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ABSTRACT 

 

This thesis’ core purpose was to analyze sustainable transportation in Denmark and how one can 

influence the Millennial segment to travel more sustainably. The barriers to traveling abroad via train 

have been discussed and a comparison between traveling by train and traveling by plane has been 

made to access why the target group primarily chooses to travel abroad by train, even though they are 

positive about traveling more sustainably by train to European destinations.  

 

This thesis has presented some suggestions for the Danish Railway company DSB to utilize 

behavioral change principles in their communication to effectively influence the target group in 

traveling by train instead of by plane. Furthermore, the results from the primary data revealed that the 

core barriers to more sustainable travel abroad concerns price, travel-time and a fragmented industry, 

which inhibits the industry as a whole compared to the plane industry. It has been suggested that the 

communication from DSB should be very focused on providing the target group with plenty of 

information, as they utilize and demand for the information for taking this type of decision, as the 

“Elaboration likelihood” is high.  

 

The results from the analysis also led to a segmentation of the target group that is relevant for DSB 

to market to, as the group was considered very environmentally conscious and very positive in the 

development of sustainable transportation abroad. The primary target is Millennials living in 

metropolitan areas, where DSB and other public transport companies are easily available. This target 

group is aged between 18-40 years old, well educated, and well informed. The Minerva lifestyle 

analysis defines the target group, based on their lifestyle, as “The Green segment”. Millennials are 

considered as Green Consumers and are therefore open to traveling by train instead of flying when 

traveling abroad. It has been proposed to market traveling abroad by train to the target group, 

specifically with a focus on providing Orange tickets to destinations in Germany, as the key 

limitations for taking the train instead of the plane is price and time, and therefore to market shorter 

and cheaper travel opportunities can potentially expand the market, especially since the target group 

is very positive for this suggestion. Conclusively, DSB currently almost exclusively market traveling 

domestically, but this thesis highlights that there is an unexploited market, in which they potentially 

could expand successfully.  
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1 INDLEDNING 

Togrejsen er en effektiv måde at rejse indenrigs (Jyllands-Posten, 2011), men overvejes sjældent, når 

der er tale om udlandsrejser (Koefoed, 2018). Det er dog bevist, at togrejsen er væsentligt mere 

bæredygtig sammenlignet med flyrejsen, og derfor bør overvejes, når årets sommerferie bestilles 

(CONCITO, 2019).  Det er nemlig blevet påvist, at togrejser er mere bæredygtige end flyrejser på 

baggrund af C02 udslip (CONCITO, 2019). 

Millennials er blevet beskrevet som værende den mest bæredygtigt orienterede generation (Fødevare 

Fokus, 2018), og er derfor en oplagt målgruppe for, at markedsføre transportmæssig bæredygtighed. 

Millennials er også en af de generationer, som virkelig ynder, at rejse på ferie, og dette foregår oftest 

med fly (Cavagnaro et al., 2017). Ønsket med denne afhandling er, at undersøge mulighederne for, at 

påvirke og markedsføre togrejsen til Millennials, med målet om, at påvirke dem til, at omlægge deres 

rejsevaner til i et større omfang, at inkludere togrejser.  

Der er flere forskellige faktorer, som negativt påvirker togrejsen sammenlignet med flyrejsen 

(Zetland, 2019), men det ønskes gennem denne afhandling, at redegøre for, hvorfor togrejsen kan 

være en bedre mulighed for den klimabevidste målgruppe, blandt andet fordi det er det mere 

bæredygtige valg.  

 

Valget af DSB som primære aktør begrundes i, at DSB har næsten monopol på det danske marked 

for togrejser i og fra Danmark (Wendelboe, 2017), og derfor er det oplagte valg for målgruppen, når 

der skal planlægges rejser i og fra Danmark.    

DSB er et gammelt foretagende, som har brug for, at fornye sig selv, for at kunne følge med tiden 

(Yougov, 2020). Det er derfor oplagt for dem at stræbe efter at markedsføre udlandsrejsen, idet 

størstedelen af de forbrugere, som kører med DSB i dag primært bruger DSB til indenrigsrejser i 

dagligdagen. Netop Millennials målgruppen er interessant for DSB, da de både er bæredygtigt 

orienterede samt en meget rejselysten målgruppe (Cavagnaro et al., 2017, Fødevare Fokus, 2018). 

Dette kan være interessant for DSB, som ønsker at styrke deres salg ovenpå en krise samt at forbedre 

deres image, som gennem længere tid har været blakket blandt den danske befolkning (Madsen, 

2018). 
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2 MOTIVATION 

Vi finder dette emne yderst relevant og interessant, da bæredygtighed er et emne, som er helt essentielt 

for de kommende generationer og som fremtidigt vil fylde mere og mere i samfundets bevidsthed. 

Millennials er den generation, hvis bevidsthed er mest bæredygtigt indstillet indtil videre (Fødevare 

Fokus, 2018). Som Millennials, så interesserer bæredygtighed os meget, og vi ønsker at skabe større 

bevidsthed omkring muligheden for den bæredygtige rejse, så flere forbrugere tager et mere 

klimabevidst rejsevalg. 

Eftersom bæredygtighed betyder meget for denne generation og for os, så finder vi det derfor relevant 

at undersøge, hvor meget denne generation vil ofre i bæredygtighedens tegn. 

Det er derudover også oplagt for os at tage udgangspunkt i DSB, da de har monopol på branchen, 

men samtidigt ikke har formået at følge med tiden og ofte ses som at have et støvet image. Det ville 

derfor være interessant at analysere og optimere deres nuværende markedsføring, for derved at kunne 

tiltrække målgruppen Millennials til at bruge tog fremfor fly på Europæiske destinationer. 

Det ønskes også gennem optimeringen af DSBs nuværende markedsføring at indkoperere 

adfærdsændringer, da vi finder det interessant at undersøge hvordan markedsføring kan påvirke og 

ændre målgruppens holdninger samt adfærd, når nu rejselysten er så høj blandt Millennials. I den 

forbindelse, så vil vi også meget gerne evaluere Millennials nuværende holdninger til udenlandsrejser 

med tog, for at se, om det er muligt at påvirke Millennials til at bruge tog fremfor at flyve.  

3 AFHANDLINGENS FORMÅL 

Denne afhandling har til formål at analysere hvordan Millennials præference for bæredygtighed kan 

inkorporeres i danske tog-virksomheders markedsføring, for at gøre togrejsen som udenlandsrejse 

mere attraktiv for Millennials. Med det menes derfor, at resultaterne af denne afhandling har 

betydning for konkrete virksomheder, nemlig danske tog-virksomheder. Derudover, så er 

bæredygtighed også et emne, som kommer til at have stor betydning fremadrettet, og det er derfor 

relevant at undersøge mere specifikke områder af bæredygtighed, såsom bæredygtige 

transportformer.  

 

Denne afhandlings formål er også at undersøge Millennials, for at forstå deres bæredygtige 

holdninger samt adfærd, og hvordan denne adfærd kan påvirkes af virksomheder. Der undersøges 
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derfor også, hvordan adfærd i henhold til udlandstransport kan påvirkes samt ændres hos målgruppen, 

og hvordan dette bør gribes an i markedsføringen.  

 

Med henblik på Millennials og den bæredygtige rejseform, så undersøger denne afhandling hvordan 

tog virksomheder kan optimere deres nuværende markedsføring samt produktudvikling, for at fange 

og fastholde denne målgruppe, muligvis deraf at kunne påvirke deres adfærd til at rejse mere 

bæredygtigt fremadrettet.  

 

Afhandlingen vil derfor kunne bidrage praktisk til danske tog-virksomheder, da vi vil analysere 

hvordan disse virksomheder kan tiltrække Millennials via en mere bæredygtig transportform, som 

den længere togtur repræsenterer. Danske tog-virksomheder kan dermed bruge denne afhandling som 

case, da de kan inkorporere indholdet og tilpasse det i forhold til deres eksisterende markedsføring. 

4 EMNEAFGRÆNSNING 

Vi vil kun beskæftige os med målgruppen Millennials, som er bosiddende i Danmark. Valget faldt på 

Millennials, da de er blevet påpeget som værende den generation, som er mest bæredygtigt orienteret 

(Fødevare Fokus, 2018). Det er derfor oplagt at arbejde med denne generation, da de vil være mest 

tilbøjelige til at ændre adfærd i bæredygtighedens tegn. Derudover, så fokuseres der kun på 

Millennials i Danmark, da vi på denne måde kan afgrænse målgruppen, samtidig med at vi har størst 

mulighed for at kontakte Millennials i denne målgruppe. Ydermere, så kan vi kontakte målgruppen 

på deres modersmål, nemlig dansk, hvilke gør målgruppen mere tilbøjelige til at svare åbent og ærligt, 

siden de er komfortable med sproget. Når målgruppen er defineret og afgrænset, så giver det nogle 

resultater, som er mere konkrete og repræsentative. 

 

DSB er det oplagte valg for denne afhandling, da de har næsten monopol på det danske marked og er 

en væsentlige del af det offentlige transportsystem i Danmark (Wendelboe, 2017). I og med de har 

næsten monopol på industrien i Danmark, så er de alment kendte, lettilgængelige og brugt blandt 

målgruppen Millennials (Wendelboe, 2017). Fokus er på ferierejser, da man selv kan vælge en 

destination og dermed er disse nemmere at påvirke end forretningsrejser, omend vi også spørger ind 

til målgruppens erfaring og lyst til at tage toget fremfor flyet på forretningsrejser. 
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Slutteligt, så vil vi gerne sammenligne rejseformer på baggrund af bæredygtighed. Det er blevet 

besluttet kun at fokusere på flyrejser kontra togrejser. Togrejsen er blevet valgt, da toge allerede 

bruges til udenlandsrejser, og på baggrund af, at DSB allerede har samarbejder med andre tog 

virksomheder udenlands, og den bæredygtige rejse for virksomheden derfor er mere realistisk end 

eksempelvis bus branchen og Movia, som kun kører indenrigs (Movia, n.d.). Derudover, så er DSB 

meget kendte hos målgruppen, sammenlignet med andre transportvirksomheder. Vi vælger derfor at 

sammenligne DSB med SAS, fordi SAS også er en skandinavisk virksomhed, og derfor til en vis grad 

opererer på de samme principper som DSB (SAS Group, n.d.). 

5 PROBLEMFELT 

Taget det ovenstående i betragtning, så vil denne afhandling gerne analysere på bæredygtige 

rejsevaner hos Millennials, med udgangspunkt i togrejsen. Følgende problemfelt samt 

underspørgsmål er blevet formuleret, som der tages udgangspunkt i.  

 

Hvordan kan tog-virksomheder bedst muligt udvikle og markedsføre rejseprodukter, som muliggøre 

mere bæredygtige rejsevaner overfor Millennials? 

 

1. Mht. rejsevaner, hvordan er Millennials’ typiske præferencer? 

2. Hvilke slags rejseprodukter bør udvikles? 

3. Hvordan skal disse rejseprodukter markedsføres, så de fremstår attraktive for målgruppen 

Millennials? 

4. Hvilke alternative rejseprodukter, såsom flyrejser, kan tilfredsstille efterspørgslen, også selvom 

de er mindre bæredygtige, og hvordan kan tog-virksomheder bedst muligt konkurrere mod disse? 

6 BEGREBSFORKLARING  

Denne sektion vil kort redegøre for nøglebegreber, som er essentielle for denne afhandling, nemlig 

Millennials, bæredygtighed, og adfærdsændringer. 
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6.1  M ILLENNIALS  

Millennials er den generation, der rundt regnet er født mellem 1980 og 2000 (Delbosc & Ralph, 2017). 

Research har vist, at denne generation kendetegnes ved hovedsageligt at bo i byen, være multimodal, 

have nemt ved at bruge teknologi, og derudover, så er de den generation, som anses for at være den 

mest bæredygtige generation inden for klimavenlig transport (Delbosc & Ralph, 2017).  

 

6.2  BÆREDYGTIGHED  

Bæredygtighed er en term, som har stor betydning for samfundet i dag, men som har været 

tilstedeværende i flere årtier (Faktalink, 2019). Bæredygtighedstermen handler, ganske kort sagt, om 

ressourceforbrug samt forsyningen af ressourcer over tid (Bansal & DesJardine, 2015).  En anden 

term, som forklarer dette, er intergenerationel lighed (Bansal & DesJardine, 2015). Med det menes 

der altså, at bæredygtighed betyder, at alle generationer, både nuværende og fremtidige, skal have 

lighed i tilgangen til og forsyningen af essentielle ressourcer (Bansal & DesJardine, 2015).  

 

I modsætning til bæredygtighed, så betyder Corporate Social Responsibility (herefter refereret som 

CSR), “Integrationen af en virksomheds sociale, miljømæssige, etiske, og filantropiske ansvar overfor 

samfundet, ved deres aktiviteter, arbejdsprocesser og forretningsstrategier, i samarbejde med 

relevante stakeholders” (Rasche et al., 2017).  

CSR er et bredt koncept, som favner mange anliggende, såsom juridisk føjelighed, filantropi og 

investeringer i lokalsamfundet, men også miljømæssig bæredygtighed, arbejdstageres rettigheder og 

velbefindende, markedsrelationer, korruption, og virksomhedsledelse (Blowfield & Murray, 2008). 

Selvom disse termer oftest bruges, som om de betyder det samme (Rasche et al., 2017), så er deres 

udgangspunkt ret forskelligt. Mens bæredygtighed har et udgangspunkt omhandlende hele samfundet, 

så har CSR et mere snævert udgangspunkt, nemlig virksomheden. Derfor, så er en relevant term at 

overveje Corporate Sustainability, som oftest er synonym med den tredobbelte bundlinje (Rasche et 

al., 2017). I Corporate Sustainability er der tre kerne principper, nemlig inklusion af adskillige 

systemer, indbyrdes forbundethed, og lighed (Rasche et al., 2017). Disse principper kan ydermere 

inddele virksomheder i fem forskellige forretningsstrategier for bæredygtighed, som spænder fra 

virksomheder, som adskiller deres bæredygtighedsinitiativer fra deres forretningsstrategi, til 
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virksomheder, som definerer deres forretningsstrategi på baggrund af deres 

bæredygtighedsinitiativer. (Rasche et al., 2017). Dette uddybes i afhandlingens teoriafsnit.   

 

Hvis vi vender tilbage til CSR termen, så er det, i relation til bæredygtighed, også relevant at tage 

udgangspunkt i CSR positioneringen af virksomheden, altså om deres bæredygtighedsfokus er 

menneskeligt, produktorienteret, eller miljømæssigt (Anselmasson & Johanson, 2007).  

Både akademikere og managerer er interesseret i CSR, idet det er en vedholdende trend, og CSR er i 

større grad en nøglefaktor i den nuværende forretningsmodel hos danske og udenlandske 

virksomheder, hvis formål er at hjælpe virksomheder med at overleve og holde sig attraktive og 

konkurrencedygtige i dagens samfund (Rasche et al., 2017). Som navnet også antyder, så er formålet 

med et CSR program for en virksomhed at give tilbage til samfundet. Et succesfuldt CSR program 

siges nogle gange at skabe et “win-win-win” idet resultatet er, at virksomheden skaber salg og profit, 

kunden er tilfreds med produktet eller servicen, samt at samfundet høster goder på CSR programmet 

(Brown & Dacin, 1997; Porter & van der Linde, 1995; Reinhardt, 1999, as seen in Rasche et al., 

2017). 

Hvis vi vender tilbage til termen bæredygtighed, så er det blevet vigtigere for alle virksomheder på 

tværs af alle industrier (Haanaes, 2016). Helt enkelt, så er bæredygtighed blevet en forretningsstrategi 

til at skabe længerevarende værdi, blandt andet ved at inddrage, hvordan en virksomhed opererer i 

det økologiske-, sociale- og økonomiske- miljø (Haanaes, 2016).  

I relation til dette, så kan det siges, at når forventningerne til corporate responsibility stiger, og når 

gennemsigtigheden bliver mere udbredt, så indser virksomhederne nødvendigheden for at reagere og 

implementere bæredygtighed mere gennemgående i virksomheden (Haanaes, 2016). Professionel 

kommunikation og gode intentioner er ikke længere nok (Haanaes, 2016). Forbrugerne efterspørger 

bæredygtigheden og organisationens image tager stor skade, hvis disse krav til bæredygtighed ikke 

overholdes. For at virksomheder kan adressere bæredygtighed hensigtsmæssigt, så skal de balancere 

to kritiske gaps: The knowing - doing gap og the compliance - competitive advantage gap (Haanaes, 

2016). Med det menes altså, at virksomheder skal bibeholde en konkurrencemæssig fordel, samtidig 

med, at de investerer og omlægger virksomheden til mere bæredygtig drift. 
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6.3  ADFÆRDSÆNDRINGER  

Dual-system teori er helt essentiel for adfærdsteori, idet den omhandler de to systemer, som vi 

mennesker bruger til at “bestemme” vores adfærd. Evans (2008) kalder dem system 1 & 2. System 1 

er det system, som opererer på vores underbevidsthed, hvorimod system 2 er det system, som kræver 

større overvejelse og bevidst gennemgang af materiale (Evans, 2008). I system 1 kan mennesket blive 

påvirket af heuristics, som er små ubevidste signaler, som påvirker ens adfærd i en specifik retning 

(Chaiken, 1980).  

 

System 1 er derudover også et system, som ubesværet skaber de førstehåndsindtryk, som er 

hovedkilden til de eksplicitte meninger og bevidste valg, som er en del af system 2 (Kahneman, 2011). 

For at udvide på dette, så skaber system 1 en kompleks række af ideer, hvorimod kun system 2 kan 

skabe orden i tankerne (Kahneman, 2011). System 1 og system 2 opererer på forskellige præmisser, 

idet system 1 tager alle de beslutninger, som er gentagende og som individet ikke vil/kan besvære sig 

med, hvorimod system 2 tager sig af de større beslutninger, som kræver store mængder af information 

og argumentation (Kahneman, 2011). 

7 SPECIALETS STRUKTUR 

Denne afhandling er opbygget således, at baggrundslitteratur og teorier præsenteres. Dernæst 

redegøres der for metodevalget. Herefter vil vi gennemføre en spørgeskemaundersøgelse og et 

interview, som repræsentativt gerne skulle kunne afspejle målgruppen Millennials’ holdninger til 

bæredygtige rejseformer samt aktøren de danske tog-virksomheders holdninger til udlandsrejser med 

tog og markedsføring af dette til målgruppen. Vores primære data samt sekundær data bruges til, at 

analysen og slutteligt diskuteres resultaterne i relation til danske tog-virksomheders nuværende 

markedsføring og produktportefølje, med henblik på et løsningsforslag, som kan optimere deres 

markedsføring og attraktivitet overfor målgruppen Millennials. Til slut konkluderes der på 

resultaterne af afhandlingen. 
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8 LITTERATURREVIEW  

 

I henhold til ovenstående, så vil denne sektion redegøre for den eksisterende litteratur omkring 

bæredygtighed, Millennials, togtransporten, samt adfærd og adfærdsændringer, for at illustrere den 

udgangspunkt, som denne afhandling er opbygget omkring.  

 

8.1  M ILLENNIALS ADFÆRD OG ADFÆRDSÆNDRINGER  

Når Millennials’ adfærd diskuteres, så er det relevant at kigge på den generelle brug af Evans (2008) 

system 1 og system 2. Wiswanathan & Jain (2013) taler om et “Dual-System” for beslutningstagen, 

som er i overensstemmelse med Evans (2008) forklaring af de to systemer, og de tager udgangspunkt 

i generation Y, som også bliver kaldt Millennials, i deres afhandling. I deres afhandling er de kommet 

frem til, at der hos Millennials overvejende figurerer to processer, nemlig et dominerede og aktivt 

system 1 samt et “proxy system 2” (Wiswanathan & Jain, 2013). Med et “proxy system 2” menes, at 

Millennials i overvejende grad bruger sociale systemer til at reflektere og tage beslutninger, og de 

sociale systemer består blandt andet af venner, familien, og endda digitale medier (Wiswanathan & 

Jain, 2013).   

I modsætning til Evans (2008), som argumenterer for et aktivt og gennemarbejdet system 2 ud over 

system 1, som primært opererer på heuristik, så argumenterer (Wiswanathan & Jain, 2013) for, at 

“proxy system 2” modererer det heuristik-baserede system 1 samt har en direkte indflydelse på 

beslutningstagen. De mener derfor, at der ikke er tale om et analytisk dominerede system to for 

Millennials.  

Lee (2013) har undersøgt Millennials tendenser omkring rejsevaner, og er kommet frem til, at 

Millennials foretrækker Peer Reviews. Med Peer Reviews menes anmeldelser fra Millennials sociale 

strukturer (Lee, 2013), som er i overensstemmelse med Wiswanathan & Jains (2013) begreb “proxy 

system 2”. Gennem Lees (2013) undersøgelse udarbejdes ti tendenser, som illustrerer Millennials 

rejseadfærd. Blandt disse tendenser, så ses blandt andet, at de er meget teknisk kyndige, at de kræver 

information på farten via deres smartphones, og når det gælder rejseplanlægning, så forventer de, at 

information er hurtigt samt let tilgængeligt. Millennials er ifølge Lee (2013) også afhængige af sociale 

medier til at dokumentere og dele deres oplevelser via billeder og videoer, som de lægger op i 
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øjeblikket. De er også beskrevet som en generation, som er bange for at gå glip af ting, hvilket vil 

sige, at de lider af “Fear of Missing Out” forkortet som “FOMO” (Lee, 2013). 

 

8.2  M ILLENNIALS TRANSPORTVANER  

I relation til Millennials beslutningstagen, så har der været stor interesse omkring Millennials 

transportvaner blandt researchere, da det postuleres, at Millennials generationen tager anderledes valg 

omkring transport end forrige generationer (Delbosc et al., 2018). Chatterjee et al. (2018) 

argumenterer for, at disse anderledes valg til dels kan redegøres på baggrund af ændringer i større 

økonomiske, sociale, miljømæssige, og politiske tendenser, som har påvirket den almene befolkning, 

men som har haft specifikke implikationer for de yngre generationer, blandt andet Millennials.  

McDonald (2015) har et andet syn på Millennials’ transportvaner, da McDonald har undersøgt 

rejsevaner blandt Millennials i USA, og er kommet frem til, at Millennials rejser meget mindre end 

andre generationer. McDonald (2015) påviser, at Millennials’ brug af bilen er langt lavere end ved 

andre generationer, men at der ikke påvises en stigning i brugen af mere bæredygtige transportmidler. 

Med det mener McDonald (2015) derfor, at Millennials rejser mindre end andre generationer.  

Dette er i modstrid med Cavagnaro et al. (2017), som netop argumenterer for, at Millennials ynder at 

rejse mere på ferie end andre generationer. Dette kan til dels skyldes, som Delbosc et al. (2018) 

argumenterer for, at der er stor forskel på Millennials’ beslutningstagen på baggrund af demografiske 

faktorer. Delbosc et al. (2018) fokuserer på forskellige kontinenter samt Millennials fra storbyer 

kontra mindre byer, og påviser, at disse demografiske forhold har en betydning for rejsevanerne hos 

Millennials.  

Det vil altså sige, at eksempelvis amerikanske og australske Millennials har en større afhængighed af 

transportmidler (Delbosc et al., 2018) end eksempelvis danske Millennials, og derudover betyder det 

også noget, om hvorvidt man befinder sig i en storby med et velfungerende tognet, eller om man 

befinder sig i en mindre by, hvor transportmulighederne er begrænsede (Delbosc et al., 2018).  

Amerikanske og Australske Millennials er i høj grad mere afhængige af biler, da land distancerne er 

større end i Danmark (Steg & Gifford 2005). 
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Cavagnaro et al. (2017) argumenterer også for, at Millennials bruger flere penge på selve ferien, det 

vil sige på oplevelser i stedet for hotel og selve rejsen. Det betyder derfor, at Millennials synes, at 

oplevelser er mere værdifulde, og derfor prioriterer disse højere end premium akkomodation og 

transportforhold (Cavagnaro et al., 2017).                                                                  

Delbosc & Ralph (2017) portrætterer og undersøger to forskellige sider af Millennials. På den ene 

side, hvorvidt Millennials bevidst tager et mere bæredygtigt valg, når det kommer til transport, eller 

om de bare agerer ud fra et økonomisk standpunkt, i det den kollektive transport ofte er billigere end 

hvis man anskaffer sig en bil. På den anden side omtales Millennials også af Delbosc & Ralph (2017) 

som klimavenlige rejsende, der kører mindre i biler samt bruger offentlig transport, når de tager ind 

til byerne. Desuden, så foretrækker de ny teknologi fremfor biler (Delbosc & Ralph, 2017).  

Mange af de undersøgelser, som understøtter den positive adfærd, som Millennials udviser i forhold 

til bæredygtig transport, er gennemført i Europa, Australien og Canada, ofte i byer, hvor offentlig 

transport er mere tilgængeligt end i store områder af USA. Undersøgelser som fokuserer mere på 

disse storbyområder, hvor offentlig transport er udbredt, har en tendens til at fokusere på højere 

uddannet Millennials, da det ofte er her de bor. Med det menes altså, som udtalt af Delbosc et al. 

(2018), at de demografiske faktorer relateret til individet har stor betydning for valget, idet midlerne 

varierer meget.  

 

8.3  BÆREDYGTIGE REJSER  

Bæredygtighed i transportindustrien er et emne, som har fået researchers opmærksomhed, da det er 

forholdsvist uudforsket, men dets negative påvirkning ikke kan udelades (Litman & Burwell, 2006). 

Litman & Burwell (2006) har opstillet en liste, som illustrerer nogle af de konsekvenser, som 

transportindustrien har for bæredygtigheden:  
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Disse faktorer er kun et fåtal af de konsekvenser, som transport har på bæredygtigheden (Litman & 

Burwell, 2006). I relation til dette, så måles bæredygtighed ofte ved “Sustainability indicators” som 

relaterer sig til nogle definerede og operationaliserede bæredygtigheds mål, som herved kan gør 

bæredygtighedsindsatser mere målbare (Steg & Gifford, 2005).  

Givoni & Banister (n.d.) diskuterer togtransporten, hvor de argumenterer for, at togtransporten er 

rygraden af selve transportsystemet, og at det altid har været en vigtig faktor i at vækste byer. 

Togtransporten har dog mistet signifikante markedsandele til fly- og bil-sektoren (Givoni & Banister, 

n.d.) De (Givoni & Banister, n.d.) argumenterer for, at hvis togtransporten skal spille en stor rolle i 

den bæredygtige transportpolitik, så skal den blive et transportmiddel, som både er bæredygtigt samt 

effektivt, og deraf har muligheden for at erstatte bil- og fly-sektoren. Dette argumenterer Zetland 

(2019) for, som illustrerer, at togrejsen har forskellige negative konsekvenser, som fly- og bil-rejsen 

ikke har, blandt andet det store antal skift og den lange transporttid.   

 

8.4  CSR 

I følge Matten & Moon (2008), så kan CSR betegnes som værende ideen om, at CSR reflekterer 

sociale imperativer og de sociale konsekvenser af en virksomheds succes. Hvad der, ifølge Friedman 

(1970), adskiller CSR fra andre sociale ansvarsområder er, at virksomheden selv, og under egen 

diskretion, skal bestemme den præcise retning og hvad CSR helt specifikt skal betyde for 

virksomheden selv. 

Matten & Moon (2008) argumenterer for nationale forskelligheder i CSR, og de nationale 

forskelligheder kan forklares ved de historisk dyrkede institutionelle rammer, som former “national 
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business systems”, også kaldet NBS eller “societal effect” metoden  (Whitley, 1997). I denne 

sammenhæng har Whitley (1999) identificeret fire essentielle historisk dyrkede institutionelle 

rammer, nemlig det politiske system, det finansielle system, systemet for uddannelse og arbejdskraft, 

samt det kulturelle system. I følge Matten & Moon (2008) har NBS metoden haft stor betydning for 

den måde, hvorpå nationale virksomheder bruger CSR, nemlig på en enten eksplicit eller implicit 

måde. Med eksplicit CSR menes virksomhedspolitikker, som antager og artikulerer ansvar for nogle 

samfundsinteresser (Matten & Moon, 2008). Ved "implicit CSR" henvises til virksomheders rolle 

inden for de bredere formelle og uformelle institutioner for samfundets interesser og bekymringer 

(Matten & Moon, 2008). Implicit CSR består normalt af værdier, normer og regler, der resulterer i 

(obligatoriske og brugerdefinerede) krav for virksomheder til at tackle stakeholderes bekymringer og 

problematikker, og som definerer de rette forpligtelser for virksomhedens aktører på kollektive 

snarere end individuelle termer (Matten & Moon, 2008). 

Udover at se på typen af CSR, så er det også relevant at diskutere selve kommunikationen af CSR. 

Lunheim (2005) mener at hvis der pyntes lidt på tingene, blandt andet ved at begynde at fortælle 

virksomhedens CSR-historie, så kan det positivt påvirke, hvordan individer føler og handler i 

virksomheden. Det kan dog også have andre konsekvenser. CSR-kommunikation kan nemlig være 

vildledende og skadelig, og det kan være en hæmsko for stakeholderes forståelse for en virksomheds 

ageren (Lunheim, 2005). At pynte lidt på virksomhedens CSR garanterer helt sikkert, at kritikere er 

ivrige efter at afsløre og negativt påvirke virksomheden, men Lunheim (2005) argumenterer for, at 

hvis en virksomhed kommunikerer en smule foran den faktiske situation, så kan det påvirke, at 

virkeligheden følger efter.  

Christensen et al. (2013) er helt enig med Lunheim (2005), og udtrykker ydermere, at denne slags 

adfærd, der beskriver idealer og intentioner i stedet for at afspejle den faktiske adfærd, kaldes 

“aspirational talk”. Selvom “aspirational talk” kan føre til foregivelse, bedrag og afkobling, som 

nogle empiriske beviser antyder (f.eks. Boiral, 2007; Khan et al., 2007), så argumenterer Christensen 

et al. (2013) for, at “aspirational talk”, under visse omstændigheder, har potentialet til at producere 

en positiv udvikling inden for CSR-området m.m.. Kort sagt, så mener Christensen et al. (2013), at 

forskelle mellem ord og handling på CSR området faktisk kan være helt afgørende for at bevæge sig 

fremad mod højere målsætninger og skubbe til grænserne for CSR muligheder.  
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8.5  TOGREJSEN  

Lim & Yoo (2014) argumenterer for, hvordan man kan forbedre energieffektiviteten i Danmark, og 

de mener, at det er nødvendigt at udvikle energibesparende lokomotiv-drift, som Deutsche Bahn har 

gjort det i Tyskland, samt at forbedre opvarmnings-, køle- og belysnings faciliteterne. Ydermere, så 

mener de (Lim & Yoo, 2014), at der kan opnås en energibesparende effekt ved at reducere køretøjets 

vægt. Derudover, så ser de det som fortrinsvist nødvendigt, at sikre en generisk teknologi, som kan 

udnytte vedvarende energi, som eksempelvis kunne bidrage til udviklingen af jernbanekøretøjer, der 

kan køre på biodiesel, samt solcelledrevne stationsbygninger (Lim & Yoo, 2014). En anden mulighed, 

ifølge Lim & Yoo (2014), kunne være at konvertere energien fra det affald, som er skabt af 

jernbanetrafikken, til ny energi, altså at genanvende energien. Disse initiativer kan give mulighed for, 

at drivhusgasemissionerne fra jernbanetransporten reduceres effektivt, altså både med hensyn til 

emission intensitet, men også den samlede emission (Lim & Yoo, 2014). I henhold til ovenstående, 

så udspørges togpassagerer i Korea om deres villighed til at betale et ekstra tillæg, i form af en 

donation, for at køre med et elektrisk tog, for derved at kunne udligne deres Co2 udledning. Resultatet 

af undersøgelsen viser, at togpassagererne i Korea er villige til at betale et gennemsnit på ca. 0,3 USD 

for hver 100 km de rejser i klimavenlig donation (Lim & Yoo, 2014). 

 

I Danmark prøves der at følge med den bæredygtige udvikling af togdriften ved at indføre batteritoget 

(Jyllands Posten, 2019). Ifølge Jyllands Posten (2019) bliver der for første gang indsat batteridrevne 

toge i Danmark i slutningen af 2020 samt starten af 2021. Indsættelsen af togene kommer til at foregå 

på to strækninger, som et forsøg, nemlig på Sjælland på strækningen Helsingør Hillerød samt på 

Lemvigbanen i Jylland. Ifølge transportministeren Benny Engelbrecht er der følgende fordele ved 

batteritogene: Det er meget bedre for klimaet og så kan det hjælpe de mindre jernbaner med 

omstillingen fra diesel til el. 

