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 ‘Online Communication in the Danish Travel Industry’ 

 

Technological developments have changed the Internet and consequently the way people and 

companies communicate. „Web 2.0‟ is the second generation of the World Wide Web and is 

characterized by enhanced opportunities to create dynamic, user-generated content and online social 

networks, where people can interact with other individuals and companies. People can share 

information such as personal experiences and pictures etc. and establish new “relationships” with 

other individuals and companies. Thus, the technological developments have affected the consumer 

behavior, which especially is apparent in the Travel Industry in general, among here the Danish 

Travel Industry. Consumers can nowadays conduct in-depth information search 24/7 due to the 

penetration and speed of broadband connections. Therefore, consumers are able to obtain enormous 

amounts of information in their travel planning by using the vast content available on travel 

agencies‟ websites, travel-related sites such as TripAdvisor, search engines, and social networks. 

With the improved searching methods it has become more transparent for customers to evaluate the 

various travel services and alternatives although they cannot be truly evaluated before they are 

experienced. The assessment of travel services such as airline tickets, accommodation, and car 

rental entails risk-factors such as intangibility and high costs, which have led to the importance of 

risk, trust and commitment for consumer behavior regarding travel services. 

 

The implications of the Internet have led to consumers‟ demands for online communication in 

addition to traditional offline communication by telephone and face-to-face interactions. As a result 

of the internet being increasingly used in the Travel Industry with regard to information search and 

purchase, new competitors have emerged in the form of online travel agencies such as Expedia. 

While many traditional travel agencies have acknowledged and accepted the impact of the Internet, 

others have been forced to shut down business. 

 

Due to the aforementioned technological and consumer behavioral implications, the aim of the 

study was to establish whether a consumer‟s online communication with a travel agency and other 

consumers has an impact on the consumer‟s relationship to a given travel agency. The approach for 
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the study was to examine the potential impact that online communication can have on the 

consumer‟s feelings of risk, trust and commitment towards a given travel agency. Subsequently, the 

study set out to investigate how the outcome of risk, trust and commitment affects the relationship 

between customer and travel agency. The study found that the online communication can affect the 

relationship in a positive as well as negative way. The outcome depends on the online 

communication‟s ability to reduce the consumer‟s perceived risk, increase his or hers trust in the 

travel agency, and strengthen the commitment to the travel agency. The outcome seems strongly 

related to the customer‟s needs and preferences which can vary and differentiate from other 

customers. Thus, segmentation can be a useful tool to optimize a travel agency‟s online 

communication. The findings show links between online communication, perceived risk, trust, 

commitment, and relationship. In addition, the study showed a dynamic aspect, where the 

customer‟s experiences with previously travel-related online communication can affect future travel 

decisions, and may even result in online word-of-mouth. The dynamic process can develop into a 

self-reinforcing process where perceived risks are reduced, trust is increased, and commitment is 

strengthened, which has a positive impact on the relationship, which subsequently can help 

optimizing the online communication to become risk-relieving and lead to further trust and 

commitment with a positive influence on the relationship. 

 

To sum up, the changes within technology and consumer behavior have led to increased 

opportunities for travel agencies to integrate customer information, relationship marketing and 

online marketing. According to the study findings, it can be of great value for travel agencies to 

increase their focus on online communication with relationship marketing in mind. 
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1.0 Indledning 

Internettet har gennemgået en markant udvikling fra primært at være forbeholdt anvendelse af 

militære organisationer, til nu at være et hyppigt anvendt medie af enkeltpersoner både 

arbejdsmæssigt og i fritiden. Udviklingen har særligt fundet sted i den vestlige del af verden i 

gennem de seneste årtier, herunder Danmark, hvor internetadgang har penetreret sig vej til 89 % af 

de danske hjem blandt de 16-74-årige (Danmarks Statistikbank: BEBRIT01, 2010). Penetrationen 

af internetadgang begrænses dog ikke til hjemmets fire vægge, da teknologiske udviklinger ligeså 

har muliggjort internetopkobling på farten via mobilt bredbånd til bærbare pc‟er, samt nyere 

mobiltelefoners opkobling til internettets tjenester. Tal fra 2010 indikerer at godt halvdelen (54 %) 

af de 16-74-årige benytter internettet via mobilt bredbånd (Danmarks Statistikbank: BEBRIT03, 

2010). Teknologiske udviklinger har endvidere medført hurtige bredbåndsforbindelser og avanceret 

software, der i samspil med penetrationen vurderes at have betydning for forbrugeradfærden. 

 

I 1995 indikerede Berry at der var muligheder forbundet ved informationsteknologiske udviklinger 

såsom iagttagelse af købsadfærd, hvilket serviceudbydere kunne anvende til at skræddersy 

serviceydelser, markedsføring, kommunikation mv. iht. kundens præferencer. Berry (1995) nævnte 

også at online mediet kunne formidle tovejskommunikation, hvor servicekontakten kunne 

personliggøres i kommunikationen til den enkelte forbruger. Disse indikationer må vi være sande er 

blevet til virkelighed. Den teknologiske udvikling har intensiveret mulighederne for et samspil 

mellem kundeinformationer i databaser, relationsmarkedsføring og online marketing. Mulighederne 

for at anvende dette samspil spænder nu om dage vidt, mens det kontinuerligt udvikler sig i mere 

eller mindre takt med teknologiske udviklinger og deres implikationer for forbrugeradfærden. I 

denne forbindelse påpeger Gary Eastwood, erfaren ekspert inden for ‟Business & IT‟, netop 

vigtigheden ved at forstå sammenhængen mellem teknologiske udviklinger og forbrugeradfærden: 

”Understanding how online channels are evolving, and how customer expectations are changing in 

tandem, is essential” (Eastwood, 2007, s.23). 

 

Nogle af de væsentligste teknologiske forandringer siden årtusindeskiftet kan koges ned til termen 

‟web 2.0‟, der defineres som ’anden generation af World Wide Web, hvor fokus er flyttet fra statiske 

hjemmesider med indhold udelukkende centralt designet, til nu at omfatte dynamisk, brugerlavet 
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indhold og online sociale netværk’ (Euromonitor, 2011: ‟Unleashing the power of social media on 

travel.‟ s.6). Samme kilde påpeger at ‟web 2.0‟ indebærer adfærdsmæssige aspekter, hvilke 

benævnes ved ’informationsdeling’, ’brugergenereret data i form af billeder, lyd- og videofiler 

mv.’, samt ’etablering af nye bekendtskaber online’. Den nye dimension ved internettet anses 

dermed for at have adfærdsmæssige implikationer, og hvordan disse øver indflydelse på 

forbrugeradfærden er interessant at se nærmere på. 

 

1.1 Problemstilling 

Indikationer på at de teknologiske udviklinger spiller en rolle i forbrugeradfærden ses særligt i 

rejsebranchen. De danske forbrugere kan nu udføre dybdegående informationssøgning på egen 

hånd, eksempelvis via rejsebureauers hjemmesider, rejsefora, rejsesøgemaskiner, samt sociale 

netværk (Euromonitor, 2009: ‟Online travel in survival of the fittest‟. s.3), hvormed forbrugerne i 

høj grad har mulighed for at sammenligne rejsebureauer og deres respektive serviceydelser, 

eksempelvis hvad angår afrejsetidspunkter, hoteller og priser. Endvidere er informationssøgning nu 

muligt for mange danskere at udføre døgnet rundt qua penetrationen og hurtigheden af 

bredbåndsforbindelser – ergo tilgængeligt når det passer den enkelte forbruger. 

 

Forbrugernes muligheder for online kommunikation med rejsebureauer og andre forbrugere er 

ligeså tiltaget, hvilket bevidner om det sociale aspekt ved ‟web 2.0‟, hvor sociale medier a la 

TripAdvisor og Facebook vurderes at spille en rolle i informationssøgningen og 

beslutningsprocessen (Euromonitor, 2011: Unleashing the power of social media on travel. s.4). 

Interaktion er derfor et vigtigt element i de teknologiske udviklingers implikationer for 

forbrugeradfærden og online kommunikation i rejsebranchen. Online interaktioner kan være i form 

af en-til-en og en-til-mange, og de ses nu om dage mellem kunde-til-virksomhed og kunde-til-

kunde, frem for blot den traditionelle kommunikation fra virksomheden rettet mod kunden. 

Forbrugernes benyttelse af de nye former for online interaktion tyder dermed generelt på, at 

tovejskommunikation i højere grad end før finder sted. Benyttelse af internettet finder altså i 

stigende grad indpas i forbrugeradfærden, hvorfor rejsebureauernes online kommunikationskanaler 

bør være en medvirkende faktor til at opbygge langtidsorienterede kundeforhold ifølge Gary 

Eastwood: 
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 ”online channels need to support not only the sales and support process but also the cultivation of 

long-term customer relationships” (Eastwood, 2007, s.23). 

 

Ovennævnte pointe om at online kommunikationskanaler udgør et vigtigt element i kundeforhold, 

sammenholdt med de førnævnte adfærdsmæssige aspekter ’informationsdeling’, ’brugergenereret 

data’, samt ’etablering af nye bekendtskaber online’, indikerer at online kommunikation influerer 

forbrugerens relation til et rejsebureau. Dertil bør det nævnes at rejserelaterede serviceydelser er 

kendetegnet ved bl.a. at være uhåndgribelige, omkostningsfulde og komplekse, hvorfor faktorer 

såsom risiko, tillid og tilknytning antages at øve indflydelse på forbrugeradfærden, online 

kommunikationen, samt relationen mellem forbruger og rejsebureau. Denne antagelse vil jeg 

uddybe i teoriafsnittet, hvor jeg opstiller en konceptuel model. 

 

For at opsummere har de teknologiske og forbrugeradfærdsmæssige forandringer skabt muligheder 

og udfordringer i rejsebranchen. Forbrugeradfærden stiller nye krav, der efterspørger nye 

strategiske overvejelser og tiltag af rejsebranchens aktører. Det virker utilstrækkeligt udelukkende 

at fokusere traditionelt på serviceydelser udført ansigt-til-ansigt i en fysisk butik eller over 

telefonen. Rejsebureauerne må ligeså forholde sig til at skabe værdi for kunderne via online 

kommunikation, herunder serviceydelser og interaktioner via online mediet. Dette skal ses i lyset af 

min vurdering af en generelt skærpet konkurrencesituation i rejsebranchen, der er resultatet af 

forbrugernes muligheder for dybdegående informationssøgning blandt endnu flere serviceudbydere. 

Dette kan potentielt set føre til nødvendigheden af at skabe relationer til forbrugerne online. 

Relationen mellem rejsebureau og forbruger kan i den skærpede konkurrencesituation vise sig at 

være et vigtigt differentieringsparameter, hvorved det enkelte rejsebureau ved at tiltrække, bevare 

og forstærke deres respektive kundeforhold kan differentiere sig fra konkurrenterne. I sidste ende 

kan det føre til et øget salg af rejser for det enkelte rejsebureau. Dette afhænger dog i høj grad af om 

forbrugerne værdsætter relationer i valget af rejseudbyder, da det ellers ikke vil udgøre en 

konkurrencemæssig fordel. Dette er i tråd med den klassiske diskussion om, hvorvidt 

kundeforholdet bør varetages fra en transaktionsbaseret eller relationsbaseret tilgang. 
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På baggrund af den nævnte problemstilling ønsker jeg at undersøge følgende problemformulering: 

 

1.2 Problemformulering 

Med baggrund i de nævnte udviklinger og implikationer finder jeg det interessant og relevant at 

undersøge betydningen af online kommunikation for relationen mellem forbruger og rejsebureau. I 

undersøgelsen vil jeg ligge hovedvægten af fokus på forbrugerne, hvorfor jeg primært betragter 

undersøgelsen fra et forbrugerperspektiv. 

 

Hvilken rolle spiller online kommunikation for forbrugerens relation til et rejsebureau? 

Dette problem søges afdækket med særlig fokus på betydningen af risiko, tillid og tilknytning for 

relationen mellem forbruger og rejsebureau. I denne forbindelse vil jeg anlægge et 

forbrugeradfærdsperspektiv iht. at belyse, hvorvidt risiko, tillid og tilknytning er relevant for 

forbrugeren i rejsekonteksten. Jeg ønsker endvidere at belyse om online kommunikation øver 

indflydelse på forbrugerens følelser af risiko, tillid og tilknytning til et rejsebureau. Efterfølgende 

vil jeg søge indsigt i, hvorvidt online kommunikationens potentielle indflydelse på følelserne af 

risiko, tillid og tilknytning påvirker forbrugerens relation til et rejsebureau. Med andre ord om 

online kommunikation har indflydelse på forbrugerens relation til et rejsebureau via risiko, tillid og 

tilknytning. I denne forbindelse ønskes følgende underspørgsmål belyst: 

Hvilken rolle spiller online kommunikation for forbrugerens følelse af risiko, tillid og tilknytning? 

Hvilken betydning har risiko, tillid og tilknytning for forbrugerens relation til et rejsebureau? 

 

Hvad angår online kommunikation inddrager jeg forbrugerens kommunikation med rejsebureau på 

internettet via computer og mobil, eksempelvis i form af hjemmesiden, e-mails, chat, nyhedsbreve 

mv., samt kommunikation med andre forbrugere via word-of-mouth på rejsefora a la TripAdvisor 

og rejsebureauers hjemmesider og Facebook-konti. Fremgangsmåden for at belyse ovenstående 

problemformulering præsenterer jeg i metodeafsnittet senere i indledningen. 

 



Kandidatafhandling ’Online kommunikation i rejsebranchen’  Jannick Hansen 

10 

 

1.3 Afgrænsning 

Jeg har valgt at fokusere undersøgelsen på forbrugermarkedet, da jeg ønsker at gå i dybden med 

relationen mellem den private forbruger og rejsebureauet. Dermed afgrænser jeg rapporten fra at 

inddrage de erhvervsrejsende, da ressourcer og formalia for afhandlingen ellers begrænser 

inddragelsen af yderligere relationer til overfladisk behandling. Geografisk set indskrænker jeg 

fokus til danske forbrugere, mens rejsebureauet kan være en dansk såvel som udenlandsk aktør iht. 

den skærpede konkurrence som internettet har medført. Med rejsebureau mener jeg en 

serviceudbyder af flybilletter, ophold og/eller billeje, der sælges separat eller som pakkerejse. 

 

Som det fremstår i problemformuleringen er fokus på online kommunikation via computer eller 

mobil. ‟Online‟ udgør nøgleordet, da det understreger at kommunikationen skal foregå online. Jeg 

vil her for en god ordens skyld understrege, at jeg ikke inddrager sms-kommunikation, der ellers 

ofte forbindes med kommunikation via mobil. Om end brugen af sms‟er mellem rejsebureau og 

kunder også i stigende grad finder indpas, særligt under rejsen, falder det ikke ind under online 

kommunikation, hvorfor jeg ikke inddrager sms‟er i belysningen af problemformuleringen. Hvad 

angår word-of-mouth fokuserer jeg på online rejsebeskrivelser og anbefalinger fra andre forbrugere, 

hvormed jeg afgrænser mig fra offline rejsetips. 

 

En diskussion af hvorvidt teknologiske udviklinger har ført til forandringerne i forbrugeradfærden, 

eller omvendt at adfærdsmæssige tendenser har været forgænger for de teknologiske udviklinger 

ligger uden for kandidatafhandlingens fokusområde. Det er dog en realitet at samspillet mellem 

teknologiske udviklinger, penetrationen, samt den forandrede forbrugeradfærd har signifikant 

indflydelse på måden at drive virksomhed på, især hvad angår kommunikation til den enkelte 

forbruger. 

 

1.4 Videnskabsteoretisk tilgang 

Jeg anskuer undersøgelsen fra et hermeneutisk perspektiv præget af forforståelse. Hermeneutikken 

forbindes især med Hans-Georg Gadamer (2004), der påpeger nødvendigheden af fordomme også 
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kaldet forforståelser. For at kunne møde det meningsfulde er det nødvendigt at bidrage med en 

meningsfuld forventning, hvilket udgøres af en forforståelse (Gadamer, 2004). Med andre ord en 

forståelse før selve forståelsen af det jeg ønsker at undersøge. Jeg vurderer dermed at viden tilegnes 

og erkendes i forhold til den viden/forståelse jeg besidder i forvejen, hvorfor der aldrig eksisterer en 

endegyldig fortolkning. Fortolkning er i stedet præget af en iterativ proces, hvor nye opdagelser kan 

iagttages ved kontinuerlig dialog med det empiriske materiale. 

 

For besvarelsen af problemformuleringen er det vigtigt at gøre sig forudsætningerne bevidst i 

analysen af de empiriske data. Forudsætningerne for denne undersøgelse har jeg tematiseret og 

reflekteret over, hvilket kommer til udtryk i en konceptuel model, der udgør min forforståelse. Den 

konceptuelle model præsenterer jeg i teoriafsnittet. Jeg gør derved forforståelsen synlig og 

gennemskuelig for den enkelte læser, hvilket skal højne validiteten. 

 

Ifølge hermeneutikken er alle vores livsytringer et udtryk for mening, der kræver fortolkning. 

Med ‟mening‟ forstås menneskers mulighed for at orientere sig i verden. I denne forbindelse 

vurderer jeg at forbrugerne selv er bedst egnede til at ytre deres holdninger og erfaringer, herunder 

præferencer, og jeg anser dem som værende den primære kilde til at forstå deres forbrugeradfærd 

(Veal, 2006). Derfor finder jeg det særligt relevant at benytte en kvalitativ tilgang i indsamlingen af 

empiriske data, da jeg er interesseret i enkelte forbrugeres opfattelser af online kommunikation i 

rejsebranchen. Dette uddyber jeg i metodeafsnittet senere i indledningen.  

 

Fortolkningen af det empiriske materiale bliver en dialog mellem interviewmaterialet, relevant teori 

og empiri, samt undertegnede, herunder forforståelsen illustreret i den konceptuelle model, hvormed 

tekstens mening aktualiseres via dette udgangspunkt. Ifølge Gadamer (2004) bør 

horisontsammensmeltning tilstræbes, hvilket vil sige at mine forforståelser smelter sammen med 

interviewmaterialet i én horisont. Først da er teksten forstået og fortolket. Jeg vil derfor stræbe efter 

den størst mulige overensstemmelse, vel vidende at der er tale om en kontinuerlig proces og dermed 

ikke en endegyldig sandhed. Fortolkningen kan i bedste scenarie blive meningsfuld ved at 
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forekomme evident. Som fortolker ligger jeg derfor stor vægt på det empiriske materiale, der skal 

indikere en be- eller afkræftelse af den konceptuelle model, hvorfor jeg skal være klar til at revidere 

mine forforståelser såfremt interviewmaterialet ”dikterer” dette. Dette understreger blot vigtigheden 

af at være bekendt med ens forforståelser, samt gøre dem transparente for læseren. 

 

Fortolkningen af det empiriske materiale er gyldig, når den anses for evident.  Der er altså i sidste 

ende tale om en påstand om be- eller afkræftelse, der skal gøres indlysende, men ikke kan bevises 

en gang for alle. Dette efterlader spørgsmålstegn ved generaliserbarheden af fortolkningen, da der 

ikke er tale om en endelig sandhed. Teksten kan altså ikke verificeres en gang for alle, men til 

gengæld kan den falsificeres. Dette understreger vigtigheden af kohærens i fortolkningen. 

 

For at opsummere ønsker jeg at gennemføre en eksplorativ undersøgelse iht. at opnå en dybere 

forståelse af betydningen af online kommunikation for forbrugerens relation til et rejsebureau. I 

denne forbindelse ønsker jeg indsigt i, hvilken betydning online kommunikation spiller i 

forbrugernes informationssøgning og beslutningsproces med fokus på følelserne af risiko, tillid og 

tilknytning. I forlængelse heraf vil jeg undersøge, hvilken betydning det har for relationen mellem 

forbruger og rejsebureau. Undersøgelsen vil primært tage afsæt i forbrugeres holdninger til 

betydningen af online kommunikation, risiko, tillid og tilknytning. Disse holdninger søger jeg 

indsigt i via kvalitative interviews med enkelte forbrugere. Sammenhængen mellem 

problemformuleringen, anvendte teorier, den konceptuelle model, samt metodeovervejelser vil jeg 

præsentere mere udførligt i kommende afsnit. 

 

1.5 Struktur 

I dette afsnit vil jeg forklare afhandlingens struktur, der præges af den videnskabsteoretiske og 

metodologiske tilgang som jeg tillægger for besvarelsen af problemformuleringen. 
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1.5.1 Deduktion og induktion 

Jeg har valgt af en hovedsagelig deduktiv arbejdsproces, hvilket afspejles i afhandlingens struktur 

qua en overordnet præsentation af teori og metode. Den deduktive tilgang kommer ligeså til udtryk 

ved brug af teori og andre empiriske data som inspiration til begrebsdefinitioner, opstilling af 

konceptuel model, samt udarbejdelsen af semi-strukturerede interviewguides og operationalisering. 

