP og er en milliard kroners forretning med indflydelse i 

hele verden (Constantin, Saxon, Yu, 2020). Krydstogtturisme har siden starten af 1990’erne været en 

voksende sektor inden for turistindustrien. Specielt de sidste to årtier har stigningen af 

krydstogtspassagerer været markant og ifølge Cruise Market Watch, var der 27,5 mio. 

krydstogtpassagerer i 2019. (Growth | Cruise Market Watch, 2022). Ifølge udtalelser fra tidligere 

krydstogtspassagerer tyder det på, at denne stigende interesse i krydstogtindustrien, som ferie- og 

rejsemiddel, handler om muligheden for en mindeværdig og unik oplevelse, hvor transporten bliver 

en del af ferieformen (Ahn, Back, 2019, s. 2).  

Vi har i denne sammenhæng valgt at fokusere på DFDS Oslo færgen, som i opgaven bliver 

karakteriseret i forhold til krydstogtindustrien. Vi ser Oslo færgen som et spændende eksempel på en 

rejseform i sammenligning med krydstogtturismen som fænomen. Grundet færgens tilgængelighed, 

både i forhold til placering og økonomisk, har det også været muligt at foretage feltundersøgelser 

ombord på færgen. Det er tydeligt ud fra TripAdvisor anmeldelser fra tidligere passagerer på DFDS 

Oslo færgen, at passagerer oplever flere problematikker i modstrid med den gode oplevelse, som 

krydstogt passagererne forventer til rejsen. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan oplevelsen 

DFDS Oslo færgen passer ind i krydstogtindustrien som fænomen og hvordan vi med en 

designløsning, kan forbedre denne oplevelse. Hertil foretages en komparativ analyse af en Aktør-

Netværks analyse af henholdsvis det traditionelle krydstogtskib og DFDS Oslo færgen, med henblik 

på at udarbejde en designløsning, der løser de problematikker passagererne oplever ombord. 

Yderligere diskuteres der til sidst i opgaven konsekvenserne af brugen af Aktør-netværks-teori i 

sammenhæng med udarbejdelsen af en teknologisk designløsning. Her med udgangspunkt i Langdon 

Winner og Bruno Latour.   
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1.2 Problemformulering 

 

Hvad konstituerer en god krydstogt oplevelse og hvordan kan oplevelsen 

forbedres gennem en designløsning? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad skal en designløsning indeholde for at forbedre oplevelsen for kunderne ombord på 

DFDS Oslo færgen? 

 

2. Hvad karakteriserer krydstogtturisme ud fra et ANT perspektiv? 

 

3. Hvordan fungerer aktør-netværket ombord på DFDS Oslo færgen? 

 

4. Hvilken oplevelse er Oslo færgen i sammenligning med krydstogtindustrien som fænomen 

og hvad bidrager en ANT-analyse med i forhold til udarbejdelsen af en designløsning? 

 

5. Hvilke konsekvenser er forbundet med brugen af Aktør-netværks-teori?  

 

1.4 Begrebsafklaring 

 

Krydstogtindustrien: Begrebet ‘krydstogtindustrien’ omhandler alt der har noget med 

krydstogtskibe at gøre, som ikke er DFDS Oslo Færgen. 

 

Dæk Afdeling: Begrebet ‘Dæk afdeling’ dækker over elementer i netværket, såsom betjening, 

navigering og vedligeholdelse. Dvs. den overordnede drift og vedligeholdelse af skibet. 
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ATS: ATS er det system, som DFDS benytter til at indsamle og analysere data omhandlende tidligere 

passagerer på Oslo færgen. 

 

1.5 Afgrænsning 

Storyboard  

Ved en designproces udarbejdet ved storyboard teknikken følges almindeligvis 5 trin, hvor trin 1 og 

2 indeholder processen i at vælge en designløsning. I dette projekt er det valgt at springe trin 1 og 2 

over i storyboard teknikken, da identificeringen af problematikken og designløsning heraf i forvejen 

er udarbejdet ved TripAdvisor anmeldelser og kvalitativt interview. Derfor benyttes storyboard 

teknikken i dette projekt til visuel skitsering af appen og teknikken påbegyndes ved trin 3, hvor 

brugerrejsen for appen beskrives.  

 

TripAdvisor anmeldelser  

De udvalgte TripAdvisor anmeldelserne strækker sig fra perioden 23.08.2021 - 22.09.2022 af to 

årsager. Det er bevidst undgået at benytte anmeldelser, der kan være påvirket af Corona og der er 

ikke benyttet anmeldelser efter 22.09.2022, da eget feltarbejde begyndte 22.11.2022.  

 

Dæk afdeling 

Vi afgrænser os fra at fokusere på dæk afdelingen af netværket ombord krydstogtskibe og DFDS Oslo 

Færgen, da vedligeholdelsen ombord ikke kan forbedres igennem designløsningen i dette projekt og 

derfor ikke har relevans for problemformuleringen. 

 

Oslo færgen - Pearl Seaways 

I opgaven beskrives Oslo færgen, som i virkeligheden dækker over to færger - Pearl Seaways og 

Crown Seaways. Feltundersøgelser og ANT-analyse heraf er foretaget på Pearl Seaways og det er 

derfor også denne, der i opgaven refereres til, når Oslo færgen nævnes. De fleste aktører ombord 

minder om hinanden og derfor er observationer og designløsningen relevant for begge færger (Brian 

Jacobsen, Bilag 2). 
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2. Semesterbinding 

 

2.1 Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) 

ANT, Nudging, Langdon Winner 

I dette projekt står STS dimensionen i fokus i undersøgelsen af krydstogt oplevelsen som fænomen, 

samt i sammenligning med oplevelsen på DFDS Oslo færgen. Hertil består hovedparten af opgaven 

af en komparativ ANT-analyse af disse to oplevelser, med formålet at identificere hvad der 

konstituerer en god krydstogt oplevelse og hvordan oplevelsen på DFDS Oslo færgen kan forbedres. 

Desuden udvikles en designløsning i form af en app, forud for feltundersøgelser og ANT-analysen, 

med formålet at undersøge problematikkerne, som passagererne oplever ombord på DFDS Oslo 

færgen. Appen benyttes dermed som middel til metoden research through design som startskud på 

opgavens hovedpart - en komparativ ANT-analyse fra STS dimensionen. I designprocessen af 

produktudviklingen benyttes nudging i forsøget på at løse DFDS problematikker og dermed forbedre 

oplevelsen for passagerne. Til slut i opgaven diskuteres brugen af ANT, bl.a. med udgangspunkt i 

Langdon Winners kritik af den traditionelle socialkonstruktivistiske forståelse af teknologi.  

 

2.2 Videnskabsteori 

ANT 

Aktør-netværks-teori (ANT) fra Videnskabsteori benyttes i dette projekt til at analysere aktør-

netværket ved henholdsvis krydstogt oplevelser generelt og ombord på DFDS Oslo færgen. Formålet 

er at identificerer, hvad der konstituerer den gode oplevelse, for at arbejde med løsningen på de 

problematikker som passagererne oplever ombord på DFDS Oslo færgen, som strider mod de behov 

og forventninger der ligger til oplevelsen. ANT-analysen benyttes til at danne en teoretisk forståelse 

af krydstogtskibe og DFDS Oslo færgen som samfund udgjort af menneskelige og ikke-menneskelige 

netværk, der påvirker hinanden.  
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2.3 Design og Konstruktion 

Designprincipper, Storyboard teknik fra SPRINT  

I dette projekt udvikles en designløsning i form af en app tilegnet passagerne ombord på Oslofærgen. 

Appen benyttes som middel til metoden research through design. I designprocessen af app'en vil vi 

benytte storyboard teknikken fra SPRINT, da vi ser det som en god metode til at danne et visuelt 

overblik over det færdige produkt og anvendelsen af det. Desuden vil vi i produktudviklingen af 

appen tage højde for det kreative design fra Design & Konstruktion, som indebærer seks 

designprincipper.  

 

3. Metoder og teori 

3.1 Aktør-Netværk-Teori (ANT) 

Aktør-netværks-teori (ANT) har en central forskningsposition i STS-dimensionen, da 

analysemetoden egner sig direkte til at studere relationen mellem mennesker, artefakter, samfund og 

teknologi. Aktører er alt og alt er netværk, der afhænger af kontekster. Alle aktører har en rolle i et 

netværk, humane som non-humane, og aktører er således i ANT defineret, som en enhed der har en 

selvstændig rolle i et netværk (Papazu, Winthereik, 2021 s. 9). ANT er altså et analytisk redskab, der 

bruges til at studere dynamikken mellem mennesker, teknologi og samfund, der er involveret i et 

bestemt system. Teorien bruges til at analysere, hvordan humane og non-humane aktører interagerer. 

ANT anerkender de betydelige roller, som non-humane aktører spiller i f.eks. sociale, politiske og 

økonomiske systemer. De non-humane aktører kan omfatte teknologier, organisationer, institutioner 

og miljøer, imens de humane omfatter de mennesker, der handler med og ud fra de non-humane 

aktører i netværket. ANT fokuserer dermed på det samlede netværk af aktører, der er involveret i 

samspillet. ANT betragter aktørernes handlinger og deres betydninger som elementer i netværket og 

hvordan de relaterer sig til hinanden. Dette giver et unikt perspektiv på det komplekse samspil mellem 

humane og non-humane aktører. ANT bidrager til at forstå, hvordan komplekse netværk fungerer og 

hvordan deres interaktioner påvirker sociale, politiske og økonomiske systemer (Huniche, Olesen, 

2014, s. 23-24).  
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På baggrund af beskrivelser af disse samspil i et aktør-netværk kan der identificeres forskellige 

konsekvenser. Konsekvenserne kaldes for netværkseffekter. Netværkseffekterne ligger grundlag for 

analyse af de observationer, som personen, der foretager ANT, observerer i netværket (Papazu, 

Winthereik, 2021, s. 12). En aktør i ANT forstås ikke som en isoleret enhed, men derimod får alle 

aktører en funktion og status gennem deres relationer til de andre aktører i netværket. I et netværk vil 

et artefakts skæbne f.eks. bestemmes af den aktør, der bruger dens funktion til at give den betydning 

og den forandres dermed i samspillet med aktøren. Translation er et nøglebegreb i ANT og forstås 

som manipulationer af enkelte aktører i et netværk, dette betyder at alle aktørers skæbne bestemmes 

af det relationelle netværk hvori de indgår. Et andet begreb i ANT er Blackbox. Blackboxing er det 

usynlige arbejde, der sker, når en teknologi har indtaget sin funktion. Dvs. at alle de komplekse 

relationer mellem aktører i netværket, der er gået forud for teknologiens funktion, er komplette og nu 

udgør det arbejde, deres funktioner var ment til at udføre (Huniche, Olesen, 2014, s. 25). 

ANT anses for at være radikal empirisk, da begreber specificeres når analysen skrider frem. 

Derudover er ANT ontologisk flad, da undersøgelsestilgangen ikke søger årsager om, hvorfor ting er, 

som de er uden for deres netværk. Grundlægger af ANT, Bruno Latour, gør det klart at ANT ikke er 

virkelighedsfornægtende, men dog opfordrer til at undgå at ordne verden i ontologiske hierarkier 

inden at have undersøgt relevante aktører og deres netværk. Ved ANT påtages desuden Metodisk 

agnosticisme med det formål at fremme nysgerrighed og sætte tænkningen fri. Dette gøres ved ikke 

at lægge antagelser om verden til grund for undersøgelser, men derimod at identificere sammenhænge 

gennem undersøgelsen. Dette sikrer imod risikoen for forhåndsantagelser. ANT-analysen beskriver 

dermed aktør-netværket og giver mulighed for at se vigtige og overraskende opdagelser, som kun 

ANT kunne lede frem til. (Papaza, Winthereik 2021, s. 10-11) 

ANT undersøgelsestilgangen kan deles op i 3 sektioner; Problematisering, Design og Positionering. 

Denne struktur sikre at problemstillingen og relevante teoretiske begreber identificeres, der 

fremstilles et undersøgelsesdesign, samt en evaluering og refleksion over undersøgelsens indsigter 

(Ibid. s. 14).  
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3.2 Komparativ analyse 

Komparativ analyse er en metode, der bruges til at finde forskelle og ligheder mellem to eller flere 

undersøgelser. Først defineres hvad der skal sammenlignes og hvilke kriterier, der skal anvendes. 

Derefter indsamles data vedrørende de objekter, der skal sammenlignes og dataene klassificeres i 

kategorier, f.eks. funktioner, kvalitet eller effektivitet. Dernæst analyseres dataen for at identificere 

forskelle og ligheder mellem undersøgelserne. Endelig evalueres resultaterne af sammenligningen 

mellem undersøgelserne (Boje, 2021). 

3.3 Nudging 

Nudging er et fænomen, der benyttes i sammenhænge, hvor målet er at styre eller påvirke mennesker 

i en bestemt retning. Herunder Choice architecture, hvor infrastruktur, magtforhold, økonomi, miljø 

osv. tages i spil med formålet at nudge samfundet i en bestemt retning (Thaler, Sunstein, 2009, s. 12). 

I den forbindelse er det vigtigt at overveje hvordan indholdet frames, da dette har stor betydning for 

udfaldet af brugerens valg. Eksempelvis er det vigtigt at overveje formuleringer, farver, ordvalg osv. 

(Ibid. s. 39). Samtidig er det relevant at have priming i tankerne, den såkaldte mere-measurement 

effect, der går ud på, at når mennesker bliver spurgt, hvad de har tænkt sig at gøre, er der større 

sandsynlighed for, at de handler overens med deres svar. Dermed kan priming være med til at styre 

og påvirke folks handlinger (Kursusgang 2, slide 30, 2022, BK5: STS).  

 

Nudging kan være en gennemsigtig og åben metode, som styrer mennesker i bestemte retninger. 

Metoden kan også være en skjult agenda, hvor mennesker påvirkes i en bestemt retning, men med 

henblik på at give vedkommende følelsen af et frit valg uvidende om en underliggende kontrol af 

valget. Formålet med nudging er at gøre livet enklere, sikrere og lettere for mennesker at navigere 

(Thaler, Sunstein, 2009, s 38). 

 

Herunder beskrives kort seks nudging-teknikker, der i dette projekt er relevante ift. designprocessen 

af en app: 

 

1) Forenkling → fremme anvendelsen 

2) Brug af sociale normer → understreger hvad andre gør 
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3) Stigninger i lethed og bekvemmelighed →  f.eks. tilbud o.l. 

4) Advarsler, grafiske eller på anden måde → opmærksomhed på vigtigheder 

5) Påmindelser →  f.eks. via e-mail eller sms 

6) Fremkalde gennemførelse intentioner → Priming 

(Sunstein, 2014, s. 3-6) 

 

3.4 Research Through Design  

Research Through Design (RTD) er en metode, hvor designprocessen bruges som et værktøj til at 

undersøge komplekse problemstillinger. Det er en måde at skabe ny viden på, ved at bruge design 

som middel til at undersøge og udforske forskellige kulturer, miljøer og praksisser. RTD fokuserer 

på at skabe produkter, services og miljøer, som afspejler det samfund, de er designet til at betjene. 

Det involverer at undersøge brugernes behov og oplevelser og kombinere denne viden med design 

og teknologi for at skabe nye løsninger. Metoden bruges ofte til at undersøge brugerens behov og 

udforske hvordan disse kan opfyldes, samt integreres i produkter, services og miljøer. RTD involverer 

ofte et tæt samarbejde mellem designere, forskere og brugere. Det indebærer at tage hensyn til både 

skabelsesprocessen og produktet eller miljøet, der skabes. Processen kræver, at der ved udvikling og 

test forskellige prototyper opdages, hvilke designløsninger der bedst adresserer problemet. På denne 

måde kan der skabes en mere nuanceret forståelse af brugernes behov og bruge denne viden til at 

skabe mere effektive løsninger. Dataene, der bruges til RTD, kommer fra en række kilder, herunder 

observationer, interviews, eksperimenter, analyser og selvrefleksion. Forskeren kombinerer data fra 

disse kilder for at danne et mere fuldstændigt og detaljeret billede af problemet (Zahedi, 2014). 