          

Høyer (2000) diskuterer de eksisterende begrænsninger, som hæmmer den bæredygtige turisme i 

Norge, og hvordan man kan arbejde uden om disse, for at styrke bæredygtig transport. For at udvikle 

mere klimavenlig turisme, så blev gunstige tilbud på tog- samt busrejser i Norge lanceret i samarbejde 

med forskellige rejsearrangører, og ydermere blev disse tilbud kombineret med prisnedsættelser på 

adgangen til nogle af de mest besøgte attraktioner (Høyer, 2000). Desuden argumenterer Høyer 

(2000) for, at det ikke er rejsetiden, som er det mest afgørende ved togrejsen, som det netop er ved 
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eksempelvis flyrejsen. Tværtimod, så er det charmen og oplevelsen ved togrejsen, som gør den mere 

attraktiv for turisterne (Høyer, 2000).  

 

8.6  FLYREJSEN  

I henhold til denne afhandlings formål, så er det helt essentielt at forstå flyrejsens klimapåvirkning, 

da flyrejsen er det primære alternativ til togrejsen. Helt basalt set, så forbruger flyrejser store mængder 

af energi, som omsættes til CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren (CONCITO, 2019). Det skal 

hertil forstås, at flyrejser bidrager markant til de globale klimaforandring, som er blevet observeret i 

de seneste år (CONCITO, 2019). Hvis der ses på de konkrete tal, så udleder flytrafikken mere end 

800 mio. tons CO2 om året, hvilket er svarende til ca. 2,2 % af de globale CO2- udledninger (Tal fra 

2019, CONCITO, 2019). 

Udover CO2 udledninger fra flytrafikken, så er det også relevant at se på andre udledninger fra 

flytrafikken, som også har en indflydelse på den globale opvarmning (CONCITO, 2019). Her 

fokuseres især på sodpartikler, Nitrogenoxider (NOX) og vand (CONCITO, 2019). Når disse 

komponenter udledes fra en stor højde i atmosfæren, som den 10.000 meter højde et fly flyver, så 

medfører disse komponenter en meget større opvarmningseffekt på klimaet end hvad de ellers ville 

(CONCITO, 2019).  

Den nuværende status på flytrafikkens klimapåvirkninger er, at flytraffiken bidrager med 4 til 5 % af 

den såkaldte ’radiative forcing’ (RF), som er den samlede menneskeskabte globale opvarmning inkl. 

CO2 (Fahey & Lee 2016; Lee et al. 2009). Det skal dog understreges, at dette er et emne, som der 

stadig forskes meget i. 

Lund (2019) har fokuseret på Paris Aftalen, mere specifikt på de temperaturmål, som er blevet sat i 

Paris Aftalen om at holde den globale temperaturstigning på et godt stykke under to grader. Han 

argumenterer yderligere for, at internationale flyrejser øger mængden af drivhusgasser, og at 

forbruget af flyrejser bør nedbringes, for at kunne overholde Paris Aftalens klimamål om den globale 

temperaturstigning (Lund, 2019).  

Den ovenstående redegørelse for den eksisterende litteratur leder denne afhandling til teoriafsnittet, 

som vil redegøre for de teorier, som bruges til at analysere hvordan tog-virksomheder bedst muligt 
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kan udvikle og markedsføre rejseprodukter, som muliggøre mere bæredygtige rejsevaner overfor 

Millennials i Danmark.  

9 TEORI 

For bedst muligt at kunne redegøre for de teorier, som er relevante for denne afhandling, så inddeles 

dette teoriafsnit i fire forskellige teoretiske felter, nemlig CSR & bæredygtighed, adfærdspsykologi, 

markedsføring, og kommunikation.   

 

9.1  CSR  &  BÆREDYGTIGHED  

Først og fremmest, så er det relevant at diskutere samspillet mellem CSR og virksomheden.  

9.1.1  CSR  OG VIRKSOMHEDEN  

I samspillet mellem CSR og virksomheden, så er det helt uundgåeligt ikke at kigge på økonomien, da 

de økonomiske overvejelser er altafgørende for virksomheders inkorporering af bæredygtige 

alternativer. Der er forskellige teorier omkring CSR og virksomhedens overordnede økonomiske 

overvejelser, og det næstkommende afsnit vil kort redegøre for dem.  

Når CSR og økonomiske overvejelser diskuteres, så er det helt oplagt at nævne Friedman (1970), som 

i sin artikel i The New York Times argumenterede imod CSR med sin udtalelse om, at 

virksomhedernes vigtigste, hvis ikke eneste, formål, er at tjene penge til deres investorer.  

 

Også Margolis & Walsh (2003) argumenterer mod CSR, og de har klassificeret de typiske 

neoklassiske argumenter mod CSR i tre hovedområder. For det første mener de, at virksomheder 

allerede bidrager til den sociale velfærd på den mest optimale måde ved at maksimere deres 

markedsværdi (Margolis & Walsh, 2003). For det andet, så er de af den opfattelse, at de eneste 

legitime aktører, der kan tage sig af de sociale problemer, er de frit valgte regeringer (Margolis & 

Walsh, 2003). Slutteligt, så menes der, at hvis virksomheder engagerer sig i CSR‐aktiviteter, så bør 

lederne advare deres aktionærer og investorer, så de får mulighed for at beskytte dem selv fra 

eventuelle mislykkede projekter (Margolis & Walsh, 2003). 

 

En helt anden måde at anskue samspillet mellem CSR og virksomhedens er Freemans tilgang, som 

har fokus på virksomhedens stakeholdere. Freeman argumenterer for, at virksomhedens handlinger 
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skal ses i lyset af, at de bliver påvirket af deres stakeholdere samt at de selv påvirker deres 

stakeholdere til handlinger. Så i modsætning til Friedman (1970), som kun fokuserer på strategisk at 

tilfredsstille investorerne, så fokuserer Freeman med sin stakeholder teori på at tilfredsstille og 

håndtere de mange forskellige stakeholdere, som virksomheden har, på en strategisk måde (Djursø & 

Neergaard, 2006). 

 

En tredje måde, som illustrerer samspillet mellem CSR og virksomheden, er Porter og Kramer’s 

(2011) strategiske CSR teori. De argumenterer for, at virksomheder bør have en strategisk tilgang til 

CSR og kun involvere sig i aktiviteter, der kan forbedre deres konkurrenceevne (Porter & Kramer, 

2002). 

 

I henhold til denne afhandlings formål, så er både den strategiske CSR teori og stakeholder teorien 

relevante, da det for tog-virksomheder skal være fordelagtigt at involvere sig selv og skabe CSR 

aktiviteter, men at tog-virksomhederne samtidig også har et ansvar for deres stakeholdere, som holder 

dem ansvarlige for deres handlinger, og det er derfor vigtigt at redegøre for deres behov og interesser, 

så man så vidt muligt kan imødekomme disse. Disse to teorier uddybes derfor i de næstkommende 

afsnit.  

 

9.1.2  STRATEGISK CSR  /  CSV 

Som tidligere nævnt, så er strategisk CSR relevant for denne afhandling, fordi det er i tog-

virksomheders interesse at formulere en CSR strategi, som tilgodeser både samfundet og 

virksomheden. Porter og Kramer (2011) argumenterer for den strategiske CSR, idet de redegører for, 

at en virksomheds CSR aktiviteter ikke kun skal gavne samfundet, men også skal gavne 

virksomheden selv. Ifølge Porter og Kramer (2011) ligger løsningen nemlig i begrebet “shared 

value”, også kaldet CSV, og med det menes at skabe økonomisk værdi for virksomheden på en måde, 

som også skaber værdi for samfundet, ved at adressere samfundets behov og udfordringer. “Shared 

value” handler derfor ikke om at distribuere værdi, men om overordnet at skabe mere værdi (Porter 

& Kramer, 2011).  

 

Ydermere, så argumenterer Porter og Kramer (2011) for, at virksomheder kan skabe CSV på tre 

forskellige måder, nemlig ved at nytænke produkter og markeder, ved at omdefinere produktiviteten 

i værdikæden, og ved at opbygge støttende industriklynger ved virksomhedens lokationer.  
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I henhold til disse tre måder, så er det vigtigt for virksomheden at være opmærksom på de mest fertile 

muligheder. Porter og Kramer (2011) argumenterer for, at de mest fertile muligheder findes inden for 

virksomhedens kerneområde samt de områder, som er vigtigst for virksomheden, fordi virksomheden 

kan drage mest økonomisk fordel fra disse områder, og dermed har et større engagement i at 

opretholde og forbedre sine CSV aktiviteter. Ydermere, så er det også inden for disse områder, at 

virksomheden benytter de fleste af deres ressourcer, og hvor de derfor ville kunne have den mest 

meningsfulde effekt på samfundsmæssige problemer (Kramer & Porter, 2011). Slutteligt, så vil de 

konkurrencemæssige fordele, som opstår gennem CSV, som oftest være mere bæredygtige end de 

konventionelle omkostnings- og kvalitetsforbedringer (Porter & Kramer, 2011).  

CSV skal dog også sættes i relation til CSR og stakeholder teorien, da begge har relevans for denne 

afhandling, da de danske tog-virksomheder bør arbejde en del inden for disse områder, specielt for at 

forbedre deres image.  

 

9.1.3  STAKEHOLDER TEORI  OG CSR 

Freeman (1984) var den første til systematisk at udtrykke vigtigheden af stakeholder grupper for 

organisationer. Han argumenterede for, at en organisation defineres ud fra deres forhold til deres 

stakeholdere, og ydermere at stakeholder grupper for organisationen ikke kun inkluderer de grupper, 

som ledelsen mener har en “stake” i organisationen, men også de stakeholdere, som selv beslutter, at 

de har en “stake” i organisationen (Freeman, 1984).  

Tilhængere af stakeholder teorien, blandt andet Freeman og Evan (1990) beskriver stakeholdere som 

værende alle de aktører, som har en interesse i en virksomhed, og der menes også her, at alle 

stakeholdere, uanset interesse, deltager i et udvekslingsforhold med virksomheden. Desuden 

anerkender stakeholder teorien, at stakeholder grupper eller enkeltpersoner har et dynamisk forhold 

til organisationer. Afhængigt af omstændighederne, så får nogle stakeholder grupper mere magt og 

højere status end andre, og dette ændrer sig netop over tid.  

Flere forskellige modeller illustrerer de dimensioner, som afgører vigtigheden af en stakeholder 

gruppes forespørgsler. To modeller har fået stor betydning i litteraturen, nemlig Stakeholder Salience 

model (Mitchell et al. 1997) og Power - Interest Matrix (Mendelow, 1991).  
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Begge af disse modeller definerer en virksomheds stakeholdere på baggrund af nøgle dimensioner, 

så virksomheden strategisk kan fokusere på de mest essentielle stakeholdere, og derved bibeholde og 

forbedre virksomhedens image (Hatch & Schultz, 2003). I relation til dette, så udtaler Hatch og 

Schultz (2003), at involveringen af flere forskellige stakeholdere peger på nogle relationelle 

dimensioner af virksomhedens branding, altså at stakeholderne har en stor indflydelse på brandingen, 

forståelsen af den, og dens påvirkning af virksomhedens overordnede brand.  

 

9.1.4  CSR  OG FORRETNINGSSTRATEGIER  

Denne afhandling har fokus på tog-virksomheder, så det er derfor relevant at se på de 

forretningsstrategier for bæredygtighed, som virksomheder kan inkorporere <og arbejder ud fra, for 

at fremstå mere bæredygtigt internt og eksternt. Valente (2012) argumenterer for, at der findes fem 

forskellige forretningsstrategier for bæredygtighed. Den mindst indkluderende af strategierne 

illusterer virksomheder, som adskiller deres bæredygtighedspraksiser fra deres strategi, hvorimod den 

mest indkluderende af strategierne definerer deres strategi ud fra deres bæredygtighedspraksiser.  

Valente (2012) argumenterer for, at hvor bæredygtig en virksomheds forretningsstrategi er, kan 

defineres på baggrund af følgende tre parametre; inclusivity-exclusion, equity-inequity, og 

disconnected-interconnected.  

Udviklingen i forretningsstrategierne ses ydermere i nedenstående model:  

 
Valente (2018) 

 

Det er netop helt essentielt for tog-virksomheder i Danmark at inkorporere en forretningsstrategi, som 

illustrerer bæredygtighed på et højt plan, da de netop til denne målgruppe ønsker at markedsføre sig 
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selv på at være det bæredygtige alternativ, idet målgruppen efterspørger dette og image i høj grad 

påvirkes af bæredygtighedspraksisen eller manglen på samme.   

 

9.2  ADFÆRDSPSYKOLOGI  

I dette afsnit vil de teorier, som har relevans for denne afhandling, omhandlende adfærd, 

adfærdsændringer, og overtalelse, blive redegjort for.  

 

9.2.1  KUNDEREJSEN  

Kunderejsen er helt essentiel for denne afhandling, da det er vigtigt at forstå hvilke virkemidler, som 

bør tages i brug, alt efter hvor individet befinder sig. Flere forskellige modeller er blevet taget i brug 

i forbindelse med at illustrere kunderejsen, og det er også her relevant at påpege, at der er variationer 

i kunderejsen, alt efter købs omstændighederne samt produktet og/eller den leverede service (Kotler 

et al., 2012).  

 

Kotler et al. (2012) har udarbejdet en kunderejse model, som omtales “Five-stage model of the 

consumer buying process”, og indeholder de følgende fem steps: “problem recognition”, 

“information search”, “Evaluation of alternatives”, “purchase decision”, og “post-purchase 

behaviour”. Kort beskrevet, så skal kunden først anerkende et problem/behov, som et specifikt 

produkt eller service kan løse, og dette anerkendes ved intern eller ekstern stimuli (Kotler et al., 2012). 

Dernæst, så skal kunden finde information om produktet eller servicen, som kan løse 

problemet/opfylde behovet, hvilket kan forefindes gennem forskellige kilder, blandt andet ved 

personlige, kommercielle, eller offentlige kilde, eller ved at teste, røre ved, eller undersøge produkt 

eller service (Kotler et al., 2012). Dernæst skal alternativerne evalueres, og her er det essentielt at 

nævne, at både direkte konkurrenter samt substituerende produkter kan være alternativer, som 

overvejes af kunden (Kotler et al., 2012). Evalueringen af alternativerne kan derved skabe en intention 

til at købe det foretrukne produkt, men fra intention til køb gennemgås flere stadier. Kotler et al. 

(2012) nævner valg af brand, valg af forhandler, kvantitet, timing af køb, og betalingsmetode. Der 

kan dog redegøres for, at timing af køb ikke gør sig gældende i lige så høj grad, da mange køb kan 

foretages online i dag. Slutteligt, så nås post købs stadiet, hvor købet evalueres. Her fokuseres på tre 

aspekter, nemlig tilfredsheden, handlinger, og brug og bortskaffelse. I dette tilfælde er brug og 

bortskaffelse ikke relevant, da denne afhandling ikke omhandler et produkt, men i stedet for en 
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service. Handlinger er her vigtige, fordi interpersonel kommunikation bruges ofte til at italesætte 

tilfredsheden eller manglen herpå. Her kan man også gå offentligt med sin tilfredshed eller 

utilfredshed, og dette er blevet væsentligt nemmere grundet internettet, med sider som Trustpilot og 

Yelp.  

 

9.2.2  TOUCHPOINTS I  LØBET AF KØBSREJSEN  

Kotler et al. (2012) sætter stort fokus på kundeloyalitet og at kultivere loyaliteten ved at maximere 

kundens værdi. “Customer relationship management” er her helt essentielt, da man gennem at skabe 

gode relationer til sine kunder og skabe værdi for dem kan styrke kundeloyaliteten til ens brand 

(Kotler et al, 2012). “Customer relationship management” , også kaldet CRM, er en proces, som har 

til formål at kultivere positive kunderelationer ved at administrere detaljeret information om 

individuelle kunder og alle kunde touchpoints, for derved at maksimere kundeloyaliteten og dermed 

også de positive kunderelationer (Kotler et al, 2012). Kunde touchpoints er alle de lejligheder, hvor 

kunden møder brandet eller produktet (Kotler et al, 2012). Det vil sige, at der både kan være tale om 

reelle oplevelser i direkte kontakt med brandet, men også massekommunikation og reklamer, eller 

tilfældige ubevidste eller bevidste observeringer af brand, produkt eller service.  

 

9.2.3  STATE OF CHANGE MODELLEN  

Slaters “State of change” model (2009) er relevant, når der er tale om en afsender, som ønsker at 

påvirke en specifik målgruppe til at indoptage eller ændre en specifik adfærd. Slaters (2009) “State 

of change” model omhandler, hvordan man potentielt kan ændre adfærd hos en målgruppe, samt 

hvilke virkemidler, som skal bruges, for bedst muligt at kunne ændre adfærd hos målgruppen, når de 

er i de specifikke stadier. Stadierne vises i den nedenstående model (Slater, 2009). 
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Slater (2009) argumenterer for, at de vigtigste teorier inden for adfærdsændringer og overtalelsesteori 

er komplementære, og derfor ikke konkurrerende. Teorierne er komplementære, da de har forskellige 

styrker og svagheder, hvilket gør, at de er nyttige ved løsningen af mange forskellige slags 

adfærdsmæssige problematikker (Slater, 2009). Slutteligt, så kan det siges, at “Stage of change” 

modellens formål er at bestemme hvilke type adfærdsændring, problematik, og målgruppe, som hver 

enkelt teori passer bedst på (Slater, 2009).  

“Stage of change” modellens force er blandet andet, at den kan illustrere processen med 

adfærdsændringer i en sådan grad, at det skaber en større forståelse for adfærdsændringer (Slater, 

2009). Modellen består af seks stadier, som det ses i ovenstående model (Slater, 2009). 

“Precontemplation” er det stadie, hvor de individer, som endnu ikke har til hensigt at ændre adfærd, 

og som endnu ikke har været opmærksomme på, at en adfærdsændring bør overvejes (Slater, 2009). 

“Contemplation” beskriver de individer, som har erkendt eksistensen af et problem, og individerne 

har overvejet at handle i en knap så fjern fremtid, men de har stadig ikke forpligtet sig for at handle 

(Slater, 2009). “Preparation” er overgangsfasen, hvor individet begynder at eksperimentere med 

handlingen samt så har de hensigten om at forsøge på handlingen senere hen, men adfærden er endnu 

ikke blevet ændret (Slater, 2009). “Action” er en succesfulde adfærdsændring, bestemt inden for et 

tidsrum (Slater, 2009). “Maintenance” er den sidste aktive fase, som omhandler opretholdelsen af den 

specifikke adfærd (Slater, 2009). “Termination” stadiet refererer udelukkende til succesfuld 

adfærdsændring samt vedligeholdelsen af denne adfærdsændring (Slater, 2009). Selvom modellen 

beskriver ruten til adfærdsændring som en lineær rute, så er adfærdsændringer ikke som sådan 

lineære, specielt ikke ved mere vanedannende adfærd (Slater, 2009). Her er tilbagefald ved hvert 

enkelt trin sandsynligt, og progressionen skal snarere ses som en spiral end en lineær rute (Slater, 

2009).  

Kort benævnes de vigtige teorier inden for adfærdsændringer, som har betydning i “State of Change” 

modellen, og som kan tages i brug, hvis de har relevans for formålet, målgruppen, deres 

vidensgrundlag og afsenderens virkemidler (Slater, 2009). Den teori, som har relevans i henhold til 

ovenstående, uddybes i analysen. Teorierne er “Reasoned action”, “self-efficacy”, “Social learning” 

og “Attitude accessibility” (Slater, 2009). 
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9.2.4  DUAL INFORMATION PROCESSING  

Individer behandler konstant information om verden og justerer deres adfærd i overensstemmelse 

med den information, som de får (Chaiken, 1980). Som oftest ubevidst, så bruges to forskellige ruter 

til informationsbehandling, alt efter forskellige omstændigheder, og de to ruter refereres oftest under 

den samlede term “Dual information processing” (Chaiken, 1980). 

 

“Dual information processing” termen bruges ofte, og med “Dual information processing” beskrives 

de to forskellige måder, hvorpå hjernen behandler information og ændrer holdninger og / eller adfærd. 

En af de tidligste konceptualiseringer af “Dual information processing” er systemet af Schneider & 

Schiffrin (1977), der skelner mellem det automatiske system og det kontrollerede system, idet man 

argumenterer for, at beslutninger kan bestemmes ubevidst eller bevidst. Den centrale rute og den 

perifere rute, som er en del af modellen Elaboration likelihood, præsenteret af Petty & Cacioppo 

(1986), som vil blive uddybet i den næstkommende sektion, er ligeledes konceptualiseringer af “Dual 

information processing”. Følgende tabel viser flere alternative konceptualiseringer af det dobbelte 

informationsbehandlingssystem: 

 

Dual-system theory references System 1 System 2 

Fodor 1983, 2001 Input modules Higher cognition 

Schneider & Schiffrin 1977 Automatic Controlled 

Epstein, Epstein & Pacini 1994, 1999 Experiential Rational 

Chaiken, Chen & Chaiken 1980, 1999 Heuristic Systematic 

Reber, Evans & Over 1993, 1996 Implicit/tacit Explicit 

Evans 1989, 2006 Heuristic Analytic 

Sloman, Smith & DeCoster 1996, 2000 Associative Rule based 

Hammond 1996 Intuitive Analytic 

Stanowich 1999, 2004 System 1 (TASS) System 2 (Analytic) 



28 

Nisbett et al.  2001 Holistic Analytic 

Wilson 2002 Adaptive unconscious Conscious 

Liebeman 2003 Reflexive Reflective 

Toates 2006 Stimulus bound Higher order 

Strack & Deustch 2004 Impulsive Reflective 

(Evans, 2008) 

 

Kahneman er en meget anerkendt forsker, når det kommer til “Dual information processing”. I 

relation til ovenstående termer, så bruger han selv følgende termer og forklaringer, når han omtaler 

denne teori: Kahneman udforsker ruterne til overtalelse ved hjælp af de to udtryk system 1 og system 

2. System 2 er den bevidste og hensynsfulde beslutningstagning, mens system 1 er den hurtige og 

impulsive beslutning (Kahneman, 2011). Hans konceptualisering af “Dual information processing” 

er i overensstemmelse med Elaboration likelihood modellen, som vil blive gennemgået i den 

næstkommende sektion.  

 

9.2.5  ELABORATION L IKELIHOOD MODEL  

Elaboration likelihood modellen er en model, som skitserer de to grundlæggende veje til at skabe 

adfærdsændringer (Petty & Cacioppo, 1986). Den første vej, som i andre sammenhænge er blevet 

kaldt system 2, er den gennemtænkte, omend i nogle tilfælde biased, gennemgang af de mest centrale 

argumenter relateret til problematikken (Petty & Cacioppo, 1986). Den anden vej, også kaldet system 

1, er baseret på affektive associationer eller simple konklusioner, som er knyttet til de perifere 

signaler, som opfanges i overtalelses konteksten (Petty & Cacioppo, 1986).  

 

Når variablerne i overtalelsessituationen skaber en høj “Elaboration likelihood”, hvilket betyder, at 

individets lyst og energi til, at gennem overveje beslutningen er stor, så forekommer den første form 

for overtalelse, altså den centrale rute (Petty & Cacioppo, 1986). Når variabler i situationen for 

overtalelse skaber en lav “Elaboration likelihood”, altså at lysten og energien til at gennemgå 

beslutningen i højere grad ikke er der, så forekommer den anden form for overtalelse, altså den perifer 

rute (Petty & Cacioppo, 1986).  
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Helt essentielt er det, at der er forskellige konsekvenser, alt efter om den centrale eller den perifere 

rute bruges. Holdningsændringer, som er blevet skabt via den centrale rute, virker til at være mere 

vedvarende, mere modstandsdygtige, samt mere forudseende for selve adfærden end ændringer 

induceret via den perifere rute. Elaboration Likelihood modellen er derfor et værktøj, som skildrer de 

to forskellige ruter til beslutningstagning, som resulterer i en holdningsændring, og 

holdningsændringen er derfor et direkte resultat af den valgte rute til overtalelse (Petty & Cacioppo, 

1986). 

Hvis den perifere rute diskuteres, så er den basen for beslutningstagningen, når individet er afhængig 

af perifere signaler eller affektive associationer for at tage en beslutning, og den perifere rute tages i 

brug, ifølge Petty & Cacioppo (1986), når individet hverken er motiveret til at behandle eller ikke er 

i stand til at behandle den overbevisende information. I modsætning til den perifere rute, så er den 

centrale rute basen i beslutningstagningen, når individet meget omhyggeligt overvejer argumenter 

relateret til beslutningstagningen, og den centrale rute tages i brug, ifølge Petty & Cacioppo (1986), 

når individet er motiveret og i stand til at behandle den overbevisende information. 

I relation til dette, så udførte Chaiken (1980) et eksperiment, hvor involveringsniveauet og 

sandsynligheden for kommunikationen blev manipuleret. Undersøgelsen viste, at højere involverede 

individer værdsætter argumenter mere, og mindre involverede individer stoler mere på entydige 

signaler (Chaiken, 1980). Med det menes altså, at når involveringsniveauet er højt, så har målgruppen 

behov for bedre og dybere argumentation. 

 

I forhold til den perifere rute er heuristik et vigtigt udtryk, der skal bemærkes, fordi heuristik er en 

anden betegnelse for Elaboration likelihood modellens perifere signaler, som har indflydelse på 

beslutningstagningen ved den perifere rute (Gigerenzer et al. 2011). Heuristik er blevet beskrevet som 

intuition, instinkt eller den "sjette sans" (Gigerenzer et al. 2011). Heuristik er mentale strategier, der 

ignorerer information, for at træffe beslutninger hurtigere eller mere præcist end mere komplekse 

metoder (Gigerenzer et al. 2011). Enkeltpersoner kan bruge forskellige heuristikker til at træffe 

passende beslutninger, der bestemmes af evne, motivation og mulighed, fordi enhver beslutning er et 

trade-off mellem nøjagtighed og indsats (Gigerenzer et al. 2011). 
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Visse omstændigheder gør individer mere tilbøjelige til at bruge en mere eller mindre detaljeret 

mental repræsentation (Gigerenzer et al. 2011). Tid, risiko og interesse er nogle af de faktorer, der 

påvirker sandsynligheden for at anvende mere eller mindre detaljerede mentale strategier(Gigerenzer 

et al. 2011). Det, ofte ubevidste, valg af enten at anvende den centrale rute eller den perifere rute er 

afgørende for at forstå holdningerne omkring bæredygtige rejseformer samt hvordan aktører effektivt 

kan påvirke og ændre forbrugernes holdninger. 

 

9.3  MARKEDSFØRING  

Nedenstående markedsføringsstrategier har relevans for denne afhandling, og vil blive redegjort for, 

for at kortlægge de markedsføringsstrategier, som har relevans for tog-virksomheder nu og 

fremadrettet.   

 

9.3.1  SWOT 

 

EN SWOT analyse er en situationsanalyse, som har til formål at identificere en virksomheds interne 

styrker og svagheder, samt de eksterne muligheder og trusler (Kotler et al., 2012). Altså er det en 

opsamlende model, som redegører for det interne og eksterne miljø hos en given virksomhed. 

Analysen konkretiserer virksomhedens organisation, blandt andet ved at gennemgå virksomhedens 

produktportefølje (Kotler et al., 2012). Dette giver et billede af virksomhedens interne situation, som 

blandt andet viser de faktorer, som virksomheden selv kan påvirke og kontrollere (Kotler et al., 2012). 

Den interne analyse viser også de kompetencer og ressourcer, som virksomheden besidder (Kotler et 

al., 2012). 

Den eksterne analyse har til formål at undersøge virksomhedens makroforhold, altså en 

omverdensanalyse (Kotler et al., 2012). Her inkluderes blandt andet konkurrencesituationen på 

markedet samt en PESTLE analyse, som undersøger alle relevante omverdensfaktorer. Disse analyser 

danner rammen for de muligheder og trusler, som virksomheden står overfor.  
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9.3.2  MARKETING MIX  

For at finde frem til, hvordan en virksomhed bedst muligt kan tiltrække kunder, så afdækkes 

virksomhedens Marketing Mix. En virksomheds handlingsparametre kan analyseres ud fra 

virksomhedens Marketing Mix (Kotler et al., 2012). Dette gøres ved at inddele virksomhedens 

Marketing Mix i fire hovedområder, nemlig produkt, pris, promotion og distribution (Kotler et al., 

2012). Under produkt fokuseres der på produktsortiment, services og garanti (Kotler et al., 2012). 

Pris indeholder rabat, såsom mængderabat og betalingsbetingelser (Kotler et al., 2012). Promotion 

indeholder kampagner, salg, PR og andre marketing tiltag, som målgruppen møder (Kotler et al., 

2012). Under distribution ses der på kanaltyper samt antallet af kanaler og beliggenhed (Kotler et al., 

2012). En analyse af en virksomheds Marketing Mix skaber et overblik for virksomheden over de 

handlingsparametre, som man har rådighed over og aktivt kan arbejde med, for at optimere deres 

image (Kotler et al., 2012). 

 

9.3.3  PESTLE 

For at vurdere virksomhedens nære omverden, også betegnet mikroverden, samt dens fjerne 

omverden, som også betegnes som værende makroverden, så er det relevant at udarbejde en PESTLE 

analyse (Kotler et al., 2012). PESTLE analysen inddeler virksomhedens omverden i seks områder: P, 

som står for de politiske forhold, E, som står for de økonomiske forhold, S, som står for de sociale og 

kulturelle forhold, T, som står for de teknologiske forhold, L, som står  for de Lovgivningsmæssige 

og juridiske forhold og E, som står for miljømæssige forhold (Kotler et al., 2012).  

 

Det er vigtigt at klarlægge sig en virksomheds givne situation ved at identificere de vigtigste  faktorer 

i dens mikro- og makro-verden (Kotler et al., 2012). Med de politiske forhold tænkes der både på den 

danske regering og EU, men også på NGO'er og andre internationale organisationer, som politisk kan 

influere på industrien.  

 

Den økonomiske udvikling i Danmark har også stor indflydelse på virksomheden, blandt andet på 

baggrund af finanspolitikken, da finanspolitikken er afgørende for omfanget af offentlige 

investeringer (Kotler et al., 2012). Økonomiske udsving, både positive og negative, har også stor 

betydning (Kotler et al., 2012) for tog-virksomheder, og derudover kan renteudsving også påvirke 

den danske økonomi og dermed virksomheden (Kotler et al., 2012). Valutakurser kan også have 
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indflydelse på virksomheden og dens konkurrencedygtighed, da valutakurser netop påvirker turismen 

(Kotler et al., 2012).  

 

Sociale og kulturelle forhold har stor betydning for omsætningen hos en given virksomhed, da både 

tendenser og samfundsmæssige begivenheder kan svække eller styrke en virksomhed (Kotler et al., 

2012). Teknologiske forhold betegner udviklingen af nye teknologier og produkter, som kan påvirke 

virksomhedens drift (Kotler et al., 2012). I henhold til de lovgivningsmæssige forhold, så kan 

lovmæssige ændringer eller tilføjelser spille en stor rolle for virksomhedens drift, både positivt og 

negativt (Kotler et al., 2012). Miljømæssige forhold har at gøre med bærdygtighed (Kotler et al., 

2012).  

 

Denne analyse er essentiel for virksomheden, da ændringer i dens omverden kan have stor betydning 

for virksomhedens drift, og derfor skal virksomheden være omstillingsparat og åben for både de 

forudsete og uforudsete faktorer, som præsenteres (Kotler et al., 2012). Desuden bruges PESTLE som 

et værktøj til at vurdere virksomhedens marked, så der kan tages stilling til hvordan de ovenstående 

faktorer påvirker virksomhedens muligheder og trusler på markedet (Kotler et al., 2012). 

 

9.3.4  STRATEGIC CAPABIL IT IES  OG VRIN 

Strategic capabilities er meget essentielle for en virksomhed, da det er virksomhedens strategiske 

evner, som bidrager til virksomhedens langsigtede overlevelse samt dens konkurrencemæssige 

fordele (Johnson et al., 2011). Strategic capabilities er et overordnet begreb, som dækker over flere 

forskellige underemner, herunder ressourcer og kompetencer (Johnson et al., 2011). Ressourcer 

refererer til de aktiver, som en virksomhed har eller kan tilskaffe sig, hvorimod kompetencerne er 

hvordan aktiverne bruges effektivt (Johnson et al., 2011). Der tales om 3 forskellige ressourcer og 

kompetencer, nemlig fysiske, finansielle, og menneskelige (Johnson et al., 2011).  