Den deduktive tilgang suppleres med induktion i form af empirisk analyse af kvalitative interviews 

med rejsebureau og forbrugere i analysefasen. Det empiriske materiale analyseres med løbende 

refleksion til den konceptuelle model, samt anden relevant teori og empiri, hvilket understreger den 

iterative proces, der kendetegner en hermeneutisk tilgang. Dermed bliver undersøgelsen til en 

vekselvirkning mellem deduktion og induktion med formålet om afslutningsvis at munde ud i en 

påstand, der vil be- eller afkræfte den konceptuelle model. Dette skal give dybere indsigt i og 

forståelse af online kommunikation, samt dets betydning for forbrugerens relation til et rejsebureau. 

 

1.5.2 Opbygning 

I de kommende teori- og metodeafsnit vil jeg præsentere begrebsdefinitioner, en konceptuel model, 

samt metodeovervejelser og operationalisering, der sammen udgør udgangspunktet og 

forforståelsen for undersøgelsen. Indledningen runder jeg af med en redegørelse af relevansen og 

motivationen for undersøgelsen af problemformuleringen. Derefter indleder jeg analysefasen med at 

belyse online kommunikation i rejsebranchen. Problemformuleringens to underspørgsmål belyses i 

hver deres afsnit i hhv. ’Online kommunikation – forbrugerens følelse af risiko, tillid og tilknytning’ 

og ’Relation – betydningen af risiko, tillid og tilknytning’. I de to afsnit inddrager jeg 

interviewmaterialet, samt andre empiriske data og teorier med relevans for analysen, herunder teori 

om forbrugeradfærd og relationsmarkedsføring. Begge afsnit afrundes med en delkonklusion. 

Afslutningsvist følger diskussion af de empiriske resultater fra forbrugerinterviewene iht. den 

konceptuelle model, samt teoretiske og praktiske implikationer. I denne forbindelse vil jeg nævne 

undersøgelsens begrænsninger, hvorfor jeg i forlængelse heraf vil give input til fremtidige 

undersøgelser. Afhandlingen afrundes med konklusion og perspektivering. 

 



Kandidatafhandling ’Online kommunikation i rejsebranchen’  Jannick Hansen 

14 

 

1.6 Teori  

I dette afsnit vil jeg fremhæve de teorier, der har mest tyngde i afhandlingen. Efter nøje 

litteraturgennemgang har jeg fundet en række relevante teorier til at belyse og analysere 

problemformuleringen. Først og fremmest er de dog anvendt som inspirationskilder, der udgør 

udgangspunktet for undersøgelsen, hvilket illustreres i den konceptuelle model, der præsenteres 

sidst i teoriafsnittet. Jeg ønsker at inddrage teori om primært forbrugeradfærd og 

relationsmarkedsføring, herunder med fokus på koncepterne risiko, tillid, og tilknytning. De 

specifikke teorier vil jeg nu præsentere. 

 

Siden Leonard L. Berry introducerede ‟relationsmarkedsføring‟ ved en marketingkonference i 1983, 

har denne form for markedsføring fundet indpas i marketinglitteraturen og marketingstrategier, 

hvormed den har opnået teoretisk såvel som praktisk anerkendelse. Relationsmarkedsføring går 

essentielt set ud på at ’tiltrække, bevare og, i multi-service organisationer, forbedre kundeforhold’ 

(Berry, 2002). Berry gav endvidere en påmindelse om vigtigheden af at servicere og sælge til 

nuværende kunder, hvilket egentligt burde være en logisk selvfølge, men alligevel forekom 

negligeret i mange virksomheders primære fokus på at tiltrække nye kunder. Berry anbefalede at 

inddrage relationsmarkedsføring som led i bestræbelserne på at sælge mere til samme kunde over 

længere tid.  Hans anbefaling om at integrere relationsmarkedsføring opsummeres godt i følgende 

citat: ”Hvorfor ikke søge en mere afbalanceret marketingstrategi, hvormed hoveddøren åbnes for 

nye kunder, mens bagdøren samtidig lukkes for nuværende kunder.” (Berry, 2002, s.71). 

Anbefalingen udgør en medvirkende årsag til undersøgelsens formål, da jeg som nævnt ønsker at 

undersøge online kommunikations potentielle indflydelse på forbrugerens relation til et rejsebureau. 

Med andre ord om online kommunikation kan medvirke til at ”lukke bagdøren” for kunderne. 

 

I forbindelse til relation knytter sig koncepter såsom tillid og tilknytning, der udgør grundlaget for 

et langvarigt forhold mellem forbruger og udbyder (Morgan & Hunt, 1994). Endvidere er der 

empiriske beviser for linket mellem tillid og langtidssigtet tilknytning (Moorman et al, 1992; 

Morgan & Hunt, 1994; Garbarino & Johnson, 1999). Ifølge Morgan & Hunt (1994) kan dette 

komme til udtryk ved at kommunikation mellem forbruger og udbyder fører til tillid, hvorefter tillid 

fører til tilknytning. Med andre ord kan en øget følelse af tillid føre til stærkere tilknytning, 
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hvormed relationen mellem forbrugeren og serviceudbyderen forstærkes. Dette understøttes af 

empiriske resultater fra en undersøgelse af informationsudveksling i en turismekontekst mellem 

forbrugere og en serviceudbyder af rafting. Undersøgelsen indikerer at god kommunikation mellem 

forbruger og serviceudbyder ofte fører til større tillid og tilknytning (Zillifro & Morais, 2004). 

 

I forlængelse af ovennævnte turismekontekst vil jeg nu lede opmærksomheden hen på 

rejserelaterede serviceydelser i form af flybilletter, ophold og billeje, der helt eller delvist kan 

sammensættes til en pakkerejse, enten på egen hånd eller købt ”færdigpakket” hos et rejsebureau. 

Rejserelaterede serviceydelser er generelt karakteriseret ved at være uhåndgribelige, komplekse, 

heterogene, samt omkostningsfulde (Berry, 2002; Lin et al, 2009). Til de nævnte karakteristika 

knytter sig aspekter af usikkerhed, hvilket udgør risikobetonede elementer i forbrugerens 

informationsøgning og beslutningsproces (Maser & Weiermair, 1998). Dette fører ofte til at 

forbrugeren udviser en høj involveringsgrad. Den høje involveringsgrad understøttes endvidere af 

forbrugerens medvirkende og særdeles aktive rolle i produktionen og leveringen af serviceydelsen. 

Da rejserelaterede serviceydelser er kendetegnet ved ovennævnte karakteristika, samt præges af risiko, 

finder jeg det relevant for et rejsebureau at skabe tillid hos forbrugeren, hvilket indikeres at være 

fordelagtigt for udbydere af serviceydelser, der netop præges af førnævnte karakteristika (Berry & 

Parasuraman, 1991). Ved en sådan risikobetonet serviceydelse vil de fleste forbrugere søge 

relationer til en serviceudbyder de har tillid til, da et sådant forhold værdsættes pga. dets risiko-

reducerende fordele (Berry, 2002). Etablering af tillid er derfor særligt nødvendigt, da det er svært at 

evaluere serviceydelsen før den er købt og oplevet (Berry, 1995), hvilket er aktuelt ved flybilletter, 

ophold og billeje. 

 

Med inspiration fra Morgan & Hunts (1994) og Zillifro & Morais‟ (2004) konceptuelle modeller og 

empiriske resultater, der indikerer at kommunikation kan føre til tillid og tilknytning, ønsker jeg at 

undersøge, hvordan online kommunikation kan have positiv indflydelse på relationen mellem 

forbruger og rejsebureau via koncepterne risiko, tillid og tilknytning. Jeg ønsker derfor at belyse om 

online kommunikation kan reducere forbrugerens følelse af risiko og samtidig opbygge følelsen af 

tillid, samt efterfølgende styrke tilknytningen til rejsebureauet med positiv indflydelse på relationen. 

Fokus vil primært være rettet mod online kommunikation mellem forbruger og rejsebureau, men 

samtidig antager jeg at online kommunikation mellem forbrugere ligeså kan påvirke risiko, tillid og 

tilknytning. I tråd med det overordnede fokus på online kommunikation ønsker jeg derfor også at 
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belyse, hvilken rolle online word-of-mouth spiller for forbrugernes følelser af risiko, tillid og 

tilknytning. Online kommunikation med andre forbrugere kan eksempelvis formidles via 

rejsebureauers hjemmesider, samt sociale medier, herunder rejsebureauers Facebook-konti og 

rejsefora a la TripAdvisor. 

 

Som tidligere indikeret finder jeg det relevant at inddrage teori om forbrugeradfærd, eftersom at jeg 

har valgt at anlægge en forbrugeradfærdsvinkel til at belyse problemformuleringen. Endvidere 

vurderer jeg at der eksisterer en relevant sammenhæng mellem forbrugeradfærdsteori og de nævnte 

teorier om relationer. Denne sammenhæng kommer til udtryk ved at koncepterne risiko, tillid og 

tilknytning kan relateres til forbrugeradfærd. Dette belyses yderligere i analysefasen. I denne 

forbindelse anvender jeg først et generisk perspektiv via Torben Hansens (2005) integrering af fire 

forskellige forbrugeradfærdsperspektiver, hvilket jeg efterfølgende vil kontekstualisere til 

rejsebranchen. I denne forbindelse vil jeg sammenkoble det generiske perspektiv med specifik 

forbrugeradfærdsteori fra rejsekonteksten, samt afhandlingens empiriske data. 

 

Teorierne vil have flere funktioner i analysen af problemformuleringen. Jeg anvender dem til 

disponering for at skabe overblik, til at belyse sammenhænge mellem diverse koncepter, samt til 

operationalisering ved analysen af kvalitative forbrugerinterviews efter tematiseringsmetoden. Den 

kvalitative tilgang uddybes i metodeafsnittet. Om end at jeg har valgt et forbrugerperspektiv, 

inddrager jeg som nævnt B2B-teorier om relationsmarkedsføring, herunder risiko, tillid og 

tilknytning, da forretningsområdet er rigt på teorier herom i modsætning til B2C-området. Fra 

sidstnævnte område har jeg dog især fundet Zillifro og Morais‟ (2004) undersøgelse interessant at 

inddrage. Jeg vil derfor med udgangspunkt i både B2B- og B2C-teorier søge at drage relevante 

paralleller til forbrugerperspektivet i servicekonteksten for rejser, hvilket teoriafsnittet bevidner om. 

 

1.6.1 Begrebsdefinitioner 

Jeg vil nu definere de essentielle koncepter for undersøgelsen, der er illustreret i den konceptuelle 

model i næste afsnit. Dette gør jeg for at skabe gennemskuelighed i forståelsen af begreberne for 

både læseren og respondenterne, hvormed tvivl og misforståelser minimeres. Endvidere har jeg 

foretaget en operationalisering for at klarlægge, hvordan det enkelte koncept skal identificeres ved 

dybdegående interviews. Det operationelle aspekt præsenterer jeg i metodeafsnittet. 
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Online kommunikation definerer jeg for undersøgelsen som ’kommunikation på internettet via 

computer og mobil mellem forbruger og rejsebureau i form af eksempelvis hjemmesider, e-mails, 

nyhedsbreve, chat, opdateringer på sociale medier mv., samt kommunikation mellem forbrugere i 

form af word-of-mouth på rejsebureauers hjemmesider og Facebook-sider, samt rejsefora a la 

TripAdvisor og rejsetips.dk’. I denne forbindelse inddrager jeg både envejs og tovejs 

kommunikation. Den førstnævnte tager eksempelvis form af forbrugerens læsning af informationer 

på rejsebureauets hjemmeside, samt andre forbrugeres anbefalinger og rejsebeskrivelser, hvormed 

der ikke foregår en decideret dialog. Den sidstnævnte tager form af online konversation mellem 

forbruger, rejsebureau og/eller andre forbrugere. Hvad angår word-of-mouth skelner jeg i 

forbrugerinterviewene mellem to overordnede former: ’narrative bedømmelser’ og ’skala 

bedømmelser’. De narrative bedømmelser definerer jeg som udførlige, historiefortællende rejsetips, 

mens skala bedømmelser er karakteriseret ved angivelse af x-antal stjerner og få linjers tekst. 

 

Risiko er et komplekst begreb, da det kan indebære adskillige dimensioner. Endvidere kan det 

komme til udtryk på forskellige måder i forbrugeradfærden, herunder på forskellige stadier i 

informationssøgningen og beslutningsprocessen, da forbrugeren kan opfatte risici dels ved selve 

valget af rejsedestination og serviceudbyder, men ligeså ved online transaktion, samt risici på selve 

rejsen. Dette medvirker ligeså til kompleksiteten ved at forstå risikokonceptet i dets fulde drag. 

Følgende definition er dog et forsøg herom, der omhandler risici i rejsekonteksten. ’Risiko 

konstitueres af usikkerhed og konsekvens (Bauer, 1960 i Lin et al, 2009), hvilket i rejsekonteksten 

kan være relateret til selve serviceudførelsen såvel som økonomiske, psykologiske, fysiske, sociale 

og tidsmæssige dimensioner, samt privatoplysninger og sikkerhed vedr. online transaktion’ 

(Moutinho, 1987; Jarvenpaa & Todd, 1997; Kolsaker et al, 2004 & Kim et al, 2005 i Lin et al, 

2009). De forskellige dimensioner vil blive illustreret ved operationaliseringen til brug i de 

kvalitative forbrugerinterviews, hvilket jeg præsenterer i metodeafsnittet. 

 

Tillidskonceptet har været behandlet inden for adskillige områder såsom psykologi og økonomi, 

hvorfor forskellige definitioner er blevet fremlagt. Blandt de mange definitioner eksisterer dog 

ensartede træk i sprogbrugen. Ifølge Rousseau et als (1998) gennemgang af forskellige definitioner, 

indgår ’tillidsfulde forventninger og accept af sårbarhed’ som væsentlige elementer i adskillige 
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definitioner. Moorman et al (1993, s.82) definerer tillid som ”en velvilje til at stole på en 

udvekslingspartner, der anses for værende troværdig”. Betydningsmæssigt er Morgan og Hunt 

(1994) enige, da de mener at tillid eksisterer, når den ene part har tiltro til den anden parts 

troværdighed og integritet. De pointerer samtidig at viljen til at stole på den anden part og dermed 

acceptere sårbarhed ligger implicit i definitionen. Samtidig anerkender de dog relevansen af at 

inddrage velviljen, når graden af tillid skal måles. Jeg er enig i denne betragtning, da jeg vurderer at 

en forbrugers ytring om velvilje til at stole på rejsebureauet indikerer tillidsfølelse. Derfor vil jeg 

inddrage dette aspekt i operationaliseringen.  Hvad angår troværdighed og integritet knytter sig 

egenskaberne kompetence og godgørenhed (Singh & Sirdeshmukh, 2000). Kompetence er 

serviceudbyderens evne til at levere serviceydelsen som aftalt, mens godgørenhed er forbrugerens 

tro på at udbyderen vil agere i forbrugerens bedste interesser, samt stille forbrugerens behov forud 

for udbyderens egne. Med de nævnte definitioner in mente definerer jeg tillid i undersøgelsen som 

’når forbrugeren har tiltro til rejsebureauets troværdighed og integritet, hvilket konstitueres af 

troen på rejsebureauets kompetence og godgørenhed’. I denne undersøgelse er den første part 

‟forbruger‟ og den anden part ‟rejsebureau‟, hvilket illustreres i den konceptuelle model. 

 

Ifølge Moorman et al (1992, s.316) er tilknytning ”en varig lyst til at bevare et værdsat forhold”. 

Her ligger Morgan og Hunts (1994, s.23) definition sig igen meget tæt op af rent betydningsmæssigt: 

”tilknytning er et udtryk for forbrugerens vilje til at etablere og opretholde et nuværende forhold til 

serviceudbyderen”. Morgan og Hunt (1994) påpeger at det implicit skal forstås at forholdet er 

vigtigt. Her vil jeg med inspiration fra Berrys (2002) tidligere nævnte definition af 

relationsmarkedsføring også tilføje lysten til at forbedre forholdet. Tilknytning udgør fundamentet 

for udvikling af relationen (Berry & Parasuraman, 1991), da tilknytning er udtryk for et mere 

langtidsorienteret forhold frem for et transaktionsbaseret. Jeg anvender derfor følgende definition i 

undersøgelsen: ’tilknytning er et udtryk for forbrugerens vilje til at etablere, opretholde eller 

forbedre et nuværende forhold til rejsebureauet’. 

 

Med inspiration fra Keith (et al, 2004) definerer jeg relation mellem forbruger og rejsebureau som 

’forholdet mellem de to parter, der indebærer informationsudveksling, transaktioner i form af køb 

kontra levering, samt samarbejdsvillighed iht. at løse eventuelle uenigheder og problemer for 

samtidig at forbedre parternes udbytte af forholdet’.  
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Efter at have klarlagt definitionerne vil jeg nu præsentere forbindelserne mellem begreberne i en 

konceptuel model. 

  

1.6.2 Konceptuel model 

Jeg har opstillet følgende konceptuelle model for at visualisere undersøgelsens koncepter og 

sammenhænge, jf. figur 1 på næste side. Den konceptuelle model fungerer som en teoretisk 

referenceramme, der anskues fra et forbrugerperspektiv omhandlende online kommunikation og 

dets indflydelse på forbrugerens følelser af koncepterne, samt relationen til det enkelte rejsebureau. 

Jeg vil nu uddybe tankegangen bag de opstillede sammenhænge i den konceptuelle model. 

 

Forbrugerens online kommunikation med rejsebureau og andre forbrugere kan havde positiv såvel 

som negativ indflydelse på forbrugerens følelser af risiko, tillid og tilknytning, hvilket efterfølgende 

influerer relationen til rejsebureauet positivt eller negativt. Risiko og tillid påvirker hinanden 

gensidigt, da tilstedeværelsen af risici skaber muligheden for tillid, hvilket efterfølgende fører til en 

mere eller mindre risikobetonet beslutning (Rousseau et al, 1998). Med andre ord medfører risici 

nødvendigheden af tillid, der omvendt virker risiko-reducerende. Når online kommunikationen 

reducerer risiko og øger tillid, kan det endvidere føre til stærkere tilknytning og følgelig få en 

positiv indflydelse på relationsbåndet til rejsebureauet. Har online kommunikationen omvendt en 

negativ indflydelse på risikoopfattelsen og tilliden, vil det svække tilknytningen og få negativ 

indflydelse på relationen. Pilene ved relationen mellem forbruger og rejsebureau skal illustrere det 

dynamiske aspekt ved relationen, der påvirkes kontinuerligt ved løbende kommunikation. Dette kan 

komme til udtryk ved at forbrugeren føler færre risici og bliver bekræftet i tillidserklæringen og 

tilknytningen til rejsebureauet via tilfredsstillende kommunikation, der følgelig kan øge tilliden, 

minimere risici, forstærke tilknytningen, samt forbedre kommunikationen osv. Omvendt kan 

negative oplevelser føre til mindre tillid, en større følelse af risici og dermed et svækket incitament 

for tilknytning, hvilket endvidere kan have negativ indflydelse på relationen og fremtidig 

kommunikation. Implicit i det dynamiske aspekt ligger dermed også betydningen af forbrugerens 

erfaringer. Erfaringerne kan udspringe sig direkte af informationsudveksling via online 

kommunikation mellem forbrugeren selv og rejsebureauet. Endvidere kan erfaringerne ligeledes 



Kandidatafhandling ’Online kommunikation i rejsebranchen’  Jannick Hansen 

20 

 

komme ad indirekte veje via word-of-mouth fra andre forbrugere, der fortæller om deres egne 

erfaringer med det pågældende rejsebureau. 

 

Figur 1: Konceptuel model 

 

Afslutningsvist vil jeg gerne anerkende at forbrugerens følelser af risiko, tillid og tilknytning ved et 

rejsebureau også præges af andre faktorer såsom offline kommunikation og selve oplevelsen af 

serviceydelsen i form af eksempelvis flyrejsen, hotelopholdet eller hele pakkerejsen. Jeg har dog 

valgt at fokusere undersøgelsen på online kommunikation og dets potentielle indflydelse på 

forbrugerens forhold til rejsebureauet via risiko, tillid og tilknytning, hvilket den konceptuelle 

model illustrerer. 

 

1.7 Metode 

Formålet med dette afsnit er at redegøre for undersøgelsens metodiske overvejelser, der tager afsæt 

i førnævnte problemformulering, videnskabsteoretiske tilgang, samt konceptuelle model. 
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1.7.1 Kvalitativ tilgang 

1.7.1.1 Eksplorativt, informant interview med FDM-Travel 

For indsamling af empiri har jeg hovedsagligt valgt en kvalitativ tilgang via eksplorativt interview 

med rejsebureauet FDM-Travel, samt dybdegående forbrugerinterviews. Før forbrugerinterviewene 

udførte jeg primo august 2011 et eksplorativt interview med Ole Gregersen, ‟Usability Specialist‟ 

hos FDM-Travel, der har hovedansvaret for rejsebureauets kommunikation til forbrugerne via 

hjemmesiden. Interviewet, der er vedlagt som lydfil på cd-rom, gav større indsigt i online 

kommunikationen mellem et rejsebureau og forbrugere. Interviewet havde endvidere til hensigt at 

få en positiv indflydelse på interviewguiden til de individuelle forbrugerinterviews, da nyttige 

inputs fra rejsebranchen potentielt set kunne gøre spørgsmålene mere relevante og specifikke, 

hvilket jeg vurderer lykkedes. Informantinterviewet var af relativt ustruktureret og åben karakter 

med online kommunikation som den overordnede temaramme. 