 

3.5 Designprincipper  

I produktudvikling er det vigtigt at tage højde for forskellige designprincipper. Dette er med til at 

sikre at designet og produktet bliver en succes og attraktivt. Et kreativt design indebærer 6 

designprincipper: 
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1) Visibility (Synlighed) → jo mere synligt et element er, jo mere sandsynligt vil 

brugerne vide om dem, og hvordan de bruges. 

2) Feedback → gør det klart for brugeren, hvilke foranstaltninger der er truffet, og 

hvad der er opnået 

3) Constraints (Begrænsninger) → begrænse omfanget af interaktionsmuligheder + 

forenkle grænsefladen = guide brugeren til den relevante næste handling. 

Ubegrænsede muligheder ofte forlade brugeren forvirret. 

4) Mapping → have klar sammenhæng mellem kontrol og produktets effekt - mapping 

skal føles så naturlig som muligt 

5) Konsistens → ensartede elementer gennem hele din oplevelse, gør du din oplevelse 

langt nemmere at bruge 

6) Affordance→ giver folk mulighed for at vide, hvordan produktet bruges 

 

Her er den vigtigste overvejelse at designet af produktet er så design venligt som muligt, så men ikke 

behøver en manual eller beskrivelser for at kunne føre sig igennem produktet (Norman, 1999, s. 5).  

 

3.6 Storyboard Teknikken SPRINT 

I en designproces kan det være nyttigt at udvikle en visuel præsentation af det færdige produkt og 

dets anvendelse. Storyboard teknikken fra SPRINT-modellen er en teknik i den forbindelse. 

Formålet er, at prototype processen skal kunne påbegyndes ud fra storyboardet, uden det er 

nødvendigt at stille spørgsmål. Teknikken er delt op i 5 trin:  

 

Trin 1 Map 

- Beskrivelse af den ønskede sluttilstand om noget nogen gør 

- Tænk 1 år frem og udarbejd liste over mulige ting der kan gå galt 

- Konverter til “Hvordan kan vi…” spørgsmål 

 

Trin 2 Sketch 

- Fra problem til løsning 

- Skitserer løsninger  
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- Teknik: Fold A4, brug 1 minut på skitsering af 8 løsninger i 8 felter 

- Dot vote mest lovende løsninger 

 

Trin 3 Brugerrejsen 

- Enkelte løsningsforslag samles til én 

- Teamet beslutter prototype der skal udvikles på 

- Udvikling af storyboard som inkluderer brugeroplevelsen af nye løsning  

- Map og sketch brugerens vej → brugerrejsen 

- Individuel beskrivelse af brugerrejsen 

- Dot vote vigtigste elementer fra alle brugerrejser 

 

Trin 4 Prototype 

- Udvikling af prototype  

- Skitser løsningen 

 

Trin 5 Test 

- Prototypen testes 

- Interview: notér feedback fra testpersoner → brugerdata på løsning 

 

(Aj&Smart, 2017, Youtube Video) 

 

3.7 Kvalitative interviews 

Kvalitative interviews går i dybden med et emne og giver mulighed for at få en dybere forståelse. 

Udviklingen og fremførelsen af de kvalitative interviews i dette projekt tager udgangspunkt i Steiner 

Kvale og Svend Brinkmanns beskrivelse af udførelsen af et interview fra bogen: “InterView - 

introduktion til et håndværk” fra 2009.  

Ved udarbejdelsen og udførelsen af interviews er det vigtigt at overveje, om de gældende spørgsmål 

kan virke konfronterende og/eller provokerende for den gældende interviewperson. I den forbindelse 

er det vigtigt at skabe en venlig og tryg atmosfære i interviewet. Dette giver mulighed for at bevæge 
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sig længere og længere frem mod de mere konfronterende spørgsmål, som er vigtige i uddybelsen af 

pointer. Herunder er det bl.a. vigtigt med en kort briefing af interviewets formål, til den interviewede 

inden interviewet. Det er vigtigt at give interviewpersonen en klar opfattelse af interviewet og dets 

formål, da det giver vedkommende tryghed og dermed lyst til at dele ud. Her er det samtidig vigtigt, 

at intervieweren lytter opmærksomt, samt viser interesse og forståelse så interviewpersonen føler 

oplevelsen behagelig. Hertil er det vigtigt med en debriefing efter interviewet. Her kan intervieweren 

give interviewpersonen mulighed for at tilføje noget, så vedkommende ikke går fra interviewet med 

en uafsluttet fornemmelse. I udførelsen af interviewet er det vigtigt at have fokus på at stille de 

opfølgende spørgsmål, som giver de dybdegående svar og pointer (Steiner, Brinkmann, 2009, kapitel 

7: side 149 + 159).  

 

4. Empiri 

4.1 TripAdvisor anmeldelser 

TripAdvisor anmeldelser af DFDS Seaways Copenhagen Terminal, fra perioden 23.08.2021 - 

22.09.2022. Anmeldelser ses i Bilag 1. 

 

I denne opgave er TripAdvisor anmeldelser benyttet til udvikling af prototype på designløsning, til at 

undersøge og løse problematikker ombord på DFDS Oslo færgen.   

 

Samlet opsummering af i alt 8 anmeldelser: 

1) Kedelig mad  

2) Gode men beskidte omgivelser  

3) Dårlig service 

4) Problemer vedrørende restaurant booking  

5) Svært at komme i kontakt med DFDS  
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4.2 Kvalitative interviews 

I dette projekt er der som led i feltundersøgelsen ombord på DFDS Oslo færgen, foretaget forskellige 

kvalitative interviews med fokus på at undersøge aktør netværket ombord. Interviewene er foretaget 

under felttur ombord på Oslo færgen og har bidraget med en dybere indsigt i oplevelsen. Hvad der 

konstituerer oplevelsen og passagernes forventninger og behov, samt hvilke problematikker 

passagerne og DFDS oplever ombord. Interviewpersonerne omhandler både passagerer fra 

forskellige segmenter, herunder et ungt dansk par og et ungt norsk par med baby, samt et ældre 

ægtepar. Intentionen var også at inddrage en børnefamilie, men da feltundersøgelsen er foretaget uden 

for sæson og på hverdage, var der ikke en børnefamilie ombord. Dog ser vi også ind i dette segment 

i interviewet med det ældre ægtepar, da de fortæller om gentagne oplevelser ombord med hele deres 

familie, inkl. børnebørn. Yderligere er der foretaget interview med Thomas, bartender fra DFDS, 

samt ekspertinterviews med Kim Fuglsang, Head of Business Sales DFDS og Brian Blixt Jacobsen, 

Commerial Head hos DFDS. De forskellige interviews ses i bilag 2 til 8:  

 

Bilag 2 - Interview Brian Blixt Jacobsen, Commerial Head hos DFDS 

- Dette interview er skrevet i punktform. Det var ikke muligt at optage interviewet, da det 

foregik i sammenhæng med rundvisning ombord på Oslo færgen. Derfor skrev vi i stedet noter 

ud fra de svar på spørgsmål vi modtog vedrørende Oslo færgen. 

Bilag 3 - Kim Fuglsang, Head of Business Sales DFDS 

Bilag 4 - Interview Thomas, bartender DFDS 

Bilag 5 - Interview ungt dansk par 

Bilag 6 - Interview ungt norsk par med baby 

Bilag 7 - Interview ældre ægtepar  

Bilag 8 - Interview med én fra det unge danske par efter turen  

https://docs.google.com/document/d/1oGpjmpXSCdjzYbtExtD3Pht3VmdAekJwCXfwSVxbVmI/edit#heading=h.5zu04w7ymquk
https://docs.google.com/document/d/1oGpjmpXSCdjzYbtExtD3Pht3VmdAekJwCXfwSVxbVmI/edit#heading=h.pazxxm5zolho
https://docs.google.com/document/d/1oGpjmpXSCdjzYbtExtD3Pht3VmdAekJwCXfwSVxbVmI/edit#heading=h.pazxxm5zolho
https://docs.google.com/document/d/1oGpjmpXSCdjzYbtExtD3Pht3VmdAekJwCXfwSVxbVmI/edit#heading=h.pazxxm5zolho
https://docs.google.com/document/d/1oGpjmpXSCdjzYbtExtD3Pht3VmdAekJwCXfwSVxbVmI/edit#heading=h.5zu04w7ymquk
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4.3 Kvantitativt data 

 

4.3.1 Krydstogtindustrien  

 

Passager segmentet i krydstogtindustrien  

Ifølge CLIA Global Market Report stiger 28 millioner rejsende hvert år ombord på verdens 

krydstogtskibe. (CLIA Global Market Report, 2020). 0 til 59-årige udgør 68% af de 28 millioner 

(Ahn, Back, 2019, s. 9). Derudover ses det, at alderen for den gennemsnitlige krydstogtspassager er 

faldende. I 1995 var den gennemsnitlige alder på 65 år (Rodrigue, & Notteboom, 2013), mens den i 

år 2022 er 48 år (CLIA, 2022, s. 24). Dette viser en tendens til, at vi i dag ser et yngre passagersegment 

i krydstogtturismen.  

 

Den gode oplevelse på et krydstogt  

The cruise travel rapport fra 2018, udviklet af Cruise Lines international Association (CLIA), giver 

et overblik over hvilke passager konstellationer der benytter krydstogtet som ferieform, samt hvilke 

forventninger de har til oplevelsen. I 2017 rejste 78 procent af de krydstogtrejsende med deres mand 

eller kone, 32 procent rejste med deres børn, 22 procent rejste med venner og 17 procent rejste med 

andre familiemedlemmer (CLIA, 2018, s. 9). Dette viser, at en stor del af passagerne ombord på 

verdens krydstogtskibe består af familiemedlemmer. Rapporten giver samtidig overblik over hvilke 

elementer af oplevelsen, passagerne har størst forventninger til og hvilke der faktisk benyttes. Her er 

det tydeligt at passagerne har nogenlunde samme grad af forventninger til alle elementer af oplevelsen 

på krydstogtskibet. Dog med overvægt til forventninger om et ordentligt sted at bo (66%), god 

underholdning til børn under 13 år (44%) og pasning af børn (42%) (Lyseblåt i tabellen). Tabellen 

viser dog en anelse modstridigt, at disse elementer af oplevelsen ikke er det, som passagerne benytter 

mest. Tabellen viser, at underholdning ombord på skibet, såsom musical og stand-up, i høj grad 

benyttes af passagererne (70%) (Mørkeblåt i tabellen). Desuden viser tabellen, at specielt aktiviteter 

såsom spillemaskiner og kasino (49 %) (Mørkeblåt i tabellen), shopping (48 %) (Mørkeblåt i 
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tabellen), samt pool og jacuzzi (58%) (Mørkeblåt i tabellen), også i høj grad benyttes af passagerne. 

Tabellen viser yderligere, at de elementer af oplevelsen passagerne benytter mindst er babysitting 

(6%) (Mørkeblåt i tabellen), programmer for børn mellem 13-17 (9%) (Mørkeblåt i tabellen) og 

ekstravagante restaurantoplevelser (24%) (Mørkeblåt i tabellen). Tabellen viser altså overordnet, at 

det der skaber den gode oplevelse for passagererne på krydstogtskibe, er et dejligt sted at bo, 

underholdning og mange aktiviteter (Ibid, s. 17). Tabellen ses nedenfor:  
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4.3.2 Oslo færgen 

Via Kim Fuglsang, Head of Business Sales på DFDS Oslo Færgen, har vi fået tilsendt statistik 

vedrørende antal passagerer, deres nationalitet og i hvilken sammenhæng de har sejlet med Oslo 

Færgen, i perioden fra januar til oktober 2022. I hvilken sammenhæng passagerne har rejst med 

Oslofærgen er opdelt i følgende 5 kategorier; 

- Miniferie (oplevelses- og ferierejsende) 

- Transport (ren transport mellem DK og NO) 

- Contract (passagerer præsenteret for oplevelsen via agenter, typisk internationale feriegæster) 

- Virksomheder (firma, konferencer og møder) 

- Andet 

I denne periode på i alt ni måneder rejste 540.320 passagerer med Oslo færgen. Heraf bestod 47,7 

procent af passagerne af miniferie rejsende, 40,3 procent af transport rejsende, 9,5 procent af contract 

og virksomheds rejsende og resterende af andet (Kim Fuglsang, Bilag 9). 

Yderligere fremgår det i passagertallene, at 41 procent af passagererne er danskere og 42 procent er 

nordmænd, imens de resterende 17 procent består af passagerer med anden nationalitet. I hvilken 

sammenhæng passagerer af de tre nationalitetsgrupper rejser er fordelt nogenlunde ligeligt, i forhold 

til hvad ovenstående tal viser (Ibid). Yderligere nævner Kim Fuglsang også, at det estimerede antal 

passagerer for hele år 2023 vil ligge mellem 700- og 800.000 (Ibid).  

 

4.4 Observationer - feltundersøgelse på Oslo færgen  

Ved feltundersøgelsen på Oslo færgen blev der foretaget forskellige observationer, vedrørende 

oplevelsen ombord. Observationerne er naturligvis gjort ud fra vores perspektiv som passagerer. Dog 

er det også vigtigt at tage vores position i menté, som en projektgruppe med direkte kontakt med 

DFDS.  

 

Inden afrejse  

https://docs.google.com/document/d/1oGpjmpXSCdjzYbtExtD3Pht3VmdAekJwCXfwSVxbVmI/edit#heading=h.5zu04w7ymquk
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Inden afrejse med Oslo færgen modtog vi mails med forskellige informationer vedrørende rejsen. 

Herunder booking bekræftelse, bookingnummer og information vedrørende faciliteter og aktiviteter 

ombord. Vi modtog i alt tre mails med stort set samme informationer. Desuden var der ikke gjort 

meget fokus på information vedrørende faciliteter og aktiviteter, informationen var derudover meget 

kortfattet. I de forskellige mails henviser DFDS til deres app, som ikke gav mange flere funktioner 

eller informationer og virkede egentlig unødvendig, da selvsamme information var tilgængelig i de 

tre mails. Som kommende passager følte vi os ikke forvirret og uklare over turen, men ved påstigning 

på færgen opdager vi forskellige ting, som vi ikke var blevet informeret om inden afgang. Herunder 

bl.a. tidspunkt for indcheck i kahytterne, åbningstider af færgens faciliteter osv. Information der ville 

have været god at have inden turen, da vi var i tvivl om hvornår det gav mening at stige ombord. 

Informationen inden afgang, kunne altså godt have været bedre og mere fyldestgørende. Herunder 

ses den første mail vi modtog. De to yderligere mails ses i bilag 10, samt DFDS nuværende app i 

bilag 11.  
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Service ombord  

Som det første blev der observeret servicen ombord i takt med onboarding på færgen. Foruden generel 

informativ service over højtalere under hele turen, er der altid hjælp at hente i færgens service desk. 

Her er der mulighed for svar på spørgsmål og hjælp til alle former for problematikker. Derudover 

modtager hver passager deres private nøglekort, som bruges til at låse op for værelset. Vi oplevede 

at dette nøglekort enten blev væk, krøllet, eller kom for tæt på en mobiltelefon, der ødelagde 

magnetstriben. Dette resulterede i, at vi måtte henvende os i servicedesken og modtage nye nøglekort.  

 

 

På turen havde vi et stop i Oslo, hvor vi havde fem timer til at opleve byen. Da vi ankom til Oslo, 

blev der nævnt over højtaleren, at vi skulle gøre os klar til afstigning og bevæge os mod entrance hall 
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på dæk fem. Det hele foregik flydende og i tilpas hurtig fart, så vi hverken blev utålmodige eller 

stressede. Dog oplevede vi efter at være blevet sat af i Oslo stor forvirring, omkring hvad vi skulle 

foretage os, med de fem timer vi havde til rådighed. Dette havde der ikke været meget information 

omkring på Oslo færgen. Det endte med at blive til en del spildtid, hvor vi fik set den samme del af 

byen en gang eller to for meget.  

 

Færgens indretning 

Færgen er inddelt i 11 dæk, hvoraf fem af dem er enten fuldt eller delvist dedikeret til værelser af 

forskellig klasse og størrelse. Derudover er de to nederste dæk til parkering og opbevaring af 

transportmidler, to dæk er til restauranter og underholdning og et dæk er til luksus lounge og 

konferencerum. 