Barney argumenterede for, at fire faktorer kunne danne basis for argumentationen om hvorvidt en 

strategic capability har større eller mindre sandsynlighed for at være en bæredygtig konkurrencefordel 

(Johnson et al., 2011). De fire faktorer er Value, Rarity, Inimitability, og Non-substitutability, og de 

forkortes VRIN (Johnson et al., 2011). Altså, for at en strategic capability er en konkurrencefordel 

for virksomheden, så skal den være værdifuld, sjældent, svær at imitere samt svær at finde en substitut 

for. 	
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9.3.5  PORTER ’S F IVE FORCES  

Ved at bruge modellen Porters Five Forces analyseres konkurrencesituation på markedet, og denne 

model bruges ydermere også til strategiplanlægning (Kotler et al., 2012). Ifølge Porter, så er der fem 

forskellige markedskræfter, der påvirker konkurrencesituationen og omsætningen i en given industri 

(Kotler et al., 2012). Modellen viser, at en rivalisering (primære faktor) finder sted under påvirkning 

af disse fire andre faktorer i omverdenen; potentielle udbydere, køberne forhandlingsevne, 

substituerende produkter og leverandørernes forhandlingsevne (Kotler et al., 2012). Jo mindre 

påvirkningen er fra de fem markedskræfter, jo mere attraktiv er branchen, når det kommer til 

omsætningen (Kotler et al., 2012).  For at analysen er så målrettet som muligt, så defineres industrien 

både produktmæssigt og geografisk (Kotler et al., 2012). 

 

Konkurrencesituationen i den pågældende branche er det centrale element i modellen (Kotler et al., 

2012). Der er altid en form for rivalisering, som er fokuseret på at vinde markedsandele fra 

konkurrenterne (Kotler et al., 2012). Nogle vil prøve at differentiere sig, mens andre vil bruge prisen 

som parameter (Kotler et al., 2012). Der er også andre forhold, der kan have stor betydning på 

markedet såsom; vækstpotentiale, innovationsevne, finansielle ressourcer samt adgang til 

distributionskanaler (Kotler et al., 2012). 

 

Købernes forhandlingsstyrke og prisbevidsthed har stor indflydelse på konkurrencesituationen på 

markedet (Kotler et al., 2012). Især muligheden for at substituere med et andet produkt kan have stor 

påvirkning på virksomheden (Kotler et al., 2012).  

 

I henhold til konkurrencen fra substituerende produkter, så har følgende faktorer en påvirkning: 

Prisen på de substituerende produkter, udviklingen af nye produkter, teknologier og 

skifteomkostninger ved at substituere det pågældende produkt (Kotler et al., 2012). Jo højere 

skifteomkostningerne er, des mindre er konkurrencen fra det rivaliserende produkt (Kotler et al., 

2012).  

 

Vendes blikket mod leverandørernes forhandlingsstyrke, så er denne stærk, når det er svært at 

substituere varen (Kotler et al., 2012). Jo større leverandøren er i forhold til udbyderen, jo større 

forhandlingsstyrke og fordel har leverandøren (Kotler et al., 2012). 
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Truslen fra nye udbydere afhænger i høj grad af adgangsbarriererne på det pågældende marked 

(Kotler et al., 2012).  Hvis det er svært for nye udbydere at etablere sig, så er branchen attraktiv at 

være i (Kotler et al., 2012). Følgende adgangsbarrierer har betydning for indtrængningen på 

markedet; stordriftsfordele, kapitalkrav, adgang til distributionskanaler samt image (Kotler et al., 

2012). 

 

Slutteligt kan det siges, at en industris attraktivitet beregnes ud fra en samlet vurdering af ovenstående 

fem faktorer (Kotler et al., 2012). En høj score indikerer, at industrien ikke er attraktiv, hvorimod en 

lav score indikerer, at industrien er meget attraktiv (Kotler et al., 2012).  

 

9.3.6  SERVICE MANAGEMENT SYSTEM -  SMILK  MODELLEN  

SMILK analysen udarbejdes for, at vurdere hvordan en virksomhed kan differentiere sig i forhold til 

sine konkurrenter (Normann, 2000). Det gøres på baggrund af fem elementer; Service konceptet, 

målgruppe, image, leverancesystemet samt kultur og filosofi (Normann, 2000).  

Først og fremmest, så er det vigtigt, at få defineret den kerneydelse, som virksomheden tilbyder. Med 

det menes den service eller ydelse, som virksomheden markedsfører sig på (Normann, 2000). 

 

Målgruppen er det næste element, og her er det vigtigt at få en præcis segmentering af målgruppen, 

så virksomheden kan tilpasse sin ydelse i forhold til målgruppens behov (Normann, 2000). 

Virksomheden bør derfor have et solidt kendskab til sin målgruppe og dennes præferencer (Normann, 

2000). Image er det tredje element, og image kan være en nøglefaktor til at differentiere virksomheden 

fra dens konkurrenter (Normann, 2000). Her er det essentielt at finde frem til målgruppens 

forudindtagede holdninger til virksomheden (Normann, 2000). Image er dermed en faktor, som 

virksomheden kan gøre positiv brug af i deres markedsføring, hvis målgruppen har et positivt syn på 

virksomheden (Normann, 2000). Mange faktorer kan spille ind her, både på baggrund af industri og 

den specifikke målgruppe (Normann, 2000).  

 

Det næste element er leverancesystemet (Normann, 2000). I dette trin vurderes, hvordan 

virksomheden planlægger og håndterer overdragelsen af deres ydelse (Normann, 2000). Det er 

afgørende, da det er her kunden er i kontakt med virksomheden (Normann, 2000). I et 

leverancesystem er der både synlige og usynlige elementer for kunderne (Normann, 2000). De synlige 

elementer er eksempelvis virksomhedens fysiske rammer, udstyr, indretning og personalet, også 
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kaldet frontstage-elementerne (Normann, 2000). De usynlige elementer, kaldet backstage-

elementerne, kan forklares ved, at en kunde f.eks. får en forringet opfattelse af en serviceydelse, det 

sker når en fejl opstår backstage som f.eks administrativ og teknisk backup (Normann, 2000). Det er 

essentielt, at tilpasse ydelsen og leverancesystemet til kundernes behov og ønsker således, at 

leverancesystemet leverer og producerer de rigtige ydelser og den kvalitet, som giver kunderne værdi 

(Normann, 2000). 

 

Det sidste element er kultur og filosofi. I dette trin fokuseres der på virksomhedens ledelsesfilosofi i 

form af normer og værdier (Normann, 2000). Her er det essentielt at se på virksomhedskulturen, altså 

hvordan ledelsesfilosofien går igen i den interne kultur, og om virksomhedens værdier og normer 

kommer til udtryk i mødet med virksomheden (Normann, 2000). Det er her vigtigt, at medarbejderne 

forstår og praktiserer ledelsesfilosofien og virksomhedskulturen, da det er medarbejderne, som 

leverer ydelsen (Normann, 2000). Kunderne kan mærke, hvis medarbejderne er glade og motiveret, 

og dette kan differentiere virksomheden fra andre konkurrenter og kan dermed ses som en 

konkurrencemæssig fordel (Normann, 2000) 

 

9.3.7  GAP  MODELLEN FOR SERVICEKVALITET  

En GAP analyse foretages for at analysere målgruppens forventninger i forhold til den oplevede 

kvalitet af en ydelse (Lovelock & Wirtz, 2016). Hvis ydelsen ikke lever op til forventningerne, så 

opstår der en kløft imellem det, som målgruppen forventede og den service, der blev givet, i forhold 

til oplevelsen (Lovelock & Wirtz, 2016). Det vil sige, at et negativt forhold til ydelsen dermed opstår 

(Lovelock & Wirtz, 2016). Der kan også opstå et positivt forhold til ydelsen, hvis oplevelsen er bedre 

end forventet (Lovelock & Wirtz, 2016). Kunden kan også være tilfreds med varen eller servicen, 

hvilket betyder, at servicen eller kvaliteten er i balance (Lovelock & Wirtz, 2016). Det essentielle for 

en virksomhed er, at kunderne enten skal være i balance eller opnå et positivt forhold til ydelsen, for 

dermed at styrke kundeloyalitet og positivt fremme virksomhedens image (Lovelock & Wirtz, 2016). 

 

For at opnå den maksimale kundetilfredshed hos målgruppen, så gøres der brug af GAP modellen for 

servicekvalitet, som gennemgår seks gaps der undersøger de interne gaps mellem virksomheden og 

dens afdelinger, som er følgende; personlige behov, forventet service samt opfattet service og de 

eksterne gaps er følgende; levering af service, kvalitetsspecifikation og ledelsens opfattelse af 

kundens forventninger (Lovelock & Wirtz, 2016).  
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9.4  KOMMUNIKATION  

Dette afsnit vil gennemgå teorier relateret til kommunikation og kampagneplanlægning, da det er 

essentielt til at kunne markedsføre togrejsen kontra flyrejsen til Millennials.  

 

9.4.1  AIDA  MODELLEN  

AIDA modellen er en kommunikationsmodel, som egner sig godt til analyse af kampagner samt 

konstruktionen er kampagner. AIDA står for Attention, Interest, Desire, og Action (Lavidge & 

Steiner, 1961). Det er disse fire punkter, som en kampagne skal forsøge at tage sin målgruppe 

igennem (Lavidge & Steiner, 1961). Først og fremmest, så skal kampagnen skabe en indledende 

opmærksomhed gennem forskellige visuelle og tekstuelle virkemidler (Lavidge & Steiner, 1961). 

Dernæst, så skal kampagnen skabe en interesse for dens indhold, som skal lede hen til en længsel 

efter produktet, altså skal produktet præsenteres på en måde, som gør det uundværligt for målgruppen 

(Lavidge & Steiner, 1961). Slutteligt, så skal kampagnen lede målgruppen til en specifik handling, 

som oftest, men ikke udelukkende, vil være køb af produktet (Lavidge & Steiner, 1961). 

 

9.4.2  KOMMUNIKATIONSPROCESSEN  

Kommunikationsprocessen er essentiel, idet dennes fokus er normativt, hvilket er relevant for at få 

forståelsen for modtagerens adfærd (Sepstrup, 2010). Når kommunikationsprocessen undersøges, så 

er det åbenlyst at kigge på Laswells kommunikationsmodel, som også kaldes “Kanylemodellen” 

(Sepstrup, 2010). Selvom udgangspunktet i “Kanylemodellen” omkring “den forsvarsløse modtager” 

ikke er denne afhandlings forståelse af modtageren, så er det relevant for forståelsen af 

kommunikationen at kigge på “Kanylemodellens” undersøgelsespunkter, som er afsender, modtager, 

kanal, støj og formål (Sepstrup, 2010). For at gå dybere ned i kommunikationsprocessen, så vil den 

næstkommende sektion kigge på Sepstrups redegørelse af kommunikationsprocessen.  

 

Ifølge Sepstrup (2010) så er de primære elementer af kommunikationsprocessen; Eksponering, 

indledende opmærksomhed, fortsat opmærksomhed, forståelse, erindring, og effekter (Sepstrup, 

2010). Ydermere, så er kommunikationsprocessen en proces, hvor en del modtagere forsvinder 

gennem processen (Sepstrup, 2010). Derfor, så er målet med kommunikationsprocessen at få så 

mange individer fra målgruppen gennem kommunikationsprocessen som muligt, idet også de 
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modtagere, som ikke er i målgruppen kan gennemføre kommunikationsprocessen (Smedegaard, 

2014). 

 

Kommunikationsprocessen er essentiel for det formål, som afsender ønsker at kommunikere til 

målgruppen Millennials, for at påvirke dem til en specifik eller til at have en specifik holdning, som 

er fordelagtig for virksomheden.  

 

9.4.3  KOMMUNIKATIONSTYPER  

Der er forskellige typer af kommunikation, som har afgørende betydning for hvordan 

kommunikationen opfattes af individet, og de har alle fordele og ulemper, som har betydning for 

udkommet af kommunikationen (Sepstrup, 2010). De vigtigste kommunikationstyper er disse: 

massekommunikation, interpersonel kommunikation, og netværkskommunikation (Sepstrup, 2010). 

Hvis der startes med interpersonel kommunikation, så forstås der her individuel, personlig 

kommunikation med samtidig eller let mulighed for feedback fra modtageren (Sepstrup, 2010). Det 

er derfor her givet, at afsenderen kender modtageren, og derfor kan reagere med det samme eller med 

en kort forsinkelse (Sepstrup, 2010).  

Massekommunikation, derimod, er opbevaring og transport af information til flere modtagere 

samtidig, men i modsætning til interpersonel kommunikation, så er modtagerne her ikke personligt 

kendte for afsenderen (Sepstrup, 2010). Der er fordele og ulemper ved begge. Massekommunikation 

har en bred målgruppe, og når derfor ud til mange, men samtidig kan budskabet let blive overset af 

målgruppen, og tiltroen til massekommunikation er ikke høj (Sepstrup, 2010). Interpersonel 

kommunikation har en meget lille målgruppe, som kun består af ganske få personer, som er i forvejen 

kendte for afsenderen, men tiltroen til kommunikationen er højere, og budskabet overses ikke af 

modtageren (Sepstrup, 2010).  

 

Netværkskommunikation er af en anden genre, da det er en kommunikationsform, som anvender 

strategisk massekommunikation til at stimulere og påvirke den interpersonelle kommunikations 

effektivitet (Sepstrup, 2010). Påvirkningen af den egentlige målgruppes interpersonelle 

kommunikation kan ske direkte gennem massekommunikation, men normalt tales der kun om 

netværkskommunikation, hvis en eller flere “netværksmålgrupper” gennem personlig kontakt 

formidler et afsender bestemt indhold til en slutmålgruppe (Sepstrup, 2010). Der kan derfor netop her 
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godt være tale om opinionsledere, som påvirker diskursen i målgruppens interpersonelle 

kommunikation (Sepstrup, 2010).  

Opinionsledere beskrives af Sepstrup (2010) som værende meningsdannere, da de har indflydelse på 

andre beslutninger. Der er tale om to forskellige slags opinionsledere, nemlig horisontale og vertikale 

opinionsledere (Sepstrup, 2010). De horisontale opinionsledere er de meningsdannere, som ikke er 

en del af individets primære eller sekundære referencegruppe, men som grundet sin magt og position 

i samfundet kan påvirke individet (Sepstrup, 2010). Det er disse opinionsledere, som der refereres til 

i to-trins modellen, også kaldet S-O-R modellen (Sepstrup, 2010). På den anden side, så er vertikale 

opinionsledere en del af den primære eller sekundære referencegruppe, og disse opinionsledere bliver 

også kaldt situationsbestemte opinionsledere, da situationen har stor betydning for deres status for 

overtalelse overfor individet (Sepstrup, 2010).   

 

9.4.4  MODTAGERANALYSE  

Der er forskellige modtageranalyser, som undersøger forskellige aspekter af modtageren, og denne 

afhandling bruger nogle forskellige, for at kunne danne et mere nuanceret billede af modtageren. 

 

9.4.4.1  INFORMATIONSPOTENTIALEKORTET  

Informationspotentialekortet, som også kaldes kommunikationspotentialekortet, omhandler 

modtagerens oplevelse af relevans og informationsbehov (Sepstrup, 2010). Disse er nødvendige for i 

kommunikationsprocessen at gå fra indledende til fortsat opmærksomhed (Sepstrup, 2010). Her er 

det også interessant, at Sepstrup (2010) argumenterer for, at hvis modtagerens forventninger til 

besvær og værdi ikke blokerer for at fortsætte i kommunikationsprocessen, så er oplevelsen af 

relevans og informationsbehov en tilstrækkelig betingelse for modtagerens forsøg på at tilegne sig 

indholdet af et kommunikationsprodukt (Sepstrup, 2010). Nedenstående model viser de forskellige 

kombinationer, som det oplevede informationsbehov samt relevans kan skabe, og hvilke 

konsekvenser det har for at modtageren har en interesse i at modtage informationen (Sepstrup, 2010). 

Andre faktorer kan selvfølgelig godt påvirke interessen for informationen, men 

informationspotentialekortet viser det sandsynlige udkom af interessen for informationen (Sepstrup, 

2010). 
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Altså, så fortæller informationspotentialekortet om modtagerens interesse for emnet, men det er ikke 

de eneste faktorer, som spiller ind for, om modtageren vælger at følge afsenders budskab. Også de 

fem modtager træk har betydning, som nedenstående afsnit vil gennemgå.  

 

9.4.4.2  DE FEM MODTAGER TRÆK  

De fem modtager træk har stor betydning for, om modtageren følger afsenders budskab eller ej 

(Sepstrup, 2010). De fem modtager træk er følgende: livssituation, relevans, informationsbehov, 

informationsomkostninger, og informationsværdi (Sepstrup, 2010). Ved livssituation forstås erfaring, 

viden, interesser, værdier, uddannelse, erhverv, alder og køn, altså en blanding mellem demografiske, 

psykologiske, og sociale karakteristika (Sepstrup, 2010). Med relevans er det her vigtigt at kigge på 

relevansopfattelsen, da det udelukkende er modtagerens subjektive opfattelse af relevansen, som har 

betydning for fremgangen i kommunikationsprocessen, om så relevansen er begrundet eller ej 

(Sepstrup, 2010). Her er det også relevant at nævne, at relevansopfattelsen kan være knyttet til emnet 

som helhed eller til dele af emnet, og at relevansopfattelsen kan være forskellig for forskellige dele 

af samme emne (Sepstrup, 2010). Kort sagt, så er informationsbehovet subjektivt, og modtagerens 

informationsbehov opstår, når denne gerne vil vide mere om et emne, end denne subjektivt mener at 

vide (Sepstrup, 2010). Informationsomkostningerne er også subjektive, og de omhandler en 

modtagers besvær ved at få fat på og bruge et specifikt kommunikationsprodukt eller medie (Sepstrup, 

2010). Slutteligt, så er informationsværdi også subjektivt, og det beskriver modtagerens udbytte ved 

at bruge et specifikt kommunikationsprodukt eller medie (Sepstrup, 2010).  

Alle disse faktorer har stor betydning for modtageren optagelse af et kommunikationsprodukt, og bør 

overvejes i henhold til kommunikationsprocessen inden udsendelse af kampagnen (Sepstrup, 2010).  

9.4.4.3  INDLÆRINGSHIERARKIER  
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Indlæringshierarkier står i relation til adfærdsændringer, da de netop står for hvordan en målgruppe 

agerer, modtager viden og danner en holdning (Sepstrup, 2010). Der er tre forskellige 

indlæringshierarkier, som kaldes følgende: Det traditionelle indlæringshierarki, lav-engagement 

indlæringshierarki, og dissonans-indlæringshierarki (Sepstrup, 2010). Det traditionelle 

indlæringshierarki gælder for de emner, hvor modtageren opfatter dem som relevante, hvor 

modtageren er engageret, og hvor valgmulighederne er klart adskilte og forskellige (Sepstrup, 2010).  

Lav-engagement indlæringshierarkiet gælder for de emner, som modtageren ikke er engageret i, og 

hvor modtageren føler, at der kun er små eller ingen forskelle mellem valgmulighederne (Sepstrup, 

2010). Dissonans-indlæringshierarkiet forløber i modsatte rækkefølge af det traditionelle 

indlæringshierarki (Sepstrup, 2010). Det gør sig gældende for emner, hvor modtageren har et 

engagement i emnet, men har svært ved at skelne valgmulighederne, og i den forbindelse bliver tilbudt 

en nem og risikofri mulighed for at prøve adfærden (Sepstrup, 2010).  

 

Det er heraf netop relevant at skelne mellem de tre indlæringshierarkier for at optage den adfærd, som 

der ønskes at målgruppen skal optage, da det har stor betydning for den måde, som kommunikationen 

til målgruppen skal formuleres.   

 

9.4.5  AUTOKOMMUNIKATION  

Lars Christensen (2004) har argumenteret for autokommunikationens egenskaber i 

virksomhedskommunikation. Autokommunikation vil sige kommunikation til og om afsenderen selv. 

Lars Christensen udtaler selv følgende om autokommunikation “den moderne forbruger – eller 

modtager – forholder sig oftest blasert eller ligegyldigt til reklamens budskaber, hvorimod både 

reklamebureauerne og deres kunder er højinvolverede i at omsætte budskaberne til symbolsk 

værdiskabelse inden for virksomhedernes egne rammer”. Her udtaler han netop, at virksomheden er 

mere involveret i den eksterne kommunikation end deres modtagere er. Ydermere siger Lotman 

(1977), at enhver kommunikationssituation rummer en autokommunikations dimension. Det er 

relevant at være bekendt med dette i konstruktionen af kommunikation til en målgruppe, da interessen 

også skal vækkes hos den reelle målgruppe, og ikke kun den interne målgruppe, omend inspiration 

og motivation internt også er at foretrække.  

 

Som tidligere nævnt, samt i henhold til image og CSR, så udtrykker Christensen (2013), at 

“aspirational talk” er et helt essentielt middel til at motivere, men samtidig også til at forbedre image. 
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Aspirational talk adskiller sig en smule fra autokommunikation, idet dets primære mål er at motivere 

medarbejderne til at præstere mere gennem et eksternt medie, hvorimod autokommunikations 

primære formål er at reklamere til målgruppen, men at kommunikationen har en intern symbolsk 

værdiskabelse.  

 

Med disse forskellige teorier beskrevet, så vil denne afhandling fortsætte ved de metoder samt de 

metodiske overvejelser, som står til grunde for denne afhandling.  

10  METODE 

Først og fremmest, så har alle metoder begrænsninger, og det er derfor blevet anerkendt, at 

anvendelsen af en enkelt metode til analysen i denne afhandling ville frembringe biased data. Jick 

(1979) argumenterer for, at bias ved en enkelt metode potentielt kan neutraliseres eller annulleres ved 

brug af andre metoder - hvilket betyder, at triangulering af datakilder er et middel til at søge 

konvergens på tværs af kvalitative og kvantitative metoder. 

 

10.1  M IXED METHODS METODER  

Der er forskellige tilgange til at foretage undersøgelser med “Mixed Methods” metoden, nemlig den 

sekventielle procedure, den samtidige procedure og den transformative procedure (Creswell, 2003). 

Den sekventielle procedure muliggøre at en procedure udvider den næstkommende procedure. I den 

samtidige procedure indsamler forskeren begge typer data samtidig og integrerer informationen i de 

samlede resultater af undersøgelsen. Endelig, i den transformative procedure, så bruger forskeren en 

teoretisk linse som et overordnet perspektiv inden for et design, der indeholder begge typer af data 

metoder. Inden for dette objektiv kan der være en dataindsamlingsmetode, der involverer en 

sekventiel eller en samtidig tilgang (Creswell, 2003). 

Det er blevet besluttet at anvende en fremgangsmåde med blandede metoder, specifikt en sekventiel 

procedure, da det muliggør udforskning af et fænomen og derefter test af fænomenerne med en større 

stikprøve. Den sekventielle procedure er en metode, der gør det muligt for forskeren at uddybe eller 

udvide resultaterne af en metode med en anden metode (Creswell, 2003). Inden for den sekventielle 

procedure kan forskeren anvende begge fremgangsmåder først, afhængigt af de ønskede resultater. 
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Forskeren kan begynde med den kvalitative tilgang, hvis man har et eksplorativt formål, og dernæst 

anvender en kvantitativ tilgang med en stor prøve, så forskeren kan generalisere resultaterne til 

befolkningen. Man kan også begynde med en kvantitativ metode, hvor teorier eller koncepter testes, 

efterfulgt af en kvalitativ metode, der involverer detaljeret efterforskning med et par tilfælde eller 

interviews (Creswell, 2003). 

 

I den nuværende undersøgelse søges det at undersøge alle potentielle faktorer, der er relateret til 

Millennials brug af toget for udenlandsrejse fremfor andre alternativer, såsom fly. Derfor bruges først 

en kvalitativ tilgang, da den giver forskeren mulighed for at udforske alle potentielle faktorer og deres 

indflydelse. Derefter anvendes en kvantitativ tilgang til at teste resultaterne fra den kvalitative tilgang 

med en større stikprøve.  

 

10.2  INTERVIEW  

Den anvendte kvalitative tilgang er interviewet, da det søges at undersøge den danske tog-

virksomheds syn på bæredygtighed, at markedsføre udlandsrejsen, samt hvordan de markedsfører sig 

til Millennials. Interviewet kan udføres ved hjælp af flere forskellige tilgange, afhængigt af hvor 

struktureret interviewet skal være (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Det tæt strukturerede interview 

ligner surveyen, hvorimod den løst strukturerede samtale giver forskeren mulighed for at ændre, 

tilføje og slette spørgsmål afhængigt af interviewet og interviewpersonen (Tanggaard & Brinkmann, 

2010). 

Kvale (2007) hævder, at en interviewundersøgelse har syv faser. Trinene er tematisering, design, 

interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale, 2007). Tematisering 

involverer at formulere formålet med undersøgelsen og opfattelsen af det tema, der skal undersøges, 

mens design involverer designet af studiet med hensyn til at opnå den tilsigtede viden og tage hensyn 

til undersøgelsens moralske implikationer (Kvale, 2007). 

 

Med hensyn til ovennævnte overvejelser er formålet med undersøgelsen formuleret i 

overensstemmelse med Kvales første step “tematisering”. Formålet med undersøgelsen er at redegøre 

for faktorer, som har indflydelse markedsføringen af udlandsrejser med tog til Millennials 

målgruppen, hvor bæredygtighed er en essentiel faktor for afhandlingen. Denne undersøgelses 
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opfattelse er, at Millennials i højere grad vil vælge togrejsen kontra flyrejsen til nærliggende 

Europæiske destinationer, men at de skal gøres opmærksom på muligheden, da den nuværende 

markedsføring ikke illustrerer de reelle muligheder, som eksisterer med togrejsen til udlandet. 

 

Det næste trin er design, hvilket involverer at designe studiet. Det er vigtigt at fokusere på formålet 

med undersøgelsen, hvilket betyder, at den eftersøgte information er i fokus for studiet og i sidste 

ende opnås. Desuden er de etiske implikationer af undersøgelsen afgørende. De etiske implikationer 

ved at designe undersøgelsen vedrører opnåelse af forsøgspersoners informerede samtykke til at 

deltage i undersøgelsen, sikre fortrolighed og overveje de mulige konsekvenser af undersøgelsen for 

emnerne (Kvale, 2007). 

I denne specifikke undersøgelse er den informerede skriftlige samtykke til at deltage i undersøgelsen 

modtaget fra den interviewede. Den interviewede har modtaget al data, for at godkende det, som han 

citeres for. Slutteligt, så er alle mulige konsekvenser af undersøgelsen for deltageren blevet evalueret 

og orienteret til deltageren inden interviewet blev gennemført. 

 

I relation til design af undersøgelsen, så foreslår Tanggard & Brinkmann (2010) at bruge en 

interviewguide. Interviewguiden består af interviewspørgsmål og forskningsspørgsmål. De er opdelt, 

da forskningsspørgsmål sjældent fungerer som interviewspørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2010). 

I følge Kvale & Brinkmann, (2009) så er der flere dimensioner af en interviewguide, nemlig en 

tematisk og en dynamisk dimension. Tematisk består interviewguiden af de faktiske spørgsmål, der 

er relevante for undersøgelsen. Dynamisk fremmer interviewspørgsmålene et positivt samspil og 

motiverer interviewpersonen til at diskutere. Disse dimensioner skal huskes ved konstruktion af 

interviewguiden, interviewspørgsmålene, og forskningsspørgsmålene. 

 

Interviewet gennemføres på baggrund af interviewguiden. Ifølge Kvale (2007) skal interviewet 

gennemføres ved hjælp af en reflekterende tilgang til den efterspurgte viden og den interpersonelle 

relation til interviewsituationen. 

 

I henhold til det fjerde stadie af Kvales (2007) interviewundersøgelse, som er transskribering, så er 

interviewet blevet transskriberet. Slutteligt, så er dataen fra interviewet blevet analyseret, og dens 
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resultater har dannet grobund for den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse. Det sjette stadie af 

Kvales (2007) interviewundersøgelse, nemlig verifikation af dataen. Her udtaler Kvale (2007), at der 

skal fokuseres på validitet, reliabilitet, samt generaliserbarhed. Det sidste stadie er rapportering, hvor 

resultaterne af interviewet kommunikeres ud, hvilket kan ses i denne afhandlings analyseafsnit. 

 

10.3  SURVEYEN  

Surveyen kan beskrives som et standardiseret interview, hvor den eneste forskel er, at 

interviewpersonen selv kan gennemføre interviewet (Andersen, 2013). Der er flere forskellige fordele 

ved surveyen, blandt andet, at den er hurtigere end mange andre metoder, nem at administrere, kan 

nå ud til flere, der er ingen interview effekter samt det er nemmere at efterbehandle (Andersen, 2013).  

Ved udarbejdelse af spørgeskemaet, så har vi taget udgangspunkt i Faarup & Hansens (2008) 

arbejdsproces, som operationaliserer informationsbehovet trinvist gennem en struktureret proces, 

blandt andet ved at tage udgangspunkt i den type analyse, som udføres.  

Faarup & Hansen (2008) beskriver arbejdsprocessen ved at konstruere spørgeskemaet som følgende: 

Informationsbehov, interviewmetoder, kontaktform, spørgeskema-indhold, skemastruktur, 

spørgsmålsformulering, form & layout, og slutteligt prætest.  

Andersen (2013) har skrevet en udførlig guide til spørgeteknikker, som der er taget udgangspunkt i 

til selve spørgsmålsformuleringerne. Ydermere, så argumenterer han for, at surveyen bør testes, og 

at den bør testes på de personer, som afspejler den totalpopulation, som skal undersøges (Andersen, 

2013). Testen vil højst sandsynligt afsløre fejl, unøjagtigheder samt manglende logik i skemaet 

(Andersen, 2013). Prætesten blev gennemført på individer af målgruppen, for at sikre, at 

spørgsmålene var forståelige, entydige, samt at skemaet var logisk for målgruppen at gennemføre.  

Hvis der ses på spørgsmålene, så er det relevant at se på rækkefølgen af spørgsmål, altså skema 

strukturen, samt typen af spørgsmål. Faarup & Hansen (2008) argumenterer for følgende struktur: 

Indledende spørgsmål, gå i dybden spørgsmål, sensitive spørgsmål, og slutteligt baggrundsvariabler. 

Ved de midterste spørgsmål, som er størstedelen af spørgsmålene, så er det her vigtigt at gruppere 

spørgsmålene inden for underemner, så det føles mere overskueligt samt logisk for besvareren 

(Faarup & Hansen, 2008).  

Med hensyn til typen af spørgsmål, så skelnes der mellem lukkede og åbne spørgsmål. Størstedelen 

af spørgsmålene i en spørgeskemaundersøgelse vil oftest være lukkede spørgsmål, da man som oftest 
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ønsker at kvantificere svarene i en kvantitativ undersøgelse, samt at lukkede spørgsmål giver et mere 

kontant billede af resultatet og er nemmere og mindre tidskrævende for målgruppen af besvare 

(Faarup & Hansen, 2008). De åbne spørgsmål er relevante, fordi man som oftest kan opnå 

målgruppens frie svar, nogle svar, som man blandt andet måske ikke havde regnet med (Faarup & 

Hansen, 2008). Åbne besvarelser spænder ofte bredt, og der er derfor her relevant at efterkode 

besvarelserne i kategorier, som gør dem mere håndgribelige (Faarup & Hansen, 2008).  

Ydermere, så kan man også arbejde med skalaspørgsmål. Det er fordelagtigt at arbejde med 

endimensionelle skalaer, hvis der ønskes at måle holdninger til et specifik ting eller et specifikt emne 

(Joshi et. al. 2015). Likert skalaen benyttes i denne survey, idet denne vurderingsskala kan måle 

respondenters meninger (Joshi et. al. 2015).  

 

Der ses også på selve svarprocenten, og metoder hvorpå denne kan øges (Faarup & Hansen, 2008). 

Der er forskellige muligheder, hvoraf kortere spørgeskemaer som regel får en højere svarprocent, 

samt at rykkerskrivelser som oftest øger svarprocenten (Faarup & Hansen, 2008). Indenfor antallet af 

svar, så er det også relevant at se på bortfald, hvoraf der skelnes mellem to slags bortfald, nemlig 

eksternt og internt bortfald (Faarup & Hansen, 2008). Hvis hele skemaet ikke er udfyldt, så tales der 

om eksternt bortfald, hvorimod hvis dele af skemaet er udfyldt, så tales der om internt bortfald (Faarup 

& Hansen, 2008).  

Slutteligt, så skal der også ses på fejlkilder, da det er helt uundgåeligt, at muligheden for at der 

forekommer fejl ikke er til stede. En relevant kritik i henhold til spørgeskemaundersøgelsen er, at 

respondenterne ikke tvinges til at svare sandfærdigt samt muligvis ikke kan svare sandfærdigt, hvilket 

kan påvirke validiteten af besvarelserne (Andersen, 2013). Ydermere, så er et andet kritisk punkt, at 

spørgsmålene muligvis kan forstås anderledes af respondenterne, end hvad forfatteren havde i sinde, 

på baggrund af deres forforståelse (Andersen, 2013). 