 

1.7.1.2 Dybdegående forbrugerinterviews 

Jeg valgte efterfølgende at udføre kvalitative forbrugerinterviews for at gå i dybden med 

forbrugernes holdninger til og erfaringer med online kommunikation i forbrugeradfærden for 

‟rejser‟, da jeg anser forbrugerne for værende bedst egnede til at forklare herom (Veal, 2006). 

Interviewene havde med andre ord til formål at give større indsigt i online kommunikationens 

betydning for forbrugernes følelser af risiko, tillid og tilknytning. Endvidere skulle de dybdegående 

interviews give indblik i, hvilken betydning de førnævnte koncepter har for forbrugeradfærden og 

relationen mellem forbruger og rejsebureau, samt hvordan selve relationen endvidere influerer 

kommunikationen og koncepterne ved fremtidige rejseplanlægninger som led i den dynamiske 

proces illustreret i den konceptuelle model. Dermed skal interviewmaterialet indikere en be- eller 

afkræftelse af den konceptuelle model. Ved en bekræftelse kan interviewene samtidig belyse 

eventuelle præferencer for specifikke former for online kommunikation iht. koncepterne. Med andre 

ord om nogle kommunikationsformer viser sig at være særligt effektive til at reducere følelsen af 

risici, øge følelsen af tillid, samt styrke tilknytningen og dermed influere relationen til rejsebureauet 

positivt. Dette beror på en dybere forståelse af forbrugernes præferencer herom. Dette ville en 

kvantitativ tilgang maksimalt kunne behandle overfladisk, hvilket ville begrænse forståelsen af 

online kommunikation og dets potentielle indflydelse på de førnævnte koncepter og relationen fra 

forbrugerens synspunkt. Valget af kvalitative forbrugerinterviews er endvidere influeret af Berry 
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(2002), der påpegede at forståelsen af relationsmarkedsføring fra forbrugerens perspektiv kan 

bidrage til forklaringen af, hvorfor forbrugere ofte søger relationer for visse serviceydelser. Dette er 

i tråd med den tidligere nævnte relevans af at se nærmere på relation grundet de førnævnte 

karakteristika ved rejserelaterede serviceydelser. Kendetegnende faktorer ved rejser og deres 

indflydelse på forbrugeradfærden og online kommunikation vil jeg viderebehandle i analysen. 

 

Da jeg ønsker at undersøge sammenhænge mellem online kommunikation og forbrugerens følelse 

af risiko, tillid og tilknytning, er repræsentativitet ikke et vigtigt kriterium for de empiriske 

resultater via den kvalitative tilgang (Veal, 2006; Andersen, 2008). Jeg finder det først og fremmest 

relevant at belyse potentielle sammenhænge frem for at vurdere generaliserbarheden af dem. 

Samtidig vil jeg dog ikke afvise at det kan være interessant at undersøge de empiriske resultaters 

repræsentativitet ved fremtidig research af kvantitativ art. Her kunne det undersøges, hvor udbredt 

sammenhængene er, samt om sammenhængene differentierer sig i stil med forskellige segmenter 

og/eller kunders livscyklus. Først og fremmest er fokus dog rettet på at undersøge, hvorvidt der 

eksisterer sammenhænge mellem online kommunikation og relation via risiko, tillid og tilknytning. 

Jeg søger dermed indikationer, der kan be- eller afkræfte den konceptuelle model. Såfremt 

respondenternes ytringer indikerer en bekræftelse af modellen, vil jeg samtidig søge at belyse, 

hvordan sammenhængen kan komme til udtryk via forskellige online kommunikationsformer ved at 

fremhæve forbrugernes præferencer herom. Såfremt de empiriske resultater viser at én eller flere af 

respondenterne beretter om sammenhæng mellem online kommunikation og relation via risiko, 

tillid og tilknytning, anser jeg det for værende et validt resultat (Veal, 2006). Hvorvidt det er 

repræsentativt beror som sagt på en kvantitativ undersøgelse herom. Af ressourcemæssige årsager 

vil jeg dog ikke udføre en sådan undersøgelse. Jeg vil dog til analyse og besvarelse af 

problemformuleringen sammenholde de kvalitative metoder med kvantitative empiriske studier 

(Morgan & Hunt, 1994; Zillifro & Morais, 2004). 

 

Sammenhængen mellem problemformuleringen, de anvendte teorier, den konceptuelle model og de 

empiriske metoder kommer til udtryk i udformningen af interviewguiden til forbrugerinterviewene, 

hvor koncepterne risiko, tillid, tilknytning, samt online kommunikation udgjorde emneområderne 

for de semi-strukturerede forbrugerinterviews, jf. bilag 1. Sammenhængen mellem de anvendte 
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begreber og undersøgelsens vidensinteresser er med til at højne validiteten.  

Spørgsmålsrækkefølgen til forbrugerinterviewene var som udgangspunkt i overensstemmelse med 

processen opstillet i den konceptuelle model – ergo online kommunikation, risiko, tillid og 

tilknytning. Interviewguiden og begrebsdefinitionerne blev forinden udførslen af 

forbrugerinterviewene testet blandt to studerende for at minimere eventuelle misforståelser og 

tvetydigheder, hvilket havde til hensigt at optimere kohærens og udformningen af spørgsmålene, 

samt derved at højne validiteten. 

 

1.7.1.3 Udvælgelse af respondenter 

Jeg opstillede ét væsentligt kriterium inden udvælgelsen af respondenter, for at jeg kunne anse en 

forbruger som en kvalificeret respondent i undersøgelsen. Kriteriet indebar at respondenterne, 

foruden at være forbrugere af rejser, skulle benytte online mediet i deres forbrugeradfærd i 

rejsekonteksten, herunder til kommunikation, informationssøgning og/eller beslutningsproces. Jeg 

skabte kontakt til respondenterne via Facebook, herunder FDM-Travel‟s og Star Tour‟s Facebook-

sider, hvor jeg kort præsenterede emnet for de kvalitative interviews. Via disse kanaler fik jeg fem 

forbrugere til at deltage, der fordelte sig på tre mænd og to kvinder i alderen 24-48 år (respondent 1: 

mand, 48 år; respondent 2: mand, 24 år; respondent 3: kvinde, 44 år; respondent 4: kvinde, 27 år; 

respondent 5: mand, 27 år). Respondenterne nr. 1 og 3 havde kendskab til hinanden, hvorfor jeg var 

opmærksom på om deres besvarelser var præget af hinanden og tilnærmelsesvis identiske. Dette var 

dog ikke tilfældet, hvorfor de kan anses som separate og brugbare interviews. Antallet af 

respondenter har baggrund i en kombination af ressourcer og generering af ny viden, der iht. 

hovedformålet skulle be- eller afkræfte eksistensen af sammenhængen opstillet i den konceptuelle 

model (Kvale, 1996). Jeg medgiver at respondenterne ikke er repræsentative i forhold til den 

generelle befolkning, men dette er som nævnt ikke et vigtigt kriterium for de empiriske resultater 

iht. formålet (Veal, 2006; Andersen, 2008). 

 

1.7.1.4 Udførsel af forbrugerinterviews 

Ved selve forbrugerinterviewene præsenterede jeg indledningsvist respondenterne for 

begrebsdefinitionerne iht. at skabe gennemskuelighed og højne validiteten. De første fire interviews 



Kandidatafhandling ’Online kommunikation i rejsebranchen’  Jannick Hansen 

24 

 

blev foretaget ultimo august 2011 i grupperum på Handelshøjskolen og privat, mens den sidste 

respondent blev adspurgt medio september via e-mail grundet tidsmæssige årsager, da en anden 

respondent meldte afbud. Den sidste respondent blev bekendtgjort med undersøgelsen via en kort 

introduktion og fik tilsendt begrebsdefinitioner og spørgsmål. Spørgsmålene og svarene er vedlagt i 

bilag 2. Ved at sammenholde bilag 1 og 2 visualiseres udviklingen fra den oprindelige 

interviewguide, der løbende blev optimeret vha. af respondenternes svar. Interviewene med de 

første fire respondenter er vedlagt som lydfiler på cd-rom. I udførslen af interviewene havde jeg 

Steinar Kvales (1996, s.133-135) og Ib Andersens (2008, s.171-179) anbefalinger om 

interviewfaser, samt typer og rækkefølge af spørgsmål i baghovedet. Jeg benyttede Ib Andersens 

(2008) anbefalinger til interviewets indledende fase, midterfase, samt afslutningsfase ved at oplyse 

de nødvendige informationer om undersøgelsen, indhente den ønskede information, afklare 

spørgsmål, holde respondenten inden for relevante emneområder, samt give god tid til at besvare og 

evt. uddybe. I denne forbindelse søgte jeg at følge op på respondenternes svar for at få klarlagt 

betydningen, hvormed interviewet til dels kunne fortolkes og verificeres undervejs. Jeg tog 

endvidere hensyn til etiske aspekter ved at opnå samtykke om brugen af interviewmaterialet og 

anonymitet (Kvale, 1996). Hvad angår citation vil jeg hovedsagligt citere respondenternes præcise 

ytringer, dog eventuelt med få sproglige udeladelser eller rettelser til et mere nøjagtigt sprog uden at 

negligere meningen bag. 

 

1.7.1.5 Operationalisering 

Jeg havde som udgangspunkt før forbrugerinterviewene taget stilling til, hvordan begreberne kan 

måles empirisk. Dette kommer til udtryk i operationaliseringen, jf. figur 2 på næste side, der 

forsøger at skabe overensstemmelse mellem de teoretiske begreber (jf. førnævnte 

begrebsdefinitioner) og de operationelt definerede variabler, hvilket kaldes definitionsvaliditet 

(Andersen, 2008). Endvidere søger jeg reliabilitet mellem de operationelt definerede variabler og de 

registrerede data fra forbrugernes ytringer. Operationaliseringen skal med andre ord højne 

validiteten af de empiriske resultater. 
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1.7.1.6 Triangulering 

Der kan argumenteres for tilstedeværelsen af triangulering ved empiriindsamlingen, da hhv. det 

eksplorative interview med FDM-Travel, samt de dybdegående forbrugerinterviews begge 

undersøger online kommunikation mellem rejsebureau og forbruger. Som supplement til de 

kvalitative interviews har jeg løbende observeret online kommunikation mellem forbrugere og 

rejsebureau, samt andre forbrugere via rejsebureauers hjemmesider og Facebook-konti, samt 

rejsefora a la TripAdvisor og rejsetips.dk. Dette har jeg gjort som led i at opnå en helhedsforståelse 

og fornemmelse af online kommunikation i rejsekonteksten (Andersen, 2008). 

 

1.7.1.7 Fravalg af andre kvalitative metoder 

I forbindelse med valget af den metodologiske tilgang har jeg ligeså foretaget en række fravalg af 

andre kvalitative metoder i form af fokusgrupper og etnografisk observation. Fravalgene bygger på 

en vurdering af at de kvalitative interviews er bedre egnede til at skabe den ønskede indsigt, 

hvorimod fokusgrupper ville kunne lægge en dæmper på den enkelte forbrugers holdninger og 

præferencer, samt endvidere påvirke hinandens besvarelser. En etnografisk observation af 

forbrugeradfærden besværliggøres af at forbrugernes informationssøgning og beslutningsprocesser 

potentielt set allerede begynder undervejs på en aktuel rejse, efter hjemkomst eller endda i 

planlægningen af en anden forestående rejse. Derfor har jeg ikke fundet fokusgrupper og 

etnografisk observation velegnede til at belyse og analysere undersøgelsen i samme grad som de 

kvalitative interviews. 
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Figur 2: Operationalisering før forbrugerinterviewene 

 

1.7.2 Problemer og usikkerhed ved metodevalg 

Foruden fordele anerkender jeg også ulemper ved de kvalitative interviews. At 

undersøgelsesmaterialet kan udvise store forskelle fra begyndelse til slut, kan besværliggøre analyse 
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og tolkning af interviewmaterialet. I denne forbindelse sikrede jeg at interviewene dækkede de 

relevante emner. Endvidere er der ved kvalitative data særlig risiko for forskerbias, eksempelvis via 

kropssprog, ytringer og ubevidste for-forståelser. I denne forbindelse forsøgte jeg at efterleve de 

gode råd om kropssprog og ytringer af Veal (2006) iht. til at minimere bias. Samtidig anerkender 

jeg at præsentationen af begrebsdefinitionerne kan have præget respondenternes besvarelse, men 

her har jeg vægtet gennemskuelighed af begreberne højest iht. at minimere misforståelser. 

 

Jeg anerkender endvidere at det traditionelt set ved kvalitative data er svært at skelne mellem 

begrebsdefinition, operationalisering, samt analyse og tolkning (Veal, 2006). Processerne herom 

foregår ofte kontinuerligt, hvilket fremhæver den iterative proces. Derfor skal førnævnte 

begrebsdefinitioner, operationalisering og den semi-strukturerede interviewguide anses som 

undersøgelsens udgangspunkt. I denne forbindelse værdsætter jeg, at den viden jeg løbende 

tilegnede mig fik positiv indflydelse på undersøgelsen, hvilket bl.a. blev tilfældet for 

interviewguiden, jf. bilag 1 og 2. Interviewguiden blev justeret ud fra respondenternes ytringer iht. 

at optimere undersøgelsens belysning af problemformuleringen. I denne forbindelse sikrede jeg dog 

samtidig at de samme relevante emner indgik i interviewet, hvilket var medvirkende til at sikre 

validiteten. Jeg anerkender ligeså at forbrugernes ytringer berigede operationaliseringen med 

beslægtede variabler inden for risici i form af sprog- og befolkningsmæssige usikkerhedselementer, 

jf. bilag 3. Dermed bidrog forbrugerne med nye betragtninger, der som udgangspunkt ikke var 

tænkt ind i operationaliseringen, men som jeg vurderede havde relevans i analysen af 

interviewmaterialet. 

 

De empiriske data analyseres løbende med refleksioner til teori om primært forbrugeradfærd og 

relationsmarkedsføring, herunder koncepterne risiko, tillid og tilknytning. I analysen af det 

kvalitativt, semi-strukturerede interviewmateriale med forbrugere vil jeg benytte 

tematiseringsmetoden, hvor jeg søger at finde gennemgående temaer med tilknytning til 

koncepterne (Veal, 2006). Efter nøje indsigt i teorier om relationsmarkedsføring og 

forbrugeradfærd, hvilket har ført til udformningen af den konceptuelle model, begrebsdefinitioner 

og operationalisering, har jeg tiltro til at finde gennemgående temaer. Jeg vil dog samtidig 
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anerkende udfordringen ved at finde gennemgående temaer blandt den relativt lille empiriske 

population. 

 

Alt i alt vurderer jeg at metodeafsnittet redegør for måden, hvorpå viden produceres og bearbejdes i 

undersøgelsen, hvilket dermed fremstår eksplicit og gennemskueligt for andre at vurdere. Dette 

styrker reliabiliteten, hvilket fungerer som forudsætning for validiteten. 

 

1.8 Relevans og motivation 

I dette afsnit vil jeg redegøre for relevansen af og motivationen for undersøgelsen af 

genstandsfeltet. Følgende faktorer af henholdsvis teoretisk og praktisk relevans, sammenholdt med 

kompleksiteten ved problemstillingen, har medvirket til min interesse for at gøre 

problemformuleringen til genstand for en akademisk undersøgelse. 

 

Som nævnt i indledningen stilles rejsebureauerne over for nye krav til online kommunikation qua 

ændringerne ved internettets anvendelse og forbrugeradfærden. Førhen foregik kommunikationen 

mellem rejsebureau og forbruger primært via telefon og ansigt til ansigt, men disse traditionelle 

kommunikationsformer synes at være aftagende i forhold til forbrugernes og rejsebureauernes 

stigende benyttelse af online mediets muligheder for kommunikation. Denne relativt nye form for 

kommunikation tager eksempelvis form af e-mails, chat, hjemmesider, sociale netværk mv. Jeg 

anser ændringerne som spændende udfordringer, der især kan medvirke til nytænkning for 

kommunikative tiltag i rejsebranchen. 

 

Det akademiske bidrag udmønter sig ved belysning af samspillet mellem online kommunikation, 

risiko, tillid, tilknytning og relation fra et forbrugerperspektiv iht. at opnå dybere forståelse heraf i 

rejsekonteksten. Som nævnt i teoriafsnittet er jeg inspireret af tidligere studier af koncepterne, men 

disse har primært udspillet sig i andre kontekster. I modsætning hertil ønsker jeg at generere viden 

om koncepterne i rejsebranchen, hvorfor jeg retter fokus herpå, men samtidig anerkender jeg 

konceptuelle modeller og empiriske resultater fra de tidligere studier. Anerkendelsen kommer som 

nævnt i teori- og metodeafsnittene til udtryk i undersøgelsens konceptuelle model, 
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begrebsdefinitioner, samt udarbejdelsen af semi-strukturerede spørgeguides og 

operationaliseringen. 

 

Den praktiske interesse for undersøgelsen er at skabe dybere indsigt i og forståelse af, hvorvidt 

online kommunikation influerer forbrugernes relation til det enkelte rejsebureau via følelser af 

risiko, tillid og tilknytning, samt hvilken fremadrettet betydning det har som led i en dynamisk 

proces. Afhandlingen skal dermed bidrage til et øget fokus på samspillet mellem online 

kommunikation og relationsmarkedsføring i rejsekonteksten, hvilket anskues fra et 

forbrugerperspektiv. Med andre ord kan rejsebranchen få indsigt i betydningen af online 

kommunikation for forbrugeradfærden, hvilket potentielt set kan fungere som input til 

ledelsesmæssige overvejelser om optimering af online kommunikation. Hvorvidt optimeringen 

indebærer et øget fokus på relationsskabelse via online kommunikation afhænger af de empiriske 

resultater. 

 

Afslutningsvis vil jeg ytre min personlige motivation, der delvist er præget af førnævnte teoretiske 

og praktiske faktorer, samt delvist influeret af en generel interesse i rejsebranchen. Endvidere har 

jeg stor interesse i marketing både som forbruger og studerende, hvorfor jeg ligeledes håber at 

marketing vil udgøre en væsentlig del i mine fremtidige arbejdsfunktioner. Sidst men ikke mindst 

anser jeg online marketing for værende et relativt nyt og dynamisk element i 

marketingprofessionen, hvorfor jeg finder det interessant at se nærmere på online kommunikation i 

rejsebranchen. 

 

2.0 Analyse 

De empiriske data analyseres løbende med refleksioner til teori om primært forbrugeradfærd og 

relationsmarkedsføring. Inden da vil jeg belyse online kommunikation i rejsebranchen ved bl.a. at 

inddrage det kvalitative interview med FDM-Travel, samt observationer gjort blandt andre danske 

rejsebureauer. 
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2.1 Online kommunikation i rejsebranchen 

Som nævnt i indledningen har teknologiske udviklinger indflydelse på forbrugeradfærden og online 

kommunikation i rejsebranchen. Lettilgængelige og brugervenlige publiceringsværktøjer på 

internettet såsom rejsefora og sociale medier som Facebook og YouTube har gjort det let for enhver 

at tilkendegive meninger, herunder rejsebeskrivelser via blogs, videoer, billeder, hjemmesider og 

podcasts/lydfiler (Cox et al, 2009). De brugergenererede data og informationsdelingen heraf har 

medført megen online word-of-mouth i form af rejsebeskrivelser og anbefalinger fra andre 

forbrugere. Rejsetipsene kan simpelt og hurtigt blive tilgængelige for et stort publikum, hvilket 

giver mulighed for at inddrage dem til informationssøgning og beslutning. Forbrugernes 

inddragelse af word-of-mouth vil jeg behandle nærmere under forbrugeradfærd. 

 

Det er ligeså værd at bemærke at ”scenen” i rejsebranchen også er forandret, hvor nye aktører er 

kommet til (Euromonitor, 2009: ‟Online travel in survival of the fittest‟).  Online rejsebureauer a la 

Expedia, samt rejsesøgemaskiner såsom Momondo har fundet vej til rejsebranchen uden at have 

fysiske butikker – deres eksistens er så at sige online baseret. Rejsesites har ligeså indtrådt scenen 

såsom TripAdvisor og rejse-tips.dk, der i høj grad fungerer som rejsefora, der samler 

rejsebeskrivelser indeholdende anbefalinger og bedømmelser. De nye aktører inddrages i 

forbrugernes førnævnte mulighed for dybdegående informationssøgning, hvilket umiddelbart gør 

forbrugernes sammenligningsgrundlag mere gennemskueligt i vurderingen af rejseudbyderes 

respektive serviceydelser. Danmarks Rejsebureau Forening anerkender at internettet er blevet et 

væsentligt element i måden at agere virksomhed på i rejsebranchen, ”at rejsebranchen siden 

indgangen til det nye årtusind har flyttet flere og flere af sine aktiviteter til nettet, og nu kæmper om 

at være dygtigst til internet annoncering,” bekræfter Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks 

Rejsebureau Forening, der samtidig forudser at konkurrencen i at vinde forbrugernes gunst 

intensiveres på internettet såvel som via smartphones (Rejsebranchen slås…, 2011. boarding.dk). 