 

 

Yderligere er færgen indrettet med et tydeligt fokus på et eksklusivt udtryk i form af et farvetema i 

mørkeblå og guld farver, som er gennemgående på hele færgen. Det eksklusive udtryk er dog en 

smule falmende, idet renligheden ombord ikke var optimal. Bl.a. var der en beskidt stol i kahytten, 

som ses på billedet nedenfor. Yderligere var flere af toiletterne på de forskellige dæk beskidte under 

hele rejsen.  
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Aktiviteter ombord 

På turen fokuserede vi på at observere de forskellige aktiviteter færgen bød på under turen. Her stod 

én observation klar - aktiviteterne omhandler i højest grad børnene ombord. Selvom vi rejste uden 

for højsæsonen, hvor børnefamilier ikke udgjorde det største passager segment, var det stadig 

aktiviteter til børn der var mest i fokus. Bl.a. var der under hele turen en ansat til rådighed, der havde 

rollen at lege og passe børnene. Derudover var der skattejagt og hestevæddeløb. Den primære 

observation ved aktiviteterne var, at alle aktiviteter blev gennemført, selvom der kun var meget få 

børn ombord. 

 

 

 

Oslo færgen har før haft kasino og stort spilleområde, men ifølge Brian Jacobsen har DFDS valgt at 

fjerne kasinoet og limitere spilleområdet til et lille hjørne, af økonomiske årsager, da interessen ikke 

var stor nok for det. Da vi besøgte det lille spilleområde, virkede flere af spillemaskinerne ikke. 

 

 

Underholdning ombord 

Hertil observerede vi, at aktiviteter til voksensegmentet i virkeligheden i højere grad omhandler 

underholdning end deciderede aktiviteter. Herunder live-musik og mulighed for dans i færgens 

natklub. Aktiviteter ombord på færgen omhandler mest børnene, hvor færgen i højere grad byder på 

underholdning til voksensegmentet. 

 

DFDS.com - Børneunderholdning 
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Spaafdelingen ombord 

Spaafdelingen på færgen, Bubble Zone, er dog en aktivitet der både er rettet mod børn og voksne. 

Her er der både mulighed for leg i poolen, samt afslapning i jacuzzi. 

 

 

Restauranter og barer ombord 

Ombord på færgen er der forskellige muligheder for mad og drikke. Færgen byder på både bar, vin 

bar og natklub, samt cafe og forskellige restauranter. Buffet i restaurant 7 Seas, pizza på Little Italy 

og Explorer Restaurant. Her med mulighed for alle dagens måltider. Maden vi spiste ombord, var 

meget velsmagende. I restauranterne går der tjenere rundt, som har et overblik på en stor skærm over 

hvilke borde, der har bestilt hvad og hvem der har reserveret bord hvor. 
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Bag om restauranterne ombord 

Maden der serveres på de ovenstående restauranter og cafe bliver alt sammen lavet i det store 

industrikøkken, der befinder sig på et af de nederste dæk på færgen. Her er der en afdeling for både 

produktionen af varm og kold mad. Brian Jacobsen mener at afdelingen der står for den varme mad, 

skal gøres større og dermed optimeres, så det bliver muligt at servere mad for flere mennesker på 

kortere tid. 

 

 

Kahytterne 

De fleste af færgens dæk med kahytter er inddelt i gange som vist på billedet nedenfor. Gangene er 

lange og en anelse forvirrende at finde rundt i, da alt ligner hinanden på nær det tal, der indikerer 
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værelsesnummeret. Færgen byder på forskellige muligheder af kahytter. På feltundersøgelserne 

boede vi i den billigste kahyt, med plads til fire overnattende. Kahytten består af 4 køjesenge, hvor 

det er muligt at slå øverste køjer op. Derudover er der et lille badeværelse med håndvask, bad og 

toilet. På billederne ses også det farvetema som tidligere nævnt, i form af mørkeblå og guld farver, 

samt gulvtæpper, som er gennemgående på hele færgen.  

 

 

4.5 Redegørelse for krydstogtindustrien    

4.5.1 Aktører     

Følgende afsnit er skrevet ud fra artiklerne “Cruise Industry Jobs: An Overview of All Cruise Ship 

Positions” af Revfine, samt “Engineering Department Onboard Cruise Ships – A Detailed Guide” af 

Ramanan Sethuraman.  

Krydstogtindustrien er en konkurrencepræget industri, med fokus på at skabe den bedste oplevelse 

for kunderne. For skabelsen af denne oplevelse kræver det et meget kompleks netværk, med fokus på 

mange forskellige aspekter af denne luksuriøse oplevelse, da et krydstogt er meget mere end bare en 

bådtur eller transportmiddel. Krydstogtindustrien består også af underholdning, service, og oplevelser 

i mange former. I nedenstående afsnit redegøres der for de forskellige afdelinger på skibet der i 

sammenspil skaber krydstogt oplevelsen. (Revfine, 2022, linje 5-15) 
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Gæste serviceafdelingen er ansvarlig for at yde assistance til gæster under deres ophold på skibet. 

Denne afdeling er ofte det primære kontaktpunkt for gæster og er ansvarlige for at håndtere 

forespørgsler og bekymringer. Dette indebærer blandt andet anmodninger om yderligere tjenester 

eller faciliteter under deres ophold på skibet, såsom ekstra håndklæder, roomservice eller 

vedligeholdelses problemer. (Ibid, 2022, linje 50-55) 

 

Afdelingen for unge- og børneaktiviteter på et krydstogtskib er ansvarlig for at tilbyde underholdning 

til børne segmentet, samt børnepasning. Denne afdeling er ansvarlig for at skabe et sjovt og trygt 

miljø for børn og unge og for at sikre, at deres behov bliver opfyldt under krydstogtet. Dette kan 

omfatte spil, sport og andre aktiviteter, der er skræddersyet til unge passagerers interesser og behov 

(Sethuraman, 2021, linje 24-26). 

 

Land guide afdelingen på et krydstogtskib er ansvarlig for at organisere og koordinere 

seværdighedsture og aktiviteter for passagerer under deres ophold i de gældende havnebyer. Denne 

afdeling spiller en nøglerolle i at forme passagerernes oplevelse, mens de er på land og i at hjælpe 

med, at gøre deres tid i havn så behagelig og mindeværdig som muligt. Udflugtsafdelingen er 

ansvarlig for at organisere og koordinere en række ture og aktiviteter for passagerer i deres tid i 

havnebyen. Dette kan omfatte guidede ture, sightseeing, kulturelle oplevelser og andre typer udflugter 

(Revfine, 2022, linje 24-26). 

 

Underholdningsafdelingen på et krydstogtskib er ansvarlig for at tilbyde en række 

underholdningsmuligheder for passagerer, herunder sceneshows, kasino og andre aktiviteter. Denne 

afdeling spiller en nøglerolle i at skabe en livlig og fornøjelig atmosfære på skibet og i at hjælpe med 

at gøre krydstogts oplevelsen mindeværdig og sjov for passagererne. Underholdningsafdelingen er 

ansvarlig for at organisere og koordinere sceneshows og andre live-optrædener, herunder ansættelse 

af optrædende. Yderligere har mange krydstogtskibe kasinoer om bord og underholdningsafdelingen 

kan være ansvarlig for at administrere dette, herunder ansættelse af personale, styring af spil og 

håndhævelse af regler og forskrifter (Ibid, 2022, linje 15-21). 

  

Spa-afdelingen på et krydstogtskib er ansvarlig for at levere en række personlig pleje og wellness 

tjenester til passagerne. Denne afdeling spiller en nøglerolle i at hjælpe passagerer med at slappe af 
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under deres tid på skibet og levere tjenester af høj kvalitet, der bidrager til den overordnede oplevelse 

af krydstogtet. Spa-afdelingen kan tilbyde en række ydelser, såsom massage, ansigtsbehandlinger, 

manicure, pedicure o.l. De kan også tilbyde wellness tjenester, såsom yoga- og meditationskurser 

(Sethuraman, 2021, linje 30-35). 

  

Mad og drikkevarer afdelingen på et krydstogtskib er ansvarlig for alle aspekter af mad og drikke 

service på skibet, herunder restauranter, kabysser, kokke, stewarder og barer. Denne afdeling spiller 

en central rolle i passagerernes madoplevelse. Passagerne tilfredshed med maden og servicen kan 

have en væsentlig indflydelse på den samlede nydelse af krydstogtet. Afdelingen har ansvaret for at 

styre de forskellige restauranter og kabysser på skibet, herunder planlægning af menuer, bestilling af 

forsyninger og at alt kører som det skal uden problemer (Revfine, 2022, linje 37-41). 

 

4.5.2 ANT Krydstogtindustrien  

Følgende afsnit er skrevet ud fra artiklen “Exploring cruise experience through actor-networks of the 

cruise ship environment” af Markus Ahola, Heini Salovori og Miika Lehtonen. 

Den omfattende forståelse af skibet som et socioteknisk system har vundet forskningsinteresse i de 

senere år, da samspillet mellem mennesker og deres miljø er afgørende for designprocessen (Ahola, 

Salovori, Lehtonen, 2015, s. 1). Der har dog været begrænset forskning i interaktionen mellem 

mennesker og krydstogtskibe på trods af fritidsindustriens betydelige værdi og ønsket om at 

maksimere passager oplevelsen. Denne undersøgelse har til formål at udfylde dette hul, ved at 

anvende ANT til at undersøge krydstogt oplevelsen og forstå hvordan den er skabt af både humane 

og non-humane aktører (Ibid, s. 2 linje 14). 

  

I forbindelse med denne undersøgelse er ANT brugt til at forstå relationerne og interaktionerne 

mellem de forskellige aktører, der er involveret i krydstogt oplevelsen, herunder passagererne, 

besætningen, selve skibet, destinationerne og faciliteter og tjenester ombord (Ibid, s. 6). 

 

Krydstogts oplevelsen er defineret som et tilbud, der kombinerer håndgribelige og immaterielle 

egenskaber og er skabt af forbrugeren og medarbejderen for at skabe en behagelig, meningsfuld og 
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mindeværdig oplevelse. Det er et prototypisk oplevelsesprodukt der kan ses som et flydende resort 

hotel og sightseeing fartøj, som indeholder en kombination af forskellige faciliteter. Herunder 

restauranter, natklub, indkøbscenter, underholdning, aktiviteter osv (Ibid, s. 2 linje 20). 

 

For at undersøge og forstå krydstogt oplevelsen bruger undersøgelsen semistrukturerede interviews 

med krydstogtpassagerer og branchefolk, samt observationer af miljøet ombord. Disse tyder på, at 

krydstogts oplevelsen er formet af både af forskellige egenskaber og at samspillet mellem disse 

egenskaber og passagerernes individuelle karakteristika og adfærd, påvirker den samlede oplevelse. 

Forskningen identificerer også flere nøgletemaer, der dukkede op fra dataene, herunder betydningen 

af miljøet ombord, teknologiens og innovationens rolle, destinationens indflydelse og besætningens 

og andre passagerers indflydelse (Ibid, s. 3 linje 61). 

  

Passagererne er identificeret som centrale aktører i krydstogt oplevelsen, da deres adfærd, 

præferencer og forventninger former den samlede oplevelse. Besætningen, inklusive skibets 

personale og besætningsmedlemmer, spiller også en væsentlig rolle i krydstogt oplevelsen, da de 

interagerer med passagererne og leverer forskellige faciliteter og tjenester (Ibid, s. 3 linje 45). Selve 

skibet er også identificeret som aktør, da dets design, layout og funktioner påvirker miljøet ombord 

og passagerernes oplevelse. De destinationer krydstogtskibet besøger betragtes også som aktører, da 

de danner baggrunden for passagerernes oplevelser og påvirker deres generelle tilfredshed. Endelig 

identificeres faciliteterne og tjenesterne ombord som aktører, da de bidrager til passagerernes samlede 

oplevelse og derfor også påvirker deres tilfredshed (Ibid, s. 3). 

  

Forskningen bidrager til forståelsen af krydstogts oplevelsen som et socioteknisk system. Ved at 

overveje sammenkoblingen og relationerne mellem humane og ikke-humane aktører, kan operatører 

bedre forstå og adressere deres passagerers behov og præferencer og dermed skabe bedre 

brugertilpassede oplevelser, der opleves mere personlige og mindeværdige for passagerne. Dette 

inkluderer forståelsen af betydningen af miljøet ombord, teknologiens og innovationens rolle, 

destinationens indflydelse og besætningen og andre passagerers indflydelse på den samlede oplevelse 

(Ibid, s. 8 linje 13). 
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4.6 Langdon Winner 

Kritik af den traditionelle socialkonstruktivistiske forståelse af teknologi 

Dette afsnit indeholder en redegørelse af teksten “Har artefakter politisk karakter?” af Langdon 

Winner.  

Ifølge Langdon Winner er det vi kalder teknologier måder at ordne verden på. Overordnet omhandler 

dette alle hverdagslivets tekniske anordninger og systemer, som gør det muligt at ordne menneskelig 

aktivitet. Hertil beskriver han, at vi bevidst eller ubevidst, samt velovervejet eller vilkårligt, ordner et 

samfunds strukturer med teknologier, som dermed har indflydelse på, hvordan mennesker i det 

gældende samfund handler på. Ifølge Winner, er menneskene der indgår i denne proces, hvor 

strukturerede beslutninger træffes, situeret forskelligt og indeholder ulige grader af magt, samt ulige 

niveauer af bevidsthed. Teknologiske innovationer etablerer på den måde en ramme for 

samfundsmæssig orden. Det der afgør, hvad der deler eller forener mennesker i samfundet, afhænger 

på den måde ikke kun af de egentlige politiske institutioner og praksisser, men også af disse 

teknologiske innovationer (Winner, 2008, s. 352).  

I teksten“Har artefakter en politisk karakter?”, kritiserer Winner den traditionelle 

socialkonstruktivistiske forståelse af teknologi. Han beskriver i teksten at vi har en tendens til at tænke 

på teknologier som neutrale værktøjer (Ibid. s. 349). I udarbejdelsen af nye teknologier, tænker vi 

ikke over hvorvidt den kunne være blevet designet med henblik på at producerer konsekvenser der 

“går forud for alle de formål, den hævdes af skulle anvendes til” (Ibid, s. 350). Winner beskriver, at 

hvis vi ikke tager højde for kategorier indenfor politisk og moralsk karakter, der omhandler den 

mening, som teknologiens design har, vil vi være blinde overfor vigtige og afgørende forhold. I den 

forbindelse diskuterer han i teksten begreberne “intenderede” og “uintenderede” konsekvenser ved 

teknologis anvendelse. Han mener, at tekniske udviklingsprocesser der i særlig grad er præget af 

social interesse, ofte både vil resultere i gode gennembrud, men også tilbageslag. Dette mener han 

kommer af en designproces præget af favorisering af bestemte sociale interesser, hvilket betyder at 

nogle personer nødvendigvis får bedre vilkår end andre (Ibid, s. 350). 
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5. Produktudvikling 

5.1 Produktorienteret designrationale   

 

Baggrund for designproces 

Dette afsnit omhandler designprocessen af den designløsning, som i projektet er benyttet som middel 

til metoden Research Through Design. Designløsningen er udviklet på baggrund af data vedrørende 

passager segmentet i krydstogtturismen, samt hvad der konstituerer en god krydstogt oplevelse for 

passageren. Denne kvantitative data ses i empiri afsnit. Designløsningen er altså udviklet med henblik 

på at optimere oplevelsen i krydstogtindustrien - en kategori vi på nuværende tidspunkt antager, at 

DFDS Oslo færgen også indgår under, med det argument at DFDS sælger Oslo færgen som en mini 

cruise oplevelse (DFDS, Bookingside, 2022). I udarbejdelsen af denne designløsning analyseres 

derfor også problematikkerne ombord på DFDS Oslo færgen forud for feltundersøgelser, med afsæt 

i data fra TripAdvisor anmeldelser og kvalitativt interview med Kim Fuglsang, Head of Onboard 

Sales hos DFDS Danmark og Norge. Kvalitative data ses i empiri afsnit. Designløsningen er udviklet 

som prototype på en løsning af de problematikker, som foranalysen af DFDS Oslo færgen peger på. 