I relation til denne undersøgelse, så har vi brugt analysebureauet Norstat til at udsende vores 

undersøgelse samt få vejet vores data. Vi har gennem Norstat fået 1012 gennemførte besvarelse fra 

deres repræsentative panel (Bilag 4). Gennem panelet kan vi også se vores bortfald, både internt og 

eksternt. Undersøgelsen opsættes gennem Norstats systemer og testes for potentielle fejl inden 

udsendelse. 
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10.4  ETISKE RETNINGSLINJER  

Først og fremmest ses der på etiske foranstaltninger relateret til spørgeskemaundersøgelsen. Dernæst 

undersøges etiske foranstaltninger i relation til interviewet.  

 

10.4.1  SURVEY  

Siden undersøgelsen udarbejdes gennem Norstat, så anonymiseres alle personer, og vil derfor 

udelukkende fremstå som et tal i vores besvarelser. Dernæst, så opstilles en “Ønsker ikke at oplyse” 

svarmulighed ved de sensitive spørgsmål, for at respektere, at ikke alle personer ønsker at besvare, 

samt for at minimere det interne bortfald.  

 

10.4.2  INTERVIEW  

Der er, som tidligere nævnt, taget udgangspunkt i Kvales (2007) etiske implikationer. Derfor, så 

indhentes der informeret samtykke fra de interviewede, for at sikre, at de har lyst til at deltage samt 

ved præcist hvad de deltager i. Det transskriberede interview sendes til de interviewede, for at sikre 

os, at de kan stå inde for det, som de citeres for, og de interviewede er blevet orienteret om alle de 

mulige konsekvenser relateret til interviewet. Anonymisering sikres, blandt andet ved kun at spørge 

ind til de vigtigste baggrundsvariabler og referere til dem udelukkende ved brug af fornavne.   

 

10.5  K ILDEKRITIK  

I henhold til kildekritik, så er det først og fremmest relevant at se på det sjette stadie af Kvales (2007) 

interviewguide, nemlig verifikation af data. Når der ses på validiteten af dataen, så er det uundgåeligt 

ikke at tage udgangspunkt i Niels-Ottos relation til DSB, når han omtaler dem, deres adfærd samt 

holdninger, idet hans udtaler indeholder bias i kraft af hans arbejdsposition. 

 

Ydermere, når dataen fra spørgeskemaundersøgelsen analyseres, så skal man være opmærksom på, 

at respondenterne ser bæredygtighed som værende meget vigtigt, og samtidig føler et pres for at være 

bæredygtige, og derfor kan målgruppen potentielt få bæredygtighed til at fremstå vigtigere for dem, 

end det reelt er.  

11  VIDENSKABSTEORI 
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Med udgangspunkt i det foregående metodeafsnit, som har gennemgået og argumenteret for 

metodevalget i denne afhandling, så vil dette afsnit argumentere for videnskabsteori valget, med 

udgangspunkt i de valgte metoder.  

 

11.1  KRITISK RATIONALISME  

Kritisk rationalisme udspringer af positivismen, og blev skabt af Karl Popper (Juul & Pedersen, 

2012). Kritisk rationalisme bliver af Karl Popper opsummeret som følgende: “Kritisk rationalisme er 

en holdning præget af villighed til at lytte til kritiske argumenter og til at lære af erfaring. 

Fundamentalt set er det en holdning, som indrømmer, at “jeg kan tage fejl og du kan have ret, og ved 

fælles anstrengelser kan vi komme sandheden nærmere”” (Popper, 1981). 

 

Kritiske rationalisme er en videnskabelig teori, som har mange lighedspunkter med logisk positivisme 

(Egholm, 2014). En klar forskel mellem de to videnskabelig retninger er dog, at den logiske 

positivisme vurderer hypotesers troværdighed gennem verifikation, hvorimod kritisk rationalisme 

vurderer hypotesers troværdighed gennem falsifikation (Egholm, 2014).  

Et af lighedspunkterne mellem logisk positivisme og kritisk rationalisme er deres ontologi (Egholm, 

2014). Begges ornitologi er realistisk, og med det menes, at når der studeres fænomener samt kausale 

forbindelser, så er det studerende udelukkende i den virkelige verden, altså er det, som studeres, 

observerbart (Egholm, 2014).  

Her kan det så siges, at den kritiske rationalismes genstandsfelt er observerbare fænomener og kausale 

forbindelser (Egholm, 2014). Med hensyn til epistemologi, så er epistemologien empirisk, da 

udelukkende empiriske analyser kan generere resultater, som anses som værende videnskabelige, da 

alt, som ikke kan analyseres ved empirisk analyse ikke kan ses i den virkelige verden, og derfor ikke 

går under den realistiske ornitologi (Egholm, 2014).  

 

En anden helt essentiel forskel mellem positivismen og den kritiske rationalisme er omhandlende 

induktion og deduktion. Positivismen tager udgangspunkt i induktion, hvorimod kritisk rationalisme 

tager udgangspunkt i deduktion (Egholm, 2014). Den kritiske rationalisme har et deduktivt 

udgangspunkt, hvor hypoteser bliver forsøgt falsificeret gennem empiriske undersøgelser (Egholm, 

2014). Gennem både den induktive og den deduktive metode står målet om, at man ønsker at 

fremskaffe objektiv viden (Egholm, 2014).  
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Både positivismen og den kritiske rationalisme har individuel redaktion som menneskesyn (Egholm, 

2014). Med det menes, at mennesket ses som værende rationelt, og at mennesket udelukkende ønsker 

det, som er rationelt mest optimalt for individet, og altså ikke med fokus på menneskets emotionelle 

sider (Egholm, 2014).  

 

Poppers fokus i den kritiske rationalisme ligger på fallibilisme, altså det at erkende fejl og være åben 

for modargumenter og kritisk af ens teorier (Juul & Pedersen, 2012). Med fokusset på fallibilisme 

kan fejl findes og fejlagtige teorier kan falsificeres (Juul & Pedersen, 2012). Her er det vigtigt at 

påpege, at man nærmer sig verifikation, men at man aldrig når verifikation, idet man ifølge Popper 

kan falsificere, men ikke verificere (Juul & Pedersen, 2012). 

 

Den naturvidenskabelige metode bruges i den kritiske rationalisme, hvilket vil sige, at forskeren er 

på afstand af det observerede, for at sikre værdifrihed og objektivitet (Egholm, 2014). Dataindsamling 

og analyse er ved faste arbejdsprocesser, for at sikre høj reliabilitet (Egholm, 2014).  

Både validitet, reliabilitet, og generaliserbarhed er derfor vigtigt for den kritiske rationalisme. 

Validitet og generaliserbarhed sikres gennem objektivisme i de empiriske observationer (Egholm, 

2014). 

 

Poppers fallibilisme er dog blevet kritiseret (Juul & Pedersen, 2012). Blandt andet, så kritiseres han 

for, at hvis test af hypoteser giver et negativt resultat, så vides det ikke, om det er den primære 

hypotese, eller om det er en sekundær hjælpehypotese, som falsificeres, og altså en mere omstændig 

proces (Juul & Pedersen, 2012). 

11.1.1  KRITISK RATIONALISME I  DENNE AFHANDLING  

I denne afhandling tages der først og fremmest et deduktivt udgangspunkt, som den kritiske 

rationalisme påpeger. Altså opstilles der forskellige teorier, som testes gennem kvantitativ 

dataindsamling. Dataindsamlingen samt analysen foregår gennem faste arbejdsprocesser, som sikre 

en højere reliabilitet, og disse faste arbejdsprocesser kommer fra markedsanalyse bureauet Norstats 

praksis. Udgangspunktet for denne afhandling er at undersøge kausale forbindelser gennem en 

empirisk analyse, netop surveyen.  
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11.2  HERMENEUTIK  

Hermeneutikken bygger sine teorier på menneskets forforståelser (Nygaard 2012). Med det menes, 

at ethvert menneske, på baggrund af sin situation og horisont, danner ubevidste og bevidste 

forforståelser af fænomener, objekter, subjekter m.m. (Nygaard 2012). Derfor er dens ontologi 

begrænset relativ, da den bygger sine undersøgelser på realistiske objekter, fænomener, subjekter 

m.m., som er subjektivt fortolket af aktørernes forforståelser (Nygaard 2012). Dens epistemologi er 

subjektiv, da aktørernes forforståelser samt forståelser er subjektive, og metodologien er derfor 

kvalitativ, da subjektive forståelser ikke kan udledes ved andet end kvalitative metoder (Nygaard 

2012). Hermeneutikken kan både bruges induktivt og deduktivt (Egholm, 2014).  

 

Hermeneutikkens mål er at forstå menneskets forståelse af givne fænomener, objekter, subjekter 

m.m., og til denne proces bruges den hermeneutiske cirkel (Nygaard 2012). Den hermeneutiske cirkel 

anskuer verden således, at man ikke kan forstå delene uden helheden, men at man heller ikke kan 

forstå helheden uden delene, altså en dialektisk tilgang, hvori der kontinuerligt veksles mellem 

helheden og de enkelte dele (Nygaard 2012). I Gadammer og Heideggers hermeneutiske cirkel, så 

placerer de subjektet uden for cirklen, da dennes situation og horisont påvirker tolkningen af både 

delene og helheden, altså bliver objekt tolket af subjekt (Nygaard 2012).  

 

Gadammer bruger begreberne forforståelse og forståelse i den hermeneutiske cirkel, hvorved han 

mener at subjekts forforståelse påvirker forståelsen af objekt, fordi forforståelse og forståelse er 

gensidigt betingede, og der dannes altså en forståelsesproces (Nygaard 2012).   

 

Målet ved brugen af den hermeneutiske cirkel er ikke kausale årsagsforklaringer eller endeligt 

videnskabelige resultater, men en horisontsammensmeltning mellem aktørernes forståelse af 

fænomen og forskerens tolkning af aktørernes forståelse af fænomen – et fællesrum, hvori forståelse 

er muligt (Nygaard 2012). Denne horisontsammensmeltning danner en unik forståelse, da denne 

forståelse af betinget af forsker og aktørernes forforståelser, situation og horisont, og derfor har vi at 

gøre med en uendelig proces, som kontinuerligt skaber forskellige forståelser af fænomener (Nygaard 

2012). 

 

Når hermeneutikken skal bruges i et interview, så er det vigtigt at være opmærksom på egen 

forforståelse, og prøve at sætte denne på prøve (Nygaard 2012). Derudover, så skal forskeren være 
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opmærksom på, at når denne vil sætte sig i aktørernes sted, så sker dette med egen forforståelse 

(Nygaard 2012).  

 

Det afgørende kvalitetskrav for den filosofiske hermeneutik er validitet, og med det menes i denne 

sammenhænge, at når en given forsker ikke kan gentage undersøgelsen og få samme resultater, så er 

det nødvendigt at forskeren ekspliciterer sin forforståelse, og dermed synliggøre sin subjektivitet, 

samt redegøre og argumenterer for den metodiske forskningsproces (Nygaard 2012). 

 

Generaliserbarhed er ikke en mulighed i den filosofiske hermeneutik, da fænomenet ikke er 

uafhængigt af den kontekst, som den er undersøgt i, så derfor er det nærmeste man kan gøre, at prøve 

at diskutere fortolkningens omsættelighed til andre situationer (Nygaard 2012). 

 

11.2.1  HERMENEUTIK I  DENNE AFHANDLING  

I denne afhandling har vi brugt hermeneutikken i relation til vores interview. Vi har været  meget 

opmærksomme på, hvordan vores forforståelse påvirker interview situationen, de spørgsmål, som vi 

har konstrueret, og den måde, hvorpå vi tolker svarene. Som tidligere nævnt, så er validitet det 

afgørende kvalitetskrav inden for hermeneutikken, og vi har derfor været meget eksplicitte i 

metodeafsnittet omkring arbejdsprocessen, samt at meget omhyggelige med at synliggøre vores 

subjektivitet i brugen af resultaterne fra interviewet.  

 

 

11.3  OPSUMMERING  

Kort sagt, så bruges to videnskabelige retninger, nemlig den kritiske rationalisme og hermeneutikken. 

Hermeneutikken er relevant for vores kvalitative dataindsamling og analyse heraf, da netop vores 

subjektivitet og forforståelse påvirker interviewsituationen, interviewspørgsmålene og tolkningen 

heraf. Den kritiske rationalisme er helt essentiel for den dataindsamling og den databehandling, som 

efterfølges, da en deduktiv proces med opstilling af hypoteser og teorier testes ved faste 

arbejdsprocesser, for at få højere reliabilitet.   
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12  DATABEHANDLING 

Databehandlings afsnittet vil kort redegøre for de overvejelser, som vi har gjort os i forbindelse med 

behandlingen af den primære data, som vi har indsamlet gennem survey samt interview. Som tidligere 

nævnt, så er det sekventielle undersøgelsesdesign blevet brugt. Det sekventielle undersøgelsesdesigns 

udgangspunkt er, at den ene metode gennemføres før den anden, så den anden metodes formuleringer 

kan tage udgangspunkt i resultaterne fra den første metodes dataindsamling. Vi gennemførte først et 

interview med kommunikations- og PR ansvarlige for DSB Niels-Otto, for at få viden omkring deres 

bæredygtighedsintentioner samt deres markedsføring til Millennials.  

 

Disse resultater dannede grobund for survey spørgsmålene, som blev udsendt til målgruppen 

Millennials gennem Norstats panel. I både opsætning af spørgsmål, gennemførsel af interview samt 

bearbejdning af resultaterne har vi været fokuseret på hermeneutikkens begreb “forforståelse”, altså 

hvordan vores allerede eksisterende vidensgrundlag påvirker vores forståelse og fortolkning af 

resultaterne. Ydermere, så har vi brugt Norstats faste arbejdsprocesser for indsamling og bearbejdning 

af data til analyse, i overensstemmelse med den kritiske rationalisme, for at sikre en højere reliabilitet. 

I henhold til bearbejdning af data, så er Norstats faste arbejdsproces, i henhold til udarbejdning af 

tabeller, at analysere dataen gennem T-tests, og det er her relevant at bemærke signifikansniveauet, 

som står for de signifikante afvigelser i referencegruppen og deres besvarelser. Man arbejder normalt 

med et signifikansniveau på 0,95, hvilket betyder, at signifikansniveauet er sat til 95%, og kan ses i 

nederste højre hjørne af hver enkelt tabel.	

 

13  RESULTATERNE FRA DEN PRIMÆRE DATA 

Denne sektion vil kort redegøre for de resultater, som vi har fået gennem vores primære 

dataindsamling. Sektion er delt op i to, netop survey resultater og interview resultater, da vi både har 

indsamlet kvalitativ og kvantitativ data.  

13.1  SURVEY RESULTATER  

Surveyen havde til formål at afdække målgruppen Millennials holdninger til bæredygtige 

transportformen samt hvordan man bedst muligt kunne påvirke dem til at tage toget til udlandet. Her 

fandt vi blandt andet ud af, at målgruppen er meget positive overfor at tage toget fremfor flyet til 
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Europæiske destinationer samt at de vigtigste faktorer for bestilling af udlandsrejser er transporttid, 

pris, og komfort.  

13.2  INTERVIEW RESULTATER  

Vi gennemførte et interview med den PR og kommunikationsansvarlige Niels-Otto Fisker, (herefter 

omtalt som Niels-Otto) for at få indsigt i DSB som aktør samt deres indstilling og potentielle arbejde 

på at tilbyde mere udlandsrejser til målgruppen Millennials. Her fandt vi blandt andet ud af, at det 

Europæiske tognet er meget fragmenteret, at DSB primært kommunikerer omkring pris, samt at DSB 

sjældent har fokus på bæredygtighed i deres reklamering, selvom bæredygtighed er vigtigt for dem, 

hvilket blandt andet illustreres i deres 2030 miljømål.  

 

Disse samt de resterende resultater vil blive gennemgået i den næstkommende sektion, som har til 

formål at analysere al primær data i relation til de teorier, som blev præsenteret tidligere.  

14  ANALYSE 

Denne analyse vil først skabe et overblik over togindustrien i Danmark ved brug af en intern analyse 

samt en omverdensanalyse. Dernæst følger en segmenteringsanalyse, som har til opgave at beskrive 

målgruppen. Segmenteringsanalysen afsluttes med en positionering, som leder analysen videre til en 

konkurrentanalyse, som vil belyse forskellene mellem tog kontra fly, som er den primære konkurrent 

til togets udlandsrejser. Herefter vil resultaterne af den primære data, som vi har indsamlet gennem 

vores kvantitative og kvalitative dataindsamling, blive analyseret ved brug af de teorier, som blev 

præsenteret i denne afhandlings teoriafsnit, og som vil danne grobund for afhandlingens diskussion. 

 

14.1  TOGINDUSTRIEN I DANMARK 

Den næstkommende sektion af denne afhandling vil tage udgangspunkt i togindustrien i Danmark. 

Da Danmark har monopollignende tilstande inden for togindustrien, så vil denne sektion både 

omhandle togindustrien som helhed, men også have fokus på DSB som aktør, da de er dominerende 

på markedet. 

 

14.1.1  INTERN ANALYSE  
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Den første del af denne analyse af togindustrien i Danmark er en intern analyse, som ved brug af 

følgende modeller vil skabe et overblik over togindustrien, med udgangspunkt i DSB som aktør. Først 

gives en kort præsentation af DSB, som efterfølges med en analyse af deres strategic capabilities og 

en VRIN analyse. Dernæst gennemgås en SWOT analyse, og slutteligt gennemgås en Marketing Mix 

af DSB.  

 

14.1.1.1  DSB 

Siden Danmark har nærmest monopollignende tilstande inden for togindustrien, så vil dette afsnit 

kort redegøre for aktøren DSB. I Danmark blev den første jernbanestrækning indviet i 1847, nemlig 

strækningen København - Roskilde (DSB, n.d.). DSB som virksomhed blev først dannet næsten 40 

år senere, i 1885 under navnet “De danske statsbaner”, og skiftede senere navn til “Danske 

Statsbaner” i 1948 (DSB, n.d.). I 2003 skete der en vigtig ændring i DSBs historie. I 2003 blev 

Roslagsbanan i Stockholm opkøbt af “Roslagståg AB”, som blandt andet DSB ejer (80%) sammen 

med Svenska Tågkompagniet AB (20%) (DSB, n.d.). DSB vandt derfor, som det første europæiske 

statsbane selskab, en licitation, som ikke befandt sig i deres hjemland (DSB, n.d.). I den forbindelse 

oprettede DSB en division, nemlig “DSB International”, som har, havde ambitioner om at vinde 

yderligere trafik i udlandet (DSB, n.d.).  

 

I henhold til bæredygtighed, så blev DSB i 2009 medlem af FNs “Global Compact”, som forpligter 

DSB til at efterleve “Global Compact’s” 10 principper og udbrede viden omkring dem (DSB, n.d.). 

Selv siger de herom, at deres 5 hovedområder er miljø og klima, leverandører, samfund og etik, 

kunder, og medarbejdere (DSB, n.d.).  

Ydermere, så har DSB opsat fire klimamål, som skal være opnået inden 2030 (Business Insight, 

2020). DSB vil være CO2-neutrale, togets motorer skal have nul partikeludledning, energiforbruget 

skal nedsættes med minimum 50%, og 90% af DSBs affald skal blive genanvendt (Business Insight, 

2020).  

 

Kort sagt, så forsyner DSB hele Danmark med mere end 11.000 daglige afgange, næsten 300 

stationer, og beskæftiger mere end 7.100 medarbejdere (DSB, n.d.). Deres mission lyder således: 

DSB’s formål er at drive jernbanevirksomhed med passagertrafik samt anden virksomhed, som ligger 

i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag (DSB, 2003). 
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Deres vision er følgende: DSB vil være den bedste leverandør af jernbanetrafik og tilknyttede ydelser 

i Europa (DSB, 2003). 

 

14.1.1.2  STAKEHOLDER ANALYSE  

Tages der et blik på DSBs stakeholdere, så er det her relevant at inddrage Stakeholder Salience Model, 

idet det kan give et billede af de stakeholdere, som er vigtigst for DSB, og derfor dem de bør prioritere 

først. Det skal her siges, at alle stakeholdere er vigtige, men at nogen kan være vigtigere (Mitchell et 

al., 1997). Ydermere, så er Stakeholder Salience Model en dynamisk model, idet vigtigheden af en 

given stakeholder kan variere, idet samfundet er dynamisk (Mitchell et al., 1997).  

 

Stakeholder Salience modellen arrangerer en given virksomheds stakeholdere efter følgende tre 

faktorer: power, legitimacy og urgency (Mitchell et al., 1997). Deraf kan man finde frem til otte typer 

af stakeholdere, nemlig Dormant stakeholders (power), Discretionary stakeholders (legitimacy), 

Demanding stakeholders (urgency), Dominant stakeholders (power og legitimacy), Dangerous 

stakeholders (power og urgency), Dependent stakeholders (legitimacy og urgency), Definitive 

stakeholders (power, legitimacy og urgency) og Non-stakeholders (Ingen af de tre faktorer) (Mitchell 

et al., 1997).  

 

Følgende model viser den udfyldte Stakeholder Salience model fra DSB, og resultaterne opsummeres 

i nedenstående afsnit.  
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Den vigtigste stakeholder er staten, da denne er en Definitive stakeholder, idet DSB er statsejet, 

omend DSB gerne vil være selvstændige (Bilag 2). Regeringen er en Dominant stakeholder, men 

grundet at DSB er statsejet (Bilag 2), så er det sværere at kræve omgående handling fra DSB, og 

ydermere gør monopol på markedet, at DSB er en del sværere at straffe for ikke at overholde nyere 

love (Wendelboe, 2017). Medarbejderne er en Dependent stakeholder, idet de har legitime krav og 

kan nedlægge arbejdet, hvis de er utilfredse, men de er nemme at erstatte. NGOerne er en Demanding 

stakeholder, idet der skal reageres hurtigt på disse krav, siden de kan skade imaget men det er svært 

at opnå stor nok magt og legitimitet af kravene hos nok individer, for for alvor at kunne skade DSB 

(Nord advertising, n.d.). Medierne er en Dangerous stakeholder, da de har en stor sendeflade og nemt 

kan skade image, men deres krav er ikke legitime, da forbrugerne generelt ikke har tillid til 

nyhedsmedierne (Indblik, 2020). Kunder og virtuelle stakeholdere er Dormant stakeholders, fordi de 

kan skade DSBs image, hvis de er utilfredse, men ikke er store nok til at kunne tvinge DSB til 

ændringer (Nord advertising, n.d.). Slutteligt, så er leverandører en Non-stakeholder, idet DSB har 

monopol på industrien i Danmark, og det derfor vil være umuligt at finde nye kunder, skulle DSB 

være utilfredse (Bilag 2).  
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14.1.1.3  STRATEGIC CAPABIL IT IES  OG VRIN 

I henhold til redegørelsen for aktøren DSB, så er det også relevant at se på DSBs Strategic 

Capabilities, altså deres strategiske evner langsigtet. Med Strategic Capabilities menes både 

ressourcer og kompetencer.  

 

En af DSBs vigtigste ressourcer er deres status i det danske samfund. De har været i samfundet siden 

1885, og resultaterne i vores survey viser også, at DSB er alment kendt blandt målgruppen. Brand 

genkendelighed er en faktor, som DSB blandt andet har arbejdet med gennem at inkorporere deres 

logo på deres toge samt billetautomater, for at skabe yderligere brand genkendelighed (Brand Factory, 

n.d.). Dette er en Strategic Capability, som opfylder alle VRIN kravene, og derfor er uhyre værdifuld 

for DSB, og en kompetence de skal blive ved med at arbejde med.  

 

DSBs økonomiske styrker er også en kompetence, som er væsentlig at bemærke. Selvom DSB selv 

ytrer, at de i 2030 gerne vil have ophævet deres statsstøtte (Bilag 2), så er de i en position, hvor de er 

økonomisk stærke, idet de er støttet af staten (Bilag 2). Denne kompetence opfylder kravene for VRI, 

men ikke N, idet det er muligt at finde en substitut for den gode økonomi på anden vis.  

 

Slutteligt, så er en vigtig kompetence for DSB deres samarbejder med den svenske tog virksomhed 

samt Deutsche Bahn (Bilag 2). På et marked som togindustrien, hvor markedet er meget fragmenteret, 

så er samarbejder meget værdifulde for de nationale tog virksomheder, da samarbejder muliggøre 

større udlandssalg. I henhold til denne kompetence, så opfylder den kravene for V og N, men ikke I 

og R. Da virksomheder kan søge samarbejder med andre tog virksomheder, så er det forholdsvist 

nemt at skabe samarbejderne, det er bare ikke normen i industrien. 

 

14.1.1.4  SMILK  MODELLEN  

Ovenstående analyse af DSBs strategiske evner leder denne analyse videre til SMILK modellen, som 

bruges til at analysere hvordan en service virksomhed kan udvikle konkurrencemæssige fordele og 

forstærke deres position på markedet (Normann, 2000). 

 

Servicekonceptet 

Servicekonceptet er det første element, og det refererer til den service eller ydelse, som DSB leverer. 

DSBs kerneydelse er at tilbyde offentlig transport til de danske forbrugere (Bilag 2).  
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Målgruppe 

Tages der er blik på målgruppen, så udtaler Niels-Otto, at deres primære målgruppe er de danske 

pendlere samt dem, som ønsker at rejse indenrigs i Danmark, men uden for deres daglige commute 

(Bilag 2).   

 
Image 

I og med at serviceydelser er et immaterielt gode, så er det image, som kan differentiere en 

virksomhed fra deres konkurrenter (Normann, 2000). Image er nemlig kritisk for kunder og 

potentielle kunders image af en given virksomhed  Kunden opfatter ofte en virksomhed ud fra det 

image virksomheden har (Nord advertising, n.d.). Image påvirker i høj grad køb, og det er derfor 

essentielt for DSB at arbejde med deres image. Målgruppen udtaler, at DSB ikke har det bedste image, 

samt at flere fra målgruppen har fået et dårligere image af DSB inden for de seneste fem år (Bilag 4). 

 
Leverancesystemet 

Leverancesystemet refererer til alle de punkter, hvor kunden er i kontakt med virksomheden. Disse 

kaldes også kontaktpunkter mellem kunden og virksomheden (Normann, 2000). Af Frontstage 

elementer, så ses der på stationerne, togene, personalet etc., alle de elementer, som er synlige for 

forbrugeren. Backstage elementerne kan derimod ikke ses af forbrugeren. Det er her vigtigt,  at alle 

touchpoints bidrager til en positiv opfattelse af DSB og deres serviceydelse, men dette virker ikke til 

at være tilfældet, idet målgruppen har et dårligt billede af DSB samt at dette ikke er blevet forbedret 

over tid (Bilag 4). 

 
Kultur og filosofi 

DSB går meget op i ansvarlig drift og samfundsansvar (DSB, 2011). Dette er en del af deres 

ledelsesfilosofi, som deres medarbejderkultur gerne skulle afspejle. Ydermere, så er det også værdier, 

som afspejler målgruppens holdninger til virksomhedsdrift (Bilag 4), hvilket styrker deres image af 

DSB. Niels-Otto udtrykker også, at de har arbejdet meget med bæredygtighed samt at udtrykke det 

gennem deres medarbejderkultur, så bæredygtighed bliver en del af den leverede ydelse (Bilag 2), og 

DSB derved kan bruge det som en konkurrencemæssig fordel.  
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14.1.1.5  MARKETING M IX  

Denne sektion vil præsentere DSBs Marketing Mix, med udgangspunkt i den fastsatte målgruppe. 

Dette betyder, at denne sektion ikke vil gå i dybden med de produkter, som tilbydes til andre 

målgrupper. Der tages udgangspunkt i de fire punkter, som er følgende: produkt, pris, promotion, og 

distribution.  

 

14.1.1.5.1  PRODUKTER  

Denne sektion vil kort gennemgå den type af produkter, som tilbydes til målgruppen.  

 

Til  voksne 28-59 år 

Først og fremmest, så er der pendlerkortet, som kan købes i DSBs app, til dem, som ofte kører den 

samme strækning, det kan eksempelvis være fra hjem til job (DSB, n.d.). Dertil, så findes der også 

rejsekortet, som man kan checke ind med i både busser, S-toge, regionaltoge og metroer (DSB, n.d.). 

Rejsekortet fås i forskellige versioner, alt efter om man ønsker et pendler rejsekort, et normalt 

rejsekort eller et kombikort (DSB, n.d.). Hvis man hverken har et rejsekort eller pendlerkort, så kan 

zone billetten købes med 2-8 zoner til rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn (DSB, n.d.). 

Enkeltbilletten kan købes, hvis man skal rejse mere end ni zoner til eksempelvis Sjælland, Lolland, 

Falster og Møn (DSB, n.d.). Hvis man skal rejse med tog over Storebælt, så kan standard billetten 

købes (DSB, n.d.). En zonebillet til Jylland samt Fyn kan også købes, hvis man skal rejse eksempelvis 

med lokal-eller privatbanen i områderne Midttrafikken, Sydtrafikken eller Nordjylland (DSB, n.d.). 

Hvis man skal til Bornholm, så kan en standard billet købes, som både gælder til toget og færgen til 
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Bornholm (DSB, n.d.). Øresunds billetten kan købes til rejser over Øresund (DSB, n.d.). En DSB 1´ 

voksen billet kan købes, hvis man gerne vil have ekstra komfort på rejsen (DSB, n.d.). Hvis man har 

muligheden for at rejse uden for myldretiden, så kan billigere billetter købes via. DSBs orange 

billetter (DSB, n.d.). 

 
Til unge 12-27 år 

Rejsekortet, zonebilletterne samt enkeltbilletterne, som blev præsenteret i ovenstående afsnit, kan 

bruges og købes af unge på samme måde som voksne, bare til en billigere pris (DSB, n.d.). 

Ungdomskortet er en anden billettype, som denne gruppe af kunder kan tage brug af (DSB, n.d.). 

Ungdomskortet til 16-19 årige, som ikke er studerende, kan med fordel købes, så man kan køre frit 

til fast lav pris inden for det takstområde, som er valgt (DSB, n.d.). Kortet gælder fra 30 til 120 dage. 

Hvis man er studerende og læser på en videregående uddannelse i Danmark, så kan man køre mellem 

hjem og skole samt i sit eget takstområde til en fast lav pris (DSB, n.d.). Det samme kort kan købes, 

hvis man læser en ungdomsuddannelse, som er SU-berettiget, og de samme rejsebetingelser gælder 

for dette kort, som det førnævnte ungdomskort (DSB, n.d.). Derudover, så kan unge spare 25% på 

rejser via en ungdomsbillet (DSB, n.d.). Hvis man gerne vil sikre sig en plads og rejse billigt, så kan 

man købe en DSB ung klapsæde plads, hvis man kan rejse uden for myldretiden (DSB, n.d.). Der er 

i det hele taget penge at spare for alle målgrupper, hvis man kan rejse uden for myldretiden ved køb 

af DSB orange billetten (DSB, n.d.). 

 

Rejser til udlandet 

I henhold til udlandsrejser, så kan man fra DSBs hjemmeside købe billetter samt orange billetter til 

udlandet (DSB, n.d.). DSB giver mulighed for at købe billetter til 33 lande (DSB, n.d.). Dog er 

størstedelen af disse rejsemuligheder gennem Interrail billetten, idet markedet er meget fragmenteret, 

og DSB har derfor kun billetsamarbejde med følgende 11 lande: Tyskland, Frankrig, Tjekkiet, 

Belgien, Luxembourg, Schweiz, Østrig, England, Holland, Italien, Sverige og Norge (DSB, n.d.). 

Interrail billetter gør sig gældende til rejsen inden for følgende lande: Finland, Irland, Nordirland, 

Grækenland, Ungarn, Portugal, Estland, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Litauen, Tjekkiet, Polen, 

Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet, Nord Makedonien, Letland og Serbien (DSB, n.d.). 
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DSB samarbejder kun overfladisk med nogle Europæiske tog-virksomheder, primært på salget af 

billetter (Bilag 2). Deres samarbejde med Deutsche Bahn er det eneste samarbejde, som opererer på 

mere end blot billetsalget, og illustreres blandt andet ved DSBs arbejde i at elektrificere tognettet på 

ruten mellem Berlin og København (Bilag 2).  

 

14.1.1.5.2  PRIS  

Denne sektion vil gå i dybden med priserne, som målgruppen skal betale for ovenstående produkter.  

 

Zonebilletter 

For de kortere ture, som er mellem to-otte zoner, så koster den billigste billet, som er en to zoners 

billet, for en voksen, 24 kroner (DSB, n.d.). Den dyreste billet er på otte zoner, og den koster 84 

kroner for en voksen (DSB, n.d.). De længere ture kan ligge mellem ni – tredive zoner (DSB, n.d.). 