Udmeldingen understøttes i Euromonitors forventninger om en stærk vækst i den danske 

rejsebranches online salg på 65 % i perioden 2010-2015, hvilket endvidere forventes at føre til 

lukninger af fysiske butikker, samt en stigning i antallet af fusioner i rejsebranchen (Euromonitor, 

2011: „Travel Retail in Denmark‟. S.2, 6-7; tabel 12). Det bør dog nævnes at de erhvervsrejsende 

også indgår i tallene, men faktum er at internettet indgår som et væsentligt medie i 

forbrugeradfærden i rejsebranchen, heriblandt hos de private forbrugere. 
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Som de nævnte forandringer beretter om, stiller forbrugeradfærden nye krav, der efterspørger nye 

strategiske overvejelser og tiltag for online kommunikation af rejsebranchens aktører. Derfor vil jeg 

nu præsentere en række af tiltag for online kommunikation udført i rejsebranchen. 

 

2.1.1 Online kommunikationsformer hos FDM-Travel 

Ole Gregersen, ‟Usability Specialist‟ hos FDM-Travel, påpegede i det eksplorative interview at 

rejsebureauets hjemmeside fdm-travel.dk, samt partnersites som mallorca.dk og storbyferier.dk er 

FDM-Travel‟s primære kanaler for online kommunikation med forbrugerne (interview med FDM-

Travel, 9. august, 2011, jf. lydfil på vedlagte cd-rom). Siderne giver forbrugerne mulighed for at 

generere og dele rejsebeskrivelser, hvormed de minder om online communities, hvor forbrugerne 

”omgås socialt” ved at udveksle erfaringer inden for det overordnede, fælles interesseområde 

‟rejser‟. Et sådant community eksisterer ligeså på deres Facebook-konto, hvor der yderligere er 

mulighed for at stille spørgsmål og få online support såvel som på hjemmesiden. Rejsebureauets 

opdateringer på Facebook er ofte spørgsmål som forsøg på at indlede en dialog med brugerne, jf. 

nedenstående eksempel i figur 3.  

 

Figur 3: Facebook-opdatering af FDM-Travel 

 

Dialogen er et forsøg på at skabe interesse og tillid, der skal lede til salg. Endvidere kommunikerer 

FDM-Travel med forbrugerne ved udsendelse af et ugentligt nyhedsbrev indeholdende tilbud og 

informationer, der skal øge trafikken til hjemmesiden. 
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De nævnte tiltag er eksempler på online kommunikation i rejsebranchen, men FDM-Travel 

erkender at der indtil videre ikke ligger større strategiske overvejelser bag. Der er ingen tværgående 

overvejelser for tiltagene, der primært er baseret på mavefornemmelse med formålet om at øge 

salget af rejser. Endvidere udfører rejsebureauet ingen segmentering på nuværende tidspunkt. FDM-

Travel anerkender dog vigtigheden af at tilpasse online kommunikationen i rejsebranchen, hvorfor 

rejsebureauet i nærmeste fremtid vil undersøge mulighederne for at segmentere. I denne forbindelse 

har chefredaktøren for nyhedsbrevet ytret ønske om øget fokus på følelsesmæssige aspekter i stedet 

for at sende et ensartet nyhedsbrev til alle. 

 

Ved at segmentere vil det være muligt for det enkelte rejsebureau at tilpasse og målrette 

kommunikation til den enkelte kundes præferencer og behov. Resultaterne fra de kvalitative 

forbrugerinterviews giver netop incitament for dybere overvejelser om segmentering, hvilket jeg vil 

uddybe senere. 

 

2.1.2 Online kommunikationsformer hos andre rejsebureauer 

De førnævnte kommunikationsformer fremstår generelt udbredt i rejsebranchen, da eksempelvis 

Apollorejser, Bravo Tours, Spies og Star Tour ligeså benytter nyhedsbreve og Facebook (jf. de 

respektive hjemmesider). Foruden at modtage tilbud og nyheder kan forbrugerne via Facebook-

siderne dele og få indsigt i ferieoplevelser og rejsetips fra andre forbrugere. Dette illustrerer at 

rejsebureauerne forsøger at give forbrugerne incitament for at delagtiggøre hinandens erfaringer ved 

at tilbyde et forum for dette. Ved at oprette en Facebook-side kan rejsebureauerne etablere 

bekendtskaber online med interesserede forbrugere. Facebook kan med andre ord blive en kanal, 

hvor rejsebureauerne kan få indsigt i forbrugernes positive såvel som negative oplevelser ved at 

iagttage eller interagere med forbrugerne. Selskaberne kan eksempelvis bede forbrugerne om at ytre 

deres synspunkter og stille eventuelle forslag, hvorefter informationerne kan anvendes til at 

forbedre kommunikationen og nuværende serviceydelser, samt produktudviklingen. Facebook kan 

på denne måde anvendes som et værktøj til at integrere forbrugerne i rejsebureauets udvikling, 

hvormed det enkelte selskab kan blive mere brugercentreret. Det afhænger dog i allerhøjeste grad af 

forbrugernes villighed til at ytre deres holdninger og erfaringer i dette fora. 
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Foruden på Facebook har Star Tour til dels også integreret rejsebeskrivelser ved at henvise til 

rejseforummet rejse-tips.dk. Et sådan rejseforum, ligesom det internationalt bekendte TripAdvisor, 

indikerer at kommunikation mellem forbrugere, word-of-mouth, spiller en rolle i forbrugernes 

informationssøgning og beslutningsproces, hvorfor jeg senere i analysen vil inddrage teori om 

word-of-mouth i belysningen af forbrugeradfærd i rejsebranchen. Jeg har yderligere observeret 

chat-funktioner hos Apollorejser og Spies som endnu en kommunikationsform. Apollorejser har her 

udvidet mulighederne for online kommunikation ved at tilbyde forbrugerne at chatte med 

rejsekonsulenter i Danmark, samt rejseledere på en række af deres destinationer. 

 

Hvorvidt de nævnte rejsebureauer udfører tiltagene på baggrund af strategiske overvejelser er uvist, 

men tilsyneladende eksisterer der i mindste fald en fælles antagelse blandt aktørerne om at tiltagene 

har nytteværdi for forbrugerne. Jeg vil i kommende afsnit inddrage forbrugerinterviewene, hvor jeg 

belyser forbrugernes præferencer for online kommunikation med fokus på risiko, tillid og 

tilknytning, hvilket skal give et mere klart billede af hvilke kommunikationstiltag de enkelte 

forbrugere værdsætter. 

 

2.2 Online kommunikation – forbrugerens følelse af risiko, tillid og 

tilknytning 

Som nævnt i problemformuleringen ønsker jeg at belyse, hvilken rolle online kommunikation 

spiller i forbrugerens følelser af risiko, tillid og tilknytning, samt hvordan disse koncepter øver 

indflydelse på forbrugeradfærden ved rejser. Derfor vil jeg nu lede fokus hen på forbrugeradfærd, 

der først anskues fra Torbens Hansens (2005) generiske perspektiv. Jeg vil efterfølgende inddrage 

udsagn fra forbrugerinterviewene og forholde det generiske perspektiv til rejsekonteksten. I denne 

forbindelse inddrager jeg specifik teori om forbrugeradfærd i rejsekonteksten for at gå i dybden med 

karakteristisk forbrugeradfærd ved rejserelaterede serviceydelser, hvilket ligeså sammenholdes med 

respondenternes udsagn og det generiske perspektiv. 
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2.2.1 Forbrugeradfærd 

2.2.1.1 Generisk perspektiv 

Der eksisterer adskillige forbrugeradfærdsperspektiver, hvilket bevidner om kompleksiteten i at 

forstå de informationssøgnings- og beslutningsprocesser som forbrugerne gennemgår. I denne 

forbindelse belyser Hansen (2005) fire perspektiver omhandlende: ’værdi’, ’informationsproces’, 

’følelser’, samt ’indikatorer’. De respektive perspektiver differentierer sig fra hinanden på 

dimensioner såsom usikkerhed, kognitiv kontra affektiv aktivitet, trade-offs/afvejninger, samt 

evalueringer. 

 

’Værdi-perspektivet’ indebærer en overordnet vurdering af produktet eller serviceydelsen iht. hvad 

forbrugerne får kontra hvad de giver (Hansen, 2005). Disse trade-offs, på dansk oversat til 

afvejninger, omhandler ofte pris kontra kvalitet. Vurderingen er dog præget af usikkerhed, da 

forbrugerne ikke på forhånd kender den egentlige kvalitet. 

 

Ifølge ’informationsproces-perspektivet’ opfattes forbrugere som problemløsende individer, der 

gennemgår en kognitiv proces, hvor de former holdninger og attituder til den givne kontekst 

(Hansen, 2005). Processen præges dog af en fin balancegang, da for megen information kan føre til 

information overload. Vi præsenteres dagligt for enorme mængder af information, hvorfra vi må 

vælge og vrage grundet kapacitetsmæssige begrænsninger i form af hukommelse og plads. Dette 

foregår relativt selektivt, da vi naturligvis ikke er herre over alle de informationer vi præsenteres 

for. Endvidere kan fravalgene blive truffet ubevidst. Tidligere research indikerer nemlig at 

forbrugere har tendens til at favorisere holdninger, der stemmer overens med foretrukne 

konklusioner (Kunda, 1990 i Hansen, 2005). Et nyere studie (Jain & Maheswaran, 2000 i Hansen, 

2005) viste at forbrugere med stærke holdninger ofte modargumenterede modstridende 

informationer, hvilket efterlader spørgsmålstegn ved den kognitive informationsproces. Med andre 

ord er forbrugere skeptiske modtagere af information, der modstrider deres ønskede og umiddelbare 

holdning. Jeg anser denne modstand for værende den enkelte forbrugers forsøg på at minimere 

kognitiv dissonans. Et forsøg på at minimere usikkerhed ved at skabe balance mellem holdninger og 

den faktiske situation. 

 

Som kontrast til en kognitiv proces bør affektive faktorer inddrages i forståelsen af 

forbrugeradfærden ifølge det ’følelsesmæssige perspektiv’. Følelser anses her som udtryk for en 
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affektiv respons til forbrugerens opfattelse af stimuli i den pågældende kontekst (Bagozzi et al, 

1999 i Hansen, 2005). 

 

I ’indikator-perspektivet’ benytter forbrugerne én eller flere indikatorer til at vurdere kvaliteten ved 

produktet eller serviceydelsen (Hansen, 2005). Som tidligere nævnt kender forbrugeren ikke den 

eksakte kvalitet på forhånd, hvorfor vurderingen præges af usikkerhed. Ifølge ’indikator-

perspektivet’ forsøger forbrugerne at opveje usikkerhed og manglende information ved at fokusere 

på én eller flere indikatorer såsom brand, pris og produktsammensætning, der dermed udgør 

fundamentet for vurderingen (Hansen, 2005). 

 

Hansen (2005) integrerer de fire perspektiver til et samlet perspektiv, da han argumenterer for at de 

komplimenterer hinanden og derfor ikke bør anskues separat. To forskellige eksperimenter 

(Hansen, 2005) viste at forbrugere ikke benytter deres kognitive og affektive egenskaber 

uafhængigt af hinanden, men derimod i et samspil. Jeg må dog samtidig nævne at de to 

eksperimenter omhandlede madvarer, hvilket begrænser generaliserbarheden. Ligeså gør den 

empiriske population, der bestod af 320 studerende og dermed ikke kan anses som et repræsentativt 

billede for resten af befolkningen. Jeg anser dog resultaterne som indikation på at integrering af 

perspektiverne kan være nyttigt, hvilket jeg vil undersøge nærmere for forbrugeradfærden i 

rejsekonteksten. I denne forbindelse vil jeg give eksempler på, hvordan de fire perspektiver kan 

blive anvendt ved rejser. Endvidere vil jeg sammenholde de fire integrerede perspektiver med 

udsagn fra forbrugerinterviewene. Derfor leder jeg nu fokus hen på forbrugeradfærd i 

rejsekonteksten. 

 

2.2.1.2 Forbrugeradfærd i rejsekontekst 

Rejseplanlægning består af mange til- og fravalg, der påvirker hinanden såsom destination, 

rejselængde, udbyder(e), pakkerejse kontra sammensætning af rejsen på egen hånd mv. De mange 

til- og fravalg indebærer at informationssøgning og beslutning bliver en dynamisk proces, når 

forbrugeren eksempelvis søger informationer om destinationer, træffer beslutning om destination og 

længde af rejse, hvorefter informationssøgning genoptages vedr. attraktioner og hoteller mv., 

hvilket kan munde ud i en nærmere planlægning af aktiviteter på rejsen (Maser & Weiermair, 
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1998). At informationssøgning bliver en løbende proces pointeres også af Vogt (et al, 2007), hvilket 

understøtter at der er tale om en kompleks forbrugeradfærd. 

 

Som nævnt i teori-afsnittet er rejserelaterede serviceydelser karakteriseret ved at være 

uhåndgribelige, komplekse, omkostningsfulde, samt heterogene, da de både kan variere i form og 

betydning blandt forskellige forbrugere, samt variere hos selvsamme forbruger i forhold til 

forskellige rejsetyper (Berry, 2002; Lin et al, 2009). Til disse karakteristika knytter sig aspekter af 

usikkerhed, hvilket udgør risikobetonede elementer i forbrugerens informationsøgning og 

beslutningsproces. Dette fører ofte til at forbrugeren udviser en høj involveringsgrad, der samtidig 

understøttes af forbrugerens medvirkende og aktive rolle i produktionen og leveringen af den 

rejserelaterede serviceydelse (Maser & Weiermair, 1998). Dette indebærer usikkerhed om 

kvaliteten af serviceydelsen, der skal opleves før den reelt kan vurderes. Usikkerheden skaber 

behov for informationssøgning, der anvendes til at minimere usikkerhed, samt optimere kvaliteten 

af serviceydelsen (Maser & Weiermair, 1998). En informationssøgning der nu om dage særligt 

foretages online qua internettets førnævnte implikationer i problemstillingen. Dette omhandler især 

informationssøgning om og køb af flybilletter, ophold og billeje der udgør nødvendige komponenter 

i mange rejser (Vogt et al, 2007). 

 

Som tidligere nævnt har internettets udvikling også medført megen word-of-mouth, hvormed 

forbrugerne kan gøre brug af andre forbrugeres erfaringer ved informationssøgning og beslutning. 

Dette har især fundet indpas i rejsebranchen (Cox et al, 2009), hvilket sandsynligvis har relation til 

de førnævnte usikkerhedsmæssige aspekter ved rejserelaterede serviceydelser. Et australsk studie 

fremhæver, hvordan australske forbrugere generelt anvender word-of-mouth som en supplerende 

informationskilde, da de anser det som mindre troværdigt end nationale turismehjemmesider og 

rejsebureauers hjemmesider (Cox et al, 2009). Dette skal dog ikke negligere relevansen af word-of-

mouth, da respondenterne i studiet generelt påpeger at rejserelaterede hjemmesider kan forbedres 

ved at give forbrugerne mulighed for at ytre deres erfaringer. Endvidere fandt de det nyttigt, når 

rejsebureauerne kommenterede på forbrugernes inputs. Præferencerne varierer dog blandt 

forbrugerne, da nogle benytter word-of-mouth oftere end andre, hvorfor de tillægger denne 

informationskilde mere værdi end de sidstnævnte gør. Der var dog generelt enighed om præference 

for word-of-mouth vedr. hoteller, frem for udelukkende at stole på hotellets egen beskrivelse. 

Ovenstående indikerer at andre forbrugeres positive og negative erfaringer kan inddrages i 
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forbrugeradfærden som en form for ”socialt bevis”, der be- eller afkræfter oplysninger fra andre 

informationskilder såsom rejsebureauer. 

 

2.2.1.3 Kobling til det generiske perspektiv 

Når involveringsgraden er høj forventes en mere dybdegående informationssøgning iht. at reducere 

risiko, samt optimere kvaliteten (Maser & Weiermair, 1998). I en sådan situation vil forbrugeren 

have en høj kognitiv aktivitet, der vil være præget af evalueringer og sammenligninger af 

serviceydelser (Hansen, 2005). En høj involveringsgrad er dog ikke nødvendigvis ensbetydende 

med udelukkende kognitive faktorer. Når involveringsgraden er høj, kan det medføre en større rolle 

for affektive faktorer, hvilket indikeres af at positiv motivation forstærker involveringsgraden 

(Hansen, 2005). Dette understøtter påstanden om et samspil mellem affektive og kognitive faktorer. 

I samme stil pointerer Maser & Weiermair (1998) at involveringsgraden karakteriseres af 

motivation. Med andre ord forstærkes involveringsgraden af personlig motivation, der kan influeres 

af de førnævnte risikoprægede karakteristika, hvorfor involveringsgraden ved rejserelaterede 

serviceydelser generelt er høj. Dette kan eksempelvis relateres til det omkostningsfulde 

risikoelement. Foruden at serviceydelserne kan være omkostningsfulde rent økonomisk, vurderer 

jeg at det omkostningsfulde element også indebærer et psykologisk aspekt. Dette synspunkt bunder 

i min vurdering om at en rejse generelt tillægges stor betydning og derfor vurderes at have stor 

relevans for den enkelte forbruger, hvilket livsstilsekspert Henrik Byager understøtter: ”Det at rejse 

er for de fleste danskere lig med ultimativ livskvalitet og derfor så vigtig, at det er de færreste, der 

trods finanskrisen har sløjfet rejsebudgettet” (Rejsetrend: Vi vil selv og det skal være unikt, 2. 

januar 2011). Dette må alt andet lige øge motivationen for involvering, hvor informationssøgningen 

som nævnt skal reducere usikkerhedselementerne til et acceptabelt niveau for den enkelte forbruger, 

samt optimere oplevelsen af serviceydelsen. I denne forbindelse kan forbrugerne inddrage de fire 

perspektiver (Hansen, 2005), hvilket følgende afsnit giver eksempler på.  

 

Set fra rejsekonteksten kan forbrugerne eksempelvis benytte ’værdi-perspektivet’ ved at afveje 

faktorer såsom pris kontra all-inclusive, flyrejsen, herunder eventuelle mellemlandinger, hotellets 

beliggenhed mv. En værdi-afvejning indebærer dog ikke nødvendigvis et økonomisk aspekt såsom 

pris, da forbrugerne også kan afveje rejsebureauers online kommunikationsevner til at formidle 

relevante oplysninger lettilgængeligt og gennemskueligt, hvilket respondenterne nr. 2 og 4 tillægger 
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meget stor betydning i deres valg af udbyder. Ved ’værdi-perspektivet’ kan forbrugerne ligeså 

vurdere alternativerne ud fra afvejninger og minimumskriterier a la hotelstjerner og seværdigheder 

inden for en vis afstand, hvilket i sidste ende fører til valg af det rejsebureau, der samlet set giver 

forbrugeren mest værdi for pengene. Vurderingen er dog som nævnt præget af usikkerhed, da 

forbrugerne ikke på forhånd kender den egentlige kvalitet. Dette understøttes af det faktum at 

forbrugerne selv præger og indgår i produktionen og leveringen af rejsen. 

 

I afvejningen af forskellige rejsebureauers serviceydelser inddrager forbrugerne ’indikator-

perspektivet‟, da indikatorer såsom pris, rejsetype og renomme anvendes. Rejsebureauets renomme 

anvendes som indikator i vurderingen af serviceydelsens kvalitet, da respondent nr. 3 og 5 påpeger 

vigtigheden af rejsebureauets renomme: ”jeg har jo selvfølgelig også en forventning om at jeg 

måske betaler lidt mere, men at jeg så køber min rejse gennem et selskab som jeg ved har et godt ry 

i Danmark, for at forsøge at gøre mig selv mere tryg” (respondent nr. 3). Hun føler sig med andre 

ord mere tryg ved at rejse med et velrenommeret selskab. Endvidere anvendes pris og rejsetype som 

indikatorer af respondenterne nr. 3 og 4, da de influerer deres forventninger til rejsebureauet. I takt 

med at rejsens pris og størrelse øges, herunder tidsmæssigt og den geografiske afstand til Danmark, 

stiger deres forventninger til rejsebureauet: ”Altså min forventning til et selskab er også højere, hvis 

jeg betaler en højere pris. Dermed siger jeg også at betaler jeg en meget, meget lav pris for at 

komme et sted hen, så forventer jeg heller ikke den store service” (respondent nr. 4). Dette indikerer 

at en høj pris kan reducere usikkerhed og medføre en større tillidsforventning, mens en lav pris 

dæmper forventningerne. 

 

I rejsebranchen kan forbrugerne gennemgå en kognitiv informationsproces ved eksempelvis at søge 

inspiration og oplysninger på rejsebureauers hjemmesider og rejsefora til brug ved planlægning af 

rejser. Her kan de eksempelvis tilegne sig nyttig viden på rejsebureauers hjemmesider, der besvarer 

tvivlsspørgsmål og evt. rejser nogle nye undervejs. Ligeså kan word-of-mouth bidrage med 

oplysninger, der be- eller afkræfter forbrugerens nuværende viden og holdning. Hansen (2005) 

pointerer dog at forbrugerne ikke altid gennemgår en kognitiv proces. Dette kan eksempelvis være 

tilfældet, når forbrugerne i højere grad er modtagelige for informationer, der bekræfter deres 

umiddelbare holdning, mens de er mindre tilbøjelige til at anerkende modstridende informationer. 