Designløsningen er dog også, og endda i højere grad, udviklet med det formål, at opnå ny viden 

vedrørende problematikkerne i krydstogtindustrien.  

Formålet med designløsningen er at forbedre passagerernes oplevelse i krydstogtturismen. Derfor er 

det vigtigt at forstå, hvilket passager segment vi arbejder med. Data viser, at vi i dag ser en tendens 

til et yngre passager segment. Desuden består en stor del af passagerne ombord på verdens 

krydstogtskibe af familiemedlemmer. Hertil viser statistik, at det der skaber den gode oplevelse for 

passagererne, er et dejligt sted at bo, samt mange muligheder for aktiviteter og underholdning under 

hele turen.  

TripAdvisor anmeldelser af tidligere passagerer vedrørende oplevelsen på DFDS Oslo færgen består 

af i alt otte anmeldelser. Overordnet omhandler de problematikker, som passagererne oplever i 

modstrid til deres forventninger ombord på DFDS Oslo færgen; kedelig mad, gode men beskidte 

omgivelser, dårlig service, fejltagelser vedrørende restaurant booking, samt nær umulig kontakt til 
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DFDS. Dette passer godt sammen med nogle af de forventninger nævnt i empiriafsnittet, som verdens 

krydstogtpassagerer har til oplevelsen på et krydstogt. Yderligere fortæller Head of Onboard Sale, 

Kim Fuglsang, at DFDS Oslo færgen i dag oplever mere impulsive passagerer:    

“(...) Tingene er blevet meget mere short lead folk er meget mere impulsive og tage her og 

nu beslutninger, og det stiller krav til os, som udbyder i hele planlægningsfasen.”  

(Kim Fuglsang, DFDS, bilag 3) 

Dette betyder større krav til DFDS som udbyder, i hele planlægningsfasen af oplevelsen på Oslo 

færgen. Kim Fuglsang fortæller, at de oplever en kraftig stigning af passagerer der forbereder sig 

inden turen: 

“Det der med at man skal forberede sig inden man tager afsted, er noget vi har set en 

kraftig stigning på, som i øvrigt er underbygget af nogle undersøgelser i branchen. Når folk 

rejser ud med en transportform, så forbereder de sig, dvs. er der en eller anden app eller en 

anden form for informationskilde, så går mere end 50 procent ind og kigger og forholder 

sig, det gælder for vores vedkommende, både taxfree, underholdning, arrangementer musik 

og hvad der nu måtte være.”  

(Kim Fuglsang, DFDS, bilag 3) 

Kim Fuglsang fortæller, at de i dag har et system ved navn Skala. Et system baseret på skærme i 

terminalen og ombord, med det formål at nudge passagerne i bestemte retninger og dermed tilpasse 

oplevelsen ombord. Dette giver DFDS mulighed for at imødekomme bl.a. flaskehalse og andre 

problematikker.  

“(...) Vi har et system der hedder Skala kan jeg lige nævne, som egentlig er baseret på 

skærme i terminalen og ombord, som vi har opgraderet og har større ambitioner for. Dette 

er jo ikke en app, men en zoneopdelt skærmløsning ombord, hvor vi netop også kan nudge 

folk med hvad der sker, og hvor skibet simpelthen kan gå ind og justere i forhold til 

passager mæssigt. Nogle Gange passer det vi regner med at der kommer til at være ombord 

ikke, i disse tilfælde kan vi med SKALA faktisk tilpasse det vi laver ombord. Det har lidt at 

gøre med det her at allokere ressourcer, men det vi har meget fokus på er at have processen 

beskrevet, så vi kan sige "okay vi tager en plan B" for at imødekomme mulige flaskehalse 
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(...)”  

(Kim Fuglsang, DFDS, bilag 3) 

Ifølge Kim Fuglsangs udtalelser, ses der altså et behov hos passagerne, for muligheden for 

forberedelse af oplevelsen inden afgang.  

Overordnet for krydstogtindustrien omhandler passager segmentet altså yngre familier. Hertil er det 

tydeligt, at passagerernes behov og forventninger til oplevelsen generelt i krydstogtindustrien og på 

DFDS Oslo færgen, omhandler det samme. Herunder god underholdning og aktiviteter, samt god 

kommunikation ift. service, restaurant booking og kontakt til udbyderen af oplevelsen. En app har et 

format, der passer godt ind i den kontekst. Yderligere har mennesker i dag altid deres telefon på sig, 

specielt i det yngre segment. En app har et format, der møder passagerernes behov, da den giver 

passagererne mulighed for konstant overblik og forberedelse vedrørende aktiviteter ombord på 

færgen. Samtidig vil en app give DFDS som udbyder, bedre forudsætninger og muligheder for at 

planlægge ud fra den data passagerne giver appen. Dette vil resultere i et bedre flow og optimering 

af de problematikker som tidligere gæster på DFDS Oslo færgen peger på i TripAdvisor 

anmeldelserne. Herunder servicen, restaurant bookinger og muligheden for bedre kommunikation 

mellem passagerer og DFDS.  

Desuden giver appen mulighed for at nudge passagerne, et fænomen der benyttes i sammenhænge, 

hvor målet er at styre eller påvirke mennesker i en bestemt retning. For DFDS ville nudging benyttes 

med det formål at optimere rejsen for passagerne. Ved at påvirke passagerne til at benytte app'en og 

inde i den vælge de forskellige aktiviteter og faciliteter de har tænkt sig at benytte under rejsen, får 

DFDS et overblik over hvordan de skal fordele ressourcer på turen. Dette kan være med til at optimere 

turen får passagererne, da det giver mulighed for at undgå f.eks. flaskehalse. Ved brug af nudging i 

appen, er det vigtigt at overveje hvordan indholdet frames, samt have priming i tankerne, den såkaldte 

mere-measurement effect. Desuden kan nudging benyttes som en gennemsigtig metode, hvor DFDS 

kan styre passagerne i bestemte retninger, men med henblik på at give dem følelsen af det frie valg. 

Formålet med nudging er at gøre livet enklere, sikrere og lettere for mennesker at navigere og dette 

kan gøres gennem appen (Thaler, Sunstein, 2009. s. 23).  

I designudviklingen af appen er priming, mere-measurement effect, hovedformålet med 

designløsningen. Passagerne bliver igennem appen spurgt, hvad de har tænkt sig at gøre ombord på 

færgen, hvilket gør at der er større sandsynlighed for at de handler overens med deres svar. Yderligere 



Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 31 

er der tænkt over framing i appens design, med fokus på farver og formuleringer, hvilket har stor 

betydning for udfaldet af brugerens valg. Derudover er følgende nudging-teknikker tænkt ind i 

designprocessen: 

1. Forenkling → fremme anvendelsen 

- Samme få nuancer af blå farver, der passer til DFDS  

- Færrest mulige funktioner 

- Enkelt overblik over alle aktiviteter 

 

2. Brug af sociale normer → understrege hvad andre gør 

- Anmeldelser af appen i appen 

  

3. Stigninger i lethed og bekvemmelighed 

- Appen bidrager med en lethed og bekvemmelighed til rejsen, ved at give passagerne 

et overskueligt overblik og vigtige informationer, samt mulighed for kontakt til DFDS, 

samlet på et sted.   

 

4. Påmindelser → f.eks. via e-mail eller sms 

- Appen kan benyttes til at påminde passagerne, eksempelvis om restaurant 

reservationer eller lignende → brugeren har et overblik over vedrørende plan af 

aktiviteter i løbet af rejsen, i appen 

- Kan være vigtig i optimeringen af et godt flow ombord, der sikre passagernes gode 

oplevelse. 

 

En designløsning der forbedrer oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen, skal altså indeholde 

muligheden for at passagerne kan forberede sig inden turen. Dette giver samtidig DFDS som udbyder, 

muligheden for at planlægge turen, så den er tilpasset passagernes forventninger og behov. Hertil skal 

app'en hjælpe med at optimere servicen, restaurant bookinger og give bedre mulighed for passagerer 

at komme i kontakt med DFDS. 

I produktudviklingen af denne designløsning, er der udarbejdet et storyboard til visualiseringen af 

app'en som den ser ud og skal anvendes. Derudover tages der højde for 6 designprincipper, med det 
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formål at udvikle et produkt, der vil lykkedes praksis. 

  

Storyboard  

I dette projekt er storyboard teknikken fra SPRINT benyttet til at visualisere appen som den ser ud 

og skal anvendes. Teknikken påbegyndes ved trin 3, hvor brugerrejsen for appen beskrives.     

 

Trin 3 Brugerrejsen 

Brugerrejsen for appen, beskriver hvordan app'en er tiltænkt i praksis, fra brugeren får den i hånden 

og til endemålet for designløsningens formål. 

 

 

Trin 

4 

Prototype 

Prototypen er udviklet ud fra den data, der er tilegnet fra TripAdvisor anmeldelser og kvalitativt 

interview. Formålet med app'en og dens elementer er, at udvikle en designløsning der kan forbedre 

oplevelsen for passagerne ombord på DFDS Oslo færgen. Hertil peger TripAdvisor anmeldelser på 

behov for optimering af servicen, bookingsystemet i restauranter og kommunikationen til DFDS. 

Desuden beskriver Onboard Sales Manager, Kim Fuglsang, at det er en fordel for DFDS som udbyder 

at kende passagerernes behov på forhånd. Dette gør det nemmere at brugertilpasse oplevelsen, og 

dermed skabe den bedste oplevelse. Feedback fra passagerne, mener Kim Fuglsang også kan være en 

hjælp i optimeringen af oplevelsen. For at imødekomme dette, er følgende elementer tænkt ind i 

appen. Se bilag 12, for fuld guide og visualisering af prototype. 

 

1) Forside  

- Login og sign up  

- Positive anmeldelser af appen fra tidligere passagerer 

2) Sign up side 

- Oprette profil  
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3) Fuldt overblik over alle aktiviteter ombord 

- Mulighed for at klikke sig ind på den enkelte aktivitet 

- Beskrivelse af aktivitet 

- Booking af aktivitet 

4) Profil side 

- Overblik over hvilke aktiviteter man vil/har deltaget i 

- Oplysninger vedrørende vedkommendes billet 

- QR-koden til billetten 

5) Side med kontakt og feedback til DFDS 

- Kontaktformular til DFDS 

- Mulighed for at indsende feedback til DFDS 

 

6) View controller - kun til DFDS som udbyder 

- Viser aktiviteterne på færgen, samt hvor mange kunder der deltager i de 

enkelte aktiviteter 

 

7) DFDS logo på hver side 

- Stort og tydeligt DFDS logo på hver side, der giver brugeren mulighed for 

altid at vende tilbage til det fulde overblik over aktiviteter 

 

 

Trin 5 Test 

I dette projekt er prototypen udviklet som noget af det første, dette med henblik på at kunne teste den 

på feltundersøgelsen ombord på DFDS Oslo færgen. Som tidligere beskrevet er formålet med app'en 

derfor i højere grad, et middel til research through design end et endegyldig løsningsforslag. Appen 

er derfor testet på forskellige relevante testpersoner på DFDS Oslo færgen, med henblik på at opnå 

ny viden vedrørende problematikkerne og oplevelsen ombord på færgen. Prototypen er testet på 

forskellige interviewpersoner, herunder både passagerer og medarbejdere på færgen. Test processen 

foregik på den måde, at testpersoner blev forklaret idéen og tankerne bag appen, hvoraf feedback blev 

noteret (Kvalitative interviews, bilag). 
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Designprincipper 

Et kreativt design indebærer seks designprincipper, som alle er taget højde for i udarbejdelsen af 

app'en i dette projekt: 

  

1. Visibility (Synlighed) 

- I forvejen modtager alle passagerer en mail med bekræftelse af booking, samt booking 

nummer. Her er det oplagt at vedhæfte QR-kode til appen, samt en tydelig og attraktiv 

beskrivelse af fordelene ved benyttelse af den. Dette er med til at nudge flere 

passagerer til at benytte appen.   

- Desuden er dette princip også tænkt ind i selve designet af appen, hvor de forskellige 

delelementer er tydeligt synliggjort, så de er forståelige og lette at navigere i.      

 

2. Feedback 

- En tydelig positiv feedback af appen fra tidligere passagerer, vil gøre det attraktivt for 

nye passagerer at benytte den. Dette er derfor inkorporeret tydeligt, så brugeren ser 

det som det første i interaktion med app’en. 

- Desuden er også dette element inkorporeret i beskrivelsen af app'en, i booking 

bekræftelsesmailen, som alle passagerer modtager inden afgang.  

 

3. Constraints (Begrænsninger) 

- I layoutet af appen, er der desuden tænkt over et enkelt udtryk, med så få 

interaktionsmuligheder som muligt, med formålet af guide brugeren til den relevante 

næste handling. Forsiden byder på positive anmeldelser af appen. Herefter en side til 

login. Herefter er appen opdelt i et overblik over mulige aktiviteter ombord på færgen. 

Her er det muligt at klikke sig ind på de enkelte aktiviteter, læse en beskrivelse og 

booke eller se tidspunkter for aktivitet (afhængigt af aktiviteten).  

 

4. Mapping 

- Appens layout er desuden udviklet med fokus på en letforståelig og automatisk 

forståelse af elementerne. Det enkle udtryk og opstillingen/placeringen af de 

forskellige elementer, er designet med klare overvejelser om en naturlig forståelse af 
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benyttelsen. Der behøves ikke en forklaring til at du eksempelvis skal klikke på de 

enkelte aktiviteter, da placeringen af dem i en lang række efter hinanden, indikerer en 

usagt mulighed for at klikke sig ind på den enkelte aktivitet for mere information.  

 

5. Konsistens 

- Appens layout er designet med udgangspunkt i ensartede elementer, med grundsten i 

bl.a DFDS farver. Denne ensartethed er med til at gøre oplevelsen mere overskuelig 

og dermed appen nemmere at bruge.  

 

6. Affordance 

- Vigtigt i udarbejdelsen af et design, er dets affordance. Det mest essentielle for et godt 

design, er at det er så brugervenligt som muligt, så brugeren uden en manual, forstår 

hvordan produktet skal bruges. For at opnå dette, er der bl.a. nøje tænkt over 

enkeltheden, placering af elementer og forskellige ikoner, der tydeligt indikerer en 

nem og brugervenlig navigering i appen.    

  

5.2 Analyse af produkt   

App'en blev udviklet i startfasen af dette projekt og testet ombord på DFDS Oslo færgen under 

feltundersøgelsen. Hertil modtog vi feedback vedrørende ideen omkring app'en, fra forskellige 

testpersoner, herunder både passagerer og personale, som led i metoden Research Through Design. 

Denne feedback gav ny viden vedrørende problematikkerne ombord på DFDS Oslo færgen, som 

bidrog til startskuddet på en ANT-analyse af Oslo færgens aktører og netværk. Kvalitative interviews 

gav et nyt billede af realiteten af problematikkerne ombord.  

 

I foranalysen af oplevelsen på et krydstogtskib, var det tydeligt at passagerernes behov for en god 

oplevelse inkluderede et godt sted at bo, samt muligheden for gode aktiviteter og underholdning. Test 

og analyse af prototypen ombord på DFDS Oslo færgen, viser dog et andet billede. Et yngre par 

beskrev bl.a. at de ikke havde nogle store forventninger til turen, men at det også var rart bare at tage 

turen som den kom: 

 



Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 36 

“Q9: Kunne i have tænkt jer, at have haft et bedre overblik over mulighederne, inden i tog 

afsted?” 

“A9: Altså ikke nødvendigvis, egentlig har det også været rart bare at tage afsted. Vi ville 

gerne have en afslappet tur, og så tager vi det bare som det kommer.”  

(Ungt dansk par, bilag 5) 

 

Parrets formål med turen var at slappe af og tage turen som den kom. En indgangsvinkel til turen, 

som de ikke var alene om. Også et ældre par beskrev turen, som en afslappet ferieform, uden for 

mange aktiviteter: 

 

“Q3: Hvad var jeres forventninger til den her tur?” 

“A3: Som det plejer, afslapning, god mad og en tur i Oslo hvor vi rigtig gerne vil ud og se noget.” 