Ni zoners billetten til voksne koster 92 kroner, hvorimod en tredive zoners billet koster 300 kroner 

(DSB, n.d.). 

 

Rejsekort 

Rejsekortet er et elektronisk billetsystem samt trådløst smartcard til brug i busser, toge og metroen, 

som man betaler elektronisk med hver gang man checker ind og ud ved en stander,  en station, i 

metroen eller i bussen (DSB, n.d.). Hvis man har et rejsekort, så bliver det billigere at rejse med tog, 

specielt hvis man rejser uden for myldretiden (DSB, n.d.). Med et rejsekort koster en kort tur på to 

zoner 16 kroner, hvorimod otte zoner koster 49 kroner (DSB, n.d.). En længere tur med rejsekort 

koster 139 kroner for ni zoner og 156 kroner for tredive zoner, altså omkring det halve af hvad samme 

strækning koster med zonebilletten (DSB, n.d.). På hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 og på 

lørdage, søndage og helligdage, så kan man spare yderligere 20%, når man kører på rejsekortet (DSB, 

n.d.). 

 

Pendlerkort 

Hvis man rejser meget, så er pendlerkortet mere hensigtsmæssigt, idet det fungerer ligesom 

rejsekortet, men er billigere, alt efter hvor meget man kører månedligt (DSB, n.d.). To zoner i 30 
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dage koster 420 kroner og otte zoner koster 1330 kroner for 30 dage (DSB, n.d.). Lange rejser 

koster 3600 kroner for ni zoner og 3990 kroner for 30 zoner i 30 dage (DSB, n.d.). 

 
Orange billetter 

Orange billetten er en billet og en pladsbillet samlet (DSB, n.d.). En orange billet bliver billigere, jo 

mere fleksibel man er, og den koster fra 39 kroner og op (DSB, n.d.). 

 

Interrail 

Interrail billetten, også kaldet et interrail Global Pass, svinger i pris alt efter periode samt hvilken 

klasse man ønsker at rejse på (DSB, n.d.). Den billigste interrail billet for en voksen koster 1870 

kroner, og den gælder for fire dage på anden klasse over en periode på en måned (DSB, n.d.). Den 

dyreste billet for en voksen på første klasse i samme periode og dage koster 2493 kroner (DSB, 

n.d.).  

 

Udlandsrejsen  

Som sagt, så sælger DSB også billetter til udlandsrejser til 11 destinationer i Europa (DSB, n.d.). 

Med undtagelse af samarbejdet mellem DSB og Deutsche Bahn, så er de resterende ti samarbejder 

udelukkende billetsamarbejder (Bilag 2).  

 

14.1.1.5.3  PROMOTION  

Denne sektion vil uddybe de seneste promoverende tiltag, som DSB har præsenteret. Niels-Otto 

udtaler herom, at deres promoverende tiltag primært tiltænkes deres primære målgruppe, som de 

mener er pendlergruppen, som pendler til og fra arbejde i hverdagene (Bilag 2). Disse tiltag skal netop 

påvirke denne gruppe til at tage mere togtransport uden for den daglige commute (Bilag 2).  

 
Rejsepasset  

DSBs tiltag Rejsepasset blev sat til salg tirsdag den 23. juni, for at få gang i deres billetsalg under 

sommerferien (DSB, 2020). Rejsepasset kostede 299 kroner, og det gav adgang til at rejse med 

offentlig transport i hele Danmark i otte dage (DSB, 2020). DSB satte 50.000 rejsepas til salg fredag 

den 26. juni, og samme dag blev alle 50.000 rejsepas udsolgt (DSB, 2020). Rejsepasset var gældende 

fra lørdag den 27. juni til og med søndag den 9. august (DSB, 2020). Som voksen kunne man tage to 
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børn under tolv år gratis med på rejsen (DSB, 2020). Niels-Otto udtalte om rejsepasset, at det var 

statsfinansieret og en del af regeringens sommerpakke, for at sætte gang i økonomien (Bilag 2).  

 

Et andet promoverende tiltag, som DSB har implementeret, var at sætte en million Orange billetter 

til salg tirsdag den 23. juni til søndag den 9. august, som kostede 99 kroner (Transport og 

Boligministeriet). 

For at promovere dette tiltag, så havde de lavet en reklamefilm, som kan ses på youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=JEwv17CONpQ). Niels-Otto udtaler også, at udover 

Rejsepasset, så har deres fokus i henhold til promovering ligget på Orange billetterne og Orange Fri 

(Bilag 2).  

 

14.1.1.5.4  D ISTRIBUTION  

Ved distribution tænkes der på alle de steder, hvor kunden møder DSB samt deres markedsføring. I 

henhold til de salgsannoncer, som har været fokuseret på rejsen til Nordtyskland, så udtaler Niels-

Otto, at de har brugt bannerannoncer og aviser (Bilag 2).  

Tænkes der specifikt på CRM i henhold til touchpoints på kunderejsen, så møder kunden DSB 

igennem forskellige touchpoints, blandt andet gennem DSBs app, hvor billetter kan købes, på diverse 

stationer, hvor både bannerannoncer og logoer ses, og hvor der er mulighed for at købe billetter i 

diverse automater og 7/11 forretninger (DSB, n.d.). Der findes i dag kun to stationer, hvor man kan 

betjenes personligt ved salg af billetter, og det er på Haslev station og Københavns Lufthavn (DSB, 

n.d.).  

 

14.1.2  OMVERDENSANALYSE  

Denne sektion af afhandlingen vil gennemgå omverden for togindustrien. Først analyseres omverden 

ved brug af en PESTLE analyse, og dernæst undersøges konkurrencesituationen ved brug af en 

Porter’s five forces analyse.  
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14.1.2.1  PESTLE 

En PESTLE analyse er en omverdensanalyse, som her bruges til at analysere tog industriens 

omverden samt hvilke konsekvenser disse kan have for virksomhederne. De følgende analysepunkter 

gennemgås: Politiske-, økonomiske-, sociale-, teknologiske-, juridiske-, og miljømæssige forhold.  

 
Politiske forhold 

DSBs PR og kommunikationsansvarlige Niels-Otto var inde på, at togindustrien på verdensplan er 

meget fragmenteret (Bilag 2). Med det menes, at tog virksomhederne på verdensplan ikke 

samarbejder, og derfor ikke kan tilbyde komplette løsninger på udenlandsrejser, kun på dele af 

udlandsrejsen (Bilag 2). Dette har en praktisk og en økonomisk konsekvens for forbrugeren, da denne 

skal købe flere forskellige togbilletter samt at prisen er højere (Bilag 2).  

 

Økonomiske forhold 

Under økonomiske forhold diskuteres den danske økonomi. Her ses på blandt andet arbejdsløsheden, 

som grundet Corona-krisen er forholdsvist højt i Danmark (DR, 2020). Den 31/07/2020 var der 

180.440 ledige i Danmark, hvilket er en stigning på næsten 50.000 siden d. 13/03/2020. (DR, 2020)  

Dansk økonomi er inde i en lavkonjunktur, som påvirker det danske forbrug, og det danske forbrug 

er da også faldet væsentligt sammenlignet med 2019 (KL, 2020). Dette er dog ikke noget, som direkte 

påvirker tog industrien, da transport er et mere nødvendigt gode, sammenlignet med mange andre 

goder.   

 

Sociale / kulturelle forhold 

Det vigtigste sociale forhold er Corona krisen, som har haft meget store konsekvenser for Danmark 

samt globalt. Konsekvenserne af Corona krisen ses tydeligt i omsætningen for marts måned, som faldt 

med hele 83% i den sidste uge af marts (DSB, 2020). Hvilket også kan ses i vores survey besvarelse 

hvor 23,05% svarer, at det er over et halvt år siden de sidst kørte med toget. Man kan dermed antage, 

at en stor del af de 23,05% ikke har taget toget på grund af Corona. Enten har de skulle arbejde 

hjemmefra men kan også tolkes som at folk har været bange for at tage toget og andet offentlig 

transport på grund af smittefare (Bilag 4). DSB nærmer sig dog mere normale antal af passagerer, da 

de fleste danskere er vendt tilbage til arbejdet og skolerne, og derfor har behov for den kollektive 

trafik. (Bilag 4) 
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Teknologiske forhold 

Af teknologiske forhold, så er Niels-Otto inde på elektriske toge og DSBs store arbejde med at 

elektrificere det danske tognet (Bilag 2). Senest arbejder de på at elektrificere togbanerne mellem 

København og Hamburg (Bilag 2).  

 

Juridiske forhold 

En af de væsentligste juridiske forhold, som tog industrien skal forholde sig til, er antallet af 

passagerer i deres toge i henhold til Corona krisen. Grundet Corona krisen, så må nogle toge ikke 

være for fyldte, og derfor mister DSB omsætning (DSB, 2020).  

 

Miljømæssige forhold 

Niels-Otto nævner selv, at der er en diskurs i Danmark om, at toge er mere miljøvenlige end fly og 

biler idet han udtaler “...At toget jo er en måde at transportere sig mere klima og energirigtig på…” 

(Bilag 2). Selvom diskursen er til tog industriens fordel, så er der blevet stillet krav til tog industriens 

miljømæssige arbejde og Flemming Nielsen som er DSBs administrerende direktør udtaler også “I 

DSB har vi sat ambitiøse mål for klimaet og miljøet. Toget er det klimavenlige valg, og jo flere vi kan 

få til at vælge toget frem for bilen, jo større aftryk kan vi sætte på klimaregnskabet.” (DSB 2020). 

Blandt andet er der fokus på carbon neutralitet, men danskerne virker mest interesseret i DSBs mål 

om nul partikeludledning fra togenes motorer, som er et mål, som kun kan lade sig gøre, hvis DSB 

får indført el-toge, som de allerede arbejder på (Bilag 2, DSB, 2018).   

 

14.1.2.2  PORTER’S FIVE FORCES  

Den næstkommende sektion vil gennemgå en Porter’s five forces analyse af togindustrien, for at 

kortlægge konkurrencesituationen.  

 

Konkurrencesituationen 

Konkurrencesituationen på det danske marked er næsten ikke-eksisterende, idet DSB har næsten 

monopol på industrien (Wendelboe, 2017).  
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Køberes forhandlingsevne 

På det danske marked er købernes forhandlingsevne meget lav, da DSB har stort set monopol på 

industrien, og køberne kan derfor ikke bare gå til en anden leverandør, hvis de er utilfredse med 

servicen leveret af DSB (Wendelboe, 2017). Dette betyder blandt andet, at passagerantallet er højt, 

samtidig med at DSBs kunder ikke har det bedste image af DSB (Bilag 2, Bilag 4).  

 

Leverandørers forhandlingsevne 

Sammenligneligt, så er leverandørens forhandlingsevne også lav, da produkterne de leverer til 

togindustrien er meget specialiserede samt at kunderne selv internationalt er meget få (Bilag 2). 

Leverandøren har derfor højst sandsynligt ikke råd til at miste DSB som kunde.  

 

Nye udbydere 

Det er højst usandsynligt, at der kommer nye udbydere til. Branchen er utrolig svær at komme ind i, 

da de økonomiske adgangskrav er meget høje samt at konkurrenten er så stor, at det vil være svært at 

gøre sig bemærket og tage kunder fra DSB (Bilag 2).  

 

Substituerende produkter 

Substituerende produkter er interessant, fordi der er flere forskellige produkter, som kan erstatte toget. 

Her tænkes både på biler, fly samt busser, og mulighederne vokser (Bilag 2). Muligheden samkørsel 

er kommet til, hvor man kan betale sig til et lift, og derved spare en del sammenlignet med togbilletten 

(GoMore, n.d.).   

 

Overordnet set, så giver dette derfor en meget lav score, som betyder, at industrien er meget attraktiv.  

 

14.1.3  SWOT 

Denne SWOT analyse vil tage udgangspunkt i DSB, da de har monopol på tog industrien i Danmark 

(Wendelboe, 2017). Som tidligere nævnt, så består SWOT analysen af styrker, svagheder, 

muligheder, og trusler.  
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Styrker  Svagheder 

• Økonomisk styrke 

• Monopol 

• Samarbejde med Deutsche Bahn 

• Dårligt image 

• Har ofte aflysninger og forsinkelser 
 

Muligheder Trusler 

• Elektrificering af tognettet 

• Togkørsel til udlandet 

• Corona krisen 

 

Styrker 

DSB har økonomisk styrke, da de er statsejet og er statsfinansieret (Bilag 2), så de risikerer ikke at 

gå konkurs, selvom de ikke har haft så mange passagerer under Corona krisen (DSB, 2020). 

De er det eneste tog firma i Danmark, så de har dermed monopol og har ingen direkte konkurrenter 

(Kilde). Deres sekundære konkurrenter er folk med egen bil, delebiler, el biler, taxaer, busser, cykler, 

el hjul, scootere samt andre transportmidler (Bilag 2). De fleste passagerer der tager toget til udlandet, 

tager til Tyskland (Bilag 2) og heraf er det en stor fordel for DSB, at de har et godt samarbejde med 

Deutsche Bahn, så det er nemt og bekvemt for passagerer fra Danmark at rejse med tog til Tyskland 

(Bilag 2). 

 
Svagheder 

DSB har et støvet og til tider dårligt image (Bilag 4), der ofte hænger sammen med mange forsinkelser 

og aflysninger eller sporarbejde, som er til stor irritation for passagerne (YouGov, 2020).  

 
Muligheder 

DSB kan med stor fordel indføre elektrificering af tognettet, da det er energibesparende og eftersom 

der er meget fokus på klimaforandringer og grøn energi (Bilag 2). En anden mulighed er også den 

bæredygtige forbruger som for eksempel Millennials som er meget klimabevidste som er åbne for at 

tage toget til udlandet i stedet for at flyve hvis prisen og komforten er rigtig (Bilag 4). 
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Trusler 

En trussel for DSB, som har været svært at overse, er det nedgående passagerantal der har været i 

løbet af Corona krisen (DSB, 2020). Corona krisen har været en stor trussel for DSB, idet de har 

mistet meget omsætning i de første to kvartaler af 2020 (DSB, 2020).  

14.2  SEGMENTERINGSANALYSE 

Den næstkommende analyse vil segmentere målgruppen ud fra de faktorer, som anses som værende 

mest vigtige i henhold til at påvirke målgruppen til at tage toget på udlandsrejser til Europæiske 

destinationer.   

                                    

 

Geografi Demografi Adfærd Psykografi 

Danmark Alder: 18-40 

årige 

Brugssituationen, 

kommer an på 

beliggenhed 

Livsstil 

Større urbane byer – adgang 

til offentlig transport 

Køn: Både 

mænd og 

kvinder 

Pendler adfærd Personlighed 

 

Hovedstadsområdet 

Civilstatus - 

Alle 

Når man gerne vil fra A 

til B 

Social klasse, 

uddannelse, 

information  

      Holdninger 

      Minerva: Det 

grønne segment 
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14.2.1  SEGMENTERING  

De ovenstående segmenteringskriterier, nemlig geografi, demografi, adfærd og psykografi, bruges til 

at identificere og vurdere forbrugergruppen Millennials i henhold til DSB, og opdeles herefter i 

mindre grupper, for bedst muligt at kunne tilpasse kommunikationen.  

Først og fremmest ses der på psykografiske faktorer, hvor det heraf er relevant, at 25% af Danmarks 

befolkning tilhører det grønne segment, herunder Minervas grønne segment (Journalisten, 2018).  

 

Dernæst, så er det relevant at se på geografien af Millennials, idet Millennials fra Hovedstadsområdet 

bruger mere offentlig transport (Bilag 2, Bilag 4), og derfor er mere tilbøjelige til at indoptage den 

ønskede adfærd end Millennials fra andre geografiske områder i Danmark. Ved brug af Danmarks 

Statistik, så er det blevet beregnet, at der findes omkring 600.000 Millennials i region Hovedstaden 

inden for aldersgrupper 18-40 (DST, 2020) Hovedstadsområdet er det område, hvor der bor flest 

individer fra målgruppen. For at få et repræsentativt billede af målgruppen, så kom 47,13% af 

besvarelser fra surveyen fra målgruppen beliggende i Hovedstadsområdet (Bilag 4). Hertil kan det så 

siges, at som minimum 150.000 af denne målgruppe tilhører Minervas grønne segment, idet 25% af 

befolkningen netop tilhører dette segment. Dette tal kan sagtens være højere, idet målgruppen 

beskrives som værende den nuværende mest bæredygtigt orienterede generation (Fødevare Fokus, 

2018).  

 

Hvis der igen ses på geografi, så er det relevant at se på den del af målgruppen, som nemt har adgang 

til DSBs togforbindelser, idet denne målgruppe er mere tilbøjelige til at tage offentlig transport end 

andre Millennials (Bilag 2). Det er som oftest nemmere at få fat på togforbindelser, hvis man bor i en 

større urban by (Bilag 2). Derfor koncentreres målgruppen for denne afhandling sig primært i 

Hovedstadsområdet, men også andre større, urbane byer i Danmark. Ses der derimod på demografien, 

så ses der på begge køn, idet bæredygtighed er vigtigt for begge køn, og med hensyn til civilstatus, 

så er bæredygtighed også vigtigt, uanset hvilken civilstatus man har. 

 

Vendes blikket mod adfærd, så er den vigtigste faktor tilgængeligheden og nemheden i at bruge den 

offentlige transport (Bilag 2, Bilag 4). De forbrugere, som i forvejen bruger DSB til den daglige 

pendling, har en langt større sandsynlighed for at bruge DSB uden for deres daglige ture, idet vanen 

allerede er blevet etableret (Bilag 2).  
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Kigges der på faktoren psykografi, så analyseres der her livsstil. Her er det relevant at se på, at mange 

københavnere ikke ejer en bil samt at en del unge københavnere heller ikke har kørekort (Bilag 2), 

og derfor er det her nemmere at påvirke til adfærden at tage toget, idet et alternativ ikke er muligt. 

Niels-Otto nævner også cyklen, at den i Hovedstadsområdet er en konkurrent til toget som daglige 

transportmiddel til og fra arbejde, men at mange forbrugere også vælger at kombinere de to 

transportmidler (Bilag 2).  

 

En anden psykografisk faktor, som er relevant for denne afhandling, er social klasse. I henhold til 

denne afhandling, så vil DSB gerne tiltrække forbrugere fra middel og højere social klasse, idet disse 

er veluddannede og velinformerede, og derfor i højere grad går ind for bæredygtighed og stræber efter 

at tage et bæredygtig valg. Dette er essentielt, idet valget om tage toget kontra flyet på rejser til 

Europæiske destinationer både har fordele og ulemper (Bilag 4). I henhold til dette, så er det også 

relevant at se på faktoren holdninger, idet det er essentielt at målgruppen går op i bæredygtighed, som 

det også ses i den primære data (Bilag 4). Ovenstående beskriver netop Minervas grønne segment, 

som går op i solidaritet, er fællesskab-orienteret, miljøbevidste, går op i dyrevelfærd samt økologi og 

er kulturelt orienterede (Marketing teorier, n.d.). Ydermere, så udgør dette segment cirka 25% af 

befolkningen, som består af flere kvinder end mænd, hvilket også er synligt i 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor flere kvinder end mænd er bæredygtigt interesserede.  

 

Efter at have vurderet målgruppen på baggrund af ovenstående segmenteringsvariabler og den 

primære data, så er målgruppen blevet inddelt i tre mindre segmenter, i overensstemmelse med Niels-

Ottos udtalelser om, at livsstadie er en vigtig faktor for brugen af offentlig transport (Bilag 2).  

 

  Segment 1 Segment 2 Segment 3 

Alder 18-25 år 26-35 år 35-40 år 

Livsstadie Studerende Nyuddannede Familie med børn 

 

Det første segment kaldes studerende, idet denne aldersgruppe som oftest studerer. 62,57% af de 

adspurgte mellem 18-25 er netop studerende. Denne gruppe har som oftest ikke særlig mange penge, 

og denne gruppe bruger primært DSB til deres daglige pendling til skole og eventuelt deltidsarbejde 
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(Bilag 4). Det kan derfor antages, at denne gruppe er tilbøjelig til at bruge Orange billetter, når de 

skal rejse længere, både indenrigs og udenrigs. 

 

Det andet segment beskrives som værende nyuddannede, og de arbejder som oftest på fuldtid, hvor 

63,51% af de adspurgte mellem 26-35 arbejder fuldtid. Disse bruger primært DSB til den daglige 

pendling til arbejde, men de er ikke lige så prissensitive, som det yngre segment (Bilag 4). De er 

derimod lidt mere fokuserede på rejsetiden (Bilag 4). Det tredje segment kendetegnes som familierne, 

hvor 54,21% er gift eller samboende med børn (Bilag 4). 66,44% af denne målgruppe er 

fuldtidsansatte (Bilag 4). Disse er mindre prissensitive sammenlignet med de to andre segmenter, men 

den målgruppe, som er mest fokuseret på transporttiden (Bilag 4).  

 

I henhold til denne afhandling, hvor formålet er at markedsføre den bæredygtige udlandsrejse, så er 

det relevant at inddrage alle tre segmenter, idet alle tre segmenter af Millennials målgruppen ser 

bæredygtighed som værende essentielt. Forskellen ligger i deres prioritering af pris og transporttid, 

som også er vigtige punkter for alle tre segmenter, men af forskellig prioritering (Bilag 4). Den 

primære faktor, som er essentiel for alle tre segmenter, er at de er del af Minervas Grønne Segmen . 

Ikke alle medlemmer af de tre segmenter er en del af dette, men for at kunne tiltrække målgruppen til 

at tage den bæredygtige rejseform fremfor den mindre bæredygtige, så skal målgruppen være 

interesseret i bæredygtighed, hvilket det Grønne Segment netop er (Marketing teorier, n.d.).   

 

14.2.2POSITIONERINGSKORT  

Der er blevet foretaget en sammenligning af de tidsmæssige og prismæssige forskelle mellem at flyve 

til Berlin versus tage toget til Berlin, samt hvilke fordele og ulemper, der er forbundet til henholdsvis 

en togrejse versus en flyrejse. Der er derfor blevet undersøgt hvad en afgang med SAS koster fra 

Københavns lufthavn til Berlin onsdag den 2. september versus hvad en afgang med DSB koster på 

samme dato. En togrejse med DSB fra Københavns Hovedbanegård til Berlin ligger til 836 kr og 

tager ca. 7 timer og 7 min (DSB, n.d.). Mens en flyrejse med SAS tager ca. 55 min. og koster 2.809 

kr (SAS, n.d.). Der er i dette tilfælde blevet konkluderet, at det er meget billigere at tage toget i stedet 

for at flyve, som er næsten 3,5 gange billigere. Ulempen ved at tage toget er dog, at det tager længere 

tid ca. 6 timer og 12 minutter mere end at flyve. Bagsiden ved at flyve er til gengæld transport og 

tidsomkostninger til og fra lufthavnen. Der skal dog tages hensyn til, at der kan forekomme store 
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prismæssige udsving, især på grund af Corona, så ovenstående eksempel med at en togrejse med DSB 

fra Hovedbanegården til Berlin er langt billigere end en flyrejse med SAS fra samme lokation til den 

samme destination, ikke altid vil være gældende. 

 

 
(DSB, n.d., SAS, n.d.) 

 

I henhold til denne sammenligning af DSB og SAS, opbygget på baggrund af de to parametre, som 

er vigtigst for målgruppen, når denne skal bestille rejse til udlandet (Bilag 4), så er det relevant at 

gennemføre en konkurrentanalyse af SAS, idet SAS er den konkurrent, som er mest sammenlignelig 

eftersom de er et Skandinavisk flyselskab og dermed opererer på primært samme præmisser (SAS, 

n.d.) 
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14.3  KONKURRENT ANALYSE 

Den næstkommende sektion vil gennemføre en SWOT analyse, som kortlægger konkurrenten SASs 

styrker, svagheder, muligheder og trusler, for at kunne sammenligne denne med DSB.  

 

Styrker Svagheder 

● Dansk og svensk statsejet 

● Højeste punktlighed i Europa 

● Finansiel ustabilitet 

● Brandidentitet svækket 

Muligheder Trusler 

● Starte et nyt selskab med kortere ruter  ● Corona 

● Norwegian har billigere fly samt 

oliepriser 

(DR, 2020, Final Call, 2018, Berlingske, 2020, Final Call, 2020, Berlingske, 2019). 

 

Styrker 

SAS er 30% statsejet af den danske og svenske stat, så finansielt står de ret stærkt, da de er statsejet. 

Det betyder dog også, at der findes ret meget bureaukrati, da der både er indblanding fra den Danske 

samt den Svenske stat (DR, 2020). 

SAS har den højeste punktlighed i Europa (Final Call, 2018). Definitionen på en rettidig flyvning er, 

når flyet ankommer max. 14 minutter efter planlagt ankomst (Final Call, 2018). 

 

Svagheder 

Finansiel ustabilitet er en svaghed, fordi SAS ikke havde klaret sig økonomisk, hvis virksomheden 

ikke havde været statsejet (DR, 2020). De har også fået en hjælpepakke på to milliarder kroner af den 

danske stat (DR, 2020). 

SASs brandidentitet er blevet ramt efter en omstridt reklamefilm om hvad der er Skandinavisk 

(Berlingske, 2020). Der var meget debat efter reklamefilmen, da mange ikke var enige med SAS om 

hvad der var Skandinavisk samt hvordan de illustrerede dette i reklamefilmen (Berlingske, 2020). 
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Der var endda en bombetrussel mod reklamebureauet, som havde produceret kampagnen (Berlingske, 

2020). 

 

Muligheder 

SAS vil gerne starte nyt flyselskab, der skal tage sig af de kortere ruter i Europa (Final Call, 2020). 

Virksomhedens største konkurrent er Norwegian, og for at konkurrere med virksomheden, så vil SAS 

gerne hamle op med deres priser, blandt andet ved at etablere kortere ruter inden for Europa (Final 

Call, 2020).  

 

Trusler 

På grund af Corona, så fik SAS halveret deres markedsværdi på 40% på blot en måned (DR, 2020). 

Dette kan også ses ved data fra surveyen, da 73,86% af de adspurgte fra målgruppen besvarede, at de 

ikke havde fløjet inden for de seneste 6 måneder (Bilag 4), sandsynligvis på grund af Corona.  

SAS er derfor meget sårbare i øjeblikket, da mange ændringer kan forekomme på kort tid (DR, 2020). 

Ydermere, så har konkurrenten Norwegian billigere flyafgange og lavere oliepriser, som ihvertfald 

var gældende før Corona krisen (Berlingske, 2019). Nu er Norwegian også i konkursrisiko, ligesom 

mange andre flyselskaber (DR, 2020). 

 

Opsummering 

SWOT analysen viser, at SAS er stærke finansielt, men der er meget indblanding i deres virke, da 

den danske og svenske stat er indblandet (DR, 2020). SAS har et godt rygte, når det kommer til 

punktlighed (Final Call, 2018), men deres image bærer stadig præg af deres mislykkede 

reklamekampagne om Skandinavien (Berlingske, 2020). Når Corona krisen er overstået, så vil det 

være en god mulighed for SAS at oprette et nyt selskab, der prismæssigt kan konkurrere med 

Norwegian på de korte strækninger i Europa (Final Call, 2020). Corona krisen er en meget alvorlig 

trussel for SAS, især fordi ingen ved hvor lang tid den kommer til at vare, og eftervirkningerne er 

ekstremt uforudsigelige (DR, 2020). Den største styrke er  i øjeblikket, at SAS er statsejet (DR, 2020), 

da det betyder, at mange af deres konkurrenter går konkurs inden SAS drejer nøglen om, idet 

konkurrenterne ikke er statsejet.  
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14.4  ANALYSE AF DEN PRIMÆRE DATA 

Denne sektion vil tage udgangspunkt i de resultater, som blev genereret gennem den kvantitative 

undersøgelse. Disse resultater sammenføres med de teorier, som blev præsenteret tidligere, for at gøre 

rede for Millennials holdninger til udlandsrejser med toget. Analysen er inddelt i forskellige sektioner, 

som vil analysere adfærdsændringer, CSR og bæredygtighed, udlandsrejser til Tyskland, og slutteligt 

kommunikationen.  

 

14.4.1  M ILLENNIALS REJSEVANER  

Først og fremmest, så er det relevant at se på hvor ofte målgruppen rejser med fly.  

 

 
 

Ovenstående graf viser hvor ofte målgruppen fløj i 2019 (Bilag 4). Overraskende, så fløj mere end 

25% af den adspurgte målgruppe ikke i 2019 (Bilag 4), selvom denne målgruppe oftest beskrives som 

værende en af de mest berejste. Selvom denne målgruppe udtaler, at de sagtens kunne forestille sig 

at tage toget til destinationer i Europa fremfor flyet, så forventer flere fra målgruppen at flyve mere i 

2021, end hvad de reelt gjorde i 2019 (Bilag 4). Kun 22% forventer ikke at flyve i 2021 over for de 

27% fra 2019 (Bilag 4).  

 

Kigges der på målgruppens rejsevaner med toget, så rejser omkring 25% af målgruppen med toget på 

ugentlig basis, og omkring 45% af målgruppen har rejst med toget inden for den seneste måned (Bilag 

4). Interessant er, at 23% af målgruppen ikke har taget toget inden for de seneste seks måneder (Bilag 
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4), hvilket sagtens kunne skyldes Corona krisen, som for alvor brød ud i Danmark i marts måned, 

altså for seks måneder siden. 9,3% udtaler, at de ikke tager toget (Bilag 4), og dette kan muligvis også 

skyldes Corona krisen.  

 

Hvis der derimod ses på målgruppens rejsevaner med tog til udlandet, så har 28% af målgruppen taget 

toget til udlandet (Bilag 4), altså en forholdsvis stor gruppe af de adspurgte, men lysten til at tage 

toget fremfor flyet findes også hos mange af dem, som endnu ikke har taget toget til udlandet, som 

det ses, når spørgsmålet vendes til, om målgruppen kunne finde på at tage toget fremfor flyet. Her vil 

hele 75% af målgruppen gerne gøre tage toget (Bilag 4).  

 

Af dem, som ikke kunne finde på at taget toget fremfor flyet til rejsedestinationer i Europa, så er den 

vigtigste faktor klart transporttiden, som mere end halvdelen af de adspurgte siger (Bilag 4).  

Hvis der tages et blik på målgruppens rejsevaner med fly, så har næsten 74% af målgruppen ikke 

fløjet inden for de seneste seks måneder (Bilag 4), hvilket klart skyldes Corona krisen. Kun omkring 

20% af målgruppen har fløjet inden for de seneste seks måneder, og kun 6% inden for den seneste 

måned (Bilag 4).  

Når der tales flyrejser, så flyver 66% af målgruppen oftest inden for Europa, 9% oftest uden for 

Europa, hvorimod 15,5% flyver nogenlunde ligeligt mellem begge (Bilag 4).  

 

Tages der et blik på arbejdsrejser, så flyver størstedelen ikke i forbindelse med deres arbejde (Bilag 

4). Kun 18,7% har fløjet i forbindelse med arbejde (Bilag 4). Af den målgruppe, så kunne lige knap 

halvdelen, altså 46% af de adspurgte, godt finde på at tage toget fremfor flyet på arbejdsrejser, og 

41% kunne ikke finde på dette (Bilag 4).  

 

14.4.2  ADFÆRDSÆNDRINGER OG M ILLENNIALS  

 

Denne sektion af denne afhandling gennemgår de adfærdsmodeller, som er relevante for denne 

afhandling samt analyserer målgruppen ved brug af samme modeller. Der tages udgangspunkt i den 

indsamlede primære data, for at kunne argumentere for hvordan målgruppen bedst muligt kan 

påvirkes til at ændre adfærd i en mere bæredygtig retning.  
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Kunderejsen  

Når nu 75% af den adspurgte målgruppe overvejer at tage toget fremfor flyet på en rejse til Europa 

(Bilag 4), så er det relevant at kigge på den kunderejse, som tilbydes dem fra DSB. Som tidligere 

nævnt, så består kunderejsen, ifølge Kotler et al. (2012), af fem stadier. Den hedder “Five-stage model 

of the consumer buying process”, og indeholder de følgende fem steps: “problem recognition”, 

“information search”, “evaluation of alternatives”, “purchase decision”, og “post-purchase 

behaviour”. Det er vigtigt, at DSB er opmærksomme på disse stadier, og kan guide og informere 

målgruppen, således at de står i et positivt lys samt står som det oplagte valg blandt de substituerende 

produkter, som konkurrerer med toget. I henhold til det første step, så bør DSB være strategiske med 

deres kommunikation, for at informere om deres togrejser indlands og udlands, som de netop har gjort 

i stor stil i år 2020 med deres rejsepas, som blev revet ned af hylderne, som Niels-Otto selv udtalte 

(Bilag 2).   