Dette kommer til en vis grad til udtryk, når respondent nr. 3 påpeger at online kommunikationen 

med rejsebureauet har større indflydelse end word-of-mouth på hendes tillid: ”det er min loyalitet 
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over for mit valg – det (rejsebureauet) vælger jeg at tro på”, mens hun anvender word-of-mouth til 

at optimere rejsen uden at det nødvendigvis fører til fravalg af udbyderen: ”Jeg synes ikke at det 

afskrækker mig fra at rejse til stedet med udbyderen”. Dette indikerer at hendes opfattelse ikke 

ændres let, når hun først er fast besluttet i sit valg af rejsebureau og destination. 

 

Som kontrast til den kognitive proces kan affektive faktorer komme i spil, hvilket eksempelvis 

kunne være forbrugerens umiddelbare følelsesmæssige reaktioner, der stimuleres af billeder og 

videoklip af rejsemål. Jeg vil af logiske årsager iht. problemformuleringen og den konceptuelle 

model rette fokus på online kommunikationens indflydelse på forbrugerens følelser af risiko, tillid 

og tilknytning ved et rejsebureau. Hvad angår risiko blev der i forbrugerinterviewene fremhævet 

følelser af usikkerhedselementer såsom uroligheder på destination (respondent nr. 1), pris, herunder 

uforudsete ekstragebyrer (respondent nr. 2 og 4), flyforbindelser ved mellemlanding (respondent nr. 

3), afstand til strand og centrum ved uspecificerede afbudsrejser (respondent nr. 5), samt tekniske 

bookingproblemer ved fejlagtig dato på billetten (respondent nr. 2). Jeg går mere i dybden med 

risiko, tillid og tilknytning senere i analysen. 

 

Respondenternes udsagn indikerer anvendelse af de forskellige perspektiver, hvilket understreger 

kompleksiteten ved forbrugeradfærden og samtidig gør Hansens (2005) integrering af 

perspektiverne relevant i rejsekonteksten. De fire perspektiver supplerer hinanden, når forbrugerne 

anvender forskellige perspektiver eller kombinerer dem, eksempelvis når indikatorer såsom pris og 

renomme anvendes som informationer, hvoraf der konstrueres trade-offs og evalueringer. Dermed 

bør rejsebureauer ikke anskue forbrugeradfærden ud fra ét overordnet perspektiv, men derimod 

anerkende at forbrugernes informationssøgning og beslutningsproces kan indeholde forskellige 

elementer. 

 
 

Med online kommunikationsformer og forbrugeradfærd i rejsebranchen i baghovedet, vil jeg nu gå i 

dybden med online kommunikationens potentielle indflydelse på forbrugerens følelser af risiko, 

tillid og tilknytning iht. problemformuleringens første underspørgsmål og den konceptuelle model. 
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2.2.2 Risiko 

Som nævnt i begrebsdefinitionen kan risiko komme til udtryk på forskellig vis, hvilket 

respondenternes førnævnte udsagn herom understøtter. Risiko indebærer usikkerhed og konsekvens, 

der kan reduceres til et acceptabelt niveau ved enten at øge ens sikkerhed om at et ”tab” ikke vil 

indtræffe, eller ved at reducere konsekvenser ved fejlagtige beslutninger (Lin et al, 2009). 

Forfatterne understreger i denne sammenhæng vigtigheden af at forstå, hvordan risikofølelsen kan 

reduceres fra et markedsføringsperspektiv, hvilket er i fin tråd med afhandlingens interesse for 

online kommunikationens indflydelse på forbrugernes risikofølelse. Derfor vil jeg nu inddrage 

respondenternes holdninger herom. 

 

Respondent nr. 1 fremhævede destinationsmæssige uroligheder, hvilke ofte fører til fravalg af 

destinationen. Han afklarer usikkerhedselementer ved længevarende, langdistancerejser ved at 

kommunikere telefonisk med rejsebureauet, hvorfor han ikke føler at online kommunikation med 

rejsebureau har indflydelse på følelsen af usikkerhed. Han anvender primært online kommunikation 

ved mindre rejser såsom weekendferie i Tyskland og skiferie i Norge, hvor han sjældent føler sig 

usikker. Omvendt kan online kommunikation med andre forbrugere godt præge hans usikkerhed, da 

rejsetips inddrages i informationssøgningen og beslutningsprocessen, hvilket eksempelvis kan føre 

til fravalg af et bestemt område eller hotel. I denne forbindelse foretrækker han skala bedømmelser 

med 2-3 linjers tilknyttet tekst. Han tillægger dog den personlige kontakt til rejsebureau via telefon 

størst betydning for usikkerhedsfølelsen. 

 

Respondent nr. 2 føler især usikkerhed ved pris og den tekniske del af bookningen, hvilket skyldes 

uforudsete ekstragebyrer og fejlagtig dato på flybilletten. I denne forbindelse fremhæver han at 

online kommunikation med rejsebureau kan påvirke følelsen af økonomisk usikkerhed, eksempelvis 

når rejsebureauet kommunikerer gennemskueligt på hjemmesiden, hvormed usikkerheden for 

skjulte skatter, afgifter og administrationsgebyrer reduceres. Han fremhævede at gennemskuelig 

kommunikation og en chat-funktion havde størst indflydelse på hans usikkerhed. Jeg vurderer at 

hans præference for en chat-funktion skal ses i sammenhæng med hans tidligere udtalelser i 

interviewet om vigtigheden af generelt hurtig besvarelse ”… får man et hurtigt svar, er det en super 

god kundeoplevelse, for så føler man at de (rejsebureauet) tager en seriøst”. I hans øjne er en chat-
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funktion oplagt til at give hurtige svar på spørgsmål og problemer. Ved længevarende rejser på over 

en måned med stor geografisk afstand til Danmark, føler han sig bedst tilpas ved online 

kommunikation med samme medarbejder, der dermed kender til hans detaljer. Dette falder 

sandsynligvis tilbage på at hans usikkerhed ved pris og bookningen øges i takt med at rejsens 

økonomiske og psykologiske omkostninger stiger, hvilket alt andet lige er tilfældet ved en sådan 

rejse. 

 

Foruden online kommunikation med rejsebureau påpeger respondent nr. 2 at word-of-mouth også 

spiller ind i bestræbelserne på at reducere hans usikkerhed ved det endelige valg. I denne 

forbindelse tillægger han narrative bedømmelser størst betydning, da ”… det skal klart være 

begrundet. Fire stjerner siger ikke så meget som en fortælling gør”. Han påpeger at rejsetipsene i 

højere grad fører til fravalg end tilvalg, eksempelvis når forbrugere påpeger dårlige 

betalingsforhold. Han fremhæver dermed at online kommunikation med både rejsebureau og 

forbrugere er vigtigt og har indflydelse på følelsen af usikkerhed. Online kommunikationen med 

rejsebureauet vægter han dog tungest, da dårlig, uigennemskuelig kommunikation fører til direkte 

fravalg, mens ”der skal mere til hvis forbrugeren siger et eller andet dårligt, for det kan som sagt 

godt være enkeltbegivenheder”. 

 

Respondent nr. 3 føler usikkerhed ved større rejser til dele af verden, hvor det kan være svært at 

kommunikere, eller hvor der er store afstande til befolkningsområder. Denne påpegning af et sprog- 

og befolkningsmæssigt usikkerhedselement berigede operationaliseringen, jf. bilag 3. Endvidere 

påpeger hun usikkerhed i form af flyforbindelser ved mellemlanding. For at minimere usikkerheden 

køber hun en sådan rejse gennem et velrenommeret, dansk selskab. Netop renommeets indflydelse 

på risikoopfattelsen har tidligere studier berettet om (Dawar & Parker, 1994; Richardson & Dick, 

1994 i Lin et al, 2009), der påpeger at forbrugere føler større risiko hos mindre kendte brands kontra 

velkendte brands. Dette understøttes af respondent nr. 3, da hun føler sig mere tryg ved at rejse med 

et velrenommeret selskab. I første omgang påpegede hun at online kommunikationen med 

rejsebureauet ingen indflydelse har på hendes følelser af usikkerhed, da hun primært afklarer 

usikkerhedselementer over telefonen. Ved nærmere eftertanke nævnte hun dog senere brugen af e-

mails ved konkrete spørgsmål, hvorigennem hun også kan få afklaret usikkerhedselementer. 
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Endvidere værdsætter hun at kommunikere med den samme medarbejder, da hun påpeger at ”det 

virker ekstremt professionelt, når det er den samme (medarbejder), der følger mig til dørs”, hvilket 

gør hende mere tryg og dermed mindre usikker, ”fordi så er man i et kontinuerligt forløb”. 

 

Ligeså anerkender respondent nr. 3 at word-of-mouth kan påvirke hendes usikkerhed, da positive 

historier fungerer som en form for bekræftelse, mens negative historier anvendes til at optimere 

rejsen: ”jeg bruger det kun til at gøre min egen rejse bedre”. I denne forbindelse kobler hun word-

of-mouth sammen med online kommunikationen med rejsebureau, da de negative historier kan 

frembringe problemstillinger, hvilke hun søger løst ved at e-maile rejsebureauet ”Vi har læst sådan 

og sådan. Hvordan kan det gøres anderledes?”. Dermed fører en dårlig bedømmelse ikke 

nødvendigvis til et fravalg, men inddrages snarere til at optimere rejsen. I inddragelsen af rejsetips 

tillægger hun narrative bedømmelser størst værdi, da hun foretrækker begrundede bedømmelser. 

Hun vægter betydningen af e-mails med rejsebureau og rejsebeskrivelser fra forbrugere ligeligt, da 

sidstnævnte anses som en form for bevisførelse for førstnævntes kommunikation. 

 

Respondent nr. 4‟s usikkerhed er i høj grad præget af destinationen og prisen på selve rejsen. Hun 

føler generelt ikke den store angst ved køb af flybilletter til kortere destinationer, da konkurs vil 

føre til tab af et mindre beløb i forhold til ved større rejser. Hun påpeger dog at en række konkurser 

inden for det seneste år har medført en øget usikkerhed ved bestilling af flybilletter, hvilket 

resulterede i at hun ved seneste køb fravalgte et selskab. Det økonomiske usikkerhedsaspekt føler 

hun dog i endnu højere grad ved større rejser ”Jo dyrere rejse og jo længere væk, desto mere 

overvejelse er der omkring risiko”. Ved sådanne rejser søger hun altid at sikre sig mod konkurs, 

eksempelvis via forsikringsgebyrer. Endvidere føler hun større risiko ved en rejse bestilt et halvt til 

et helt år forud for afrejsen, end hvis den er bestilt inden for et par måneder eller uger. Jeg vurderer 

at dette hænger sammen med rejsetypens indflydelse, da en større og dyrere rejse generelt bestilles i 

god tid grundet en større følelse af risici og deraf en ofte mere dybdegående informationssøgning og 

beslutningsproces, end ved eksempelvis forlængede weekendferier til europæiske storbyer. 
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Ifølge respondent nr. 4 kan online kommunikation med rejsebureau influere hendes følelser af 

usikkerhed, eksempelvis når hun ikke får de nødvendige svar via hjemmesiden eller e-mails inden 

for rimelig tid: ”Hvis jeg ikke får de nødvendige svar inden for rimelig tid, så påvirker det helt klart 

usikkerheden – det øger usikkerheden i høj grad”. Omvendt kan hendes usikkerhed reduceres ved 

lettilgængelig og gennemskuelig kommunikation af gebyrer, fortrydelsesret og klagemuligheder 

mv. Word-of-mouth påvirker ligeså hendes følelse af usikkerhed: ”har folk haft en dårlig oplevelse 

af et sted, smitter det helt klart af… Det er helt klart noget jeg vil tage med i mine overvejelser”. I 

denne forbindelse påpeger hun at rejsetipsene oftest har negativ indflydelse på usikkerheden, 

hvormed at det øger usikkerhedsfølelsen ved det givne sted, hotel mv. Hun anvender primært skala 

bedømmelser som en form for grovsortering, men hvis hun både har bemærket ret gode og ret 

dårlige bedømmelser om et givent sted, vil hun ”undersøge det nærmere ved at gå ind i større 

rejsebeskrivelser fra folk”, hvormed hun uddyber informationssøgningen ved også at inddrage 

narrative bedømmelser. Hun vægter dog online kommunikationen med rejsebureauet via e-mail 

højest, hvormed hun selv kan danne sig en fornemmelse af usikkerhed, når en rejse skal bestilles. 

Hun stoler ikke blindt på andre folks beskrivelser, og har generelt en tiltro til at selskaberne løbende 

forbedrer sig. Personlig kommunikation med den samme medarbejder via e-mails kan reducere 

hendes følelse af usikkerhed ved besvarelse af konkrete spørgsmål, men ved ren bekræftelse 

tillægges det ingen betydning at det er en personlig medarbejder, der står som afsender af e-mails. 

 

Respondent nr. 5 føler størst usikkerhed ved afbudsrejser. I denne forbindelse søger han 

informationer, der sikrer ham at ”det værst tænkelige stadig er til at leve med”, hvilket bl.a. 

indebærer en maksimal afstand til strand og centrum. Online kommunikation med rejsebureau kan 

influere hans usikkerhed ”Hvis der på deres (rejsebureauets) hjemmeside er manglende 

information omkring rejsen, eller at siden rent visuelt og funktionelt ikke virker professionel, kan 

det godt styrke graden af usikkerhed.” Er hjemmesiden omvendt bygget op med tilstrækkelig 

information, har det positiv indflydelse på hans følelse af usikkerhed. Han fremhæver endvidere 

præference for online kommunikation med samme medarbejder, da vedkommende dermed er inde i 

korrespondancen og kan eliminere tvivlsspørgsmål, hvormed det reducerer hans usikkerhed. Word-

of-mouth har til gengæld ingen betydning for hans usikkerhed. 
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Alle respondenterne indikerer at online kommunikation kan influere deres risikoopfattelse, hvormed 

linket i den konceptuelle model mellem online kommunikation og risiko dermed fremstår gyldigt. 

For respondent nr. 1‟s vedkommende via word-of-mouth, for respondenterne nr. 2-4 kan online 

kommunikation med rejsebureau såvel som forbrugere påvirke deres følelser af usikkerhed, mens 

det for respondent nr. 5‟s vedkommende kun er tilfældet ved online kommunikation med 

rejsebureauet. Inden jeg retter fokus mod tillidskonceptet, vil jeg opsummere online 

kommunikationens indflydelse på respondenternes risikoopfattelse. 

 

Ifølge respondenterne nr. 2 og 4 har hurtig respons på spørgsmål og problemer en positiv 

indflydelse på kundeoplevelsen og risikoopfattelsen. I denne forbindelse anser de en chat-funktion 

som effektiv til at formidle hurtige løsninger. Endvidere fremhæver de vigtigheden af at 

rejsebureauernes hjemmesider er opbygget med lettilgængelig og gennemskuelig kommunikation, 

hvilket reducerer deres usikkerhed om pris og ekstragebyrer. Respondent nr. 5 tilkendegiver ligeså 

at hans risikoopfattelse reduceres, når hjemmesiden kommunikerer informationer lettilgængeligt og 

gennemskueligt, især hvad angår afstande til strand og centrum. 

 

At kommunikere online med den samme medarbejder tillægges betydning af respondenterne nr. 3 

og 5, da en sådan kontinuerlig korrespondance kan eliminere tvivlsspørgsmål, hvormed det 

reducerer deres usikkerhed. Respondenterne nr. 2 og 4 værdsætter ligeledes at kommunikere online 

med den samme medarbejder, dog føler respondent nr. 2 kun behov herfor ved større rejser på over 

en måned, mens det for respondent nr. 4 gælder ved besvarelse af konkrete spørgsmål. 

 

Respondenternes præferencer for word-of-mouth differentierer sig i mellem narrative kontra skala 

bedømmelser. Respondent nr. 1 foretrækker skala bedømmelser med tilhørende kort tekst, mens 

respondenterne nr. 2 og 3 foretrækker narrative, velbegrundede bedømmelser. Respondent nr. 4 

anvender hovedsagligt skala bedømmelser, men supplerer om nødvendigt med narrative 

bedømmelser. Endvidere fører word-of-mouth i højere grad til fravalg end tilvalg hos 

respondenterne nr. 1, 2 og 4, mens det af respondent nr. 3 anvendes til at optimere rejsen og ikke 

nødvendigvis fører til fravalg. Word-of-mouth har til gengæld ingen indflydelse på respondent nr. 

5‟s risikoopfattelse. 
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Der hersker ligeså forskelle mellem respondenterne, når det drejer sig om de online 

kommunikationsformer, der har størst indflydelse på deres usikkerhed. Respondent nr. 1 fremhæver 

word-of-mouth, mens respondenterne nr. 2 og 4 vægter online kommunikationen med rejsebureauet 

tungere end word-of-mouth, hvormed deres egen fornemmelse og indtryk af usikkerhed kommer i 

fokus. Respondent nr. 3 vægter online kommunikation med rejsebureau og forbrugere ligeligt, da 

førstnævntes kommunikation sammenholdes med forbrugernes bedømmelser, mens respondent nr. 

5 tillægger online kommunikationen med rejsebureauet størst betydning som logisk følge af at 

word-of-mouth ikke influerer hans usikkerhed. 

 

Da respondenterne oplever de nævnte risici, finder jeg det relevant for et rejsebureau at skabe tillid 

hos forbrugeren. Dette understøttes af Berry (2002), der påpeger at de fleste forbrugere af 

risikoprægede serviceydelser vil søge relationer til en tillidsvækkende serviceudbyder, da det kan 

reducere risikoopfattelsen. Endvidere finder jeg det særligt aktuelt ved rejserelaterede 

serviceydelser, da de er svære at evaluere, før de er købt og oplevet (Berry, 1995). Derfor vil jeg nu 

lede fokus hen på online kommunikationens potentielle indflydelse på forbrugernes tillidsfølelse til 

det enkelte rejsebureau. 

 

2.2.3 Tillid 

Ligesom nævnt ved risiko har respondent nr. 1 præference for telefonisk kontakt ved længevarende, 

langdistancerejser. Han anerkender dog stadig at online kommunikation med andre forbrugere kan 

influere hans tillid negativt såvel som positivt, men her ændres hans præference til mere udførlige 

bedømmelser i modsætning til ved risiko. Dette indikerer at de mere narrative, velbegrunde rejsetips 

har størst betydning for hans tillid. Overordnet set vægter han dog telefonisk kontakt til 

rejsebureauet højest, hvormed han selv kan danne sig en fornemmelse af troværdigheden. 

 

Respondent nr. 2 føler generelt ikke den store tillid til at rejsebureauet ordner problemer såsom 

forsinkelser, men har iht. loven tillid til at rejsebureauet overholder deres del af aftalen. Online 

kommunikation med rejsebureauet kan påvirke tilliden, når han får svar på henvendelser ”Det siger 

noget om tillid til firmaet - at det er reelt”. Han fremhæver endvidere at gennemskuelig og hurtig 

kommunikation er tillidsvækkende. Word-of-mouth kan også påvirke hans tillid til det enkelte 
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rejsebureau, særligt i de tilfælde han ikke selv har rejst med selskabet før. Med andre ord har word-

of-mouth stor betydning for ham, når han ikke selv har erfaringer med selskabet. Hans anvendelse 

af rejsetips har oftest en negativ indflydelse på tilliden, da dårlige bedømmelser vægter mere end 

positive. Endvidere understreger han at online kommunikationen med rejsebureauet via chat, 

hurtige svar på e-mails, samt gennemskuelig kommunikation på hjemmesiden har størst indflydelse 

på hans tillid til rejsebureauet. Dette hænger tydeligvist sammen med hans tidligere udtalelser om, 

hvorledes online kommunikation kan reducere usikkerheden. 

 

Respondent nr. 3 tillægger tillid meget stor indflydelse ved større rejser uden for Europa i over 14 

dage, hvor hun føler sig usikker på området eller sproget. Som nævnt i forrige risikoafsnit køber 

hun som regel hos velrenommerede rejsebureauer: ”jeg bruger ofte nogen (rejsebureauer) med 

mange års erfaringer i markedet. Jeg er meget nervøs ved at bruge et (rejsebureau) som lige er 

kommet ind på markedet…”. Dette indikerer at et godt renomme har en positiv effekt på hendes 

opfattelse af rejsebureauets kompetence og godgørenhed, hvilket ifølge begrebsdefinitionen og 

hendes egne udtalelser gør hende mere tryg. Endvidere illustrerer det en klar sammenhæng til 

hendes førnævnte udtalelser om usikkerhed. Hun tillægger online kommunikation betydning for 

tilliden til bureauet. Det har dog ikke nødvendigvis en afgørende effekt, da hun i forvejen har så stor 

tillid til det valgte selskab, at det ikke fører til fravalg, selvom hun måske ikke altid får den helt 

ønskede tilbagemelding. Hun fremstår dermed meget tro mod hendes valg af rejsebureau. Hvad 

angår word-of-mouth værdsætter hun at selskaber offentliggør forbrugeres positive såvel som 

negative oplevelser. Hun finder det troværdigt at rejsebureauet kan tåle ris og ros på offentlig basis, 

hvorfor det med andre ord kan skabe hendes tillid til rejsebureauet. Online kommunikationen med 

rejsebureauet via e-mails har dog større betydning for hende end word-of-mouth, hvilket primært 

hænger sammen med at hun virker fastbesluttet, når hun har truffet sit valg af rejsebureau: ”det er 

min loyalitet over for mit valg – det (rejsebureau) vælger jeg at tro på”. Dette indikerer at hun er 

mindre tilbøjelig til at anerkende modstridende informationer som tidligere nævnt ved 

forbrugeradfærd. 