“ Q4: er den største del af oplevelse det at være på båden eller turen i Oslo?” 

“A4: Begge dele, det med båden det er den her afslapning” 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

 

Også et norsk forældrepar med deres baby, pegede på at afslapningselementet havde størst betydning 

for dem på turen: 

 

“Q7: Hvad lavede i på turen herover?” 

“A7: Vi spiste og drak, det var mest bare for at hygge sig og slappe af.” 

“Q8: Var det mest for at tage turen med Oslobåden eller for at opleve København i tog afsted?” 

“A8: Jeg elsker jo København som by, så også lidt for at se ting i København by, men mest for at 

slappe af og have en behagelig rejse, istedet for at tage bil eller fly.”  

(Ungt norsk par med baby, bilag 6) 

 

Tre par fra forskellige segmenter, både unge, forældre og ældre, peger altså på, at 

afslapningselementet i virkeligheden er formålet og det vigtigste ved turen. Det er altså ikke 

udnyttelsen af en masse forskellige aktiviteter, der er det største behov. Desuden beskriver de 

forskellige kvalitative interviews, at de er tilfredse med oplevelsen, sammenlignet med deres 

forventninger og behov: 
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“A10: Jeg vidste ikke engang hvad jeg skulle forvente af båden, så jeg tog det som det kom 

egentligt. Jeg er ret overrasket over hvor flot her er, her er en rigtig titanic vibe når man træder 

ind.”  

(Ungt dansk par, bilag 5) 

 

“A24: VI synes ikke de behøver lave særlig meget om, vi er tilfredse. Vi får det vi forventer.” 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

 

“A9: Ja egentlig for vi havde ingen forventninger, men turen har været vældig smidig og her er rent 

og pænt og god service så ja.” 

(Ungt norsk par med baby, bilag 6) 

 

Desuden lød passagernes feedback på appen overordnet på, at en sådan app ikke lød meget nødvendig 

- hvilket også giver mening, i tråd med appens formål om at booke aktiviteter på forhånd, hvis det 

ikke er aktiviteter som er passagerne behov. Dog peger flere interviewpersoner på, at en sådan app 

kunne have gavn vedrørende restaurant reservationer - specielt i højtiderne, hvor der er pres på 

bookingerne. Dette kunne bl.a. et ungt par se fordele ved: 

 

“A11: Det lyder da smart med sådan en app der. Men, ja. Jeg ved ikke om jeg ville have brugt det, 

må jeg indrømme. Tror måske stadig hellere jeg bare ville tage det som det kommer.” 

 

“Q12: Har i booket nogle aktiviteter, restaurant reservationer osv. på på forhånd?” 

“A12: Næ, det har vi faktisk ikke. Skulle man have gjort det?” 

 

“Q13: Forestil jer der var mange mennesker ombord - flere end der er i dag. Ville i så gerne have 

booket på forhånd?” 

“A13: Ja, det kunne da godt være det havde været smart.” 

(Ungt dansk par, bilag 5) 

 

Et ældre par peger også på, at hvis en sådan app skulle have gavn, ville det være omkring restaurant 

reservationer i højtiderne, da det er er her de som passagerer oplever den største problematik: 
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“Q21: Ville i bruge en sådan app, næste gang i skulle ombord på Oslo færgen?” 

“A21: Altså - hvis det kunne gavne restaurant reservations situation. Så JA.” 

 

“Q22: Ville i også benytte den til at booke andre aktiviteter?” 

“Q22: Altså som sagt, så er det ikke rigtig aktiviteterne vi er kommet for. Hvis nu det var til 

børnene, så måske. Men ved ikke om vi ligefrem ville booke?” 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

Også Brian Blix Jacobsen, Commerial Head hos DFDS, er skeptisk overfor appen. Han fortæller at 

der i virkeligheden ikke foregår mange aktiviteter ombord på færgen og appen derfor ikke giver 

mening i den sammenhæng. Samtidig beskriver han, ligesom det ældre par, at hvis appen skulle have 

en positiv indvirkning, skulle det være vedrørende logistikken i restaurant reservationer i højsæsonen. 

Det er her DFDS oplever de største problematikker ombord på færgen (Brian Blixt Jacobsen, bilag 

2).   

 

De kvalitative interviews peger altså på én klar problematik, som både passagerne oplever ombord 

og som DFDS også er klar over. Dette omhandler logistikken i restauranterne i højsæsonerne, hvor 

børnefamilier er det største segment på passagerlisten. Det ældre par beskriver, ligesom Brian, at 

oplevelsen på Oslo færgen, er en helt anden i højsæsonen. De tager ofte færgen, både alene uden for 

højsæsonen, men også med hele familien i højsæsonen: 

 

“Q6: Oplever i der er tidspunkter hvor det er mere stressende her på båden end andre?” 

“A6: Jeg skulle hilse og sige vinterferien, her er der meget transportrejse. Uge 7 og 8 det er et 

mareridt.” 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

 

“Q8: Hvad er nogle af de problematikker i oplever?” 

“A8: amen altså, her er for mange mennesker” 

“A9: Det er svært at finde et sted at sidde. Vi har normalt hele familien med her, så vi skal finde 

plads til 9 mand, og det er jo ikke det nemmeste.” 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 
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Efter feltundersøgelser og test af prototypen, er der altså én tydelig problematik ombord på DFDS 

Oslo færgen, som ikke var lige så tydelig ved foranalysen. Denne erfaring tager derfor stor del i 

argumentationen for vigtigheden af STS-dimensionen i sociologiske analyser. For forståelsen af, i 

dette tilfælde problematikkerne i et netværk, er det vigtigt at tage højde for alle aktørerne og 

identificere forholdet mellem samfund, teknologi og mennesker i det gældende netværk. Hvad 

statistik vedrørende behov for en god oplevelse på et krydstogtsskib, samt TripAdvisor anmeldelser 

fortalte, viste sig ikke at være hele sandheden vedrørende behov og problematikkerne ombord på 

DFDS Oslo færgen. Dette viser vigtigheden i en dybere forståelse af et områdes aktør-netværk, da 

alle elementer i feltet er vigtige for den fulde sandhed - i dette tilfælde vedrørende problematikkerne 

ombord på færgen.  

 

 

6. ANT-analyse   

6.1 Analyse af ANT-undersøgelse af Krydstogtindustrien som fænomen 

I dette afsnit vil vi analysere empirien fra empiri afsnit 4.5, der tager udgangspunkt i ANT analyser 

fra artiklerne “Cruise Industry Jobs: An Overview of All Cruise Ship Positions” og “Exploring cruise 

experience through actor-networks of the cruise ship environment”. Analysen skal give læseren et 

indblik i hvordan netværket ombord på et krydstogtskib fungerer, så det i den komparative analyse 

kan sammenlignes med ANT analysen på DFDS Oslo Færgen. 

 

Passagerer 

Passagerne ombord på krydstogtet betragtes som centrale humane aktører i ANT-analysen, da deres 

adfærd, præferencer og forventninger former den samlede oplevelse og dermed også hvordan de 

andre humane og non-humane aktører i netværket agerer. Dette skyldes at forskellige segmenter af 

passagerer, har forskellige præferencer for hvad der definerer en god oplevelse for dem. Dette 

resulterer i at de andre aktører ombord på krydstogtet skal tilrettelægge deres arbejde, så det passer 

til det gældende passagersegment. Forskerne indsamler data om passagererne gennem 

semistrukturerede interviews og observationer for at forstå deres oplevelser og opfattelser og dermed 
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forbedre oplevelsen som en helhed.  

Målgruppen for krydstogtet defineres altså ud fra hvilke passagerer, der stiger ombord (Empiri, 4.5.2, 

ANT krydstogtindustrien).    

 

I 2017 rejste 78 procent af krydstogts rejsende er parforhold, hvorpå 32 procent rejste med deres børn, 

22 procent af de rejsende var vennegrupper og 17 procent rejste med andre familiemedlemmer. Med 

disse data, ser vi også, at et overblik over hvilke elementer af oplevelsen de ovenstående segmenteret 

kunder har højest forventning til samt hvilke der benyttes. Her tyder det på, at passagerne har 

nogenlunde samme grad af forventninger til alle elementer af oplevelsen på krydstogtskibet. Længere 

krydstogt ture har sjældent mennesker under 50 år som passagerer. Dette skyldes at turen i sig selv er 

så lang, at folk der ikke er pensionister, sjældent har tiden til at kunne begive sig ud på sådan en rejse. 

På denne måde sker der en translation for besætningen servicer, så de tilrettelægges for at skabe 

definitionen af en “krydstogts oplevelse” for passagerne (Empiri, 4.3.1, kvantitativt data 

krydstogtindustrien).  

  

Besætning 

Krydstogtskibes personale og besætningsmedlemmer fungerer som humane aktører, der interagerer 

med passagererne ombord og leverer forskellige faciliteter og tjenester. De spiller en væsentlig rolle 

i samspillet med alle aktørerne i netværket på krydstogtskibet, for at opretholde og sikre en god 

oplevelse ombord. Besætningens rolle består i at løse problematikker for den enkelte kunde, samt at 

servicere dem, ud fra de gældende behov (Empiri, 4.5.1, Aktører). Yderligere sørger besætningen for 

rengøringen ombord, både på dækket og i kahytterne - en del af aktørnetværket, der sikrer at 

passagerne ikke får oplevelsen af stress og rod. Besætningen sørger yderligere for tilberedning og 

servering af mad og drikkelse, til en vis standard for passagerne. Endnu en vigtig del i aktørnetværket, 

da dette madoplevelsen har en stor betydning for den samlede oplevelse af rejsen (Empiri, 4.5.1, 

Aktører). Besætningen fungerer samtidig som aktører der opretholder alle faciliteter og tjenester 

ombord, så de kan benyttes af kunderne. Et eksempel herpå kan omhandle et kasino, som ikke kan 

fungere uden humane aktører til at faciliterer de lige så vigtige non-humane aktører, i form af 

kasinoets forskellige elementer.  

 

Faciliteter og tjenester ombord 
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Faciliteterne og tjenester ombord på et krydstogtskib, såsom restauranter, underholdning og 

shopping, bidrager til passagerernes samlede oplevelse og har derfor stor betydning for deres 

tilfredshed. Statistik viser, at passagererne ombord på krydstogtskibe benytter mange aktiviteter og 

underholdning i løbet af rejsen. Herunder spillemaskiner, kasino, pool og jacuzzi, shopping og 

musical og stand-up. Yderligere ses det, at det ikke er ekstravagante restaurantoplevelser der er i 

højsædet på rejsen (Empiri, 4.3.1, kvantitativt data krydstogtindustrien). Faciliteterne og tjenesterne 

fungerer som non-humane aktører i det fulde netværk, opretholdt af besætningen som human aktører, 

som passagerne derved kan benytte sig af i løbet af hele rejsen. I samspil med besætningen som 

human aktører, spiller disse faciliteter som non humane aktører, en stor rolle i skabelsen af en livlig 

og fornøjelig atmosfære ombord på skibet, samt i at sikre en mindeværdig og sjov oplevelse for 

passagererne (Empiri, 4.5.1, Aktører). 

  

Skibet 

Det fysiske fartøj betragtes også som en aktør i netværket, da dets design, layout og funktioner 

påvirker miljøet ombord og dermed passagerernes fulde eksklusive oplevelse. Det er vigtigt at skibets 

renlighed vedligeholdes, så passagerernes oplevelse ikke ændrer sig med værre forhold i løbet af 

rejsen (Empiri, 4.5.2, ANT krydstogtindustrien). Yderligere spiller skibet som aktør også en rolle i 

forhold til skibets tilgængelighed. For at sikre den gode oplevelse, er det vigtig at skibet tager hensyn 

til alle segmenter ombord på skibet, samt tilhørende nødvendige behov. Eksempelvis forhold der 

sikre en god oplevelse for ældre mennesker med gangbesvær, samt folk i kørestol (Empiri,4.5.1, 

Aktører). 

  

Destinationer 

De destinationer, krydstogtskibet besøger, betragtes også som aktører, da de danner baggrunden for 

passagerernes oplevelser og påvirker deres generelle tilfredshed. Ved denne afdeling sker der en 

translation i de menneskelige aktører, både passagerene og besætningen. Passagererne skal nu væk 

fra det tidligere netværk, altså krydstogtets netværk, for at opleve destinationen. Destinationen er en 

hovedpart af netværket, da det ligger på baggrund for hele rejsen. De andre menneskelige aktører, 

altså besætningen former passagerernes oplevelse, mens de er på land, og i at hjælpe med at gøre 

deres tid i havnen så behagelig og mindeværdig som muligt. Det gør de via guidede ture, sightseeing, 

kulturelle oplevelser og andre typer udflugter. Altså, destinationen er en ligeså vigtig del af netværket, 

selvom det ikke er en sammenhængende del af krydstogtet (Empiri, 4.5.1, Aktører).  
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6.2 ANT Analyse af DFDS Oslo Færgen 

I dette afsnit vil empirien fra empiri afsnit 4.3.2 og 4.4, omhandlende kvantitativt data vedrørende 

Oslo færgen, samt observationer på Oslofærgen, analyseres for at give læseren et indblik i hvordan 

netværket ombord DFDS Oslo færgen fungerer. Dette ligger grundlag for en komparativ analyse af 

oplevelsen i krydstogtindustrien som fænomen og på DFDS Oslo færgen.  

 

Passagerer  

De centrale aktører på DFDS Oslo færgen er passagerne, som er en del af netværkets humane aktører 

og handler med og ud fra andre humane, samt non-humane aktører på færgen som netværk. Alle 

aktørerne i netværket forankres i samspillet med passagerne som aktør, da passagernes rolle er den 

centrale aktør for hele oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen. Disse manipulationer mellem 

aktørerne i netværket kaldes for translation og betyder at alle aktørernes skæbner, bestemmes af det 

relationelle netværk de indgår i ombord på færgen (Metode, 3.1, ANT). Et konkret eksempel herpå 

kan eksempelvis omhandle buffeten i restauranten. Buffeten fungerer som non-human aktør, hvor 

passagernes rolle som human-aktør påvirker buffetens funktion, da de bestemmer om konceptet 

fungerer. Dette kan virke som et lavpraktisk eksempel, men har stor betydning for passagerernes 

oplevelse, da restaurantbesøg bl.a. er en stor del af passagernes forventninger til rejsen (Empiri, 4.2, 

kvalitative interviews).  

 

Ombord på Oslo færgen ser vi overordnet ind i et bredt segment, da Oslo færgen benyttes til 

forskellige formål, samt på forskellige tidspunkter af året. Færgen benyttes dog i højeste grad som 

miniferie eller transport, men også en mindre andel af contract og virksomheds rejsende sejler med 

færgen (Empiri, 4.3.2, Oslo færgen). I højsæsonerne ses også et større segment af børnefamilier, 

sammenlignet med rejserne udenfor højsæsonen og yderligere i hverdagene (Ældre ægtepar, bilag 

7). Da vi var afsted på Oslo færgen, var der f.eks. kun 10 børn om bord, imens Brian Jacobsen nævnte, 

at der kunne være op til 500 børn i højsæsonen (Brian Jacobsen, bilag 2). Desuden ses det, at andelen 

af norske og danske passagerer er lige stor, samt det største segment, men også en betydelig andel af 

andre nationaliteter sejler med færgen. I 2023 ser vi dog ind i en væsentlig stigning af Contract 

rejsende, hvilket skyldes Corona epidemiens faldende udbrud (Empiri, 4.3.2, Oslo færgen). Dette 
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brede segment betyder at hele netværket på Oslo færgen varierer fra afgang til afgang, da passagerne 

varierer. Dette betyder at de tilhørende behov og forventninger naturligvis variere i tråd med dette, 

hvilket sætter væsentlige krav til DFDS som udbyder fordi, som før nævnt, at passagerne som aktør 

har stor betydning for resten af netværket. En ting der går igen i forhold til forventningerne til Oslo 

færgen, er dog at mange passagerer ikke helt er klar over hvad de vil bruge tiden på færgen på, men 

bare tager tingene, som de kommer med fokus på at have en hyggelig oplevelse (Bilag 5 og 7). 