 

Det er vigtigt, at DSB er til stede ved stadierne to og tre, da netop disse stadier er vigtige for at valget 

skal falde på toget kontra andre substituerende rejseprodukter, såsom flyet, bilen eller bussen. Mere 

end to tredjedele af de adspurgte i surveyen svarede ved spørgsmålet “Hvor impulsiv eller gennem 

overvejet er din bestilling af rejsen?”, at den er gennem overvejet eller meget gennem overvejet (Bilag 

4), hvilket er en klar indikator af at målgruppen gerne vil indsamle meget information, før de tager 

en beslutning. I henhold til adfærdsteori, så betyder en gennem overvejet beslutning også, at 

målgruppen søger meget information, før de tager en endelig beslutning, og at en vedvarende 

adfærdsændring er mere sandsynlig, hvis man gennem troværdige og robuste argumenter overbevises 

til en specifik handling, kontra at blive overbevist ved affektive associationer knyttet til perifere 

signaler, som en impulsiv beslutning karakteriseres af.  

DSB bør derfor komme med mere information omkring deres tilbud af udlandsrejser, da flere 

argumenter vil have en mere positiv indflydelse på et muligt køb, specielt hvis målgruppen er i stadie 

3, hvor de ser på alternativer, samtidig med at de har lysten til at rejse med toget fremfor flyet, hvilket 

er tilfældet (Bilag 4). 

 

Touchpoints i løbet af kunderejsen 

Touchpoint i løbet af kunderejsen refererer til alle de tidspunkter og steder, hvor kunder møder 

brandet. Opretholdelse af touchpoints samt at lade disse touchpoints fremstå positivt for målgruppen 

er helt essentielt for virksomheden, da det er vigtigt for opretholdelse samt forbedring af image og 
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CRM. Her tænkes der på stationer, togets ydre, skinnerne, men også reklamer, møde med personalet, 

samt logoer. Niels-Otto pointerer, at de aktivt forsøger at ramme så mange kontaktflader så muligt, 

for at øge salg og skabe opmærksomhed omkring deres brand, blandt andet gennem brandede 

radiospots i samarbejde med Heartland, for at nå ud til en anden målgruppe (Bilag 2). Niels-Otto 

udtaler selv, at de ikke markedsfører sig generationsbestemt, altså har de ikke nogle kampagner 

decideret rettet med Millennials, men de markedsfører sig i stedet for på livsstadier (Bilag 2). Vores 

undersøgelser viser, at Millennials segmentet ser toget som værende et godt og mere bæredygtigt 

alternativ til flyrejsen, som de agter at bruge i flere forskellige sammenhænge (Bilag 4). Derfor er det 

oplagt, at DSB ligger et større fokus på at markedsføre sig på bæredygtighed, for at Millennials 

målgruppen møder DSBs bæredygtige initiativer, når de er i kontakt med touchpoints fra DSB, da der 

ikke reklameres for dette pt.  

 

GAP modellen 

I relation til kunderejsen, så er det relevant at se på de forventninger, som målgruppen har til en 

service, og om de føler at deres forventninger bliver imødekommet. Derfor har vi spurgt Millennials 

om deres generelle holdning til DSB samt om denne har ændret sig inden for de seneste fem år. Deres 

helt generelle holdning til DSB har nemlig stor betydning for, om denne målgruppe føler, at de har 

fået indfriet deres forventninger. Omkring 40% af den adspurgte målgruppe har et negativt syn på 

DSB, mens kun omkring 20% har et positivt syn på DSB (Bilag 4). De resterende 40% har et neutralt 

syn på DSB (Bilag 4). Niels-Otto udtaler, at DSB har et image under middel, men at de arbejder 

målrettet på at forbedre dette, og at de har forbedret det inden for de seneste fem år (Bilag 2). Dette 

understreges ved, at DSBs score hos Reputation Institute er steget (Bilag 2). Dette er dog i 

modsætning til de resultater, som blev indhentet fra surveyen, hvor 30% af de adspurgte udtaler, at 

de har fået et dårligere billede af DSB inden for de seneste fem år, mens kun omkring 10% af de 

adspurgte udtaler, at de har fået et bedre syn på DSB (Bilag 4).  

 

I interviewet blev der lagt vægt på udeblivelsen af skandaler til at påvirke image negativt (Bilag 2), 

men hvis målgruppens forventninger ikke er blevet mødt, selvom DSB overordnet set ikke har været 

involveret i nogle negative nyhedshistorier, så kan et negativt resultat stadig måles, som her.  
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State of change modellen 

State of change modellen af Slater er en essentiel model for adfærdsændringer, fordi den 

inkorporerer forskellige teorier omkring adfærdsændringer i den samlede teori, for at akkommodere 

målgruppens synspunkt og holdninger. State of change modellen inddeles i seks forskellige stadier, 

alt efter hvor målgruppen befinder sig i forhold til en adfærdsændring. Som tidligere nævnt, så er 

Millennials generelt en målgruppe, som er meget fokuserede på bæredygtighed, og faktisk blevet 

beskrevet som værende den mest bæredygtigt orienterede generation (Fødevare Fokus, 2018). 

Kigger man dog på andre kilder, så bliver det evident, at de fleste Millennials alligevel overvejende 

tager flyet fremfor toget på udlandsrejser (Bilag 4). Blandt andet, så er en af hovedgrundene de 

praktiske udfordringer samt tidsaspektet ved at tage tog kontra fly, som er en hæmsko for den mere 

bæredygtige transportform (Bilag 4). Vi spurgte målgruppen, hvad der var vigtigst, når de skulle 

bestille transport til udlandet. Som ventet, så er prisen klart den faktor, som er vigtigst, når der 

bestilles transport til udlandet (Bilag 4). Dette burde dog ikke være en hæmsko for alle udlandsrejser, 

da, som nævnt i positioneringen, så kan en togbillet til udlandet sagtens være billigere end en flybillet.  

 

Selvom målgruppen overvejende tager flyet, når de rejser til udlandet, så svarer 75% af de adspurgte, 

at de godt kunne overveje at taget toget til en destination i Europa (Bilag 4). Ovenstående kan derfor 

placere Millennials på stadiet “Contemplation”. Dette stadie beskriver målgruppen, som har 

anerkendt der eksisterer et problem, og som overvejer at tage handling i nærmeste fremtid, men som 

ikke har forpligtet sig til handlingen endnu.  

 

Slate of change modellen siger, at formålet, målgruppen, deres vidensgrundlag og afsenderens 

virkemidler er de relevante faktorer for at bestemme den relevante adfærdsteori, og hvordan man 

bedst muligt kan påvirke til en adfærdsændring. “Social learning” teorien understreger, hvordan 

adfærd erhverves eller ændres blandt andet ved at se andre udføre adfærden personligt eller gennem 

mediekanaler (Slater, 2009), og denne teori virker relevant, idet mere end 50% af den adspurgte 

målgruppe mener, at der hersker et pres i samfundet for at agere mere bæredygtigt, altså virker 

målgruppen til at være påvirkelig samt opmærksom på samfundet (Bilag 4), og så vil “Social 

learning” teorien, som påvirker målgruppen til en adfærd gennem horisontale og vertikale 

opinionsledere være oplagt. 
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Elaboration likelihood modellen 

I henhold til ovenstående “Slate of change” model, som placerer Millennials på et stadie grundet deres 

holdninger og hvor langt de befinder sig i processen til adfærdsændringen, så adskiller Elaboration 

likelihood modellen sig, idet den fokuserer på hvordan målgruppen når frem til en holdning, og ikke 

hvad holdningen decideret er. Ifølge Elaboration likelihood modellen findes der to ruter til 

adfærdsændring, nemlig system 1, den perifere rute, og system 2, den centrale rute. 

 

Som tidligere nævnt, så findes der mange forskellige konceptualiseringer af individets dobbelte 

informationsbehandlingssystem, også kaldet “Dual information processing”. Dual information 

processing indikerer, at flere forskellige faktorer kan påvirke valget af adfærds rute, og virksomheders 

marketing mix bør tilpasses i overensstemmelse med dette. Altså bør valget af markering mix være 

påvirket af den adfærd rute, som målgruppen øjensynligt tager samt bevæggrundene bag. Mere end 

to tredjedele af de adspurgte i surveyen svarede ved spørgsmålet “Hvor impulsiv eller gennem 

overvejet er din bestilling af rejse?”, at den er gennem overvejet eller meget gennem overvejet (Bilag 

4), hvilket klart peger på at bestilling af rejse er på den centrale rute til adfærdsændringer, altså system 

2. 

 

Millennials målgruppen rejser gennemsnitligt med fly omkring to gange om året (Bilag 4), hvilket 

ikke er særlig meget, og dette peger i retningen mod brugen af system 2 ved booking af udlandsrejser. 

Dette er positivt, idet det er blevet påvist, at holdningsændringer, som er blevet skabt via den centrale 

rute virker til at være mere vedvarende, mere modstandsdygtige, samt mere forudseende for selve 

adfærden end ændringer induceret via den perifere rute (Petty & Cacioppo, 1986). Når man søger at 

påvirke beslutningstagen hos en målgruppe, som øjensynligt vil have den centrale rute som værende 

basen for beslutningstagningen, så bør der primært fokuseres på omhyggeligt at konstruere valide og 

relevante argumenter, da målgruppen, ifølge Petty & Cacioppo (1986), omhyggeligt vil overveje 

argumenter relateret til beslutningstagningen, når denne er motiveret og i stand til at behandle den 

overbevisende information. Dette gøres dog ikke, da selve udlandsrejsen med tog stort set ikke 

reklameres for, fordi markedet i øjeblikket ikke er særlig stort sammenlignet med andre markeder for 

togrejser, såsom den daglige rejse til og fra arbejde samt indenrigsrejser på tværs af landet (Bilag 2). 

Selvom markedet ikke er særlig stort, så udtaler Niels-Otto, at det er vokset rigtig meget, da markedet 

næsten lukkede ned for 10 år siden, hvor interessen slet ikke var der (Bilag 2).  
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14.4.3  M ILLENNIALS HOLDNINGER TIL CSR  I  TOGINDUSTRIEN  

Denne sektion vil gå i dybden med Millennials holdninger til CSR, specifikt med fokus på 

togindustrien. Som tidligere nævnt, så er det for denne afhandling relevant at inddrage Porter & 

Kramers (2012) teori om CSV samt samspillet mellem stakeholder teori og CSR.  

I henhold til CSV teorien, som argumenterer for, at en virksomhed kan opnå “shared value”, altså at 

virksomhedens miljøbevidste initiativer både skal gavne virksomheden selv samt samfundet. Niels-

Otto udtaler herom, at en bonus ved deres arbejde med bæredygtighed er, at de selv har opnået værdi 

herved, altså CSV og han udtaler “...at bæredygtighed og miljø er jo i sig selv noget, som er blevet 

en parameter i de senere år, altså i forhold til livet i almindelighed med rejser og transport i 

særdeleshed…” (Bilag 2). Dette er også en af intentionerne ved de klimamål, som DSB har opstillet 

for 2030, hvor blandt andet nedsættelsen af energiniveauet har en stor økonomisk bonus for DSB 

(Bilag 2).  

 

Niels-Otto var i sit interview inde på, at de har opsat fire miljømål, som skal indfries inden 2030 

(Bilag 2). Disse mål er følgende: DSB vil være CO2-neutrale, togets motorer skal have nul 

partikeludledning, energiforbruget skal nedsættes med minimum 50%, og 90% af DSBs affald skal 

blive genanvendt (Business Insight, 2019).  

 

Her er det derudover interessant, at DSB har opsat en debat om relevansen af deres miljømål, samt 

hvilke miljømål deres stakeholdere synes de skal fokusere mest på (DSB, 2018). Altså skabes en 

asymmetrisk tovejskommunikation mellem virksomheden og dens stakeholdere. Dette er i høj grad i 

overensstemmelse med stakeholder teorien, som fokuserer på, at en virksomheds brede vifte af 

stakeholdere har, omend forskellig, stor relevans for virksomhedens image samt generelle status. 

Specielt, idet kunderne, som denne kommunikation er tilsigtet mod, er en Dormant stakeholder, som 

deraf har stor magt til at påvirke image, skulle de være skuffede.  

 

Hvis vi vender tilbage til CSR og Millennials, så har Niels-Otto en relevant bemærkning, idet han 

påpeger, at netop valget af transport oftest påvirkes, når en større livsændring sker (Bilag 2). Derfor 

kan det være svært at påvirke målgruppen til at ændre vaner, hvis deres livssituation ikke ændrer sig. 

Det skal hertil bemærkes, at DSB derfor oftest reklamerer med Orange billetter og andre initiativer, 

som drejer sig om rejsen uden for den daglige pendling, da de ser det som værende nemmere at 

påvirke forbrugerne til at tage en rejse, fremfor at ændre hele deres rejsemønster (Bilag 2). Denne 
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afhandling argumenterer dog for, at målgruppen sagtens vil tage toget på en udlandsrejse, og ikke 

kun på rejser uden for deres daglige pendling indenrigs, hvilket 75% af de adspurgte i målgruppen 

også siger (Bilag 4). I henhold til dette, så udtaler en stor del af denne målgruppe, at miljøet er en klar 

årsag til, at de gerne vil tage toget fremfor flyet på en udlandsrejse til Europa, hvilket klart viser hvor 

miljøbevidste denne målgruppe er (Bilag 4). 

 

Hvis vi vender tilbage til selve togrejsen, så er det for denne afhandling vigtigt at kunne sammenligne 

flyrejsen med togrejsen, og her har vi derfor set på Co2 udledningen. På rejsen København - Hamburg 

udleder togrejsen 23,6 kg. Co2, hvorimod flyrejsen udleder 105,5 kg Co2 (Concito, 2019). Altså mere 

end 4 gange så stor en udledning pr. rejse. Målgruppen er godt klar over den store forskel mellem 

togrejsen og flyrejsens udledning af Co2, og af 29% af de adspurgte i målgruppen, som godt kunne 

finde på at tage toget fremfor flyet til en destination i Europa, nævner en del, at CO2 udledningen er 

en stor faktor for dem for at tage toget fremfor flyet (Bilag 4). 

 

For at forstå målgruppens holdninger til bæredygtighed bedre, så blev de spurgt om hvilke 

bæredygtige initiativer de har tilføjet til deres hverdag. Her er det interessant, at 22,6% af målgruppen 

påpeger, at de bruger offentlig transport mere af hensyn til klimaet (Bilag 4). Ydermere, så svarer 

28,3%, at de kører mindre i bil af hensyn til miljøet (Bilag 4). Af andre vigtige faktorer, så prioriterer 

målgruppen også affaldssortering (79,7%), at ændre madvaner (36,7%), at handle brugt (40,5%), og 

at genbruge (57,8%) (Bilag 4).  

 

Selvom 29% af den adspurgte målgruppe finder miljøet som en vigtig årsag til at prioritere toget over 

flyet, så ser kun små 7% miljøet som værende en nøglefaktor, når der bestilles udlandsrejse (Bilag 4). 

Niels-Otto kom med samme bemærkning, eftersom han sagde, at prisen var den vigtigste faktor for 

den adspurgte målgruppe, og grunden til at de havde så meget success med at sælge Orange billetter 

til målgruppen (Bilag 2). Dette kunne antyde, at salget af Orange billetter sagtens kunne udvides til 

at inkludere billetter til udlandet, idet dette vil være i overensstemmelse med flere af de faktorer, som 

målgruppen efterspørger, nemlig en fordelagtig pris og fokus på miljøet (Bilag 4).    
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CSR og forretningsstrategier 
DSB har igennem de senere år implementeret bæredygtighed i deres kerneforretning, da det er helt 

essentielt for det samfund vi lever i idag, udtaler Niels-Otto (Bilag 2). Dette ses også i vores 

spørgeskemaundersøgelses-resultater, hvor størstedelen af målgruppen erklærer, at bæredygtighed er 

vigtigt for dem, samt at samfundet ligger et stort pres på både individer og virksomheder til at præstere 

mere bærdygtighed (Bilag 4). Her ses det nemlig, at mere end 50% af den adspurgte målgruppe føler, 

at samfundet lægger et pres på dem for at være mere klimabevidste (Bilag 4). Samtidig, så synes 70% 

af den adspurgte målgruppe, at det er vigtigt at føre en aktiv klimapolitik (Bilag 4), som DSB netop 

er begyndt at fokusere utrolig meget på, blandt andet gennem deres 2030 mål (Bilag 2). Niels-Ottos 

kommentarer til DSBs større arbejde inden for bæredygtighed viser da også, at CSR er blevet en mere 

integreret del af deres forretningsstrategi, og derfor ligger omkring stadiet “Embedding”, altså at de 

har inkorporeret bæredygtige initiativer i deres forretningspraksis, og derfor ikke har bæredygtighed 

placeret som en separat praksis, som de tidligere har haft (Bilag 2).  

 

14.4.4  TYSKLAND  

Tyskland er et marked, som har stor betydning for DSB idet Niels-Otto i interviewet giver udtryk for, 

at når danskerne rejser med tog til udlandet, så er det for det meste til Tyskland (Bilag 2). Sverige er 

måske nok et marked, som DSB har meget transport til og fra, men her tales der faktisk udelukkende 

om daglig pendling til skole og arbejde, og ikke deciderede udlandsrejser i det private, som denne 

afhandling primært handler om (Bilag 2). Niels-Otto udtaler selv, at Tyskland er det eneste marked, 

hvortil de reklamerer med udlandsrejser med tog til danskerne, hvorfor det blev meget essentielt for 

denne afhandling (Bilag 2). I vores survey bliver Tyskland da også nævnt flere gange som værende 

en oplagt mulighed for rejse med tog til udlandet (Bilag 4), og vores positionering viser også, at selve 

billetprisen kan være ret billig, selvom rejsetiden selvfølgelig er længere.  

 

I henhold til rejsen til Tyskland, så udtaler Niels-Otto, at de er i processen med at elektrificere hele 

tognettet til Tyskland, for at gøre denne linje mere attraktiv samt mere miljøvenlig for brugerne (Bilag 

2), hvilket også er noget, som den adspurgte målgruppe efterspørger (Bilag 4). 

 

Hvis vi ser på selve billetprisen, så viste vores positionering, at billetprisen med tog til Berlin faktisk 

er billigere i øjeblikket. Det skyldes øjensynligt, at billetpriserne med fly i øjeblikket er meget høje, 
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idet antallet af flypassagerer stadig er meget lav og at flybranchen er i en meget presset situation 

(Bilag 4).  

Hvis man kigger lidt længere frem på Momondo, eksempelvis i oktober måned, så ser man da også 

væsentligt billigere billetter, som ligger på omkring samme niveau som en togbillet til Berlin 

(Momondo, n.d.).  

Som tidligere nævnt, så udtalte 75% af den adspurgte målgruppe, at de godt kunne overveje at tage 

toget fremfor flyet til en destination i Europa, og deres overvejelser omkring hvorfor ses i 

nedenstående tabel (Bilag 4): 

 

   
 

Det viser altså, at miljøet er en klar overvejelse for hvorfor man bør tage toget til Europa fremfor flyet 

(Bilag 4). Prisen nævnes også som en relevant faktor, i det næsten 20% af den adspurgte målgruppe 

mener, at prisen på en togbillet på nogle destinationer er billigere end flybilletten (Bilag 4). Dette er 

meget relevant, i det prisen er vigtigst for mere end 50% af den adspurgte målgruppe, når de skal 

bestille transport til udlandet (Bilag 4).  
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Hvad der også er interessant er, at næsten 4% nævner rejsen til Tyskland som oplagt og/eller at de 

allerede har taget denne rute (Bilag 4). Dette passer godt med, at Niels-Otto selv nævner, at de sælger 

klart flest udlands billetter til netop Tyskland, som også er den eneste udlandsrejse de reklamerer med 

(Bilag 2).  

 

Hvis vi vender blikket mod selve billetprisen, så vil den adspurgte målgruppe gerne betale disse priser 

for en togbillet til Berlin (Bilag 4):  

 

 
 

Først og fremmest, så er det interessant, at kvinder gerne vil betale en smule mere for togbilletten end 

mænd, dette kunne skyldes at kvinder går mere op i bæredygtighed generelt i forhold til mænd (Bilag 

4). Dernæst, så ses det, at 65% af de adspurgte gerne vil have, at prisen er under 500 kr., hvilket er 

lavere end alle de tog- og fly-billetter, som vi har set på både for dags dato, men også for fremtidige 

billetter (Bilag 4). Derfor kunne det her være interessant, hvis DSB kunne tilbyde Orange billetter på 

udlandsrejsen til Berlin, da de netop siger, at disse billetter har stor popularitet hos den adspurgte 

målgruppe, og at vi kan se, at lysten til at tage togrejsen også er der.  

 

Slutteligt, så spurgte vi målgruppen, om de kunne finde på at tage toget til Berlin fremfor flyet, da 

Berlin rejsen er en af de rejser, som DSB sælger mest, udtalte Niels-Otto (Bilag 2). 79% af den 
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adspurgte målgruppe sagde, at de godt kunne finde på at tage toget til Berlin fra Danmark (Bilag 4), 

hvilket passer rigtig godt med, at målgruppen er meget bæredygtigt orienterede. Rejsen til Berlin, og 

til (Nord)tyskland generelt, passer utrolig godt på de faktorer, som er vigtigt for målgruppen, når de 

bestiller udlandsrejser, nemlig blandt andet prisen, transporttiden, antallet af skift, samt komforten 

(Bilag 4), som denne rejse netop lever op til, da prisen er nogenlunde ens, hvis ikke lidt billigere, 

transporttiden er lidt længere, taget alt i betragtning, ingen skift, og mere komfortable pladser og 

mobilitet sammenlignet med flyet. Dette giver derfor god anledning for DSB til at markedsføre deres 

togrejser til Berlin og Nordtyskland, hvor markedet er modent til det.  

 

14.4.5  KOMMUNIKATIONSANALYSE  

I denne sektion tages der udgangspunkt i den kommunikation, som DSB udsender til deres kunder 

samt potentielle kunder, for at undersøge hvordan kommunikationen bedst muligt kan optimeres, for 

bedre at kunne påvirke målgruppens adfærd. 

 

Niels-Otto udtaler, at den primære kommunikation, som målrettes til målgruppen Millennials, er 

prismæssige kampagner, og altså ikke fokus på hverken bæredygtighed eller udlandsrejser, til trods 

for det store arbejde, som DSB gør ved at elektrificere tognettet på hele ruten til Tyskland (Bilag 2). 

Lige præcis Tysklandsrejsen reklamerer de udelukkende med om vinteren, for at gøre opmærksom 

på julemarkederne ved den tyske grænse (Bilag 2), men der kunne sagtens også være et marked for 

salg af togbilletter til Tyskland i sommerperioden. Der var i 2019 3.421.704 millioner danske 

overnatninger i Tyskland, hvilke er en stigning på 3.3% sammenlignet med året forinden (Travel 

News, 2020).  

 

Hvis der tages udgangspunkt i de nuværende kampagner, som DSB udsender, så har vi som oftest at 

gøre med massekommunikation, da kampagnerne enten er målrettet hele den danske befolkning eller 

store subgrupper (Bilag 2), hvor kommunikationen derfor er nødt til at være forholdsvist basal og 

grundlæggende, altså i overensstemmelse med Sepstrups “massekommunikations begreb”.  

 

DSB udsender også en del publikationer, som har at gøre med deres bedrifter eller mål, for at fokusere 

på deres gode initiativer og flotte arbejde inden for et givent område (DSB, 2019). Her er der klart 

tale om “autokommunikation”, som er kommunikation til og om modtageren selv, men forklædt som 
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ekstern kommunikation. “Autokommunikation” kan skabe motivation og inspiration til 

medarbejderne, hvilket er et positivt udbytte, men den reelle modtager må ikke glemmes. Dette ses 

også i lyset af, at 27% af målgruppen har fået et dårligere billede af DSB inden for de seneste fem år 

(Bilag 4), selvom DSB er kommet med en del publikationer omkring deres bedrifter samt 2030 

målene og ikke har haft nogle skandaler. Dette tyder på, at den kommunikation, som er kommet fra 

DSB, har haft et primært autokommunikativt budskab snarere end et eksternt budskab.  

 

Hvis vi vender lyset mod målgruppen, fremfor de publikationer, som allerede er blevet udsendt, så er 

det også vigtigt at forstå den målgruppe, som udlandsrejsen skal sælges til. Først kan der ses på 

indlæringshierarkiet, da vi ønsker at indlære en adfærd til målgruppen. Det traditionelle 

indlæringshierarki gør sig gældende for emner, hvor modtageren opfatter dem som relevante, hvor 

modtageren er engageret, og hvor valgmulighederne er klart adskilte og forskellige, hvilket er 

tilfældet med valget af transportmidlet til udlandet, hvor 75% ser togrejsen til udlandet som værende 

relevant, og hvor mere end 75% er engageret i en aktiv klimapolitik, samt at valgmulighederne er 

meget adskilte (Bilag 4).   

 

I relation til dette, så kan der også ses på informationspotentiale kortet, som er afgørende for 

målgruppens kommunikationsproces. Informationspotentiale kortet består af informationsbehov og 

relevans, og målgruppen kan placeres i plus / plus. Det kan de, fordi informationsbehovet er højt. 

Informationsbehovet er højt, idet målgruppen finder, at beslutningen om udlandsrejse er gennem 

overvejet, og de tager derfor den centrale rute til adfærdsændringer, fordi informationsbehovet er stort 

og de har behov for troværdige og gennemarbejdede argumenter (Bilag 4). Derudover, så ser 75% af 

målgruppen togrejsen til udlandet som relevant, hvilket gør, at målgruppen placeres i plus / plus 

(Bilag 4).   

 

Ovenstående analyse af den primære data genereret fra den kvalitative og den kvantitative 

undersøgelse leder denne afhandling videre til en diskussion af resultaterne.  
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15  DISKUSSION 

Denne sektion af denne afhandling vil gå i dybden med de resultater, som blev genereret og analyseret 

i den foregående sektion. Der tages udgangspunkt i tre emner, nemlig Millennials præferencer af 

rejseprodukter, markedsføring af udlandsrejser til Tyskland og konkurrencen mod fly. Slutteligt, så 

vil den sidste sektion af denne diskussion gennemgå forudsætningerne for at lave en kampagne, som 

potentielt kan tiltrække målgruppen til at tilvælge togrejsen fremfor flyrejsen på udlandsrejser til 

Europæiske destinationer.  

 

15.1  M ILLENNIALS PRÆFERENCER AF REJSEPRODUKTER  

Gennem analysen blev Millennials præferencer af rejseprodukter analyseret. Både Millennials 

nuværende og ønskede adfærd blev analyseret, for at finde frem til hvordan tog rejser bedst muligt 

kan blive Millennials foretrukne rejsemiddel til udlandsrejser.  

Først og fremmest, så er det interessant, at Millennials klart argumenterer for, at de gerne vil tage 

toget på udlandsrejser til Europa, men samtidig opjusterer deres antagede antal af flyrejser, når de 

udspørges omkring deres rejsevaner med fly i 2019 og hvad de antager, at de vil flyve i 2021. En 

mulig årsag til dette kunne være Corona, som respondenterne også nævner flere gange i henhold til 

de faktorer, som påvirker deres bestilling af udlandsrejser, da de ikke har kunne rejse i 2020 og derfor 

gerne vil rejse endnu mere i 2021.  

 

Hvis der ses på udlandsrejser med tog, så argumenteres der klart for, at bæredygtighed er en 

nøglefaktor i henhold til valget af tog over fly, hvor 29% af de adspurgte refererer til bæredygtighed 

som årsag. Dette passer godt med, at Millennials beskrives som værende en af de mest, hvis ikke den 

mest, bæredygtigt orienterede generation. Der tales meget om, at der skal handling bag ordene, samt 

at intention og adfærd er to meget forskellige ting. Derfor bør målgruppens ord ikke bare tages som 

sandhed, idet mange faktorer kan komme i vejen for deres intention. Her kan det også ses, at selvom 

75% af de adspurgte gerne vil tage toget til udlandet, så har kun 28% af den adspurgte målgruppe 

gjort det allerede.  
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Målgruppen ændrer da også deres besvarelser, hvis de spørges ind til de vigtigste faktorer relateret til 

bestilling af udlandsrejser. Her vægtes prisen samt transporttiden klart højest, og kun 7% af de 

adspurgte vægter bæredygtighed. Altså ændres prioriteringen af bæredygtighed, idet det ikke er den 

vigtigste faktor for målgruppen.   

 

Det ændrer dog ikke på, at bæredygtighed prioriteres i nogen grad af målgruppen, og derfor er DSBs 

rioritering af bæredygtighed samt implementering af bæredygtighed i deres forretningspraksis vigtig 

for målgruppen, og det har også stor betydning for det image, som målgruppen tillægger 

virksomheden. I dette tilfælde ses det da også, at Millennials generelt ikke har den bedste opfattelse 

af DSB, og en faktor til dette kan godt være deres bæredygtighedspraksiser, som målgruppen netop 

værdsætter højt.  

  

Opsummerende, så kan det siges, at Millennials præferencer af rejseprodukt til udlandet sagtens kan 

indeholde togrejsen, da den kan opfylde mange af de punkter, som målgruppen efterspørger. Det er 

dog ikke alle togrejser, som interesserer målgruppen, eftersom rejsetiden og prisen klart er de vigtigste 

punkter for målgruppen, og disse kan kun holdes lave, hvis det er udlandsrejser til Europæiske 

destinationer tæt på Danmark. Det er klart sværere at holde udgifterne til rejsen nede ved længere 

rejser, da tog markedet er meget fragmenteret, og slet ikke samarbejder i så høj grad som flyindustrien 

gør, og deraf kan tilbyde bedre billetpriser.  

 

Derfor, så giver det bedst muligt mening for DSB at markedsføre deres Tysklandsrejser, som de 3,7% 

af de adspurgte endda selv nævner i positive vendinger, når de spørges ind til at tage toget til udlandet. 

Dette vil blive diskuteret i det næstkommende afsnit.  

 

15.2  MARKEDSFØRING AF UDLANDSREJSER TIL TYSKLAND  

 

Denne sektion vil gennemgå hvordan DSB bedst muligt kan markedsføre udlandsrejser til Tyskland 

ved brug af de resultater, som blev præsenteret i analysen. 

 

Resultaterne fra analysen har vist, at der er gode muligheder for at promovere togkørsel til udlandet, 

da målgruppen Millennials er villige til at tage toget i stedet for at flyve, hvis prisen er rigtig, eftersom 
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79,42% har svaret ja til, at de kunne finde på at tage toget i stedet for at flyve til en destination i 

Europa, men samtidig udtaler 50,32%, at prisen er den vigtigste faktor, når der bestilles rejser til 

udlandet. 

 

Det ville også være en god ide for DSB at promovere sig mere på, at de er i gang med at implementere 

elektrificering af tognettet, da det er energibesparende og har stor vigtighed hos målgruppen, eftersom 

29,08% af de adspurgte har besvaret, at de gerne vil tage toget i stedet for at flyve på baggrund af 

miljøet. Ydermere udtaler 31,05% af målgruppen, at de finder det vigtigt at virksomheder fører en 

aktiv klimapolitik. 

 

Marketing Mix analysen viste, at DSB har promoveret billige Orange billetter med stor succes, og 

idet målgruppen er prissensitiv, specielt det første segment i aldersgruppen 18-25, så kan DSB 

potentielt lave et lignende tiltag med et vist antal billige Orange billetter til udlandsrejse destinationer, 

såsom Berlin, for at gøre målgruppen opmærksom på muligheden for udenlandsrejser med toget, da 

denne målgruppe er åben overfor at tage toget til Europæiske destinationer, hvis prisen er rigtig. 

Specielt rejsen til destinationer i Tyskland er interessant, da den nævnes af flere af de adspurgte, 

samtidig med at Tyskland i forvejen er en destination, som danskerne rejser meget til. Ifølge surveyen 

vil 39,09% max betale 500 kr. for en togbillet til Berlin, og samtidig udtaler 50,32% af de adspurgte 

Millennials, at prisen er vigtigst, når de vil bestille transport til udlandet, så Orange billetter til 

fordelagtige priser et vigtigt middel til at skabe interesse for at tage toget, idet transporttiden også er 

forholdsvist lav.  