 

Ifølge respondent nr. 4 har tillid stor betydning, der især skabes af rejsebureauets evne til at 

formidle lettilgængelig og gennemskuelig information, da det viser ”et højere niveau af at selskabet 
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er professionelt og ærligt, hvilket øger min sikkerhed”. Med andre ord når de nødvendige 

informationer er lettilgængelige og gennemskuelige, fremstår rejsebureauet i hendes øjne mere 

kompetent og troværdigt, hvilket er konstituerende faktorer for tillid som nævnt i definitionen. 

Omvendt mister hun tilliden til selskabet i de tilfælde at oplysningerne er sværttilgængelige og der 

eksisterer skjulte gebyrer. Endvidere kan online kommunikationen med rejsebureauet reducere 

hendes tillid ved manglende svar på problemstillinger og spørgsmål. I denne forbindelse 

understreger hun vigtigheden af nem adgang til personlig kontakt, hvor hun nævner at en chat-

funktion bevidner om at rejsebureauets villighed til at besvare gode såvel som dårlige henvendelser. 

Hvad angår word-of-mouth svækkes tilliden, når hun ser adskillige dårlige anmeldelser. Omvendt 

kan rejsetipsene også øge hendes tillid, men bedømmelserne har oftest negativ indflydelse. Hun 

anvender skala bedømmelser med kortere kommentarer, samt rejsebureauets eventuelle Facebook-

side, ”hvor folk smider deres galle”. Vigtigheden af tillid for hende varierer iht. rejsens pris og 

formål, da tillid bliver vigtigere i takt med at prisen og længden, geografisk såvel som tidsmæssigt, 

bliver større. Dette kan relateres til hendes førnævnte følelser af usikkerhed. For at opsummere kan 

online kommunikation med rejsebureau såvel som forbrugere influere hendes tillid. Hun fremhæver 

dog at det er kommunikationen med førstnævnte via e-mails og telefonisk kontakt, der har størst 

indflydelse. Herefter en evt. chat-funktion. 

 

Respondent nr. 5 tillægger ligeså tillid betydning, hvilket kommer til udtryk i hans forbrugeradfærd, 

når han fravælger utroværdige og inkompetente rejsebureauer til fordel for veletablerede brands. 

Dette kan kobles til førnævnte studier om betydningen af brands (Dawar & Parker, 1994; 

Richardson & Dick, 1994 i Lin et al, 2009), samt respondent nr. 3‟s tidligere udtalelser om 

betydningen af renomme, der ligesom for respondent nr. 5‟s vedkommende influerer tilliden. 

Vigtigheden af tillid varierer for ham iht. rejsetype, da ”Tilliden til rejsebureauet er helt klart af 

større betydning, når det drejer sig om afbudsrejser… Når det ikke drejer sig om afbudsrejser, men 

om en 'normal' charterrejse f.eks., så er tilliden mindre essentiel...”. Dette kan relateres til hans 

tidligere nævnte følelse af usikkerhed ved afbudsrejser. Online kommunikation med rejsebureauet 

reducerer hans tillid ved langsommelige besvarelse: ”Hvis jeg sender en forespørgsel pr. mail og 

der går meget mere end 3-4 dage, så kan deres (rejsebureauets) tillid godt blive svækket”. Omvendt 

indikerer det at hurtig respons fra selskabet kan have positiv indflydelse på hans tillid, hvilket 

respondenterne nr. 2 og 4 tidligere har fremhævet. I modsætning til hans risikoopfattelse kan word-
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of-mouth godt influere hans tillid, da skala bedømmelser kan øge såvel som mindske hans tillid til 

rejsebureauet. Han påpeger dog samtidig at det kræver en anseelig mængde af skala bedømmelser, 

da han finder dette mere validt end enkeltstående tilfælde. Når dette er tilfældet, tillægger han 

forbrugernes bedømmelser størst betydning for hans tillid, ”da de ikke har en kommerciel interesse 

i at prakke mig noget på”.  

 

Respondenternes udsagn viser en tydelig sammenhæng mellem deres respektive følelser af risiko og 

tillid, hvilket dermed understøtter gyldigheden af koblingen mellem risiko og tillid i den 

konceptuelle model. Vigtigheden af tillid varierer iht. respondenternes usikkerhed, der eksempelvis 

er relateret til forskellige rejsetyper såsom længerevarende, langdistancerejser og afbudsrejser. 

Endvidere understøttes linket mellem online kommunikation og tillid, da word-of-mouth kan 

influere respondent nr. 1‟s tillid, mens online kommunikation med både rejsebureau og forbrugere 

kan influere tilliden hos respondenterne nr. 2-5. Online kommunikationen med rejsebureauet 

tillægges dog generelt større betydning for respondenternes tillid end word-of-mouth gør. I denne 

forbindelse fremhæver respondenterne nr. 2, 4 og 5 at hurtig, gennemskuelig og lettilgængelig 

kommunikation med rejsebureauet øger tilliden. Dette understøttes af Zillifro & Morais (2004), der 

påpeger at mistillid ofte er et resultat af forbrugerens manglende viden, der får forbrugeren til at 

føle sig som et let offer for opportunistisk adfærd af udbyderen. Ifølge forfatterne kan 

serviceudbyderne minimere forbrugerens opfattelse af opportunistisk adfærd ved at gøre 

kommunikationen og herunder serviceydelserne mere gennemskuelige, hvormed forbrugerne får 

større viden og dermed bedre kan vurdere kvaliteten af serviceydelserne. Dette kan relateres til 

forbrugerens følelse af udbyderens godgørenhed, der er en konstituerende faktor for tillid, jf. 

begrebsdefinitionen. Endvidere indikerer vigtigheden af online kommunikationens evne til at 

formidle relevante informationer, hvilket bør tage afsæt i forbrugerens behov og præferencer for 

kommunikation og de rejserelaterede serviceydelser. 

 

Hvad angår word-of-mouth ændrede respondent nr. 1 præference til narrative bedømmelser, mens 

respondent nr. 5 inddragede skala bedømmelser. Begge respondenter tillægger word-of-mouth størst 

betydning for tilliden hvad angår online kommunikationsformer. Word-of-mouth har oftest negativ 

indflydelse på tilliden hos respondenterne nr. 2 og 4, der dog begge tillægger online 
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kommunikationen med rejsebureau størst betydning for deres tillid, hvilket respondent nr. 3 ligeså 

gør. 

 

Indikationen på et gyldigt link mellem online kommunikation og tillid er i tråd med Morgan & 

Hunts (1994) og Zillifro & Morais‟ (2004) empiriske beviser for en sammenhæng mellem 

kommunikation og tillid, der hermed suppleres af denne undersøgelses specifikke fokus på online 

kommunikation. De to studier fandt yderligere frem til at tillid kan føre til stærkere tilknytning, da 

forbrugerne bliver mere tilbøjelige til at fortsætte hos den samme serviceudbyder, frem for at skifte 

til en anden. Jeg finder det dermed passende at lede fokus hen på tilknytning. 

 

2.2.4 Tilknytning 

Respondent nr. 1 tilkendegiver at tillid kan føre til stærkere tilknytning ”… jo mere tillid, desto 

større tilknytning har man til rejsebureauet”, mens usikkerhed og manglende tillid fører til fravalg. 

Den personlige kontakt via telefonen har størst betydning for hans tilknytning som var tilfældet ved 

risiko og tillid, men som nævnt anerkender han at online kommunikation med forbrugere kan 

influere hans risiko, tillid og følgelig tilknytning i en positiv såvel som negativ retning. Dette er en 

indikation på at sammenhængen mellem online kommunikation med andre forbrugere, risiko, tillid 

og tilknytning eksisterer, hvilket beretter at linkene herimellem er gyldige. 

 

Respondent nr. 2 anerkender ligeså sammenhængen. Online kommunikation kan styrke hans 

tilknytning, da han føler større tilknytning ”… hvis man har kommunikeret med selskabet, hvorimod 

hvis man bare har klikket og købt. Ja, det skaber en vis loyalitet - en god kommunikationshistorik”. 

Ud fra hans tidligere udtalelser indebærer en god kommunikationshistorik med rejsebureau at 

kommunikationen er lettilgængelig og gennemskuelig, samt hurtig via chat og e-mail. Dette 

reducerer hans risiko og øger hans tillid, hvilket gør ham mindre tilbøjelig til at vælge en anden 

udbyder og dermed fører til stærkere tilknytning. Isoleret set er det en velfungerende chat-funktion 

med hurtig respons, der har størst indflydelse på hans tilknytning. Endvidere har narrative 

bedømmelser fra andre forbrugere også indflydelse, især negativ, på hans risiko og tillid, hvilket i så 

fald vil føre til svagere tilknytning. Han tillægger dog kommunikationen med rejsebureauet størst 

betydning. Hvorom alting er, indikerer hans udsagn at den konceptuelle model er gyldig. 
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Respondent nr. 3 er ligeså mindre tilbøjelig til at skifte udbyder og føler en stærkere tilknytning, når 

online kommunikationen reducerer risiko og øger tillid. Online kommunikationen med 

rejsebureauet via e-mails har størst betydning for tilknytningen, men ifølge hendes tidligere 

udtalelser kan word-of-mouth ligeså influere risiko, tillid og tilknytning, hvilket giver endnu en 

indikation på at den konceptuelle model kan bekræftes. 

 

Respondent nr. 4‟s udsagn indikerer ligeså at føromtalte links er gyldige. Online kommunikationen 

influerer hendes tilbøjelighed til at vælge et andet rejsebureau: ”hvis ikke jeg har fået de svar jeg 

søgte og den hjælp jeg skulle bruge, så vil jeg fravælge selskabet…, og modsat”, hvilket vil sige at 

tilknytningen forstærkes, når online kommunikationen er gennemskuelig og hurtig. Dette hænger 

tydeligvis sammen med hendes tidligere udtalelser om, hvordan online kommunikation kan influere 

hendes risikoopfattelse og tillid. Både online kommunikation med rejsebureau og forbrugere har 

indflydelse, men det er kommunikationen med førstnævnte via konkrete svar på e-mails, der har 

størst indflydelse på hendes tilknytning til rejsebureauet. Endvidere føler hun en væsentlig større 

tilknytning til rejsebureauet ved kontakt til samme person via e-mails og chat. 

 

I modsætning til de andre respondenter indikerer respondent nr. 5‟s udtalelser en afkræftelse af den 

konceptuelle model, da ”Jeg føler slet ingen loyalitet eller tilknytning til rejsebureauer uanset 

hvad”. Han er dog ikke afvisende over for at det potentielt set kan styrke hans tilknytning, men 

dette har endnu ikke været tilfældet. Hele den opstillede proces er dermed ikke gyldig ifølge hans 

besvarelser, da han ikke føler tilknytning. Han anerkender dog at online kommunikation med 

rejsebureau kan influere hans følelser af usikkerhed og tillid, mens word-of-mouth kan påvirke 

tillid. 

 

2.2.5 Delkonklusion – opsamling på første underspørgsmål 

Respondenternes udsagn beretter om at deres risikoopfattelse har stærk forbindelse til 

rejserelaterede faktorer i form af rejsens pris, tidsmæssige længde og geografiske afstand til 

Danmark, samt sprogmæssige vanskeligheder, eventuelle uroligheder og afstande til 

befolkningsområder, strand og centrum på den pågældende destination. Denne tendens understøttes 
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af Maser & Weiermair (1998), der i et østrigsk studie fandt frem til at risikoopfattelsen i højere grad 

influeres af rejserelaterede faktorer såsom risiko ved langdistancerejser, risiko ved impulskøb af 

sidste øjebliks rejser, samt kulturelle og sprogmæssige barrierer. Omvendt påpeger de at 

risikoopfattelsen ikke kan knyttes til forbrugerens personlige rejse- eller livsstilsrelaterede 

karakteristika såsom rejser om året, alder og køn. Bieger & Laesser (2004) fandt i et schweizisk 

studie ligeså frem til at faktorer såsom rejsetype, sammensætning af pakkerejse, samt valg af 

destination og ophold havde størst indflydelse på informationssøgningen i modsætning til 

sociologiske og demografiske variabler. De iøjnefaldende paralleller mellem de to studier, samt 

respondenternes udsagn indikerer at den enkelte forbrugers risikoopfattelse præges af faktorer 

tilknyttet rejsen, hvilket influerer forbrugeradfærden, herunder online kommunikation, der ifølge 

respondenterne kan influere risikoopfattelsen. Dette understøtter gyldigheden af linket mellem 

online kommunikation og risiko. 

 

Endvidere viser respondenternes udsagn en tydelig sammenhæng mellem deres respektive følelser 

af risiko og tillid, hvilket dermed understøtter gyldigheden af koblingen mellem risiko og tillid i den 

konceptuelle model. Vigtigheden af tillid varierer iht. respondenternes usikkerhed, der som nævnt 

præges af rejserelaterede faktorer, eksempelvis ved forskellige rejsetyper såsom længerevarende, 

langdistancerejser og afbudsrejser. Med relation til respondenternes usikkerheder og præferencer 

kan online kommunikation influere tilliden, hvilket indikerer et gyldigt link herimellem. 

 

Besvarelserne fra respondenterne nr. 1-4 udgør endvidere et empirisk bevis på at tillid kan føre til 

tilknytning, hvilket supplerer Morgan & Hunts (1994) og Zillifro & Morais‟ (2004) resultater. 

Respondenternes tilknytning styrkes, når tilliden øges. Tilliden kan øges via online kommunikation 

iht. respondenternes præferencer herom, samt med relation til respondenternes respektive 

risikoopfattelser, hvormed online kommunikationen både kan reducere usikkerheden og øge 

tilliden. Dette afhænger af den enkelte forbrugers anvendelse af og præferencer for online 

kommunikation, der foruden at differentiere sig i forhold til andre forbrugere ligeså kan variere hos 

selvsamme forbruger. Variationen kommer eksempelvis til udtryk, når respondent nr. 1 ændrer 

præference til narrative bedømmelser ved tillid, eller når respondent nr. 4 finder tillid vigtigere i 

takt med at rejsens pris, samt tidsmæssige og geografiske længder stiger, da disse faktorer øger 
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hendes usikkerhed. I disse situationer er gennemskuelig og lettilgængelig kommunikation, samt 

hurtige besvarelser på konkrete problemstillinger via e-mails med rejsebureauet yderst vigtige for 

hende. Respondenternes differentierede præferencer kommer til udtryk i de online 

kommunikationsformer, der har størst indflydelse på følelsen af de respektive koncepter, 

eksempelvis respondent nr. 1‟s gennemgående præference for online kommunikation med andre 

forbrugere, mens respondent nr. 2 tillægger online kommunikation med rejsebureauet størst 

betydning. Endvidere er der forskelle i forbrugernes præferencer inden for den samme overordnede 

online kommunikation (rejsebureau kontra andre forbrugere), hvilket eksempelvis ses i anvendelsen 

af narrative kontra skala bedømmelser ved word-of-mouth. 

 

Respondenternes udsagn udgør empiriske beviser for at online kommunikation kan influere 

forbrugerens følelser af risiko, tillid og tilknytning, hvilket indikerer en bekræftelse af linkene i den 

konceptuelle model, hvormed vi kommer et skridt videre i besvarelsen af problemformuleringen. 

Respondent nr. 1 tillægger gennemgående word-of-mouth størst betydning for koncepterne via 

online kommunikation, da han ved kommunikation med rejsebureau foretrækker telefonisk kontakt. 

Dette indebærer på logisk vis at word-of-mouth er den online kommunikationsform, der øver størst 

indflydelse på hans følelser af risiko, tillid og tilknytning. Omvendt tillægger respondenterne nr. 2-4 

generelt online kommunikationen med rejsebureauet størst betydning for deres følelser af 

koncepterne, hvorfor denne kommunikationsform kan øve større indflydelse end word-of-mouth. 

Dette er i tråd med det føromtalte australske studie, der indikerede at word-of-mouth ikke blev anset 

som værende ligeså troværdigt som eksempelvis rejsebureauer, hvorfor word-of-mouth blev 

inddraget som en supplerende informationskilde (Cox et al, 2009). En anden parallel mellem det 

australske studie og denne undersøgelse finder jeg i respondent nr. 3‟s udsagn, da hun værdsætter at 

rejsebureauer offentliggør forbrugeres positive såvel som negative oplevelser. Integrering af word-

of-mouth på rejsebureauers hjemmesider blev netop ligeså fremhævet af de australske forbrugere 

som tidligere nævnt. Dermed skal forbrugernes anvendelse af word-of-mouth ikke negligeres, om 

end at det generelt tillægges mindre betydning end kilder såsom rejsebureauerne. 

 

Jeg vil nu gå skridtet videre i den konceptuelle model og besvarelsen af problemformuleringen ved 

at fokusere på det andet underspørgsmål, der omhandler betydningen af koncepterne for relationen. 
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2.3 Relation – betydningen af risiko, tillid og tilknytning 

Som det fremgår af problemformuleringen ønsker jeg at se nærmere på betydningen af online 

kommunikation for relationen til rejsebureauet via forbrugerens følelser af risiko, tillid og 

tilknytning. Da behandlingen af første underspørgsmål har indikeret at online kommunikation øver 

indflydelse på risiko, tillid og tilknytning, vil jeg nu belyse dets følgende indflydelse på relationen 

til et rejsebureau. Den logiske sammenhæng mellem de to underspørgsmål skal føre til besvarelsen 

af hovedspørgsmålet: Hvilken rolle spiller online kommunikation for forbrugerens relation til et 

rejsebureau? 

 

Respondent nr. 1 anerkender at online kommunikationen med andre forbrugere kan influere hans 

opfattelse af relationen til det enkelte rejsebureau. Word-of-mouth har en positiv indflydelse på 

forholdet, når det reducerer risici, øger tilliden og styrker tilknytningen. Som tidligere nævnt kan 

word-of-mouth også influere hans følelser af risiko, tillid og tilknytning i en negativ retning, og i de 

tilfælde vurderer jeg, at det alt andet lige har en følgelig negativ effekt på forholdet som logisk 

modsætning til den positive proces. Dette understøttes af hans tidligere udsagn om at usikkerhed og 

manglende tillid fører til fravalg. 

 

Respondent nr. 2 tilkendegiver at online kommunikation med både rejsebureau og andre forbrugere 

har en positiv indflydelse på hans forhold til førstnævnte, når kommunikationen reducerer risici, 

øger tilliden og styrker tilknytningen. Endvidere påpeger han at online kommunikationen i endnu 

højere grad kan influere forholdet negativt, når kommunikationen påvirker følelserne omvendt. Som 

tidligere nævnt tillægger han online kommunikationen med rejsebureauet størst betydning, og her er 

gennemskuelig og hurtig kommunikation af afgørende betydning. Hvad end online 

kommunikationen har en positiv eller negativ indflydelse på relationen, tillægger han det væsentlig 

betydning for fremtidig rejseplanlægning: ”hvis man har haft en god, løbende kommunikation, hvor 

man har snakket med en medarbejder gentagne gange, så er jeg da tilbøjelig til at vælge samme 

rejsebureau næste gang, for så har man gode erfaringer med det… og omvendt negativt…”. 
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Respondent nr. 3 anerkender ligesom forrige respondent at online kommunikation kan influere 

hendes forhold positivt, især ved besvarelse af konkrete usikkerheder via e-mails med rejsebureauet. 

Dette har ligeså indflydelse på fremtidige rejseplanlægninger, da hun i høj grad så vil foretrække 

samme rejsebureau. Omvendt vil et negativt udfald af online kommunikationen sandsynligvis 

reducere denne præference ved næste rejse, selvom det ikke nødvendigvis fører til fravalg af 

rejsebureauet, da hun som tidligere nævnt sjældent ændrer opfattelse herom markant. Det kan dog 

ikke definitivt udelukkes at online kommunikationens eventuelle negative indflydelse på relationen 

vil føre til fravalg. 

 

I samme spor som respondenterne 2 og 3, påpeger respondent nr. 4 at online kommunikationen kan 

have positiv såvel som negativ indflydelse på hendes forhold til det enkelte rejsebureau. Det er 

primært rejsebureauets evne til at formidle gennemskuelig kommunikation og besvarelse af 

konkrete problemstillinger, der har størst betydning. Når kommunikationen har positiv indflydelse 

ved at reducere risiko, øge tilliden og styrke tilknytningen, påvirker det hendes fremtidige 

forbrugeradfærd på følgende vis: ”… desto mere får jeg lyst til at bruge det fremover eller anbefale 

det til andre”. Når kommunikationen omvendt har negativ indflydelse, gør det hende sandsynligvis 

mindre tilbøjelig til at vælge eller anbefale rejsebureauet igen. 

 

Respondent nr. 5 kan af logiske årsager ikke besvare om online kommunikationen influerer 

relationen via koncepterne, da hans udsagn ikke anerkender tilknytningskonceptet til et rejsebureau. 