 

DFDS  

DFDS som udbyder har en afgørende rolle for hele færgen som netværk, da deres rolle er at tilpasse 

oplevelsen ombord efter de gældende aktører, de tilhørende forventninger og præferencer og 

passagernes adfærd. I den sammenhæng benytter DFDS et system, Automated target system (ATS), 

som er baseret på data fra tidligere afgange og benyttes til at observere hvad kunderne laver ombord. 

Formålet med dette system er, at DFDS kan planlægge den bedste oplevelse mulig, alt efter hvilket 

segment af passagerer de har med at gøre på den enkelte rejse. Herunder kan DFDS arbejde med de 

forskellige aktører i netværket ombord, bl.a. besætningen, som bidrager til de forskellige faciliteter 

som passagererne kommer med forventninger til. Variationen i passager segmentet har derfor bl.a. 

betydning for hvilke faciliteter, der gør sig mest gældende på den enkelte tur. Hertil kan DFDS 

forudsige hvor de skal lægge flest ressourcer i form af humane aktører til at varetage de non-humane 

aktører i netværket, i form af faciliteter og aktiviteter, for at optimere oplevelsen bedst muligt for 

passagererne. Desuden er DFDS som udbyder også den ansvarlige aktør i netværket, i kontakten til 

og med passagerne (Brian Jacobsen, Bilag 2).  

 

Besætning 

Besætningen som human aktør i netværket ombord på DFDS, spiller en stor rolle i oplevelsen for 

Oslo færgens primære aktør passagerne. Det er dem som interagerer med passagerne og dermed som 

selvstændig aktør udgør rollen som ansvarlig for at andre dele af netværket arbejder sammen for at 

passagererne får en god oplevelse i alt hvad de foretager sig ombord. Besætningens roller er 

specificeret i opgavens empiri afsnit 5.4, hvori der yderligere nævnes en væsentlig problematik på 

Oslo færgen, vedrørende flaskehalse i restauranter og barer. Denne netværkseffekt opstår oftest i 

højsæsonen og weekender, hvor færgen har mange gæster ombord. Netværkseffekten påvirker flere 

aktører i netværket og skaber en translation, hvor besætningsmedlem ”bartender Thomas” skæbne i 
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netværket bestemmes af, at han skal servicere passagerer og agere aktør i to dele af netværket. 

Thomas nævner selv at han bliver stresset, da hans delte fokus skaber kø i både restaurant og bar. 

Derudover siger Brian Jacobsen at dem der arbejder i baren, også hjælper til i køkkenet hvis der er 

brug for det (Brian Jacobsen, bilag 2). Dette skaber en dårlig oplevelse for passagererne, der mener 

at der er for mange mennesker ombord og derfor oplever, at de ikke kan finde et sted, hvor de kan 

spise deres mad (Empiri, 4.1, bilag 1: TripAdvisor - anmeldelse 5) (Ældre ægtepar, bilag 7). 

 

Besætningens rolle som aktør i netværket afhænger i stor grad af de non-humane aktører, da det er 

dem de faciliterer til at skabe den gode oplevelse for kunden. Disse non-humane aktører, som betjenes 

af besætningen, omhandler bl.a. baren, bubble zone og de artefakter, der bruges til en af færgens mest 

populære aktiviteter, skattejagten (Brian Jacobsen, bilag 2). Sammenspillet mellem de non-humane 

aktører og besætningen, er en primær del af det der skaber enten den gode eller dårlige oplevelse for 

voksne, når de får serveret mad eller drikke i baren eller på restauranten, samt børnene når de 

engagerer sig i de forskellige aktiviteter. I empiriafsnit 5.4 beskrives der at personalet, som står for 

skattejagten, er en stor del af oplevelsen for børnene. Brian Jacobsen nævner også, at de har en 

medarbejder, der er særligt god til at udnytte artefakter og teknologier til at skabe en særlig og god 

oplevelse for de deltagende børn. Dette viser hvor stor indflydelse de enkelte aktører har på hinanden 

i samspillet med at skabe en mindeværdig oplevelse for passagererne.  

  

Faciliteter  

Faciliteterne og aktiviteterne ombord på DFDS Oslo færgen har en afgørende betydning for 

passagerernes oplevelse ombord og er derfor en væsentlig og vigtig del af netværket. De forskellige 

faciliteter, såsom underholdning, restauranter, pool område osv. er i sig selv mindre netværk 

bestående af forskellige humane og non-humane aktører i samspil med hinanden, som yderligere er 

en del af det store netværk ombord på færgen. Alle aktørerne spiller en rolle i at aktiviteter og 

faciliteter fungerer. Størstedelen af aktiviteterne ombord på Oslo færgen er tilegnet børn, da det 

voksne passagersegment i højere grad har behov for en afslappet rejse, uden for mange aktiviteter og 

gode restaurantoplevelser. Dette er også grunden til, hvorfor DFDS bl.a. har valgt at nedlukke 

kasinoet og gjort spille afdelingen betydeligt mindre, da det ikke skabte nok aktivitet. (Empiri, 4.2, 

kvalitative interviews).  

Restauranten som netværk på Oslo Færgen, er en facilitet, hvor rigtig mange usynlige teknologier og 

aktør netværk finder sted, da store dele er automatiseret og starter i funktioner i det store 
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industrikøkken og slutter når passagerne forlader restauranten. I denne proces udføres det usynlige 

arbejde, som kaldes for blackboxing, dette indebærer blandt andet processen beskrevet i empiriafsnit 

4.4 vedrørende bordreservationer. Denne process udgøres af kompleks teknologi både i systemet, der 

styrer bordreservationerne, men også af de tjenere der benytter systemet til at placere passagerne på 

de rette pladser. Dette er et eksempel på en teknologi, der er komplet og udfører det arbejde den var 

ment til at udføre. Arbejde mellem aktørerne skaber et output i form af en restaurantoplevelse, som 

kan “ses” af passagerne, uden kende til de interne funktioner (Metode, 3.1, ANT). I blandt andet 

restauranten er det vigtigt at alle aktører arbejder effektivt sammen, for at undgå flaskehalse, da især 

dette er en stor del af det tidligere passagerer nævner, som noget der skabte en dårlig oplevelse 

(Empiri, 4.1, bilag 1: TripAdvisor) (Ældre ægtepar, bilag 7). 

 

Færgen 

Færgen som fysisk fartøj betragtes også som aktør i DFDS Oslo færgen som netværk. Dette skyldes 

at færgens design har betydning for passagernes indtryk af skibet, samt miljøet ombord. Begge dele 

som har betydning for den samlede oplevelse af turen. Oslo færgen er indrettet med mørkeblå og guld 

farver, gulvtæpper, lounge møbler, m.m. Dette er med til at give skibet et luksuriøst udtryk, som 

passagerne også peger på (Empiri, 4.4, observationer). I interviewet med et ungt par, beskriver de at 

de var positivt overraskede over hvor flot der var ombord (Ungt dansk par, bilag 5). Dette udtryk er 

med til at bakke op om Oslo færgens egen fortælling om, at være et minicruise og skibet som aktør 

er derfor vigtig for overensstemmelse med de forventninger passagerne som aktør kommer med, ud 

fra hvordan DFDS selv har solgt oplevelsen. 

 

Destinationer 

En del af oplevelsen er et fem timers stop i Oslo, hvor passagerne ombord får muligheden for at 

opleve byen på egen hånd. Dette er dermed også en del af det fulde netværk på Oslo Færgen. Selve 

Oslo spillede ikke en stor rolle i helhedsoplevelsen som vi oplevede det og dermed heller ikke for 

netværket. Vores oplevelse er beskrevet i empiri afsnit 4.4. under observationer. Den generelle 

kommunikation fra både non-humane og humane aktører omkring hvad passagerne kan opleve i Oslo 

og hvordan byen ser ud, var ikke eksisterende. Det unge par vi interviewede på første dagen, nævner 

også efter deres oplevelse på Oslo færgen, at de var meget forvirrede, da de ankom til Oslo og endte 

med at shoppe lidt på gågaden og gå tilbage til båden før de fem timer var gået (En fra ungt dansk 

par, bilag 8). Disse observationer stemmer ikke overens med den information vil modtog fra Kim 



Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 46 

Fuglsang, Head of Onboard Sales, vedrørende DFDS’ vision om at implementere Oslo som en del af 

turen: 

“Vi vil gerne inspirere danskerne om hvad man egentlig kan lave i Oslo, så her er noget før 

rejsen, for at folk ikke bare går en tur om havnen, for at sætte sig op og drikke bajer igen, vi 

har masser af ting vi gerne vil fortælle om, også for at folk kan tage afsted flere gange og 

sige, "Det her det nåede jeg så ikke denne gang, det kan jeg gøre næste gang" vi vil gerne 

have de her repeaters, så det der kan arbejdes med her dufter lidt af et loyalitetsprogram, 

hvor man efterfølgende kan kommunikere og interagere med de her gæster, som var afsted 

på tur 1 og få dem lokket til tur 2 fordi de faktisk får noget ud af det.”  

(Kim Fuglsang, Bilag 3) 

Her ses en netværkseffekt, da DFDS’ arbejde i netværket omkring at skabe mere opmærksomhed på 

turen i Oslo, i tråd med at optimere oplevelsen for passagererne, ikke stemmer overens med hvordan 

aktørerne, herunder besætningen, faciliteter og tjenester, bidrager til den samlede vision om hvordan 

den gode oplevelse skabes ombord på Oslo Færgen. På feltundersøgelser af oplevelsen ombord, 

oplevede vi ingen kommunikation eller information vedrørende Oslo. Destinationen Oslo ender 

derfor med at blive en mindre del af oplevelsen, da centrale aktører for oplysningen vedrørende Oslo, 

af uvisse årsager ikke fungerer i netværket. Her er der altså et tydeligt eksempel på, hvordan aktører 

ikke spiller sammen som forventet og derfor har betydning for hele netværket og dermed oplevelsen.  

6.3 Komparativ analyse heraf 

I dette afsnit benyttes en komparativ analyse til at undersøge hvordan Oslo færgen passer ind i 

krydstogtindustrien som fænomen. Hertil benyttes ovenstående ANT-analyse af krydstogtindustrien 

og Oslo færgen. I den komparative analyse fokuseres der på sammenligningen af aktør-netværket og 

passagerernes oplevelse ombord.  

 

Passagerer 

Alle aktører ombord Oslo færgen og krydstogtindustrien er påvirket af det passagersegment, der stiger 

ombord på færgen, da de skal forholde sig til hvor mange non-humane og humane ressourcer, der 

skal placeres de forskellige steder i netværket. Dette stiller store krav til dem, da de både skal være i 

stand til at underholde 10 børn og 500 børn på samme båd, eller en stor eller lille mængde ældre 
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mennesker, som har nogle andre forventninger til hvad oplevelsen skal indeholde. 

Krydstogtindustrien samt oslofærgen benytter sig at tidligere data, for at optimere brugeroplevelsen. 

Vi kan dog kun bekræfte, at DFDS benytter denne data via ATS for at præcisere segmentets behov.  

 

Forventningen til oplevelsen er forskellig, på oslofærgen kommer folk uden at have store 

forventninger til hvad de skal lave af aktiviteter, men derimod med tanken om at de gerne vil slappe 

af og hygge sig. På krydstogtskibe viser analysen at der er et større segment, der er interesseret i at 

benytte de aktiviteter, der er ombord på skibene. Dette viser at aktører, der har indflydelse på 

aktiviteter såsom kasinoer, pools og underholdning, som musik og stand-up har større indflydelse på 

om passagerne har en god oplevelse i krydstogtindustrien. Derimod er det mere op til passageren selv, 

som aktør at skabe omgivelser, der passer deres forventning om at hygge sig, og herefter er det 

netværket ombord på Oslo færgen ansvar at tilrettelægge sig efter det den enkelte passager forventer. 

Dette bliver også beskrevet nærmere i det komparative afsnit om faciliteter.  

 

Oslo færgens passagersegment passer til dels ind i krydstogtindustrien. Forskellen på 

krydstogtindustriens og Oslo færgens passagerer ses ved deres forventninger og behov til rejsen. Oslo 

færgens voksensegment benytter i højere grad Oslo færgen til afslapning, hvor aktiviteter i højere 

grad benyttes af børnesegmentet.   

 

Besætning  

Analysen viser, at besætningen både på Oslo færgen og i krydstogtindustrien generelt, fungerer som 

en vigtig human aktør i netværket ombord, for opretholdelsen af den gode oplevelse for passagererne. 

Oslo færgen er specielt kendt for succesfulde børneaktiviteterne i netværket, hvilket bl.a. kommer sig 

af besætningsmedlemmer der udnytter artefakter og andre non humane aktører, til at skabe en god 

oplevelse for børnene ombord. Dette er et tydeligt eksempel på, hvor stor indflydelse de enkelte 

aktører har på hinanden i samspillet, for at skabe en mindeværdig oplevelse for passagererne. I 

analysen af krydstogtindustrien, beskrives det på samme måde, at besætningen fungerer som aktører 

der opretholder alle faciliteter og tjenester ombord, så de kan benyttes af kunderne. Her ser vi altså 

en lighed mellem krydstogtindustrien og Oslo færgen.  

 

Oslo færgen oplever samtidig problematikker vedrørende denne aktør i netværket, da de bl.a. oplever 

flaskehalse problemer i restauranten. Denne netværkseffekt påvirker flere aktører i netværket og 
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skaber en translation, hvor besætningsmedlemmer nødsages til at agere aktør i flere dele af netværket 

ombord. Dette kan i værste fald have en negativ indvirkning på passagerernes oplevelse, hvis det 

bliver en tydelig stressfaktor for færgens besætning, som går ud over passagererne. Denne 

problematik som DFDS oplever, omhandler altså netværkseffekter vedrørende besætningen som 

aktør. Da besætningens rolle som aktør som ovennævnt er vigtig for hele netværket, tyder det altså 

på, at det er en vigtig problematik som DFDS skal tage til revision i arbejdet med aktør netværket 

ombord. 

 

ANT-analysen viser altså, at besætningens rolle som aktør i netværket er yderst vigtig for 

passagerernes oplevelse ombord, både i krydstogtindustrien generelt og på DFDS Oslo færgen. Vi 

ser derfor her en lighed vedrørende besætningen, hvorfor Oslo færgen i denne kontekst passer godt 

ind i krydstogtindustrien som fænomen.  

 

Skibet 

I krydstogtindustrien er skibet som aktør, med til at skabe en eksklusiv følelse. Derfor er det vigtigt, 

at båden er stilfuld og ren. Dette er en faktor der er til for, at passagererne får den luksuriøse oplevelse 

vores empiri antyder at de forventer. Også på Oslo færgen, er skibet indrettet med fokus på et 

luksuriøst udtryk. Passagerne ombord på Oslo færgen fortæller, at de er overraskede over hvor flot 

færgen er. Flere TripAdvisor anmeldelser, samt observationer fra feltundersøgelser ombord på 

færgen, viser dog også problematikker ved denne aktør i netværket. DFDS har tydeligt haft fokus på 

et eksklusivt udtryk i indretningen af færgen, men eksekveringen af rengøringen ombord på Oslo 

færgen er ikke lige så stort et fokuspunkt som i krydstogtindustrien. I krydstogtindustrien er der fokus 

på det rene udtryk, da det har stor betydning for passagernes fulde oplevelse. Dette har også betydning 

for passagernes fulde oplevelse ombord på Oslo færgen, hvilket er en tydeligt problematik DFDS har 

at gøre med. Flere TripAdvisor anmeldelser viser tidligere passagerer der har været utilfredse, med 

rengøringen ombord på færgen. Dette var også samme oplevelse vi mødte, under vores 

feltundersøgelser.  