 

En klar hæmsko for udviklingen af markedet er, at togindustrien i Europa er yderst fragmenteret. Det 

er derfor besværligt for kunder, heriblandt målgruppen, at købe togbilletter til udlandet, da man til 

mange destinationer skal købe billetter via flere forskellige togselskaber, hvis man vil besøge andre 

lande end de 11, som DSB har billetsamarbejde med. Ydermere, så har DSB kun et tættere samarbejde 

med Deutsche Bahn, og det ville derfor være fordelagtigt at indlede samarbejder samt tættere 

samarbejder med Europæiske togselvskaber, for at forenkle processen for målgruppen, således at 

togrejsen er mere attraktiv for forbrugerne, hvilket også gør markedsføringen af udlandsrejsen 

nemmere, eftersom der skabes flere muligheder for forbrugeren, samt at forbrugeren meget nemmere 

kan bestille og tage på rejsen, hvilket også er vigtigt for målgruppen (Bilag 4).  
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I henhold til segmenteringsanalysen, så er det relevant at se, at målgruppen kan deles op i tre 

segmenter, nemlig de studerende (18-25) de nyuddannede (26-35), og familierne (36-40). Selvom 

disse segmenter har meget til fælles, så er der også klare forskelle, som har stor betydning i forhold 

til markedsføringen af udlandsrejsen. Blandt andet, så har hvert segment forskellige grader af 

prissensitivitet samt holdninger til transporttid (Bilag 4). Derfor er det oplagt at opstille forskellige 

markedsføringskampagner, som har fokus på de enkelte segmenter, for bedre at skabe indledende 

opmærksomhed hos målgruppen.  

 

I relation til dette, så er det også relevant, at målgruppen ikke har det bedste image af DSB (Bilag 4). 

Dette er DSB godt selv klar over (Bilag 2), men i henhold til denne gruppe, som er meget bæredygtigt 

orienteret, så er det relevant at markedsføre sig direkte på de fordele, som togrejsen rent bæredygtigt 

har over flyrejsen, eftersom dette er vigtigt for målgruppen.  

 

Hvis der ses på de adfærdspsykologiske modeller, som blev præsenteret i analysen, så er selve 

bestillingsprocessen vigtig. Hvordan målgruppen går omkring bestillingsprocessen siger meget om, 

hvordan virksomheder bedst muligt kan præsentere den rette kommunikation, for at påvirke 

målgruppen til en specifik adfærd, i dette tilfælde at tage toget fremfor flyet på udlandsrejser inden 

for Europa. Målgruppen anser den beslutning, at skulle bestille rejse til udlandet, som værende en 

beslutning, som er gennem overvejet eller meget gennem overvejet. Dette betyder, at vi har at gøre 

med system 2, som kræver meget information og gennemarbejdede argumenter, for at overbevise 

målgruppen til en specifik adfærd. Dette er information, som DSB ikke i særlig høj grad bidrager til 

målgruppen med, da de ikke anser markedet stort nok til, at det er relevant at markedsføre 

udlandsrejsen med tog. Niels-Otto udtaler dog, at de ser markedet som voksende, hvilket er i 

overensstemmelse med vores resultater, hvor størstedelen af den adspurgte målgruppe ønsker at tage 

toget til Europæiske destinationer. Derudover, så ser vi målgruppen som værende let påvirkelige, 

hvilket de også selv udtaler, når de udspørges omkring om de synes, at der hersker et pres fra 

samfundet om at være mere bæredygtige. At de synes, at der hersker et pres, kan være et tegn på, at 

de selv føler sig presset til at agere efter en bestemt adfærd. Det ville derfor være oplagt at arbejde 

med “Social learning”, som er en teori, som arbejder med at påvise adfærd for at påvirke til adfærd. 

Denne metode er relevant, eftersom målgruppen selv anerkender problematikken, og netop derfor kan 

placeres på stadiet “Contemplation”, hvor de endnu ikke har ageret, men overvejer det. Her er 
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horisontale og vertikale opinionsledere meget relevante, da de kan påvise adfærd til målgruppen og 

påvirke dem til at optage den ønskede adfærd.  

 

Helt generelt, så er målgruppen på et stadie, hvor de har et stort informationsbehov og engagement 

for emnet togrejse kontra flyrejse. De rejser i forvejen mere med det offentlige og mindre med bil, 

blandt andet af hensyn til miljøet. Vores survey viser også, at de har lysten til at tage toget fremfor 

flyet til Europæiske destinationer. 28% af de adspurgte har da også allerede taget toget til en 

Europæisk destination, men en langt større gruppe har interesse i at gøre det, og her er der derfor 

behov for mere information, da målgruppen er meget grundige i deres research, når de skal bestille 

rejser.  

 

15.3  KONKURRENCEN MOD FLY  

Denne sektion vil gå i dybden med den konkurrence, som hersker mellem flyet og toget, når der er 

tale om udlandsrejser i Europa. 

 

Først om fremmest, så er det vigtigt at tage in mente, at både togrejser og flyrejser er heftigt påvirket 

af den herskende Corona krise, men i særdeleshed flyindustrien. Derfor, så er markedet kraftigt nedsat 

og langt færre end normalt bruger disse transportmidler samt overhoved rejser udenlands.  

 

Når det er sagt, så er det vigtigt at se på de faktorer, som er vigtigst for den adspurgte målgruppe, når 

de bestiller udlandsrejser, som er prisen og transporttiden. Dette er faktorer, som flyindustrien som 

regel er meget bedre på end togindustrien, specielt når der er tale om længere rejser i og uden for 

Europa. På de kortere rejser, så vil langt størstedelen af målgruppen gerne tage dette transportmiddel, 

fordi toget vinder over flyet på komfort, miljøet, og selve oplevelsen. Rent prismæssigt, så ligger de 

ret ens på de kortere rejser, hvorimod toget bliver væsentligt dyrere, jo længere rejsen bliver samt 

antallet af skift. Antallet af skift stiger hurtigt, eftersom markedet er meget fragmenteret, og netop 

antallet af skift er en vigtig faktor for målgruppen, når denne skal bestille udlandsrejser.  

 

Det kan derfor konkluderes, at den primære forhindring for togindustrien, når denne skal sælge 

udlandsrejser til målgruppen, er, at markedet er meget fragmenteret, og derfor medfører en del gener 

for dem, som rent faktisk gerne vil tage toget, på baggrund af miljøet, komforten, og selve oplevelsen. 
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Denne fragmentering er utrolig svær at ændre på, men den er blevet succesfuldt ændret i flyindustrien, 

og dette har stor betydning for antallet af solgte flybilletter.  

 

Der sker da også ændringer i togindustrien, idet flere forskellige tog virksomheder begynder at 

samarbejde på mere end blot billetsamarbejder, såsom DSB og Deutsche Bahn samarbejde, som 

blandt andet gør, at DSB kører hele ruten fra København til Berlin (DSB, n.d.). Dette nedsætter prisen 

for forbrugeren, samtidig med at transporttiden bliver kortere og der er ingen skift, alle faktorer, som 

er vigtige for målgruppen.   

 

15.4  FORUDSÆTNINGERNE FOR AT LAVE EN RELEVANT KAMPAGNE  

Taget ovenstående diskussionsafsnit in mente, så vil denne sektion argumentere for de 

forudsætninger, som en potentiel kampagne fra DSB skal indeholde, for at påvirke målgruppen til 

adfærden at tage toget over flyet til rejser i Europa.  

 

Vores analyse har vist, at intentionen for at tage toget fremfor flyet på de kortere rejser til Europæiske 

destinationer hos Millennials eksisterer, men der markedsføres stort set ikke til denne målgruppe. 

Disse udlandsrejser bør klart markedsføres, da 29% af de adspurgte, som er positive overfor at tage 

tog fremfor fly, bygger denne beslutning på blandt andet på grund af miljøet. Hvis der ses på de 

kommunikative teorier, som blev præsenteret tidligere, så hersker der et stort fokus på relevans, 

overskud til at forstå kommunikationen, engagement, indledende opmærksomhed etc.. Altså er det 

her meget vigtigt at skabe en opmærksomhed omkring den service, som man ønsker at sælge. DSB 

er i en situation, hvor målgruppen har en stor interesse i emnet, og derfor vil det være nemmere at 

skabe en indledende opmærksomhed omkring emnet gennem en kampagne.  

 

Opinionsledere er oplagte i præsentationen af en kampagne,eftersom målgruppen, i henhold til den 

primære data, som bruges i “state of change” modellen, er mere påvirkelige, og derfor bør “social 

learning” strategien bruges, for at påvirke målgruppen til den ønskede adfærd. Derudover, så bør 

kampagnen præsenteres i relevante medier og på en mere personlig måde, idet målgruppen ikke anser 

massekommunikation som værende det mest oplagte middel til påvirkning. Netværkskommunikation 

er oplagt, eftersom der her er tale om interpersonel massekommunikation, altså præsenteret gennem 

opinionsledere, som målgruppen har tiltro til.  
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Tages der udgangspunkt i AIDA modellen, som som indledes med stadiet “Attention”, så er det her 

oplagt at fokusere på de aspekter, som målgruppen finder interessant, for at skabe opmærksomhed på 

kampagnen. Her kunne det være relevant at tage fokus på netop Orange billetter, da målgruppen 

kender og værdsætter disse, eftersom målgruppen er prissensitiv. Interessen skabes ved indholdet, og 

her er det vigtigt at tage udgangspunkt i de faktorer, som er vigtigste for målgruppen ved 

udlandsrejser, altså prisen og den korte transporttid, men også de bæredygtige fordele, da målgruppen 

er en del af Minervas Grønne Segment.  

 

Slutteligt, så er det relevant at kigge på det tekstuelle indhold i kampagnen. I og med at “Elaboration 

likelihood” er høj, så har målgruppen behov for information og velbegrundede argumenter for at 

vælge togrejsen over flyrejsen, idet beslutningen er meget gennem overvejet. Derfor bør DSB i deres 

kampagner fokuserer på at optimere deres argumentation, for at kunne overbevise målgruppen til at 

tage den bæredygtige transportform på udlandsrejser, nemlig toget.   

16  KONKLUSION 

Denne afhandling har til formål at analysere hvordan tog-virksomheder bedst muligt kan udvikle og 

markedsføre rejseprodukter, som muliggøre bæredygtige rejsevaner overfor Millennials, idet denne 

målgruppe er bæredygtigt interesseret, og bliver på nuværende tidspunkt beskrevet som værende den 

mest bæredygtige generation.  

 

Først og fremmest, så er vi blevet opmærksomme på Millennials nuværende foretrukne 

transportformtransportfor, når de rejser til udlandet, hvilket er fly. Vi kan se, at Corona har haft en 

stor påvirkning, både i form af antal flyrejser og antal togrejser. Ydermere, så ses det, at målgruppen, 

til trods for, at de selv pointerer vigtigheden af bæredygtighed, faktisk antager, at de vil flyve mere i 

2021 end de gjorde i 2019. Altså er der en forskel mellem adfærd og intention, som DSB bør udnytte, 

ved at markedsføre deres mere bæredygtige togrejser. Specielt, da 75% af den adspurgte målgruppe 

gerne vil tage toget fremfor flyet på rejser til Europæiske destinationer, samt at to tredjedele af de 

adspurgte oftest rejser til Europæiske destinationer.  

 

Mht. det nuværende udbud af rejseprodukter, så er en vigtig pointe, at togindustrien er meget mere 

fragmenteret end flyindustrien. Millennials udtrykker selv, at de vigtigste parametre for bestilling af 
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udlandsrejser er transporttid samt prisen. Komforten og tilgængeligheden, hvor nemt det er at rejse 

samt andre vigtige parametre, som skal tages i betragtning, når der udvikles rejseprodukter til 

målgruppen. Disse faktorer er forholdsvist nemme at imødekomme for tog-virksomheder, når der 

rejses til destinationer i nærheden af Danmark, såsom Tyskland, som DSB har et samarbejde med. 

Dette er straks sværere, når der rejses længere væk. Her betyder fragmenteringen af markedet utrolig 

meget, idet fragmenteringen betyder højere priser, flere skift samt længere transporttid, idet der ikke 

er et samarbejde mellem de nationale tog-virksomheder på andet end salg af billetter. Større 

samarbejder mellem Europæiske tog-virksomheder muliggøre i højere grad at kunne imødekomme 

de faktorer, som er vigtigst for målgruppen.  

 

Ydermere, så har vi undersøgt hvordan man bedst muligt kan markedsføre rejseprodukter, så de 

fremstår attraktive for målgruppen Millennials. Helt essentielt er det, at målgruppen har et stort 

informationsbehov og et stort engagement i beslutningen om bestilling af udlandsrejser, og at 

beslutningen er meget gennem overvejet, hvilket betyder, at adfærdsændringer sker gennem system 

1, som kræver meget information og velovervejede argumenter. Det skal her siges, at 

adfærdsændringer gennem system 2 siges at være mere vedvarende, eftersom processen er længere 

og kræver mere af individet. Derfor bør tog-virksomheder markedsføre deres udlandsrejser gennem 

informative kampagner, som sikrer, at målgruppen får udfyldt deres informationsbehov. Målgruppen 

har i surveyen også svaret at prisen er essentiel når de skal bestille rejse til udlandet og at de fleste vil 

betale max. 500 kr for en togbillet til Berlin. Det kunne derfor være en god ide at lave en kampagne 

til Millennials hvor DSB markedsfører og sælger en vis mængde Orange billetter til Berlin til en 

fordelagtig pris for, at gøre mere opmærksom på, at det sagtens kan lade sig gøre, at køre med tog til 

Berlin samt, at dette er en nem, billig og klimavenlig løsning fremfor, at flyve. 

 

I denne afhandling blev togrejsen sammenlignet med flyrejsen, idet flyrejsen er det mest brugte 

transportmiddel ved udlandsrejser til Europa, og flyrejser er den transportform, som målgruppen 

benytter mest ved udlandsrejser. Surveyen viser, at miljøet, komforten, tiden, oplevelsen, og prisen 

er de vigtigste faktorer, når der spørges ind til rejsen til udlandet med tog. Punkter, som DSB godt 

kan markedsføre sig på til kortere rejser til Europæiske destinationer, men hvor prisen er svær at 

matche på længere rejser, da markedet er så fragmenteret. Spørges der derimod ind til de vigtigste 

faktorer, når der bestilles udlandsrejser, så er tilgængeligheden og hvor nemt det er meget vigtig for 

den adspurgte målgruppe. Dette er et punkt, som tog-virksomheder kan markedsføre sig meget på, 
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eftersom det er væsentligt nemmere at tage et tog, end at skulle tage et fly, som mange respondenter 

også påpeger er en klar fordel.  

 

Opsummerende, så er Millennials målgruppen meget bæredygtigt interesseret, og tog-virksomheder 

bør derfor klart markedsføre den bæredygtige togrejse til målgruppen, da intentionen også er der. 

Tog-virksomheder bør fokusere på de faktorer, som har størst betydning, når målgruppen bestiller 

udlandsrejse, nemlig pris, transporttid, samt komfort, og specifikt markedsføre sig på disse, blandt 

andet fordi de sagtens kan konkurrere med flyindustrien på disse parametre, specielt på de kortere 

rejser til destinationer i Europa, såsom rejsen til Tyskland. 
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18  BILAG 
18.1  B ILAG 1  -  SPØRGSMÅL TIL N IELS-OTTO  
 

Emne Spørgsmål 

Markedsføring ● Har I tænkt over hvordan I skal 
markedsføre jer for at tiltrække mere 
miljøbevidste kunder? 

● Hvis, ja hvordan har I markedsført 
jer på bæredygtighed? 

● Ser I, i DSB ”Millennials” som et 
særligt segment, og har i en 
markedsføringsstrategi for at nå 
specifikt dette segment? 

● Hvad er jeres markedsførings 
erfaringer med Millennials 
segmentet? Og her tænkes specielt på 
Millennials i 20'erne?  

● I markedsføring taler man om 
adfærdsændringer og 
overtalelsesstrategier, når man vil 
erobre nye segmenter. Arbejder I 
med disse begreber, og hvordan?  

Udenlandsrejsen ● Er salg af udlandsrejser et vigtigt 
forretningsområde for DSB?  

● Hvor stor en andel af jeres forretning 
består af udlandsrejser?  

● Hvor rejser de primært hen? 
● Ser I en udvikling i tallene – og 

stræber I efter at udvikle det område? 
● Har der været en udvikling i, hvilke 

destinationer som nås med tog i dag i 
forhold til for fx 10 år siden?   

● Ser i Corona-krisen som en potentiel 
game changer i forhold til kundernes 
antal og deres valg af rejsemål? 

● Det har været svært at konkurrere 
prismæssigt med fly. Er der 
muligheder for at tog kan blive mere 
konkurrencedygtige? 
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●  Har I tænkt over at få yderligere 
tilskud, subsidiering fra staten så 
udenlands togrejser kan konkurrere 
med flyrejser til destinationer inden 
for Europa? 

● Har I overvejet at købe og 
implementere hurtigkørende el-tog til 
udenlandsrejser som kan konkurrere 
med flyrejser på tidsaspekt? 

Millennials segmentet ● Hvilken slags kampagner målrettet I 
Millennials / de unge voksne og 
hvorfor? (forudsat at Millennials ses 
som en specifik gruppe) 

● Ved I hvad denne gruppe 
efterspørger? 

CSR & bæredygtighed ● Hvad er jeres ambitioner for 
bæredygtighed og miljø langsigtet? 

● Hvor langt føler I, at I er fra det? 
● Er den statslige medfinansiering 

tilstrækkelig til at DSB kan 
implementere bæredygtige 
initiativer? [DSB har altid været 
statsstøttet] 

● Kan DSB avertere en grøn profil – 
hvornår vil togdriften være i stand til 
at overgå til grøn energi? 

DSB ● Hvordan er DSBs image idag? 
Oplever I at der er en mere positiv 
eller negativ opfattelse af brandet og 
hvad tilskriver I den udvikling? 

● Vi har hørt om jeres nye Rejsepas, 
som er blevet revet ned af hylderne. 
Hvis vi må spørge, hvad har I ellers 
af planer for produkter, som skal 
lanceres til danskerne? 

● Promoverer I udenlandsrejser fra 
Danmark til udlandet? Hvis ja 
hvordan har I eksekveret det?  

● Ser I det som værende et attraktivt 
marked at markedsføre togrejsen 
over flyrejsen? Og hvis ja, til hvilken 
målgruppe? 

● Er det DSB tog der kører 
strækningerne i udlandet?  

● Hvis nej, hvem er jeres 
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samarbejdspartnere?  
● Er der nogle af strækningerne der 

kører på el fra Danmark til udlandet? 

 

18.2  B ILAG 2  -  TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW MED N IELS-OTTO F ISKER  

Interviewer: Det første under markedsføring det er: Har I tænkt over hvordan I skal markedsføre jer 

for, at tiltrække mere miljøbevidste kunder. 

Niels-Otto: Ja altså man kan sige, at bæredygtighed og miljø er jo i sig selv noget, som er blevet en 

parameter i de senere år, altså i forhold til livet i almindelighed men rejser og transport i særdeleshed 

og  det har vi selvfølgelig tænkt over, hvordan vi skal markedsføre os til eller hvad jeg vil sige det er 

svært, at adskille markedsføring fra resten af organisationen så jeg vil tillade mig, at starte et andet 

sted og sige jamen vi har brugt indtil sidste år, brugte vi noget tid til og få defineret hvad DSBs 

holdning til miljø og CSR er og det er noget af det vi jo kommer ned i længere nede fordi der er ingen 

tvivl om, at det har været sådan diskurs om, at togrejser var bedre end flyrejser er bedre end bilrejser 

mere miljøbevidste og så videre og den har samfundet skabt, men vi skal jo på en eller anden måde 

kunne synliggøre dels hvad vores bidrag til det samlede er, men også hvordan vi arbejder med, at 

gøre os selv grønnere. 

Interviewer: Ja.  

Niels-Otto: Jeg vil ikke sige vi har markedsført os sådan, specielt på miljø hvis du tænker på 

markedsføring som produktmarkedsføring. 

Interviewer: Ja. 

Niels-Otto: Ikke sådan i store træk, altså det bliver koncentreret som i første omgang det er kan man 

sige det du kan kalde som ligger derovre i den branding eller firmahistorie mæssige ting og sige jamen 

der er vi begyndt at italesætte bæredygtighed som en del af den fortælling som handler om DSB. 

Interviewer: Okay. 

Niels-Otto: Og det er vi på både de aspekter som handler om, at toget jo er en måde at transportere 

sig mere klima og energirigtig på hvis man er mange om det, det er med til, at mindske trængslen i 

samfundet og nogle af de ting vi kender, plus, at vi begyndte, at kommunikere også om nogle af de 

tiltag vi gør for selv, at være mere miljøbevidste. Altså den ene ting er hvad vores kunder gør og hvad 

vi sammen gør for Danmark og den anden del af hvad gør vi som virksomhed for os selv og med 

vores samarbejdspartner. Vi vender jo tilbage til det, når du kommer ned i dit CSR spørgsmål, så 

videre så det vil jeg bare sige, ja vi markedsføres med noget af det, men det er ikke fordi, at vores 
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kampagner som sådan, at produkt kampagnerne lige nu er sådan meget miljøagtige. Vi har haft nogle 

småting, vi havde et lille radiospot her til nytår, hvor der var en der havde et nytårsforsæt om, at være 

mere miljøvenlige et eller andet og så gættede på, at man kunne lade være med, at spise kød eller lade 

være med, at gøre ditten, dutten eller datten og så var payoffet “du kan køre med os” ikke og så var 

det ligesom du kan faktisk træffe et valg ved, at køre med tog, altså det er sådan det mest konkrete 

produktlancering vi har lavet ellers har det været på brand niveau.  

Interviewer: Må jeg så spørge om en ting hurtigt. Så det er egentlig ikke så meget altså det her 

samfund er skabt med og sammenligne med flyrejsen og bilrejsen som jo er mere ikke miljørigtig 

altså det er jo ikke så meget mere at sammenligne det er mere med og, at skabe sit eget grønne præg. 

Niels-Otto: Begge dele. Vi vil også gerne sammenligne, men altså vi har valgt det vi laver jo ikke og 

vi slår også på nogle af de ting dels ved medie henvendelser vi har vi også skrevet om det i de her 

brandingkampagner men det er bare for, at sige ja selve vores salg af billetter de handler ikke 

udelukkende om miljø eller de her ting altså der er nogle andre ting der tricker mere. 

Interviewer: Prisen. Orangebilletter. 

Niels-Otto: Prisfølsomheden er jo et meget større emne, især når nu vi snakker unge mennesker altså 

selvom unge mennesker er meget klimabevidste, så er de også meget prisbevidste og det er en meget 

væsentlig faktor for unge og studerende måske med lavere indkomster er en stor faktor for dem selve 

prisen og der er det egentlige vores holdning at det mest miljørigtige vi kan gøre det er at tilbyde 

nogle gode billet muligheder mere end, at slå på samfundssindet, fordi hvis du ikke har råd til det 

eller vælger en bus eller noget andet i stedet for.  

Interviewer: Det er også miljøbevidst, at tage det valg. 

Niels-Otto: Ja og det er også derfor jeg siger slår vi på det, nej ikke nødvendigvis i markedsføringen. 

Hvis man deler den samlede fortælling og overfor de unge er det måske mere sagen, at vi viser dem 

hvilken billet muligheder vi har mere end, at vi bekræfter dem i eller siger det er jo rigtigt altså det 

siger de også, men det er ikke det er ikke det største selling point ud fra et strengt 

markedsføringsmæssigt synspunkt og det hænger også sammen med måden vi arbejder på vi arbejder 

jo meget ud fra sådan et koncept og det gør vi i alle aldersgrupper med consumer eller customer 

journeys og ser jamen hvornår er der et vindue for, at kunne nå nogle kunder med noget 

kommunikation. Altså en ting er hvad man læser men der er nogle særlige tidspunkter i livet hvor du 

træffer en beslutning om hvordan din hverdag skal være om du cykler eller tager tog for eksempel 

eller køber en bil og nu læser i København ikke, men hvis vi nu læste i Roskilde hvordan vil vi lige 

gøre op med os selv hvordan vi skulle komme til og fra.  
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Interviewer: Så vil vi tage toget ja. 

Niels-Otto: Og hvornår vi træffer den beslutning det ville gøre lige umiddelbart før i tog studiet eller 

måske havde fundet ud af hvordan og hvorledes og det kunne være i boede et sted hvor I tænkte det 

sgu for besværligt for mig, at tage toget eller noget andet, så træffer I et andet valg. Kan jeg så 

overhovedet nå jer de næste 4 år af jeres studie og de har truffet deres valg. Men vores undersøgelser 

viser, at det er svært, ikk.  

Interviewer: Må jeg så bare helt relateret til Corona spørge har det så gjort en kæmpe forskel, I kan 

se færre der tager toget nu hvor folk kan komme tilbage på arbejdet igen. 

Niels-Otto: Jeg vil meget nødig blande tingene sammen.  

Interviewer: Det er selvfølgelig også svært for ved du hvornår man rammer sommerferieperioden. 

Niels-Otto: Altså Corona er en helt særlig situation, hvor der er nogle andre ting på spil som handler 

om trygheden ved og altså trygheden ved, at tage toget en eventuel frygt for smittespredning og så 

videre og jeg vil også sige tingene under Corona ændre sig meget over tid, så i starten turde man, ja 

I kan kigge på jer selv også, turde i, at være sammen med mange mennesker i starten, nej I låste. I 

isolerede jer måske i mindre cirkler, havde aftalt hvem der mødtes med hvem og sådan noget andet 

noget og så hver gang man har kigget måned eller 14 dage frem så udviklingen tilbage måske gået 

hurtigere end man havde regnet altså.  

Interviewer: Ja det var kun af nysgerrighed, fordi jeg selv cykler rigtig meget jo.  

Niels-Otto: Så selvfølgelig har vi gjort os nogle erfaringer der, men det var egentlig bare tilbage fra, 

at sige, at vi arbejder meget med altså vores koncept er ens lige meget om det er Millennials om det 

er ældre eller hvilke kunder det er, så kigger vi på det der hedder en Customer Journey og siger jamen 

hvor har vi nogle vinduer til, at påvirke et transportmiddel og hmm og hvad kan vi så gøre for, at 

understøtte det og en af hovedlæringerne er altså bare det der med nu er unge mennesker jo ret åbne 

over for kollektiv transport så da men det er bare for de fleste de træffer jo på et tidligt tidspunkt i en 

livsfase et valg om hvordan de regner med at transportere sig, men når de først har truffet det valg, så 

skal der meget til, at rykke dem og vi kan jo se, at vi har målrettet, altså vi har mange Orange billetter. 

Jeg har selv børn i Millennium alderen og de bruger det jo og har opdaget, at de findes, de kan bruges 

og det er billigt og sådan, så det er ligesom derude, men om det lige er fast til skole eller hvad det 

afhænger af de her ting ikke og så har vi faste ungdoms rabatter det kører vi selvfølgelig også på. Vi 

laver også hmm vi laver selvfølgelig også markedsføring. Vi har lavet et samarbejde med Heartbeats 

om nogle podcast det er jo ikke en reklame i sig selv men branded content, som vi har brugt for at få 

associeret DSB med nogle samtaler som den unge målgruppe er en del af og altså om det sælger 
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billetter i sig selv det ved vi ikke men vi tror sådan summen af kontaktpunkter kan være med til, at 

understøtte det og vi kunne i hvert fald se de gerne vil købe Orange billetter. Hmm, at folket i det hele 

taget gerne vil købe orange og unge de har jo så fast gode rabatter på det og kan købe tættere mod 

afgang sådan nogen som mig der jo altid vi blir jo altid dømt til, at betale fuld pris overalt men man 

kan se, at de unge har jo faktisk mulighed for, at købe under til bedre vilkår længere også fordi vi, at 

vide at de er dårlige til, at planlægge deres rejsemønstre ikke altså det er meget spontan det man 

foretager sig ikke skal vi tage til Jylland så tager man til Jylland altså det er ikke nødvendigvist 

planlagt man kan vist planlægge det, ikke nødvendigvis på dagen, men ikke noget der hedder planlagt 

en måned eller så lang tid før så du kan købe en billet ikke så det prøver vi selvfølgelig og tilrettelægge 

også både vores markedsføring og vores salgsapparat efter.  

Interviewer: Ja men nu har du faktisk svaret på det fordi efterspørgslen var ser du DSB mere som et 

særligt segment og har I markedsføringsstrategi før nu specifikt segment og det sagde du det har den 

mere konceptet ja.  

Niels-Otto: Vi har et fælles koncept eller en fælles måde at anskue kunder på vi bruger selvfølgelig 

nogle særlige virkemidler over for unge gruppen og har nogle særlige produkttyper over for dem 

blandt andet det jeg sagde ja altså at planlægningshorisont med kortere det nytter ikke noget du kan 

få en billig orange billet hvis du beslutter dig tre, to måneder før så langt er tidshorisonten ikke så der 

skal du kunne give noget altså det er nok den største barriere for unge det er de, at de lever ikke et 

planlagt livet på samme måde som midaldrende og gamle.  

Interviewer: Ja de har heller ikke lige så mange forpligtelser kan man sige.  

Niels-Otto: Nej men det det væsentlige er, at hvis du vil have fat i dem så skal de rimelig hurtigt og 

fleksibelt kunne få fat i noget der passer dem, og der har det giver som sagt orange billetterne har 

rigtig godt fat så findes der jo alle de der forskellige transport altså særlige kort og uddannelseskort 

og så videre man kan sige dem arbejder vi jo selvfølgelig på, at få introduceret så tidligt som muligt 

tilbage til det vi snakkede om hvornår du tager beslutning om hvordan du vil transportere dig til 

uddannelse der skal vi jo prøve, at ramme dem, ja vi ville jo gerne ville egentlig gerne have prøvet, 

at uddele en masse hmm gratis månedskort som forsøg på nogle uddannelser for, at se “prøv at køre 

en måned” så kan du gøre det gratis og så kan du så signe op lidt ligesom man har gjort det med aviser 

ikke du kan få en måneds abonnement så se om det er noget for dig men.  

Interviewer: Tænker I på ungdomskort. 

Niels-Otto: Ja altså på sådan nogle hvis du skal være sammen med andre kort til en uddannelse eller 

lignende vi kunne tilbyde som billet eller en prøve periode det kunne vi så af konkurrencemæssige 
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årsager ikke bare sådan gøre men så valgte vi stedet og har vi kørt nogle forsøg med at lave nogle 

konkurrencer hvor der var mange kort i omløb og det har selvfølgelig en vis det måtte man været 

glade for men det har meget været folk der har toget ind på lystavlen i forvejen der har valgt det og 

det helt store spørgsmål for os det er jo hvis man skal have flere i butikken hvordan får du dem der 

ikke tænker tog til, at tænke tog.  

Interviewer: Ja er det sådan du tager bilen i stedet for.  

Niels-Otto: Ja for eksempel.  

Interviewer: Ja det var svært fordi Københavnsområdet som jo altså er her det er jo meget intenst på 

toget og cykel men lige så snart, at komme lidt længere ud så det var meget svært får kørekort i atten 

års gave.  

Niels-Otto: Altså Storkøbenhavn specielt forstået på den måde og altså hmm også selvom det ikke 

giver os pengene vil sige folk skal jo bare cykle hvis det er nemmere inde i byen, det er selvfølgelig 

ikke det vi taler men de steder hvor tog er en kombination med cykel eller alene hvordan sikrer man 

sig det er det der er valget ikke ja hvordan tager du til Roskilde festival er det tog eller bliv kørt af 

dine forældre eller hvad altså skal køre til uddannelse hvordan gør du så, ja da jeg gik i gymnasiet 

altså dengang TV nærmest var i sort hvid og sådan noget det forrige årtusinde da havde man jo ikke 

kørekort der tog man jo bus eller tog til og gik derfra rutebilstationen eller toget ned til gymnasiet ja 

nu melder gymnasierne jo altså selv gymnasiet jo faktisk om parkeringspladser der er overfyldte ude 

i provinsen altså og det er jo det man skal ud og ramme os i hvordan sikrer man tilbud til de her så 

har vi noget vi har mærket og det er jo vi kan jo mærke især vil jeg sige stor efterspørgsel fra 

gymnasiet på bæredygtige studierejser, at man gerne vil erstatte flyrejse med tog og det har vi lavet 

et samarbejde med en række gymnasier om vi havde sidste år et såkaldt hackathon det er sådan et 

fancy ord for en art gruppearbejde med forskellige interessenter bearbejder et emne, en arbejdsform 

her hvor vi i fællesskab prøver, at sige jamen hvordan kan vi udvikle en bæredygtig studierejse for 

de her gymnasier nogle af dem var jo egentlig miljø gymnasier ellers havde vi også selv været mere 

bæredygtige hvor vi siger hvad kan vi gøre og vi kan jo ikke i pris eller hastighed konkurrere med et 

fly til Portugal, altså vi kan ikke køre med tog til Lissabon på 4 timer til 1000 kroner per næse eller 

hvad med en flyrejse, hvordan kan vi så lave en bæredygtig studierejse og i stedet for ligesom, at det 

var et spørgsmål om hvad kan vi give og billetter til jer, så har vi haft et samarbejde om hvordan 

kunne man udvikle en bæredygtig studierejse også DSB og rejsearrangører gymnasier sammen og 

siden sagt vi måske vi gentænke hele studierejse konceptet, så du ikke kun tager afsted og så besøger 

noget og tager hjem igen, men så rejsen eller bliver en del af det. Ja fordi der kan toget sådan noget 
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her ikke og hmm det har der, så været forskellige ideer til og det er sådan noget er det, at vise 

målrettede arbejde videre for, at kunne tilbyde også for en målgruppe der efterspørger gerne vil de 

her ting, så der har bæredygtighed jo helt oplagt en stor plads, men det er ikke noget der på den måde, 

er markedsført endnu som bæredygtighed, men det er et eksempel på, at vi er gået ind også fordi der 

er altså der har været ønsket om, en lyst til lige i kølvandet på alt det her Greta Thunbergs klima 

snakken.  