 

2.3.1 Delkonklusion – opsamling på andet underspørgsmål 

Udsagnene fra respondenterne nr. 1-4 indikerer en sammenhæng mellem tilknytningsfølelsen og 

opfattelsen af relationen, da online kommunikationens indflydelse på tilknytningen påvirker 

opfattelsen af relationen. Når tilknytningen styrkes, har det en naturlig tendens til samtidig at have 

positiv indflydelse på forholdet, mens det ved svækket tilknytning ligeså har en naturlig, negativ 

indflydelse. Dette kan sandsynligvis relateres til en større eller mindre følelse af 

samarbejdsvillighed, jf. begrebsdefinitionen af relation nævnt i indledningen. Samtidig indikerer det 

at den konceptuelle models sidste link mellem tilknytning og relation er eksisterende, hvilket 
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dermed understøtter en sammenhæng mellem online kommunikation og relation via følelserne af 

risiko, tillid og tilknytning. Med andre ord kan online kommunikation spille en positiv såvel som 

negativ rolle for forbrugerens relation til et rejsebureau – udfaldet afhænger af kommunikationens 

evne til at reducere risiko, øge tilliden, samt styrke tilknytningen. 

 

Endvidere kan den positive eller negative indflydelse påvirke forbrugeradfærden både løbende og 

ved fremtidige rejseplanlægninger, hvilket understøtter at processen i den konceptuelle model er 

dynamisk. Udsagnene fra respondenterne indikerer at erfaringerne de gør sig med online 

kommunikationen præger deres fremtidige forbrugeradfærd, herunder online kommunikation. Dette 

kan komme til udtryk, når forbrugeren indleder informationssøgning til næste rejse med erfaringer 

fra tidligere online kommunikation i baghovedet. Netop erfaringer kan have signifikant betydning 

for rejserelaterede serviceydelser grundet de førnævnte usikkerhedsprægede karakteristika, hvilket 

Berry (2002) understøtter ved at fremhæve betydningen af erfaringer ved serviceydelser, da 

forbrugernes erfaringer influerer troværdigheden af serviceudbydernes respektive serviceydelser, 

der som tidligere nævnt købes før de opleves. Dette understøtter vigtigheden af at anerkende online 

kommunikationens potentielle indflydelse på forbrugerens relation til rejsebureauet, da disse 

erfaringer alt andet lige kan præge relationen fremover, samt fremtidig kommunikation og salg. 

Ifølge respondenterne vil en positiv indflydelse på forholdet skabe tendens til præference for det 

samme rejsebureau næste gang, mens en negativ indflydelse i højere grad kan føre til fravalg. Dette 

understøtter vigtigheden af online kommunikation og dets potentielle indflydelse på forbrugerens 

følelser af risiko, tillid og tilknytning, hvorigennem online kommunikationens indflydelse 

efterfølgende påvirker relationen til rejsebureauet i en positiv eller negativ retning. 

 

Endvidere kan den dynamiske proces udvikle sig i en selvforstærkende retning. En positiv 

indflydelse på relationen kan blive en selvforstærkende proces, hvor risikoopfattelsen minimeres, 

tilliden øges og tilknytningen styrkes, hvilket igen fører til en positiv erfaring og indflydelse, 

hvormed forbrugeren alt andet lige vil føle færre risici ved udbyderen, blive bekræftet i 

tillidserklæringen osv. Omvendt kan det ligeså udvikle sig i en negativ spiral, når online 

kommunikationen ikke efterlever forbrugerens behov og forventninger. 
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For at opsummere kan online kommunikationen styrke og svække forbrugerens incitament for at 

opretholde eller forbedre forholdet til rejsebureauet, afhængigt af om online kommunikationen har 

en positiv eller negativ indflydelse på relationen via risiko, tillid og tilknytning. Respondent nr. 1 

anerkender at online kommunikation med andre forbrugere kan influere hans relation til et 

rejsebureau via følelserne af risiko, tillid og tilknytning. Respondenterne 2-4 anerkender at online 

kommunikation med både rejsebureau og andre forbrugere kan influere deres relation via samme 

proces. Dog er det værd at bemærke, at de tillægger online kommunikationen med rejsebureau 

størst betydning, hvorfor denne form for online kommunikation alt andet lige har større potentiale 

for at øve indflydelse på deres relation og fremtidige forbrugeradfærd. For respondent nr. 5‟s 

vedkommende influerer online kommunikation ikke hans relation ud fra processen i den 

konceptuelle model, da han som nævnt ikke anerkender en følelse af tilknytning. 

  

2.4 Diskussion af resultater 

De empiriske resultater indikerer at den konceptuelle model er gyldig, da de understøtter 

eksistensen af de opstillede sammenhænge mellem online kommunikation og risiko, tillid, 

tilknytning, samt relation. For respondent nr. 1 er den konceptuelle model delvist gyldig, nemlig 

hvad angår online kommunikation med andre forbrugere, der kan influere hans følelser af risiko, 

tillid og tilknytning, hvilket efterfølgende påvirker relationen positivt eller negativt. For 

respondenterne nr. 2-4 er den konceptuelle model fuldt ud gyldig, da online kommunikation med 

rejsebureau såvel som forbrugere kan influere relationen til rejsebureauet via risiko, tillid og 

tilknytning. Dermed indikerer udsagnene fra respondenterne nr. 1-4 at online kommunikationen kan 

spille en positiv såvel som negativ rolle for forbrugerens relation til rejsebureauet via de medierende 

variabler risiko, tillid og tilknytning. Omvendt er den konceptuelle model ikke gyldig for 

respondent nr. 5‟s vedkommende, da han ikke anerkender tilknytningskonceptet, hvormed hans 

udsagn udgør en afkræftelse af den konceptuelle model. 

 

Det dynamiske aspekt blev ligeså anerkendt i den empiriske undersøgelse, hvilket indikerer at 

online kommunikationen kan få essentiel betydning for rejsebureauernes salg, da online 

kommunikationen kan influere forbrugerens adfærd og relation til rejsebureauet positivt og negativt 
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via følelser af risiko, tillid og tilknytning. Et positivt udfald kan ifølge respondenternes eget udsagn 

føre til præference for det pågældende rejsebureau. Online kommunikationens positive indflydelse 

på relationen kan yderligere medføre at forbrugeren anbefaler rejsebureauet til andre (respondent nr. 

4), hvormed rejsebureauets online kommunikation med en forbruger kan føre til word-of-mouth, der 

ad indirekte veje kan indgå i andre forbrugeres informationssøgning og beslutningsproces. Dette 

understøtter blot vigtigheden af at optimere online kommunikationen iht. den enkelte forbrugers 

præferencer, da det, foruden at styrke forholdet til enkelte forbruger, kan medføre synergieffekter 

som åbner op for nye kundeforhold. Omvendt kan et negativt udfald for relationen i højere grad føre 

til fravalg, færre anbefalinger, samt dårlig omtale, hvilket ligeså understøtter vigtigheden af online 

kommunikation for at undgå det negative scenarie. 

 

Online kommunikationens positive eller negative indflydelse på relationen afhænger af online 

kommunikationens evne til at reducere risiko, øge tillid og styrke tilknytningen. Udfaldet heraf kan 

rejsebureauet selv påvirke i de tilfælde at forbrugeren tillægger online kommunikation med 

rejsebureauet betydning, hvilket var tilfældet for respondenterne nr. 2-4, der tillægger online 

kommunikationen med rejsebureauet størst betydning. Dermed kan rejsebureauerne hjælpe en 

positiv udvikling af deres kundeforhold og salg på vej, såfremt de optimerer deres online 

kommunikation til forbrugerne. For at optimere kommunikationen fyldestgørende kræver det dog 

større indsigt i den enkelte forbrugers behov og præferencer for online kommunikation iht. 

koncepterne. Med andre ord vurderer jeg at rejsebureauerne bør gennemgå en løbende 

læringsproces, hvor de tilegner sig viden om forbrugeradfærden, hvorfra de kan finde 

segmenteringsvariabler at tilpasse online kommunikationen ud fra. Som nævnt i indledningen har 

de informationsteknologiske udviklinger i højere gjort det muligt at iagttage forbrugeradfærd, 

hvormed rejsebureauet kan anvende denne læringsproces til at skræddersy online kommunikationen 

iht. forbrugerens behov og præferencer (Berry, 1995). Et godt udgangspunkt for segmentering kan 

tage afsæt i respondenternes forskellige præferencer for online kommunikation i form af 

eksempelvis e-mails, chat, korrespondance med den samme medarbejder mv., der som tidligere 

nævnt også kan variere hos den selvsamme forbruger, når respondent nr. 4 eksempelvis har et øget 

behov for tillidsvækkende e-mails til at reducere hendes større risikoopfattelse ved længerevarende 

og dyrere langdistancerejser. 
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Anbefalingen om at optimere online kommunikationen er ikke ensbetydende med at effektiv, online 

kommunikation er en sikker og lige vej til en positiv indflydelse på forholdet. Dette vil være en 

fejlfortolkning, da andre faktorer også spiller ind som antaget i de afsluttende bemærkninger i 

præsentationen af den konceptuelle model. Dette blev understøttet af respondenternes 

tilkendegivelser om vigtigheden af telefonisk kontakt, da respondenterne nr. 1, 3 og 4 i 

interviewene indikerede at offline kommunikation også er vigtig for deres følelser af risiko, tillid og 

tilknytning. Derfor vil jeg ikke anbefale at rejsebureauerne negligerer offline kommunikation, men i 

stedet anvender resultaterne som øget incitament for at optimere online kommunikationen. Dette 

understreger vigtigheden af at kommunikere på den ”rette” måde ud fra forbrugerens præferencer 

herom. Rejsebureauerne bør ikke blot fokusere på forbrugerens ønsker af informationer og ideer om 

forskellige rejsetyper og betingelser mv., men ligeså fokusere på hvordan kommunikationen 

formidles bedst til forbrugeren, hvormed forbrugerens præferencer skal udgøre det centrale element 

som online kommunikationstiltag bør tage afsæt fra. Alt i alt et øget fokus på forbrugerens 

præferencer, hvilket umiddelbart virker som en logisk selvfølge, men som ikke altid understøttes af 

tværgående strategier. 

 

Med det videnskabsteoretiske ståsted i baghovedet, samt betragtningen af teknologi, 

forbrugeradfærd og samspillet imellem som kontinuerligt udviklende, bør de empiriske resultater 

anses for værende et øjebliksbillede af samspillet mellem forbrugeradfærd, online kommunikation 

og relationsskabelse i den danske rejsebranche. Ifølge det hermeneutiske perspektiv kan nye 

opdagelser iagttages ved kontinuerlig dialog med det empiriske materiale, hvorfor der ikke 

eksisterer en endegyldig sandhed og dermed må tages forbehold for generaliserbarheden. Dermed 

udgør afhandlingens empiriske resultater en indikation på at den konceptuelle models gyldighed kan 

bekræftes på nuværende stadie i rejsekonteksten, da interviewmaterialet fra forbrugerinterviewene 

som nævnt påpeger at online kommunikation kan influere forbrugerens relation til et rejsebureau 

via følelserne af risiko, tillid og tilknytning. 

 

Om end at de empiriske resultater ikke kan verificeres en gang for alle, vil jeg alligevel benævne 

repræsentativitet, reliabilitet og validitet. Med afsæt i de metodiske valg anser jeg undersøgelsens 

empiriske resultater for værende præget af reliabilitet og validitet, da metoderne for tilegnelse og 
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bearbejdelse af den genererede viden fremstår eksplicit i metodeafsnittet. Jeg anser resultaterne som 

pålidelige, da de metodiske valg har højnet validiteten ved at interviewe iht. de formålsbestemte 

ønsker. Ved den løbende optimering af interviewguides sørgede jeg for at interviewene undersøgte 

de samme ting, hvormed validiteten ikke blev forringet. Den relativt lille empiriske population 

bevirker at resultaterne ikke er repræsentative, hvorfor de ikke kan generaliseres til samtlige danske 

forbrugere af rejserelaterede serviceydelser. Dermed danner de empiriske resultater ikke et billede 

af, hvordan tingene generelt forholder sig i den danske rejsebranche, hvilket som nævnt i 

metodeafsnittet heller ikke var hensigten med undersøgelsen. I stedet indikerer resultaterne at 

sammenhængene i den konceptuelle model eksisterer, men hvor udbredt denne opfattelse er blandt 

de danske forbrugere, må som tidligere nævnt bero på en kvantitativ undersøgelse herom. 

 

2.5 Teoretiske og praktiske implikationer 

Undersøgelsens empiriske resultater har teoretiske såvel som praktiske implikationer. 

Respondenternes udsagn berettede at risikoopfattelsen og tillidsbehovet var stærkt forbundne, 

hvilket understøtter Rousseau et als (1998) påpegning om at risiko og tillid påvirker hinanden 

gensidigt. Sammenhængene mellem online kommunikation, tillid og tilknytning supplerer Morgan 

& Hunts (1994) og Zillifro & Morais‟ (2004) resultater, dels ved at bekræfte linkene mellem 

kommunikation, tillid og tilknytning, og dels ved at tilføje et nyt aspekt i form af specifik fokus på 

online kommunikation. Undersøgelsen kan derfor anses som en viderebygning på de førnævnte 

studiers empiriske beviser. Endvidere supplerer undersøgelsen Zillifro & Morais‟ (2004) resultater i 

rejsebranchen, samt på det relativt fattige B2C-område for teorier om relationer. Hvad angår 

forbrugeradfærd blev Hansens (2005) integrering af de fire perspektiver ’værdi’, 

’informationsproces’, ’følelser’, samt ’indikatorer’ understøttet, da respondenternes udsagn 

indikerede en kombineret anvendelse af perspektiverne, eksempelvis når indikatorer såsom pris og 

renomme blev anvendt som informationer i afvejninger og evalueringer. Dermed understøttes 

Hansens (2005) tankegang om at forbrugeradfærd ikke bør anskues ud fra ét overordnet perspektiv, 

men derimod anerkendes som værende kompleks og indeholdende forskellige aspekter. 

 

Undersøgelsens empiriske resultater har som nævnt også praktiske implikationer for den danske 

rejsebranche. Undersøgelsen bidrager med et øget fokus på samspillet mellem online 
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kommunikation og relationsmarkedsføring i rejsekonteksten fra et forbrugerperspektiv. Den 

konceptuelle model illustrerer at online kommunikation med rejsebureau og andre forbrugere kan 

influere forbrugerens følelse af risiko, tillid og tilknytning, hvilket efterfølgende spiller en positiv 

eller negativ rolle for relationen til rejsebureauet. Dette giver rejsebranchen indsigt i betydningen af 

online kommunikation for forbrugeradfærden, herunder forbrugerens følelser af risiko, tillid, 

tilknytning og relation, hvilket potentielt set kan fungere som input til ledelsesmæssige overvejelser 

for online kommunikation. De empiriske resultater indikerer at online kommunikation spiller en 

vigtig rolle for forbrugerens relation til rejsebureauet, men hvordan og hvorvidt det udmønter sig i 

en positiv eller negativ rolle afhænger af den enkelte forbrugers behov og præferencer. Som nævnt 

tidligere indikerer interviewmaterialet at forbrugernes præferencer varierer og differentierer sig fra 

hinanden, hvilket øger incitamentet for at segmentere forbrugerne, hvormed online 

kommunikationen kan optimeres ved at tilpasse den på bedst mulig vis iht. den dynamiske proces i 

den konceptuelle model. Med andre ord så online kommunikation på optimal vis reducerer risici, 

øger tilliden, samt styrker tilknytningen, hvilket alt andet lige munder ud i en bedre relation. Hvad 

angår segmentering og tilpasning kan der foreligge et uudnyttet potentiale i rejsebranchen, hvilket 

understøttes af FDM-Travel‟s erkendelse om manglende segmentering og tilpasning, samt 

respondent nr. 5‟s udtalelse om muligheden for bedre tilpasning ”Jeg ser helt klart potentiale for i 

langt højere grad at kunne målrette deres (rejsebureauets) kommunikation ift. til mine behov, hvis 

jeg kunne få lov til helt specifikt at fortælle dem om mine behov…”. 

 

Endvidere bør rejsebureauerne anerkende word-of-mouth som en vigtig, supplerende 

informationskilde for forbrugerne, hvorfor det anbefales at oprette fora, hvor forbrugerne kan dele 

deres positive og negative oplevelser med andre forbrugere. Dette blev fremhævet af respondent nr. 

3, samt et førnævnt australsk studie om word-of-mouth i rejsebranchen. Respondenternes 

anvendelse af word-of-mouth og dets potentielle indflydelse på koncepterne understøtter en sådan 

integration, om end at det benyttes som sekundær kilde, der be- eller afkræfter oplysninger fra andre 

informationskilder såsom rejsebureauer. Rejsebureauerne bør dog være opmærksomme på at 

forbrugernes præferencer kan variere, eksempelvis hvad angår narrative kontra skala bedømmelser. 

Dette taler blot endnu mere for at segmentere og tilpasse online kommunikationen. 
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Rejsebureauet er alt andet lige bedre stillet, når det anerkender vigtigheden af at forstå den enkelte 

forbrugers behov og præferencer, hvormed online kommunikationen kan optimeres med positiv 

indflydelse på relationen. På denne måde kan rejsebureauet bedre efterleve Berrys (2002) førnævnte 

pointe om at søge en afbalanceret marketingstrategi, hvor hoveddøren åbnes for nye kunder, mens 

bagdøren lukkes for nuværende. Jeg vurderer at de empiriske resultater bør anvendes ud fra denne 

tankegang. Samspillet mellem online kommunikation og relationsmarkedsføring kan udløse 

synergier via den dynamiske proces i den konceptuelle model, eksempelvis i form af en 

selvforstærkende relation til en nuværende kunde, samt positiv word-of-mouth med potentiale for at 

tiltrække andre forbrugere. 

 

2.6 Begrænsninger og fremtidig research 

I dette afsnit vil jeg anerkende undersøgelsens begrænsninger og efterfølgende anbefale fremtidige 

undersøgelser. 

 

Som tidligere nævnt undersøgelsen ikke repræsentativ, hvorfor det kan være relevant undersøge og 

belyse den konceptuelle model fra en kvantitativ vinkel iht. til at danne sig et overblik om, hvor 

udbredt sammenhængene er. Dette kan endvidere danne udgangspunkt for en potentiel 

segmentering af forbrugerne. Hvad angår segmentering bør forbrugernes adfærd og præferencer for 

online kommunikation i hvert fald undersøges nærmere, så det i højere grad bliver muligt at tilpasse 

kommunikationen iht. den enkeltes præferencer, hvilket skal øge mulighederne for at forbedre 

relationen via risiko, tillid og tilknytning. I denne forbindelse bør det undersøges, hvordan online 

kommunikation kan fremme et rejsebureaus renomme, da respondenterne nr. 3 og 5 fremhævede at 

det øger tilliden. 

 

Andre undersøgelser kunne belyse den konceptuelle model ud fra eventuelle forskelle mellem 

forskellige rejserelaterede serviceydelser, eksempelvis hvad angår risikoopfattelser og behov for 

tillid iht. at belyse betydningen af online kommunikation for relationen. Eftersom at offline 

kommunikation også tillægges betydning, bør yderligere undersøgelser søge indsigt i præferencer 

for offline kommunikation iht. den konceptuelle model, hvilket kan danne udgangspunkt for et 
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effektivt samspil mellem online og offline kommunikation. Endvidere kunne yderligere 

undersøgelser gå i dybden med kommunikation via mobil, eksempelvis applikationer på 

Smartphones til brug på selve rejsen såsom guides over spisesteder, attraktioner, nyttige web-links 

tilsendt via e-mail mv. 

 

Sidst men ikke mindst kan det være interessant at gå i dybden med betydningen af tilknytning og 

relation til et rejsebureau for forbrugerens valg af udbyder. Ganske vidst indikerer de empiriske 

resultater at en stærk tilknytning og positiv relation kan føre til præference, men det er ikke 

ensbetydende med et sikkert og loyalt genvalg af rejsebureauet. I det sidstnævnte tilfælde vil der 

givetvis være andre aspekter der spiller ind såsom pris eller afbudsrejse. Med andre ord parametre 

som potentielt åbner for et trade-off, hvori forbrugeren er villig til at fravælge det rejseselskab som 

forbrugeren ellers føler den stærkeste tilknytning til. 

 

3.0 Konklusion 

Risiko, tillid og tilknytning har særlig betydning for forbrugeradfærden i rejsebranchen, da 

forbrugerens informationssøgnings- og beslutningsprocesser er præget usikkerhedsmæssige 

aspekter, der kendetegner rejserelaterede serviceydelser, mest af alt pga. deres uhåndgribelighed. 