 

 

Faciliteter 

Faciliteterne og tjenesterne i form af non-humane aktører, opretholdes af besætningen som human 

aktør, så passagererne kan benytte dem under rejsen. Ombord på både krydstogtskibe og DFDS Oslo 
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færgen, er denne del af aktør netværket yderst vigtig for passagernes fulde oplevelse. På 

krydstogtskibe ses der dog et større udvalg af aktiviteter, såsom spillemaskiner og kasino, som før i 

tiden også var en mulighed på Oslo færgen, men som i dag ikke længere er en del af 

aktivitetsprogrammet ombord, da det ikke bliver benyttet af passagerne. Trods dette ses der dog 

derudover nogenlunde samme udbud af faciliteterne og tjenester på krydstogtskibe og Oslo færgen, 

såsom pool område, restauranter, barer og diverse underholdning. ANT-analysen viser, at Oslo 

færgen på den måde passer godt ind i krydstogtindustrien som fænomen, men samtidig ses der også 

en tydelig forskel, der i højere grad sætter Oslo færgen i en kategori for sig selv. ANT-analysen viser 

en tydelig forskel på benyttelsen af faciliteterne, da der ikke opleves samme behov fra passagerne 

ombord på henholdsvis krydstogtskibe og Oslo færgen. Krydstogt passagerne benytter i højere grad 

aktiviteterne ombord end Oslo færgens passagerer, som i højere grad sætter pris på afslapning og 

underholdning, samt gode restaurantoplevelser.  

 

Destinationer  

Destinations seværdigheder fungerer ikke som en del af Oslobådens netværk i form af, at de ikke 

yder en service for at passagerne får den bedst mulige oplevelse i Oslo. I modsætningen til dette, ser 

krydstogtindustrien destinationen som en central rolle i netværket. dvs., at selve rejsen på land 

beskrives som en service ydet af krydstogtet, og derfor har de også besætning til at informere dem 

under deres ophold på land. Yderligere tilrettelægger krydstogterne også en plan for passagerne, når 

de er kommet i land. Så der er ikke et stop i serviceydelsen ved ankomsten, ligesom der er ved 

Oslobåden. I krydstogtindustrien er det en normalt, at serviceydelserne først stopper, når passagerne 

er steget af skibet på hjemturen når rejsen er færdig. 

 

Oslo færgen vil gerne minde mere om krydstogtindustrien og have mere fokus på turen til Oslo da de 

mener at Oslo er en spændende by og derfor kan blive en del af at få kunderne til at komme igen. 

DFDS siger at passagerer ikke kan nå at opleve alt Oslo har at byde på i løbet af fem timer, derfor 

regner de med, at en del af kunderne vil være interesserede i at komme igen for at opleve byen igen.  

Dette er et eksempel på hvordan Oslo færgen, har en vision om at minde om et krydstogtskib, men 

mangler elementer i netværket, der bidrager til at dette lykkedes. 
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Delkonklusion  

Den komparative analyse af ANT-analyserne af henholdsvis krydstogtindustrien og DFDS Oslo 

færgen, viser tydelige ligheder mellem de to oplevelser. Passager segmentet i krydstogtindustrien 

passer godt overens med passager segmentet på Oslo færgen. Dog ser vi forskelle i passagernes 

forventninger og behov angående oplevelsen, hvilket skaber forskellige krav til aktørerne og dermed 

hele netværket ombord. Derfor kan det konkluderes, at Oslo færgen på mange måder passer godt ind 

i formatet af krydstogtindustrien som fænomen, og at det derfor giver god mening, at DFDS sælger 

Oslo færgen som en mini cruise oplevelse. Dog kan det samtidig konkluderes, at Oslo færgen også 

kan betragtes som et fænomen i sin egen kategori, inden for havturisme.  

 

6.4 Ny designløsning 

Da vi udviklede prototypen af vores app, var det med bevidst henblik på, at den skulle fungere som 

skabelon, for at give et bedre indblik i hvad en designløsning skal indeholde, for at bidrage til 

netværket ombord på Oslo færgen. Vi benyttede os på den måde af metoden research through design, 

som yderligere passer godt i samspil med metoden ANT, i processen vedrørende at blive klogere på 

et netværk. Feltarbejdet og ANT-analysen viste sig, at være særdeles relevant for projektet, da vi 

gennem disse fik et større og mere akkurat indblik i hvad passagerernes oplevelse og det 

omkringliggende netværk ombord var bygget op omkring, samt hvilke værdier der var vigtige for at 

skabe den gode oplevelse på færgen.  

Efter udarbejdelse af den komparative analyse af oplevelsen i krydstogtindustrien og på DFDS Oslo 

færgen, var det tydeligt, at Oslo færgen indeholder paralleller til krydstogtindustrien som fænomen, 

men samtidig også kan betragtes som et fænomen i egen kategori. Derfor har feltarbejdet og 

udarbejdelsen af ANT-analyse gjort os i stand til at analysere og videreudvikle hvordan en 

designløsning kan forbedre oplevelsen på DFDS Oslo færgen, men ikke nødvendigvis på alle former 

for krydstogtskibe.   
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ANT-analysen bidrager med ny viden til projektet, bl.a. vedrørende den egentlige problematik 

ombord på DFDS Oslo færgen. De kvalitative interviews ved feltarbejdet ombord på DFDS Oslo 

færgen, peger på én klar problematik, som både passagerne oplever ombord og som DFDS også er 

klar over. Dette omhandler blandt andet logistikken i restauranterne i højsæsonerne, hvor 

børnefamilier er det største segment på passagerlisten. Det ældre par beskriver, at oplevelsen på Oslo 

færgen, er en helt anden i højsæsonen. De tager ofte færgen, både alene uden for højsæsonen, men 

også med hele familien i højsæsonen: 

 

Q6: Oplever i der er tidspunkter hvor det er mere stressende her på båden end andre? 

A6: Jeg skulle hilse og sige vinterferien, her er der meget transport rejse. Uge 7 og 8 det er et 

mareridt. 

 

Q8: Hvad er nogle af de problematikker i oplever? 

A8: amen altså, her er for mange mennesker 

A9: Det er svært at finde et sted at sidde. Vi har normalt hele familien med her, så vi skal finde 

plads til 9 mand, og det er jo ikke det nemmeste. 

A10: På vejen derop var der ikke bord, der var vi forsent ude. Så kan vi tage mad med hjemmefra. 

Men det er første gang vi har oplevet det. 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

 

Det ældre par har været på Oslo færgen gennem mange år og de peger specifikt på problematikken 

ved restaurant booking, som naturligvis møder pres i højtiderne pga. den store mængde af mennesker. 

Brian Blixt Jacobsen, Commercial Head hos DFDS, peger også på denne problematik. Yderligere 

beskriver han hvorfor problemet opstår, og hvorfor det er svært at løse. Børnefamilier har tendens til 

at spise på samme tid, da har specifikke vaner vedrørende tidspunkter for bl.a. aftensmad og 

sengetider. Dette betyder, at det er svært at påvirke passagerne til at spise på forskellige tidspunkter. 

Brian fortæller yderligere, at de hos DFDS allerede har forsøgt med forskellige former for nudging, 

for at påvirke børnefamilierne, til at spise på forskellige tidspunkter. Herunder forskellige tilbud ved 

middagen (Brian Blix Jacobsen, bilag 2).  

 

Det ældre ægtepar pegede tydeligt på, at aktiviteterne i højere grad var i fokus for oplevelsen, når 

børnene var med. Herunder specielt hestevæddeløbet: 
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“Q13: Synes børnene også generelt at hele oplevelsen er fed?” 

“A13: Ja det er de, især det med at man sover på færgen, det synes de er helt vildt dejligt. De er nu 

14 og 16 og synes stadigvæk det er sjovt. 

A12: Hestevæddeløbet, det skal vi se, børnene synes det er fedt 

 

Q14: Efterhånden som de er blevet ældre er Norge så blevet en større del af turen? 

A14: Ja, men drengen synes stadig at det er helt vildt dejligt at vi skal sejle. Når vi kommer ombord 

på færgen, så er der dømt ferie! 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

 

Også Brian fortæller, at skattejagten er en af de mest attraktive og store aktiviteter hos børnene i 

højsæsonen (interview med Brian Blix Jacobsen, bilag 2). Uden for sæsonen, hvor vi i højere grad 

ser et passagersegment bestående af voksne og ældre mennesker, er det ikke aktiviteterne på Oslo 

færgen der er i højsædet. Tværtimod fortæller flere af passagererne, at de er taget på Oslo færgen for 

at slappe af, spise god mad og blive underholdt. Dette fortæller både det ældre og unge par: 

 

“A4: … det med båden det er den her afslapning” 

“A5: Ja og høre lidt musik måske” 

“Q22: Altså som sagt, så er det ikke rigtig aktiviteterne vi er kommet for.” 

(Ældre ægtepar, bilag 7) 

 

“A7: Vi tager det lidt som det kommer tror jeg, ser lidt hvad de har af muligheder på båden… Jeg 

glæder mig bare til at spise noget god mad tror jeg.. at blive forkælet lidt.” 

“A9: … egentlig har det også været rart bare at tage afsted. Vi ville gerne have en afslappet tur, og 

så tager vi det bare som det kommer.” 

(Ungt dansk par, bilag 5) 

   

I videreudviklingen af en ny designløsning, ville vi derfor tænke nye veje i forhold til indholdet af 

app'en, samt dens formål. Det oprindelige formål med designløsningen var at give passagerne et 

overblik over færgens forskellige faciliteter og aktiviteter, hvor denne nye viden viser, at det ikke er 

dette behov passagerne har. Denne viden viser hvor vigtige feltundersøgelser og ANT-analyse har 
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været for at skabe en designløsning, der hjælper til at skabe en bedre oplevelse. Det bidrager til et 

mere virkeligt billede af den egentlige problematik og skaber viden om de mennesker og netværket, 

der har relevans for at oplevelsen på Oslo færgen bliver succesfuld for passagererne der stiger 

ombord. Feltundersøgelser og ANT-analyse viser én tydelig problematik. Det største behov for 

passagerne, og dermed også for DFDS som udbyder, for at sikre den bedst mulige tur, er en spredning 

af restaurant reservationer i højsæsonen. Yderligere nævner Kim Fuglsang, at DFDS ønsker at 

passagerne har lyst til at benytte Oslo færgen igen og igen, både for rejsens skyld, men også for at 

opleve Oslo. Også det ældre ægtepar nævner, at deres formål med rejsen også omhandler tiden i og 

oplevelsen af Oslo. Som tidligere nævnt i ANT analysen af Oslo færgen, gør DFDS som aktør i 

netværket, dog ikke meget ud af at informere passagererne omkring aktiviteter og muligheder i Oslo.  

 

I udviklingen af en ny designløsning, ville vi derfor i højere grad have fokus på denne egentlige 

problematik som DFDS kæmper med ombord på færgen, vedrørende spredning af restaurant 

reservationer i højsæsonen. Yderligere skal en ny designløsning også indeholde bedre 

kommunikationen af information vedrørende passagernes tid i Oslo. I den forbindelse ser vi stadig 

nudging som et brugbart middel, til at opnå dette. På samme måde som metoden var indtænkt i 

udviklingen af designløsningen inden feltundersøgelserne, skal der i en ny designløsning overvejes 

hvordan indholdet frames, samt have priming i tankerne, den såkaldte mere-measurement effect. 

Metoden skal stadig benyttes som gennemsigtig, passagerne styres i bestemte retninger, men med 

henblik på at give dem følelsen af det frie valg, så det ikke føles som tvungne beslutninger. Formålet 

med nudging i en ny designløsning er stadig at gøre livet ombord på færgen enklere, sikrere og lettere 

for passagerne at navigere i. Følgende problemstillinger vil være hovedfokus, i produktudviklingen 

af en ny designløsning.     

 

1. Hvordan kan børnefamilier nudges til at spise på forskellige tidspunkter?  

 

2. Hvordan kommunikeres der bedst information til passagerne vedrørende aktiviteter og 

muligheder i Oslo? 
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7. Diskussion 

I dette afsnit vil brugen af Aktør netværks teori diskuteres i sammenhæng med udarbejdelsen af en 

teknologisk designløsning. Dette diskuteres med udgangspunkt i Langdon Winners kritik af den 

traditionelle socialkonstruktivistiske forståelse af teknologi, samt Bruno Latours beskrivelse af ANT.   

I teksten “Har artefakter en politisk karakter?” beskriver Langdon Winner teknologier, som en måde 

at ordne verden på, da disse innovationer etablerer en ramme for samfundsmæssig orden. Med den 

vinkel, kan designløsningen i dette projekt ses som teknologisk innovation på DFDS Oslo færgen, 

der har betydning for rammesætningen af samfundet ombord, altså hele aktør-netværket. Ifølge 

Winner er denne designløsning med til at styre hvordan human aktørerne på Oslo færgen handler. 

Winner mener, at det der afgør rammen for samfundet ombord på færgen, ikke kun afhænger af de 

egentlige politiske institutioner og praksisser, men også af denne teknologiske designløsning. 

(Winner, 2009, s. 9”).   

Den franske filosof og sociolog Bruno Latour, er kendt for sit arbejde inden for social- og 

samfundsvidenskab. I bogen “Reassembling the Social - An Introduction to Actor-Network-Theory” 

introducerer han ANT som en metode til at praktisere sociologi. Latour var optaget af, hvordan 

mennesker og teknologier, eller andre objekter og artefakter interagerer med hinanden. Med ANT 

mente han, at dette var muligt, idet metoden gør det muligt at undersøge hvordan netværk af 

mennesker og teknologi dannes. Netværket består på den måde af alle aktører, humane som non-

humane, hvilket Latour i bogen beskriver som associationer (Latour, 2005, s. 45). 

Winner kritiserer dog den traditionelle socialkonstruktivistiske forståelse af teknologi. Han beskriver 

i teksten at vi har en tendens til at tænke på teknologier som neutrale værktøjer uden at tænke over 

hvorvidt teknologien kunne være designet med henblik på at producerer konsekvenser der går forud 

for alle de formål, den hævdes at skulle anvendes til. Winner beskriver at hvis vi ikke tager højde for 

kategorier indenfor politisk og moralsk karakter, der omhandler meningen med teknologiens design, 

vil vi være blinde overfor vigtige og afgørende forhold. I teksten “Upon opening the black box and 

finding it empty: social constructivism and the philosophy of technology” uddyber Winner yderligere 

denne problematik ved socialkonstruktivisme. Han mener at den ser bort fra den mulighed, at der kan 

være dynamikker i teknologisk forandring ud over dem, der opdages ved undersøgelsen af sociale 
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fænomener, eksempelvis en ANT analyse. Dette kan omhandle uopdagede sociale aktørers specifikke 

behov, interesser, problemer og løsninger (Winner, (1993), s.9).  

I den forbindelse diskuterer han i teksten “Har artefakter en politisk karakter?”, begreberne 

“intenderede” og “uintenderede” konsekvenser ved teknologiens anvendelse. Han mener, at tekniske 

udviklingsprocesser, der i særlig grad er præget af social interesse, som i dette projekt kunne 

omhandle ANT analysen, ofte både vil resultere i gode gennembrud, men også tilbageslag. Dette 

mener han kommer af en designproces præget af favorisering af bestemte sociale interesser, hvilket 

betyder at nogle humane aktører får bedre vilkår end andre (Winner, 2009, s. 7”).  

Latour hævder dog, at ANT giver en vigtigere nuanceret forståelse af handling end traditionelle 

samfundsvidenskabelige tilgange, som ofte forsøger at tilskrive handling til brede sociale kræfter 

såsom "samfund", "kultur" eller "struktur". I stedet for at behandle handling som resultatet af disse 

abstrakte, udifferentierede kræfter, erkender ANT, at handling er resultatet af en kompleks og 

mangefacetteret proces, der involverer en bred vifte af aktører, netværk og påvirkninger (Ibid, side 

45, linje 21). Herigennem danner vi ny viden om verden, hvor alle aktører spiller en vigtig rolle. 

Ifølge Latour er det kun i samspillet med alle de gældende aktører i netværket, at ny viden opstår. I 

denne sammenhæng mener Latour, at ANT er en yderst nyttig metode. Latours pointe er, at handling 

aldrig er en sammenhængende, kontrolleret eller velafrundet affære, men i stedet er en rodet og 

uforudsigelig proces, der involverer mange forskellige aktører og faktorer (Ibid, side 46 linje 11 – 

26). ANT er med til at give en mere nuanceret og præcis forståelse af sociale fænomener og kan 

hjælpe samfundsforskere til at undgå at overgeneralisere eller oversimplificere de processer, der 

former menneskelig adfærd (Ibid, side 47, linje 2-13).  