Risikoopfattelsen har stærk forbindelse til rejserelaterede faktorer såsom rejsens pris, samt 

tidsmæssige længde og geografiske afstand til Danmark, hvilket influerer forbrugeradfærden. Når 

risikoopfattelsen er høj intensiveres informationssøgningen. I denne forbindelse kan online 

kommunikation influere risikoopfattelsen i en positiv såvel som negativ retning. Online 

kommunikation kan eksempelvis reducere risici, når den formidler informationer og svar på 

spørgsmål hurtigt, lettilgængeligt og gennemskueligt. Omvendt vil kommunikationen øge følelsen 

af risiko. Vigtigheden af tillid varierer iht. respondenternes usikkerhed, der som nævnt præges af 

rejserelaterede faktorer. Med sammenhæng til respondenternes usikkerheder og præferencer kan 

online kommunikation influere tilliden, eksempelvis når en forbruger finder tillid vigtigere i takt 

med at rejsens pris, samt tidsmæssige og geografiske længder stiger, da disse faktorer øger 

usikkerheden. I disse situationer kan gennemskuelig og lettilgængelig kommunikation, samt hurtige 

besvarelser på konkrete problemstillinger via e-mails øge tilliden, mens det omvendt kan minimere 

tilliden. Når tilliden øges, styrkes forbrugerens tilknytning til rejsebureauet, da forbrugeren bliver 
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mindre tilbøjelig til at vælge et andet rejsebureau. Når tilliden minimeres, vil det omvendt svække 

tilknytningen, hvilket kan føre til fravalg af rejsebureauet. Med andre ord kan online 

kommunikation reducere forbrugerens følelse af risiko, øge følelsen tillid, samt styrke lysten for 

tilknytning. Ligeså kan online kommunikation spille en negativ rolle for forbrugerens følelse af 

koncepterne ved at øge risici, minimere tillid, samt svække tilknytning. 

 

Forbrugerens følelse af risiko, tillid og tilknytning influerer endvidere forbrugerens relation til 

rejsebureauet. Når tilknytningen styrkes som følge af reduceret risikoopfattelse og øget tillid, har 

det en naturlig tendens til samtidig at have positiv indflydelse på relationen, mens det ved svækket 

tilknytning som følge af flere risici og mindre tillid har en naturlig, negativ indflydelse på relationen. 

Dette kan være et tegn på en større eller mindre lyst hos forbrugeren til at samarbejde med 

rejsebureauet, jf. begrebsdefinitionen af relation nævnt i indledningen. Endvidere kan den positive 

eller negative indflydelse påvirke forbrugeradfærden fremover, hvilket indikerer et dynamisk aspekt. 

De erfaringer forbrugerne gør sig med online kommunikationen præger deres fremtidige 

forbrugeradfærd, herunder fremtidig online kommunikation. Dette kan komme til udtryk, når 

forbrugeren indleder informationssøgning til næste rejse med erfaringer fra tidligere online 

kommunikation i baghovedet. Netop erfaringer kan have signifikant betydning for rejserelaterede 

serviceydelser grundet risikoprægede karakteristika såsom uhåndgribelighed og omkostninger. 

Online kommunikation spiller med andre ord en vigtig rolle, da dets positive såvel som negative 

indflydelse på forbrugerens relation til rejsebureauet, kan præge forholdet fremover, samt fremtidig 

kommunikation og salg. Ifølge undersøgelsen vil en positiv indflydelse på forholdet skabe tendens 

til præference for det samme rejsebureau, mens en negativ indflydelse oftere vil føre til fravalg. 

Endvidere kan det dynamiske aspekt udvikle sig i en selvforstærkende retning. 

 

For at opsummere kan online kommunikation styrke og svække forbrugerens incitament for at 

opretholde eller forbedre relationen til rejsebureauet, afhængigt af om online kommunikationen har 

en positiv eller negativ indflydelse på relationen via risiko, tillid og tilknytning. Dette understøtter 

en sammenhæng mellem online kommunikation og relation via følelserne af risiko, tillid og 

tilknytning. Alt i alt kan online kommunikation dermed spille en positiv såvel som negativ rolle for 

forbrugerens relation til et rejsebureau – udfaldet afhænger som nævnt af online kommunikationens 

evne til at reducere risikoopfattelsen, øge tilliden, samt styrke tilknytningen. 
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4.0 Perspektivering 

Undersøgelsens resultater indikerer sammenhænge mellem online kommunikation og forbrugerens 

følelser af risiko, tillid, tilknytning, samt relation til et rejsebureau. Den genererede viden kan 

potentielt set også være til nytte for andre serviceudbydere end aktører i rejsebranchen. 

Serviceudbydere fra andre kontekster kan muligvis drage nytte af indikationerne på gyldigheden af 

den konceptuelle model, hvilket de kan teste i deres egen kontekst. Der en vis sandsynlighed for at 

sammenhængene ligeså eksisterer i andre servicekontekster pga. de generelle risikoprægede 

karakteristika ved serviceydelser. Dette kunne eksempelvis være tilfældet i finanssektoren, hvor 

forbrugere ligeså kan tillægge risiko, tillid, tilknytning og relation betydning for deres 

forbrugeradfærd. Endvidere kan serviceudbydere fokusere på sammenhængene mellem risiko, tillid, 

tilknytning, samt relation, hvorefter de evt. undersøger offline kommunikationens indflydelse på 

koncepterne, såfremt online kommunikation spiller en marginal rolle i forhold til offline 

kommunikation. Dette kan muligvis være tilfældet i bilindustrien. 

 

For at opsummere kan undersøgelsens resultater først og fremmest anvendes til ledelsesmæssige 

overvejelser om et samspil mellem online kommunikation og relationsmarkedsføring i andre 

servicekontekster end blot rejsebranchen. 
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Bilag 1 – første semi-strukturerede forbrugerinterview 

 

Online kommunikation: 

Kan du fortælle hvordan du kommunikerer med et rejsebureau online? (bed evt. om uddybe – 

yderligere former?) 

Kan du beskrive formålene (til informationssøgning, beslutningsproces?) ved din online 

kommunikation med et rejsebureau? 

Hvordan finder du online kommunikation med rejseudbyder mest relevant? Og hvornår? (Varierer 

dette iht. Forskellige rejser, forskellige stadier, andet?) 

Oplever du kommunikation fra rejsebureau tilpasset iht. dine interesser og behov? I så fald, 

hvordan og hvilken betydning har det for dig? 

Hvad med personliggørelse af rejsebureauet i form af medarbejderne? Har du ofte kontakt til den 

samme medarbejder? Ville du sætte pris på dette? I så fald, hvorfor? 

Læser du anmeldelser og beskrivelser fra andre forbrugere? I så fald, hvor (specifikke 

sider/communities)? 

Hvis WOM benyttes, har du så præference for enten. uddybende beskrivelser, historiefortællinger 

(narrative bedømmelser) eller rating-bedømmelser (bedømmelser angivet på skala)? og hvorfor?  

 

Risiko: 

Oplever du følelser af usikkerhedselementer ved rejser? (før, under og efter rejsen, offline såvel 

som online) 

Er følelsen af usikkerhed varierende forstået på den måde at elementer af usikkerhed forekommer 

mere i nogle situationer frem for andre? Hvilke føles stærkest og oftest? Og hvorfor? 
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Har online kommunikation med rejsebureau nogen indflydelse på dine følelser af usikkerhed? I så 

fald, hvordan? (muligvis reducere dine følelser af usikkerhed?) 

Hvis personliggørelse er blevet nævnt, hvilken indflydelse har det på dine følelser af usikkerhed? 

Har WOM fra andre forbrugere indflydelse på dine følelser af usikkerhed? Forskelle mellem 

narrative og skala bedømmelser? 

Hvilke former for online kommunikation har størst indflydelse på dine følelser af usikkerhed? 

Hvorfor? (bed respondenten om at være så specifik som mulig – uddyb evt.) (konkluder på 

hvorvidt en af de to overordnede former for online kommunikation - med rejsebureau eller andre 

forbrugere – er mest velegnet) 

 

Tillid: 

Har følelse af tillid til et rejsebureau nogen indflydelse for dig? I så fald, hvordan kommer dette til 

udtryk i din informationssøgning og beslutningsproces? (måske søges der primært hos et 

rejsebureau) 

Er vigtigheden af tillid varierende forstået på den måde at tillid er mere vigtigt i nogle situationer 

frem for andre? Eksempelvis iht. nævnte risici og usikkerhedselementer? 

Har online kommunikationen med rejsebureauet? nogen betydning for din tillid til bureauet? I så 

fald, hvordan (negativt såvel som positivt)  

Har WOM indflydelse på din tillid til rejsebureauet? i så fald, hvordan (negativt såvel som positivt)? 

Forskelle mellem narrative og skala bedømmelser? 

Som opsummering på ovenstående spørgsmål, kan online kommunikation skabe eller øge din tillid 

til rejsebureau? 

Af de to overordnede former for online kommunikation med rejsebureau og andre forbrugere – 

Hvilken har størst indflydelse på din tillid til rejsebureauet? Hvorfor? (bed respondenten om at 

være så specifik som mulig – uddyb kommunikationsformer med særlig indflydelse) 
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Tilknytning: 

tjek op på om respondenten har tilkendegivet at online kommunikation kan være risiko-

reducerende, tillidsskabende/øgende, og spørg så ind til: 

I tilfælde af at online kommunikation kan reducere risiko og øge tillid, hvordan påvirker det din 

opfattelse af tilknytningen mellem dig og rejsebureauet? 

Har det (ovennævnte) indflydelse på din tilbøjelighed til at skifte til/vælge et andet rejsebureau? 

 (spørg her ind til forbrugerens tidligere nævnte præferencer herom) Af de to overordnede former 

for online kommunikation med rejsebureau eller andre forbrugere – Hvilken har størst indflydelse 

på din tilknytning til rejsebureauet? Hvorfor? (bed respondenten om at være så specifik som mulig 

– uddyb kommunikationsformer med særlig indflydelse) 

Er du fan af online communities på Facebook og/eller følger du en rejseudbyder på YouTube eller 

Twitter? 

I så fald, hvorfor? Hvilken glæde/nytte giver det dig? Følelse af stærkere tilknytning til 

rejsebureauet? Poster du selv indlæg? Iagttagende rolle? Føler du nogen forskel i tilknytning om, 

hvorvidt det er en medarbejder-opdatering eller opdatering udelukkende i rejsebureauets navn? 

 

Opsummering: 

Forsøg at få forbrugeren til at drage konklusioner – ekspliciter sammenhænge mellem 

koncepterne, hvis de observeres. Fortolkende – mener du at? Er det korrekt at du…? Enig? 

Spekulativ art: ser du nogen sammenhæng mellem…? 

Enig eller uenig: Hvordan kan online kommunikation minimere risici? … øge tillid? … styrke 

tilknytningen og dermed have positiv indflydelse på opfattelsen af forholdet til rejsebureauet? Er 

denne proces gyldig/eksisterende? 
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Hvordan er den optimale online kommunikation iht. ovennævnte proces? (Prøv at vægt 

kommunikation med rejsebureau og andre forbrugere i forhold til hinanden – nogle særlige 

former du vil fremhæve?) 
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Bilag 2 - interview med respondent nr. 5 

 

Online kommunikation: 

Kan du fortælle hvordan du kommunikerer med et rejsebureau online? (bed evt. om uddybe – 

yderligere former?) Kommunikerer via rejsebureauets egen hjemmeside, samt nyhedsbreve/tilbud 

som jeg modtager pr mail.  

Kan du beskrive formålene ved din online kommunikation med et rejsebureau? (til 

informationssøgning, beslutningsproces?) Jeg er typisk kommet til et rejsebureaus hjemmeside 

gennem en prissammenligningshjemmeside, hvor jeg er kommet et stykke længere gennem 

købsprocessen. Derfor er formålet typisk at blive lidt klogere på, hvad jeg får for pengene som kan 

styrke min beslutning.  

Hvordan finder du online kommunikation med rejseudbyder mest relevant? Og hvornår? (Varierer 

dette iht. forskellige rejsetyper, forskellige stadier, andet?) Typisk i sommermånederne (juni, juli, 

august), men det kan sekundært også være interessant at kommunikere med dem i 

vintermånederne, hvor priserene vist typisk er lidt lavere for en rejse om sommeren.   

Oplever du online kommunikation fra rejsebureau tilpasset iht. dine interesser og behov? I så fald, 

hvordan og hvilken betydning har det for dig? De nyhedsbreve/tilbud jeg modtager fra et 

rejsebureau er umiddelbart tilpasset ud fra en tidligere rejse jeg har været på med det pågældende 

rejsebureau, så det er mere eller mindre målrettet mine personlige behov. Men jeg ser helt klart 

potentiale for i langt højere grad at kunne målrette deres kommunikation ift. til mine behov, hvis 

jeg kunne få lov til helt specifikt at fortælle dem om mine behov. Det har indtil videre ikke haft den 

store betydning for mig, da jeg ikke har benyttet mig af de tilbud jeg har fået pr. mail, men jeg 

mener det er en god service at tilpasse deres tilbud til mine behov.  

Hvad med personliggørelse af rejsebureauet i form af medarbejderne? Har du ofte online kontakt 

til den samme medarbejder? Ville du sætte pris på dette – hvorfor? Hvorfor ikke? Nej, har ikke 

haft online kontakt med den samme medarbejder. Dog vil en e-mail korrespondance med den 

samme medarbejder være at foretrække, da vedkommende dermed er inde i korrespondancen. 



Kandidatafhandling ’Online kommunikation i rejsebranchen’  Jannick Hansen 

73 

 

Læser du anmeldelser og beskrivelser fra andre forbrugere? I så fald, hvor (specifikke 

sider/communities)? Ja, har vist brugt TripAdvisor.  

Hvis WOM benyttes, har du så præference for enten uddybende beskrivelser (narrative 

bedømmelser) eller skala bedømmelser (eks. x-antal stjerner suppleret med kort tekst)? og 

hvorfor?  Foretrækker skalabedømmelser, da jeg har lettere ved at forholde mig til dette. 

 

Risiko: 

Ved køb af rejse kender man ikke den endelige kvalitet før man oplever den - Oplever du følelser 

af usikkerhedselementer i forbindelse med planlægning af rejse? Ting du er særligt opmærksom 

på ved din informationssøgning og beslutning for valg af rejse? (det kan både være før, under og 

efter rejsen, offline såvel som online) På afbudsrejser oplever jeg altid en usikkerhed ved, hvad det 

er jeg får, men jeg har altid sat mig ind i på forhånd af det værst tænkelige stadig er til at leve 

med. Det drejer sig typisk, om at der ikke skal være for langt til f.eks. strand, at der ikke er langt ind 

til byens centrum.  

Er følelsen af usikkerhed varierende forstået på den måde at elementer af usikkerhed forekommer 

mere i nogle situationer frem for andre? Hvilke føles stærkest og oftest? Og hvorfor? Følelsen af 

usikkerhed er størst ved afbudsrejser.  

Har online kommunikation med rejsebureau nogen indflydelse på dine følelser af usikkerhed? (kan 

det reducere og/eller øge dine følelser af usikkerhed?) I så fald, hvordan? Hvis der på deres 

hjemmeside er manglende information omkring rejsen, eller siden rent visuelt/funktionelt ikke 

virker professionelt kan det godt styrke grad af usikkerhed. Omvendt kan det dog også styrke 

graden af sikkerhed, hvis der er tilstrækkelig med information og siden er godt bygget op.  

Hvis personliggørelse (online kommunikation med samme medarbejder) er blevet nævnt, hvilken 

indflydelse har det på dine følelser af usikkerhed? Personlig kontakt kan være med til at eliminere 

tvivlsspørgsmål man evt. kan have som forbruger.  

Har WOM fra andre forbrugere indflydelse på dine følelser af usikkerhed? Forskelle mellem 

narrative (historier, beskrivende) og skala bedømmelser? Nej.  
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Som opsummering på ovenstående spørgsmål, kan online kommunikation minimere din følelse af 

usikkerhed? Ja, personlig online kontakt kan eliminere tvivlsspørgsmål, et godt opbygget 

hjemmeside med god og relevant information omkring rejsen kan også være med til at minimere 

følelsen af usikkerhed på, hvad man får.  

Hvilke former for online kommunikation har størst indflydelse på dine følelser af usikkerhed? 

Hvorfor? (bed respondenten om at være så specifik som mulig – uddyb evt.) (konkluder på 

hvorvidt en af de to overordnede former for online kommunikation - med rejsebureau eller andre 

forbrugere – er mest velegnet) jf. svar på ovenstående svar. 

 

Tillid: 

Har følelsen af at rejsebureauet er troværdigt og kompetent nogen indflydelse for dig? I så fald, 

hvordan kommer denne tillidsfølelse til udtryk i din informationssøgning og beslutningsproces? 

Når jeg bruger prissammenligningssider til at finde rejsebureauer har det betydning at det er et 

veletableret brand, hvilket i min informationssøgning kommer til udtryk ved at jeg godt kan 

fravælge rejsebureauer som ikke virker troværdige eller kompetente.  

Er vigtigheden af tillid varierende forstået på den måde at tillid er mere vigtigt i nogle situationer 

frem for andre? Eksempelvis iht. de risici og usikkerhedselementer du føler? Har rejsetype nogen 

indflydelse? Tilliden til rejsebureauet er helt klart af større betydning, når det drejer sig om 

afbudsrejser, da jeg ved denne type af rejser er noget usikker på, hvad det er jeg ender med at få. 

Når det ikke drejer sig om afbudsrejser, men om en 'normal' charterrejse f.eks., så er tilliden 

mindre essentiel og dermed er vigtigheden af tillid varierende.  

Har online kommunikationen med rejsebureauet nogen betydning for din tillid til bureauet? I så 

fald, hvordan (negativt såvel som positivt)? Hvis jeg sender en forespørgsel pr. mail og der går 

meget mere end 3-4 dage, så kan deres tillid godt blive svækket.  

Har WOM indflydelse på din tillid til rejsebureauet? i så fald, hvordan? (negativt såvel som 

positivt)? Forskelle mellem narrative og skala bedømmelser? Hører jeg fra bekendte dårlige ting 

om et rejsebureau har det ikke den store betydning ift. tillid, da det typisk kun dækker over 
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enkelttilfælde, mens skalabedømmelser, hvis der er tale om mere kvantitativ data, godt kan være 

med til at svække tilliden, da det er mere validt.  

Som opsummering på ovenstående spørgsmål, kan online kommunikation skabe, øge og/eller 

mindske din tillid til rejsebureau? Ja, det kan det – både øge og mindske tilliden, som f.eks. 

gennem positiv/negativ WOM.  

Hvilken online kommunikationsform har størst indflydelse på din tillid til rejsebureauet? Hvorfor? 

Hvad med online kommunikation med rejsebureau kontra andre forbrugere? – (bed respondenten 

om at være så specifik som mulig – uddyb kommunikationsformer med særlig 

indflydelse)  Læsning af andres forbrugeres bedømmelser har størst indflydelse på tilliden til 

rejsebureauet, da de ikke har en kommerciel interesse i at prakke mig noget på. 

 

Tilknytning: 

Tjek op på om respondenten har tilkendegivet at online kommunikation kan være risiko-

reducerende, tillidskabende/øgende, og spørg så ind til: 

I tilfælde af at online kommunikation kan reducere risiko/usikkerhed og øge tillid, hvordan 

påvirker det din opfattelse af tilknytningen mellem dig og rejsebureauet? Jeg føler slet ingen 

loyalitet eller tilknytning til rejsebureauer uanset hvad.  

Har det indflydelse på din tilbøjelighed til at skifte til/vælge et andet rejsebureau? Nej 

Hvilken online kommunikationsform har størst indflydelse på din tilknytning til rejsebureauet? 

Hvorfor? Hvad med online kommunikation med rejsebureau kontra andre forbrugere? Det har jeg 

lidt svært ved at svare på…  

Bruger du Facebook til at kommunikere med et rejsebureau? I så fald, hvorfor? Særlige 

henseender? Poster du selv indlæg? Iagttagende rolle? Føler du stærkere tilknytning til 

rejsebureauet hvis du er fan af det på Facebook? Føler du nogen forskel i tilknytning om, hvorvidt 

det er en medarbejder-opdatering eller opdatering udelukkende i rejsebureauets navn? Nej 
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Opsummering: 

Forsøg at få forbrugeren til at drage konklusioner – ekspliciter sammenhænge mellem 

koncepterne, hvis de observeres. Fortolkende – mener du at? Er det korrekt at du…? Enig? 

Spekulativ art: ser du nogen sammenhæng mellem…? 

Enig eller uenig: Kan online kommunikation minimere dine følelser af risici/usikkerhed, øge tillid, 

og deraf styrke tilknytningen, hvormed det får en positiv indflydelse på opfattelsen af forholdet til 

rejsebureauet? Er denne proces gyldig/eksisterende? Jeg vil ikke kunne afvise at det potentielt kan 

styrke min tilknytning, men jeg har ikke selv oplevet en tilknytning til noget rejsebureau. 

Hvordan er den optimale online kommunikation iht. ovennævnte proces? (Prøv at vægt 

kommunikation med rejsebureau og andre forbrugere i forhold til hinanden – nogle særlige 

former du vil fremhæve?) Jf. ovenstående svar. 

Hvad med omvendt: kan online kommunikation øge usikkerhed, mindske tillid, samt svække 

tilknytning og opfattelsen af forholdet? Jf. ovenstående svar.  

Hvordan føler du at selve forholdet/relationen til rejsebureauet endvidere influerer online 

kommunikationen, samt følelserne af risiko, tillid og tilknytning ved næste rejseplanlægning?  Jf. 

ovenstående svar. 
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Bilag 3 - operationalisering efter forbrugerinterviewene 

 

 