Med udgangspunkt i Winners synspunkt, er det tydeligt at teknologisk determinisme og aktør-

netværksteori har forskellige syn på, hvordan teknologi formidler sociale strukturer. Mens Winner 

betragter teknologi som uafhængig af sociale kontekster, så mener Latour ved aktør-netværksteori, at 

teknologi er en del af en dynamisk interaktion mellem mennesker og teknologi. 

I dette projekt kan det konkluderes, at ANT har bidraget med vigtig viden om aktør-netværket ombord 

på DFDS Oslo færgen. Vigtig ny viden vedrørende forståelse af krydstogtindustrien som fænomen 

og hvordan DFDS Oslo færgen passer ind i dette format. Yderligere er metoden benyttet til at 

undersøge hvad der konstituerer oplevelsen på Oslo færgen og hvilke problematikker DFDS egentlig 

kæmper med. På den måde har metoden bidraget med et mere virkeligt billede af Oslo færgen som et 
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socialt fænomen, til udarbejdelsen af en ny designløsning der optimerer oplevelsen for passagerne 

ombord. Dette er en konklusion, der passer godt overens med Latours pointe i, at ANT giver mulighed 

for at undersøge et mere nuanceret og virkeligt billede af sociale fænomener. ANT har på den måde 

været en vigtig del af udarbejdelsen af dette projekt.  

 

8. Konklusion 

I denne opgave har vi undersøgt problemstillingen vedrørende hvad der konstituerer en god krydstogt 

oplevelse og hvordan oplevelsen kan forbedres gennem en designløsning. Som udgangspunkt for 

denne undersøgelse, udviklede vi en prototype på en designløsning ud fra kvalitativt data vedrørende 

tidligere passagerers oplevelse ombord på Oslo færgen. Efterfølgende gav feltundersøgelser, i form 

af observationer og kvalitative interviews ombord på DFDS Oslo færgen, ny indsigt i 

problemstillingen, hvilket ledte til en komparativ Aktør-netværks-teori analyse af henholdsvis 

krydstogtindustrien og DFDS Oslo færgen. Valget af denne metode kom sig af fokus på STS-

dimensionen, hvor DFDS Oslo færgen som et socialt konstrueret fænomen, analyseres med fokus på 

at forstå hele netværket. I den forbindelse passer ANT godt, da metoden benyttes til at forstå et helt 

netværk og dets gældende aktører. Da ANT på den måde i opgaven er et hovedelementet i 

undersøgelsen og analysen af krydstogtindustrien som fænomen og DFDS Oslo færgen i kontekst 

hertil, diskuteres dog også konsekvenserne af brugen af Aktør-netværks-teori i sammenhæng med 

udarbejdelsen af en teknologisk designløsning.  

 

Ifølge Langdon Winner, er teknologier en måde at ordne verden på og ifølge ham kan designløsningen 

i dette projekt ses som teknologisk innovation på DFDS Oslo færgen, der har betydning for aktør-

netværket ombord. Ifølge Winner er denne designløsning med til at styre hvordan human aktørerne 

på Oslo færgen handler. Winner kritiserer dog den traditionelle socialkonstruktivistiske forståelse af 

teknologi, da han mener at den ser bort fra den mulighed, at der kan være dynamikker i teknologisk 

forandring ud over dem, der opdages ved undersøgelsen af sociale fænomener, ved eksempelvis en 

ANT-analyse. Latour mener dog, at ANT giver en nuanceret og virkelig forståelse af sociale 

fænomener, da hans pointe er, at handling involverer mange forskellige aktører og faktorer, inkl. 

teknologi. I dette projekt er der på samme måde konkluderet, at ANT har bidraget med en vigtig 



Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 57 

indsigt vedrørende aktør-netværket på krydstogtskibe og på DFDS Oslo færgen, der har givet et mere 

virkeligt billede af Oslo færgen som socialt fænomen, til udarbejdelsen af en ny designløsning der 

optimerer oplevelsen for passagerne ombord.   

 

DFDS sælger Oslo færgen som en mini cruise oplevelse, og ANT-analysen viser, at Oslo færgens 

placering i krydstogtindustrien som fænomen, giver god mening. Passagersegmentet og hvad der 

konstituerer den gode oplevelsen på krydstogtskibe og DFDS Oslo færgen, herunder muligheden for 

at slappe af og lave aktiviteter, samt at blive underholdt, passer godt overens. Dog kan det samtidig 

konkluderes, at Oslo færgen også kan betragtes som et fænomen i sin egen kategori inden for 

havturisme, da passagerne, som de centrale aktører i netværket, i højere grad benytter rejseformen til 

afslapning, end til muligheden for aktiviteter. Desuden gav ANT analysen indsigt i den største 

problemstilling, som ifølge DFDS selv, omhandler at børnefamilier spiser på samme tid i højsæsonen, 

hvilket skaber store flaskehalsproblemer. Yderligere ses der et behov for både passagerne og DFDS 

som udbyder, vedrørende større fokus på passagernes tid i Oslo. I projektets udarbejdelse af en ny 

designløsning, er der derfor fokus på, at produktet passer til DFDS Oslo færgen og ikke nødvendigvis 

til hele krydstogtindustrien. Yderligere skal designløsningen udvikles med henblik på at forbedre 

problematikken vedrørende flaskehalse i restauranterne i højsæsonen, ved at sprede børnefamiliers 

restaurant reservationer. Yderligere skal en ny designløsning indeholde bedre kommunikationen af 

information vedrørende passagernes tid i Oslo. I den forbindelse ses nudging som et brugbart middel.  

 

9. Refleksion 

Da nudging er en substantiel del af dette projekts designløsning, finder vi det relevant at reflektere 

over etikken bag nudging ved implementering af denne designløsning på DFDS Oslofærgen. Etik 

omhandler spørgsmål vedrørende hvordan der bør handles og hvad der er bedst at gøre. Svaret på 

dette kommer fra individet etiske intuition, den umiddelbare mavefornemmelse af den rette handling. 

Denne intuition er knyttet til vores følelser, som stammer fra traditioner og vaner fra vores erfaringer 

gennem livet. Denne form for etik beskrives som hverdagsetik. Derudover omtales også den 

filosofiske etik, som bygger på de bedste argumenter frem for mavefornemmelsen. Argumentationen 

for at benytte filosofisk etik fremfor hverdagsetik, går på at intuitioner kan bygge på fejlinformation 

og være meget påvirkelige, hvorimod bedste argumenter for og i mod i højere grad vil påvirke at 
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finde frem til den rigtige løsning (Ryberg, (2022), HumTek, BK7: Videnskabsteori, Forelæsning 3: 

Hvad er Etik?, egne noter).  

Dette er relevant for nudging i vores designløsning, da målet med at få passagererne til at agere på en 

bestemt måde, er præget af at argumentere for hvorfor passageren f.eks. bør være med til skattejagten 

kl. 18 i stedet for kl. 17 for at være sikker på at kunne få bord på restauranten, og måske endda spare 

penge på at spise en time senere. I denne sammenhæng kan der reflekteres over etikken bag ved at 

påvirke børnefamilierne til at spise senere. Dette er blandt et spørgsmål om den enkelte person, er 

interesseret i at oplysninger omkring hvornår de spiser deres aftensmad bliver brugt, til at skabe hvad 

DFDS mener er en bedre oplevelse for den næste passager, der får viden om at der er plejer at være 

fyldt i restauranten på bestemte tidspunkter om aften. Derudover rejser det også et andet etisk 

spørgsmål om passageren har interesse i, at indholdet i app'en forsøger at frame ideen om at de skal 

tage på skattejagt på et bestemt tidspunkt for at få den bedste pris i restauranten, på en gennemsigtig 

måde, der gør det svært for passageren ikke at se logikken i det. Her tales om den filosofiske etik hvor 

passageren er tvunget til at tage en reflekteret beslutning gennem appen, omhandlende om de vil være 

den fornuftige passager, der vælger at spare pengene, eller gå imod fornuften og tage et valg der er 

baseret på deres instinkt om at de er sultne kl. 18 og derfor selvfølgelig skal bestille bord til kl. 18. 

I empiri afsnit 6.1 produktorienteret designrationale, nævnes at der allerede ombord på færgen er et 

system der nudger passagerne, med informationer om hvad der sker hvor på færgen. Dette viser at 

der allerede spekuleres i passager adfærd, og hvordan teknologi kan benyttes til at ændre på denne. 

Derfor synes vi det kunne være spændende i et andet projekt at gå mere i dybden, med DFDS’ 

overvejelser omkring etikken bag nudging. Derudover også komme tættere på et svar på hvad 

passagernes egen holdning er til at deres oplevelse er præget af data fra tidligere passagerer og at de 

i nogle tilfælde uden selv at vide det, bliver påvirket til at tage valg, de måske ikke havde taget hvis 

faktorer, som nudging ikke var en del af netværket. 

 

  



Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 59 

Litteraturliste 

BK2 STS  

- Huniche, L. & Olesen F., 2014, Aktør-netværksteori (ANT), Teknologi i sundhedspraksis, 

København: Munksgaard. 

- Papaza I. og Winthereik B., 2021, Aktørnetværksteori i Praksis, Danmark: Djøf Forlag, 1. 

Udgave, 1. Oplag 

- Sommer, F. M., HumTek BK2: Subjektivitet, Teknologi og Samfund, 2021, Roskilde 

Universitet 

- Steiner K.. & Brinkmann S., 2009, Interview - Introduktion til et håndværk, kapitel 7, Hans 

Reizels Forlag, 2. udgave 

 

BK5 STS 

- HumTek BK5: Subjektivitet, teknologi og samfund, Kursusgang 2, 2022, Roskilde 

Universitet 

- Thaler, R. H., Sunstein, Cass R., 2009, Nudging: A Very Short Guide: Improving decisions 

about health, wealth and happiness, England, Penguin Books, 2. udgave 

- Winner, L., 2008, Har artefakter en politisk karakter?, England: Philosophia   

 

BK1 Design og konstruktion  

- Aj&Smart (2017), DESIGN SPRINT 2.0 | STORYBOARDING HACK, Tyskland: Berlin, 

lokaliseret 18.12.2022 på:  

https://www.youtube.com/watch?v=y5pSBgQUezQ 

- Norman, 1999, Affordance, Conventions and Design, The Nielsen Norman Group 

 

Videnskabsteori 

- Ryberg, J., HumTek, BK7: Videnskabsteori, Kursusgang 3, 2022, Roskilde Universitet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5pSBgQUezQ


Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 60 

Litteratur uden for undervisning  

- Ahn, J., & Back, K. J., 2019, Cruise brand experience: functional and wellness value 

creation in tourism business. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 

Lokaliseret 15/10/22 på: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2018-0527/full/html 

 

- Boje, T. Den store danske, 2021, Komparativ metode  

Lokaliseret 10/12/22 på: 

https://denstoredanske.lex.dk/komparativ_metode    

 

- CLIA, 2018, Cruise Travel report 

Lokaliseret 15/10/22 på: 

https://cruising.org/-/media/research-updates/research/consumer-research/2018-clia-travel-

report.pdf 

 

- CLIA, 2022, State of the Cruise Industry Outlook report 

Lokaliseret 15/10/22 på:   

https://cruising.org/en/news-and-research/research/2022/january/state-of-the-cruise-in 

dustry-outlook-2022  

 

- Constantin, M. Saxon, S., Yu, J., McKinsey and Company, 2020,   

Reimagining the $9 trillion tourism economy—what will it take? 

Lokaliseret 12/12/22 på:  

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-

insights/reimagining-the-9-trillion-tourism-economy-what-will-it-take  

 

- DFDS, Bookingside, 2022 

Lokaliseret 10/10/22 på: 

https://www.dfds.com/da-dk/passagerfaerger/minicruise/norge/minicruise-til-oslo  

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2018-0527/full/html
https://denstoredanske.lex.dk/komparativ_metode
https://cruising.org/-/media/research-updates/research/consumer-research/2018-clia-travel-report.pdf
https://cruising.org/-/media/research-updates/research/consumer-research/2018-clia-travel-report.pdf
https://cruising.org/en/news-and-research/research/2022/january/state-of-the-cruise-industry-outlook-2022
https://cruising.org/en/news-and-research/research/2022/january/state-of-the-cruise-industry-outlook-2022
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/reimagining-the-9-trillion-tourism-economy-what-will-it-take
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/reimagining-the-9-trillion-tourism-economy-what-will-it-take
https://www.dfds.com/da-dk/passagerfaerger/minicruise/norge/minicruise-til-oslo


Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 61 

- Saltzman, D., 2020, Cruise Passenger Demographics: Who Will Be on My Cruise? 

Lokaliseret 15/10/22 på:  

https://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=4008 

 

- Growth | Cruise Market Watch, 2018, Growth of the Ocean Cruise Line Industry 

Lokaliseret 15/10/22 på: 

https://cruisemarketwatch.com/growth/ 

 

- Latour, B., 2005, “Reassembling the Social - An Introduction to Actor-Network-Theory”, 

United States, Oxford University Press Inc., New York 

 

- Revfine, Unknown, Cruise Industry Jobs: An Overview of All Cruise Ship Positions 

Lokaliseret 01/12/22 på:  

https://www.revfine.com/cruise-industry-jobs/  

  

- Rodrigue, J. P., & Notteboom, T., Science Direct, 2013, The geography of cruises: 

Itineraries, not destinations 

Lokaliseret 15/10/22 på:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622812001373  

 

- Sethuraman, R. Marine insight, Juni 2021, Engineering Department Onboard Cruise Ships – 

A Detailed Guide 

Lokaliseret 01/12/22 på:  

https://www.marineinsight.com/life-at-sea/engineering-department-onboard-cruise-ships-a-

detailed-guide/   

 

- Winner, L., 1993, Upon opening the black box and finding it empty: social constructivism 

and the philosophy of technology, Sage Publications Inc 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/016224399301800306  

 

- Zahedi, G. 2014, Aspects of Research through Design: A Literature Review, Design 

research society  

https://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=4008
https://cruisemarketwatch.com/growth/
https://www.revfine.com/cruise-industry-jobs/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622812001373
https://www.marineinsight.com/life-at-sea/engineering-department-onboard-cruise-ships-a-detailed-guide/
https://www.marineinsight.com/life-at-sea/engineering-department-onboard-cruise-ships-a-detailed-guide/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/016224399301800306


Oplevelsen ombord på DFDS Oslo færgen  

HumTek 3. Semester Basisprojekt 

Gruppe Nr. V2224809089 

04.01.2023 

   

 62 

Lokaliseret 10/10/22 på: 

https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2006&context=drs-

conference-papers 

 

https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2006&context=drs-conference-papers
https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2006&context=drs-conference-papers

	1. Indledning
	1.1 Problemfelt
	1.2 Problemformulering
	1.3 Arbejdsspørgsmål
	1.4 Begrebsafklaring
	1.5 Afgrænsning

	2. Semesterbinding
	2.1 Subjektivitet, teknologi og samfund (STS)
	2.2 Videnskabsteori
	2.3 Design og Konstruktion

	3. Metoder og teori
	3.1 Aktør-Netværk-Teori (ANT)
	3.2 Komparativ analyse
	3.3 Nudging
	3.4 Research Through Design
	3.5 Designprincipper
	3.6 Storyboard Teknikken SPRINT
	3.7 Kvalitative interviews

	4. Empiri
	4.1 TripAdvisor anmeldelser
	4.2 Kvalitative interviews
	4.3 Kvantitativt data
	4.3.1 Krydstogtindustrien
	4.3.2 Oslo færgen

	4.4 Observationer - feltundersøgelse på Oslo færgen
	4.5 Redegørelse for krydstogtindustrien
	4.5.1 Aktører
	4.5.2 ANT Krydstogtindustrien

	4.6 Langdon Winner

	5. Produktudvikling
	5.1 Produktorienteret designrationale
	5.2 Analyse af produkt

	6. ANT-analyse
	6.1 Analyse af ANT-undersøgelse af Krydstogtindustrien som fænomen
	6.2 ANT Analyse af DFDS Oslo Færgen
	6.3 Komparativ analyse heraf
	6.4 Ny designløsning

	7. Diskussion
	8. Konklusion
	9. Refleksion
	Litteraturliste