Interviewer: Fedt efterspørgslen også er der til det.  

Niels-Otto: Ja og vi kan mærke det på udenlandske billetter også hmm altså, at det var det jo 

stadigvæk i det små end i de relativt små men, at der er mange der køber der gerne vil prøve Interrail 

eller som der er sket en stigning i de senere år på Interrail billetter og så videre det jo en lille del af 

vores forretning. Ja men det er ens men den store stigning fra det niveau der kom fra.  

Interviewer: Ja det er faktisk også en del af de spørgsmål som vi ville stille nu her under 

udlandsrejser.  

Niels-Otto: Ja og jeg har ikke den præcise andel jeg tror den står i vores regnskab men ellers må vi 

ligesom vende tilbage, men der er kommet en stigning en stor interesse, for det vi jo skal se er hvor 

længe interessen er der, er altså er det lige sådan en sommer dille eller den er der i længere tid og det 

næste er, så kan du sige, at tog markedet i Europa jo er relativt umodent sammenlignet med fly 

markedet, når man kigger i Europæisk kontekst, altså hele flyindustrien gennemgik udviklingen fra 

firserne op til i dag. Det gør, at priserne er faldet og der er et ens marked over det hele og tog industrien 

er kendetegnet ved, at det er en masse nationale systemer der ligger ved siden af hinanden hmm og 

det gør det svært fordi det er ikke alle tog der må ikke køre i alle lande og der er forskellige strøm, 

skinner, billetsystemer og så videre, så det er ikke sådan bare lige og hvis jeg må komme med et 

eksempel, så er det største land togmæssigt i Europa, Tyskland de nedlagde deres nattog her for et 

par år siden. fordi de ikke kunne få forretning i det. Nogle af tingene er på vej tilbage igen, fordi nu 

er det jo pludselig en form for efterspørgsel, så altså der kommer initiativer både i Danmark og i 

Sverige og DSB vil også gerne være med i nogle fælles nattogs initiativer ude i Europa, men det er 

meget dyrt og det kommer jo ikke til, at have samme pris som for eksempel en flyrejse med Easyjet 

til Manchester eller med Norwegian til Split. Man bliver nødt til, at tænke det som en samlet del altså 

hotellet og rejser sammen.  

Interviewer: Det kan jo være det ændrer sig. Det bliver lidt dyrere på grund af alt det her med Corona.  

Niels-Otto: Det ved vi ikke. Ret tit der ligger nogle begrænsninger i udlandssalget, det er så derfor 

DSB har mest nu jeg regner ikke rigtig Sverige med til udlandet, altså Malmø og så videre det er 
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pendler det er jo faktisk pendlertrafik til men det vil sige, at vi har noget salg til Hamborg og Berlin 

det er nok de største udlandsdestinationer. Vi ikke så mange billetter, så har vi til Lübeck til 

Nordtyskland og så er det Interrail pas, der ligesom er det, ja men det er utroligt svært, at få en 

returbillet til Paris for eksempel.  

Interviewer: Ja det kunne jeg godt forestille mig, det der er svært ved det jeg kom til, at tænke på 

noget andet i forhold til det her med, at ramme den her målgruppe der er mere bil fokuseret, ja altså 

arbejder i så målrettet som adfærdsændringer og overtagelse strategi også i mindre, altså er det noget 

i prøver, at implementere i markedsføringen.  

Niels-Otto: Altså som sagt ja, altså vores hoved arbejdsform i vores kundetilgang, ja det er som sagt 

de her customer journeys, så vi prøver, at sige hvordan er altså kundens vej fra introduktion af tilbud 

til, at prøve det til, vende tilbage eller du kan jo tegne sådan en map op og siger du vil jo helst have 

nogen der kommer op og kommer ind i et fast køre loop, men hvordan får du dem ind, hvordan får 

du dem til, at prøve hvordan sikrer du, du det når derud, evaluerer deres ting, at de gerne vil fortsætte 

ikke ja og der prøver vi, at se hvilke punkter, er der, altså hvad betyder noget, når du skal træffe et 

valg. Det er det vi er optaget af, at analysere, jeg ved ikke om jeg vil sige det er adfærd. Men vil sige, 

at hvis vi ved, at I to, I skal tage toget og I har eller ikke vil have lyserøde vægge på stationen. Det er 

et dårligt eksempel, ja lidt plat men alligevel ikke, så må vi jo finde ud af kan vi tilbyde hvis det er 

en væsentlig faktor for jer, hvordan kan vi påvirke noget, der eller det kan være rengøring eller det 

kan være, altså der er jo mange ting, der gør, at det kan være du elsker, at køre i tog men du synes det 

er utrygt, at gå hen til stationen om aftenen. Derfor kører du ikke i tog. Ja så nytter det jo ikke noget, 

vi hmm kører kampagner med priser, hvis det er der skal vi overtale dig, det er om du er bange for, 

at gå til og fra stationen om aftenen, så man kan sige vi prøver selvfølgelig, at se på, at hvor ligger de 

faktorer der. Ja og så ser vi med hvilken slags kommunikation og kan vi angribe det. Ja eller påvirke 

det. Hmm det jeg vil sige, det er vores tilgang til, alle kundegrupper og så er det selvfølgelig forskellig 

fra kundegruppe til kundegruppe, med hvad man gør og man kan også sige vi har jo også dybest set 

to typer transport. Vi har det jeg vil kalde tilbringer trafik hvor vi med S-tog og meget regionaltoget 

på Sjælland kører folk fra et eller andet sted til København. Ja og i denne weekend og så har den 

anden type trafik som dem der går på tværs af landet altså Intercity togene fra København til Odense, 

Århus, Aalborg primært. Det er også lidt anden type, så vi arbejder selvfølgelig med at have en Value 

proposition til de forskellige rejsetyper, når vi kigger på, at sælge S-toget så så har udover, vi har 

hmm altså strategisk overbygning, der handler om miljø og så videre. Jamen S-toget er en fordel for 

dig, det er hurtigt ind og ud af byen, nemt ud af og ind i byen, ja godt, så er det jeg tror faktisk, det er 
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den rigtige er din genvej ind og ud af byen, ikke det er sådan det vi arbejder med, med undtagelse af 

S-toget, ja fordi med togrejsen, hvis du skal til Jylland eller Fyn er en anden rejse, altså der er du et 

andet mode, ja det er du måske mere på det der med, at tiden er din egen eller tiden i toget er dobbelt 

tid, at du kan arbejde. Du arbejder i et S-tog når du skal i skole. Nej men hvis du skal til Odense eller 

Århus, hmm så er det lige pludselig måske, altså ja så det arbejder vi selvfølgelig med at italesætte. 

Lad os sige hvad er det rejsen giver dig. 

Interviewer: Der er selvfølgelig også stor forskel fra S-toget til selve regionaltoget, selvom 

regionaltog jo også bliver brugt.  

Niels-Otto: Ja men det er jo altid bare fordi de er sådan åndeligt det samme, ja det er det, det der er et 

tog du går ind i som kører dig til et centrum og tilbage igen. Jamen det er ikke en rejse, det er egentlig 

en convenience, ja men det er klart vi vil jo gerne slå på altså noget af det vi gerne vil stå på, er 

bæredygtigheds mæssige og det gælder biler, men det gælder sådan set alle kundetyper for eksempel. 

Det er jo lang tid, altså det er jo væsentlig hurtigere med mindre du bor utrolig langt fra en S-

togsstation at tage S-toget ind til København end i bil og det du skal af med bilen. Jamen vi kan jo 

prøve selvfølgelig, at italesætte de ting. Ja hmm du kan jo drikke en fredags øl i fredagsbaren, hvis 

du er over 18 ikke, altså ja så vil du også stadigvæk tage S-toget hjem.  

Interviewer: Ja så det næste punkt, vi har, det er udenlandsrejsen. Det har vi været lidt inde over. 

Jamen det første spørgsmål det er, er udenlandsrejse et vigtigt forretningsområde for DSB.  

Niels-Otto: Altså det er jo svært, at sige hvad er vigtigt, at ja det er vigtigt det er ikke stort, men 

selvfølgelig er det vigtigt, om man kan sige det er i hvert fald et sted hvor man først har mærket nogle 

af de her bæredygtigheds tendenser som er kommet i samfundet, altså de er kommet på efterspørgsel 

efter udlandsrejser som vi ikke så for bare 2-4 år siden, så det er der markedet egentlige først startede. 

De har efterspurgt noget med klima som dagsorden. Ja hvis der er nogle der har efterspurgt på den 

måde. Helt konkret er bæredygtige rejser fra Allerød til Københavns hovedbanegård, nej men der er 

nogen der har efterspurgt noget fra Københavns hovedbanegård til Wien eller til Rom eller også så 

det er på den måde. Det vigtigt og det kan jo også blive vigtigere. Hmm altså jeg tror det er jo kunderne 

der afgør om det er stort og vigtigt altså, hvis der er en efterspørgsel efter det, så bliver det et vigtigt 

sted. Ja men det meste af vores trafik, altså det mest det der tæller flest mennesker det er tilbringer 

trafik til København ja det tæller flest hoveder. Det der vi genererer flest penge og også rejser relativt 

mange måder det er trafikken på tværs af landet. Ja det er de to væsentlige altid øst vest hmm rejserne 

og så hmm tilbringer til især København men også lidt ja de andre store byer Odense, Aalborg samt 

Århus.  
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Interviewer: Ja har du nogle, altså man har du en fornemmelse af hvor stor jeres andel er, hvor stor 

jeres forretning der består af udenlandsrejser. 

Niels-Otto: Altså i procenter, altså det kan jeg ikke lige huske i hovedet det er under 10%. Det er ret 

sikker på som sagt det fremgår af vores regnskab.  

Interviewer: Ja og så er det primært til Tyskland og Sverige samt Interrail.  

Niels-Otto: Altså er en rejse til Malmø en udlandsrejse. Jeg opfattede det lige så meget som en pendler 

rejse til København som en udlandsrejse. 

Interviewer: Ja ikke fordi jeg kan bruge et rejsekort kan man sige, men udover Malmø er det så stadig 

stadig Sverige eller vil du sige at det er Tyskland.  

Niels-Otto: Nej det er Tyskland, hvis vi ser bort fra det der er Øresunds trafik som jeg opfatter sådan 

lidt lokal trafik indtægter ud af København bare for sydsvenskere ja så er det Tyskland og interrail 

der er de store udlandsrejser. 

Interviewer: Der ikke så meget fokus i Stockholm.  

Niels-Otto: Nej og det DSB kører jo heller ikke derop DSB køre til Hamborg okay nå og det kan du 

så skifte til Berlin til andre steder så vores fokus er hmm Hamborg okay ja her og nu ikke nej og vi 

har indkøbt altså vi indkøber el lokomotiver nu da i takt med at der kommer ledninger op på de 

strækninger hvor det er nødvendigt du skal kunne indsættes så vi kan få to timers drift fra København 

til Hamborg og så ned i København tog med sig til resten af Europa. 

Interviewer: Det har vi faktisk også et spørgsmål om hmm så det kan være vi stiller det igen men jeg 

vil lige høre om i ser en udvikling i tallene og om i stræber efter at udvikle det område altså fra 

Danmark til udlandet.  

Niels-Otto: Ja altid vi ser jo en stigning i interrail billetter især hvis jeg skulle prøve at sammenligne 

dette med noget vil jeg tænkte lidt ligesom vi sige tænker på musik så kan man sige på et tidspunkt 

hvor LPer nærmest uddøde ikke hmm altså vinylpladen ikke og jeg vil sige at udlandsrejsende, 

togrejsende, interrail det er jo lidt togrejsens vinylplade ikke altså den er i vækst men det er jo en lille 

markedsandel indtil videre men det kan jo ændre sig altså hvis der er en efterspørgsel efter mere tog 

og mindre fly internationalt jamen så vil markedet jo begynde at indrette sig efter det eller hvis der 

kommer en politisk regulering fordi man er og gøre mere ved det sådan set det i udvikling men det er 

jo ikke der er stadigvæk nogle ting der gør, det er ikke bare de strukturelle ting der gør at det ikke 

bare vokser  
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Interviewer: Ja hvad med i forhold til hvilke destinationer der vælges altså der er selvfølgelig interrails 

men er der kommet udvikling i andre flere destinationer vælges så ja for siden for eksempel for 10 år 

siden.  

Niels-Otto: Jamen altså der er ingen tvivl om at folk de undersøger mere bredt nogle af de klassiske 

okay hmm altså finder men derfor vi har salget det er som sagt interrail billetter og der og der er også 

lige nu en ikke altså vi har en god understøttelse af salg til Tyskland og de nordiske lande og så videre 

vi prøver at gøre vores salgsplatform også bedre så man kan købe billet hen hvor man vil, men der er 

stadigvæk som sagt besvær fordi at der ikke er sådan Fælleseuropæisk system eller en standard for 

nogle lande skal du have en papir billet fra et speciel type tog, andre gange ikke nogen altså hmm så 

så der er stadigvæk sådan og vi har jo ikke et tog der kører hele vejen til Andorra eller Spanien eller 

Harzen, vi har et tog der kører til Hamborg ja så kan vi så tilbyde vores kunder en billet videre med 

vores samarbejdspartnere til de destinationer der nu er der. 

Interviewer: Ser I noget udviklingen i at udvikle det her system når det er sådan lidt mere baseret på 

nationalt plan altså.  

Niels-Otto: Jamen det er under udvikling og der vil også ske mere med det og vi regner også med, at 

man kan sige for 5 år siden, var det mere nærliggende at nedlægge udlandssalget, fordi der var så få 

der benyttede sig af det og efterspørgslen var så lille. Deutsche Bahn lukkede tingene, så kom hele 

klimadebatten jo ind og startede interessen op igen, så det vil sige, at regeringen og togselskaber i 

Europa de prøver på, at understøtte togtrafikken også for at gøre det mere muligt, at komme på tværs.  

Interviewer: Det er da en god ting. 

Niels-Otto: Og det vil DSB selvfølgelig gerne være med i, i samarbejder der kan understøtte det 

tognet tværs over Europa. Ja men det skal være samarbejder for vi kan ikke selv understøtte et sådan 

Europæiske net.  

Interviewer: Ja hvad med i forhold til Corona krisen altså ser I det som en potentiel game changer i 

forhold til, at der er så meget arbejde i det, men ser I det som et udviklingsstep til at efterspørgslen 

skulle blive endnu større. 

Niels-Otto: På grund af Corona, altså Corona krisen har indtil videre jo primært skabt sådan at 

trafikken nærmest var væk fra den kollektive transport i den periode. 

Interviewer: Jamen vi tænker det kan være, at folk var endnu mere bange for at flyve og skulle sidde 

i sidde helt tæt i flyveren og i lufthavnen med folk fra hele verden. 

Niels-Otto: Nej det er ikke noget vi kan se ned på her og nu okay hmm, altså jeg tror det er jo i 

virkeligheden tilbage til, at der er jo altså ikke er tog alternativ til længere destinationer indtil videre. 
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Nej kan være det er blevet udbygget i de kommende år og flere så vil skifte til at fra fly til tog når de 

skal rejse rundt i Europa, men folk føler har også følt en vis utryghed ved at køre i tog herunder 

Corona. 

Interviewer: Hvad med i forhold til, altså det her med, at konkurrere prismæssigt på fly, er det noget 

som tog kan arbejde sig hen imod, ja så de kan blive mere konkurrencedygtige.  

Niels-Otto: Bruger nogle af de samme ting i DSB, nu i indlands trafikken kan man sige ja og det gør 

man jo også udenlands og det er jo, at man styre kapaciteten det er jo ikke alle flyrejser der er billige 

nej, typisk ved man jo godt hvis man skal afsted en fredag eller lørdag så det er hammer dyrt med fly, 

hvis man kan flyve for eksempel tirsdag og torsdag, ja så er der billige billetter hmm og du kan sige 

vores Orange koncepter, Orange fri konceptet indenlands i DSB er jo bygget op med de samme 

principper, at det er svært at få en billig billet i myldretiden fordi der vil alle afsted og der er altså alle 

tog ud at køre og alle pladser er i spil, hmm ja men vi kører utrolig mange tog på andre tidspunkter 

af døgnet som kører alligevel. Ja og hvor det kan betale sig, at give folk en billet til en billigere penge 

for, at fylde pladserne op ja og det er selvfølgelig på samme måde man arbejder på i flyindustrien, at 

man jo fylder fly op, ja billige billetter på afgange der ikke kan fylde sig selv.  

Interviewer: Hvad har I tænkt over, at få yderligere tilskud altså subsidiering fra staten så udenlandske 

togrejser kan konkurrere med flyrejser til destinationer inden for Europa. 

Niels-Otto: Altså det er ikke et politisk spørgsmål som vi i virkeligheden har indflydelse på. Men 

mere politikere inden for transport, man må vurdere hvad man vil gøre, det er ikke noget vi 

beskæftiger os med, altså vi får en kontrakt betaling det som nogen kalder tilskud fra staten og så har 

vi noget andet kørsel der er kommercielt, altså noget kørsel vi kan lave bare fordi der er penge i det, 

ja så vores tilskud det går til, at køre de ting som vi siger nu kører vi for eksempel til Kalundborg et 

vist antal gange i døgnet og det gør vi fordi vi har aftalt det med staten. Ja det gør vi lige meget om 

det kan betale sig og så ved folk man kan tage toget, ja de gange i døgnet ikke, ja hvis man kun kunne 

køre kommercielt så vil du kun kunne køre når der i myldretiden.  

Interviewer: I forhold til eltog, det er noget som I er i gang med, at implementere, altså på rejserne 

mod Tyskland ikke. 

Niels-Otto: Ja.  

Interviewer: Yes, så tænker jeg vi går ned på noget bæredygtighed, ja men jeg vil bare lige høre, altså 

så vi har altså købt nogle toge hmm hurtigt kørende el toge.  

Niels-Otto: Vi har købt nogle lokomotiver lige nu som bliver leveret til december og de skal afløse 

de diesellokomotiver nogle der hedder ME lokomotiverne, som man kan se trække 
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dobbeltdækkervognene og det er primært sådan nogle der køres på Sjælland i den regionale trafik og 

så vil de stille og roligt afløse de her ME toge over de kommende år. Så er vi ved, at købe nogle nye 

vogne og de skal også kunne trækkes af de her Vecton ellokomotiver på de nye vogne skal være nogle 

af de togsæt der skal være med til, at man kan køre den trafik jeg nævnte til Hamborg, at man har 

lokomotiver og vogne der kan sættes ekstra ind det er fordi der er strøm og mulighed for, at køre hele 

vejen ned til Tyskland.  

Interviewer: Ja fordi det var et spørgsmål, om der var nogle toge der kører til udlandet. 

Niels-Otto: Så har du så en tredje ting på vej sammen med nye togsæt, forskellen på altså hvis jeg 

lige hurtigt skal sige forskellen, så må du sige et gammeldags tog fra rigtig gamle dage noget som 

sagt er et lokomotiv der trækker nogle vogne et togsæt, et togsæt det er ligesom i et IC3 tog, altså det 

er 3 eller 4 vogne som kan køre 3 4 gange, så du har altid nogle sæt med enten 3, eller IC3 har 4 

vogne, så de samles i en enhed 4 vogne og det er sådan en skinnebus med 4, så vil du sætte flere af 

dem sammen og de hedder togsæt. Ja men altså ikke for dele de enkelte vogne, nej men det var for at 

sætte flere togsæt sammen, så der køber vi en række elektriske togsæt også det der hedder fremtidens 

tog og de skal så afløse IC3 togene og de kommer fra midt 2025 og frem mod 2030 og det vil sige i 

samme periode laver Banedanmark sporarbejde, laver nye signalsystem og hænger el over de 

strækninger der mangler, så der kommer til, at være en glidende overgang fra diesel og de her ting 

over mod, at vi i 2030 gerne skulle stå med en gennem moderniseret jernbane, nye tog, togsæt, 

lokomotiver og på renoverede skinner med el og nye signaler og det vi har nu. Kan du sige er en 

overgangsperiode, ja hmm hvor vi jo er en byggeplads for, at vi kan komme fra igårs jernbane til I 

morgens.  

Interviewer: Ja det lyder godt nok spændende. Yes jeg tænker vi har fået svar på det her. Der tænker 

vi at vi går videre med at høre om jeres ambitioner for bæredygtighed miljørigtighed på et mere 

langsigtet plan.  

Niels-Otto: Ja vi har 4 miljømål opsat, ja det er frem mod 2030 og det er, at vi vil ikke udledes C02, 

at vi ville nedsætte vores affaldsmængde med 90%, på grund. flere forskellige ting, vi vil halvere 

vores energiforbrug, så ikke udleder partikler fra togenes motorer. Så vi skal være C02 neutrale, 90% 

mindre affald. Vi skal halveret halvdelen af vores energiforbrug og ingen partikler skal udledes fra 

togenes motorer, det er de 4 klima og miljømål vi har sat os frem mod 2030 og som arbejder også 

med nogle tilsvarende mål for FN’s verdensmål.  

Interviewer: Og hvor langt føler I, at I er kommet. 
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Niels-Otto: Og en del af det kommer ved det jeg har beskrevet, altså at man skifter til, at køre fra 

fossile brændstoffer til el. Det fjerner både udledning af partikler fra motorer fordi du kører, så du 

kører på grøn el, så vil det være helt på plads der, at sige, så er der sket meget der, energiforbruget 

kan sige denne i virkeligheden svært fordi der kommer noget med moderne og ensartede tog det giver 

noget men det er klart vi kan få en udfordring hvis det bliver super populært, at køre med tog kan vi 

så både halvere forbruget, at køre endnu mere det må vi se på. Den store udfordring er også, at vi har 

mange gamle fredede bygninger og store bygninger, stationsområder og så videre. Det er ikke alle 

dem der er lige energi effektive og de kan være dyrere, at gøre noget ved, vi ser jo DSB som en samlet 

enhed, ikke kun de ting der kører tog nej og det andet sted vi har et arbejde hvor vi går i gang for 

alvor til efteråret, det er på affaldsområdet ja og det gælder jo altså både genanvendelse i forhold til 

kunder, altså affaldssortering og så videre, men når vi snakker genanvendelse, så er det jo også altså 

de dele vi bruger eller altså i hele produktionsdelen ja alt det som man ikke ser som kunde værksteder 

og så videre. Det er ambitiøse mål og de ligger i stedet for jeg ligger bruger tid på at snakke længe 

om det, så er det noget som ligger på nettet hvor I kan læse mere om det. Men det er klart meget af 

det kommer med hele den forbedring af jernbanen.  

Interviewer: Vi har et andet spørgsmål.  

Niels-Otto: Og så stiller vi jo krav til leverandører også altså ja de skal have en bæredygtig tilgang, 

så det er jo også noget af det som man kan sige er en væsentlig faktor for, at vi kan omstille os, ja det 

er, at vores underleverandører også skal levere ja mere bæredygtigt.  

Interviewer: Med hensyn til det vi har talt om, hvor langt føler I at I er fra de mål?  

Niels-Otto: Det er jo et projekt som løber til 2030 jeg har ikke lige en tidslinje liggende for hver af 

de 4 mål, men man kan sige det at det handler om partikler og strøm og så videre det ved vi jo kommer 

nærmest af sig selv med udskiftningen af de her tog, der hvor vi ved at den store arbejdsindsats det 

er for eksempel på hele det her spørgsmål om genanvendelse, altså det er jo både som sagt kunde 

området men det er også på værksted og det er også alle mulige andre steder, altså før vi kan være 

sikre på at vi kan gøre det. 

Interviewer: Ja, hvad med, altså nu ved jeg ikke om det er noget vi kan læse I jeres økonomirapport. 

Er det noget der er svært at få implementeret i forhold til, jeg tænker det er jo ikke billigt at skulle 

renovere bygninger.  

Niels-Otto: Nej men jeg tror altså jeg har ikke på den måde en kæmpe grøn pulje afsat til noget, men 

hele samfundet er i gang med en omstilling ja og der er ingen tvivl om, at bæredygtighed også for 

mange leverandører af forskellige varer jo bliver en konkurrenceparameter ligesom der blev sat 
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politiske krav til det, så ja der følger vi udviklingen. Vi kan se på nogle af de ting vi har lavet, at det 

ikke nødvendigvis er dyrere, at lave mere bæredygtig løsning, man kan sige altså det er netop blevet 

et konkurrenceparameter, ja men det er klart det er dyrt med en gammel boligmasse og så videre. Det 

kan vi ikke bare gøre fra den ene dag til den anden eller en gammel bygningsmasse kan ikke fra den 

ene dag til den anden gøre en fredet bygning som Københavns hovedbanegård til en energiklasse A, 

som den er nu.  

Interviewer: Ja jamen det er fordi, at vi har snakket om den statslige medfinansiering er tilstrækkelig 

sådan, at DSB kan implementere bæredygtige initiativer som du for eksempel har snakket om altså 

eltogene. 

Niels-Otto: Altså de der el toge og alle de planer vi har, ligger inden for den økonomiske ramme vi 

har og vi har jo også en strategi der samtidig ønsker, at gøre os mere uafhængig af staten og så må 

staten jo finde ud af hvad de vil gøre med de penge, vi kan spare dem for hvad de kan bruges til det, 

kan de bruges til mere bæredygtighed og genbrug, til flere billige billetter eller kan de bruges til noget 

helt tredje, men vi vil effektivisere os og vi beder ikke om altså om penge til de her ting på anden 

måde end at folketinget godkender vi investerer i nye togsæt, altså det er jo en milliard investering. 

Ja så altså der skal selvfølgelig godkendes, at vi investere i det, men det er noget der ligesom er 

indregnet i DSBs økonomi på den måde, at man jo optager lån nu, altså det er jo 30årige investeringer 

de her ting, så det er ligesom alt andet af den slags så det er ikke noget der ligger en ekstraregning i 

eller noget hvor vi kommer og beder om penge for.  

Interviewer: Nej men det kunne godt være, at staten havde presset lidt på sådan så ja, altså sådan så 

det kunne blive mere grønt.  

Niels-Otto: Ja altså det er virkelig ikke sådan, at vi beder om flere penge, det er klart, at hvis staten 

gør noget stiller noget til rådighed, altså under Corona har vi jo også brugt de pakker der har været, 

altså hjemsendelsens pakken og så videre. Hvis der kommer et eller andet som vi som statslig 

virksomhed på linjen med andre kan gøre nytte af i grøn omstilling så vil vi selvfølgelig gøre det, 

men de planer vi har lagt ud fra det er noget vi selv kan også noget vi kan lave i samarbejde med 

vores underleverandører altså med at stille krav til leverandørerne og så er det min pointe, at hvis det 

er en vigtig faktor for flere og flere så vil markedet også omstille sig derefter, så der vil komme 

givetvis altså blevet mere mainstream havde været mere billige tilbud på nogle af de bæredygtige 

løsninger.  

Interviewer: Ja og så snakker du om jeres mål, så ville vi bare lige høre kan DSB avertere en grøn 

profil og hvornår vil togdriften være i stand til, at overgå til grøn energi er der en tidslinje for det.  
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Niels-Otto: Ja altså men det kommer jo an på hvad du måler altså hvornår altså det er Banedanmark 

der i dag laver vores kørestrøm så vi vil stille krav til dem. Det er klart vi kommer til, at markedsføre 

os som en mere bæredygtig og grønnere transport form end fly og biler og så videre og selv når der 

er mange biler i takt med de bliver mere miljørigtige vil biler stadigvæk have den udfordring, at de 

skaber trængsel og Danmark kan som land ikke klare sig uden, at have et velfungerende togsystem 

der transporterer mange mennesker fri for trængslen i sit eget lukkede system. Ja især i til og fra de 

store byer og mellem de store byer og det er sådan set DSB’s bidrag til det danske samfund det er 

vores license to operate, vores kunders bidrag ved, at bruge os det er jo, at de udover, at få en god tur 

bidrager til et bedre og mere miljørigtigt eller bæredygtigt Danmark på den måde så altså ja det 

arbejder vi med og det gør vi jo allerede i dag allerede i dag selvom vi ikke 100% er overgået til 

elektriske tog og så videre, ja så er det jo bedre, at tage toget i langt de fleste tilfælde og jo flere der 

tager toget desto bedre er det for miljøet.  

Interviewer: Ja men vi har afsat et mål om at vi i 2030 eller 2035 skal vi have været overgået til grøn 

energi fuldstændig.  

Niels-Otto: Men det er jo en del af hele det der hele den samlede plan nu kan jeg ikke lige der må i 

lige gå tilbage og kigge hvornår man, altså vi har de fire mål vi nævner som er de fire 2030 mål vi 

laver, det er klart ville det også have grøn energi altså el er i sig selv godt så kan du se den næste 

spørgsmål skal vi stille krav om at det er grøn el i køreledningerne ja det kan vi jo godt gøre og vi har 

også planer for det skal ses i sammenhæng med resten af samfundet, det nytter jo ikke noget hvis vi 

bare køber al den grønne el der er og alle andre må købe resten så så men jeg vil vende tilbage på el 

spørgsmål hvis i specifikt er interesserede i det ja det har jeg ikke nørdet ned i andet. Vi synes selv 

de fire mål vi har sat for et mere bæredygtigt DSB er meget ambitiøse.  

Interviewer: Ja om DSB er vores første spørgsmål hvordan er DSBs image i dag. Oplever I, at der er 

mere positiv eller negativ opfattelse af brandet, altså underordnet Corona og hvad tilskriver I den 

udvikling. Ja hvordan er DSBs image i dag kan vi lige starte med. 

Niels-Otto: Altså vi måler jo vores image. Det kan måles på mange måder ja nogle ser på Berlingske 

Tidendes årlige imageanalyse andre kigger på Børsen, vi bruger pt. noget som hedder Reputation 

Institut som laver sådan et hard score som udtryk for DSBs omdømme og det er det er måden vi 

ligesom prøver på at måle på hvad folk mener om DSB. DSBs image eller brand eller omdømme det 

er svagt her og nu og vores mål er i første omgang, at få gjort det middel. På en skala fra nul til 100 

har vi ligget lige under 50 i de seneste år, men vi er steget det sidste år til halvandet markant og den 

seneste måling her i januar, lå vi på 53 lidt over 53 der bliver jeg nødt til lige at checke op på. Det 
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tilskriver jeg flere ting, jeg tilskriver det, at vi har haft en god og fornuftig drift altså, at togene er kørt 

og har kørt til tiden, det er en væsentlig faktor for folk, det ligger sådan underliggende, at vi har fået 

nogle billetter produkter i markedet så selvom der er en opfattelse af nogle togbilletter dyre så er der 

mange der i dag kan finde en billig Orange billet og folk tror på den og ved den eksisterer, så er der 

jo hele den generelle diskurs i samfundet altså, at toget er blevet anset mere positivt eller for bare fem 

år siden. Det er stadigvæk opfattes mere positivt men jeg tror der er sådan helt grundlæggende følelse 

blandt mange unge klimabevidste især også ældre klimabevidste og det er alt sammen en meddelelse 

om at vi er i en udvikling og så vil jeg nævne den sidste ting og det var fraværet af skandaler altså det 

er nogle år siden efterhånden, at der har været nogle meget omtalte mediehistorier der ligesom 

handlede om, at IC4 ikke kunne køre, altså noget der virkelig er dårligt for omdømmet, men og vores 

mål er, at komme op på 60 som så gør man kommer op på middel, fra svag til middel i deres score. 

Det er jo sværere ved sådan nogle omdømmer, du kan jo godt finde nogle små perioder hvor folk er 

super glade men et omdømme er jo dybest set et udtryk for hvad folk føler for dig her og nu, hvordan 

de oplever dig her og nu.  Så er der hele det her der hedder legacy, altså hvordan er snakken eller 

hvad har du oplevet tidligere i din barndom eller altså alle de ting tæller jo med i omdømmet.  

Interviewer: Yes og så har vi hørt om jeres nye rejsepas som er blevet revet ned af hylderne, hvis vi 

må spørge, hvad har I ellers af planer for produkter, som skal lanceres til Danskerne.  

Niels-Otto: Altså det er selvfølgelig regeringen der gav tilbud til det her, eller tilskud til det her 

rejsepas. Det er en del af regeringens sommer pakke og så videre og det har vi jo være glade for, at 

kunne levere og det viser jo også, at der er en stor interesse for, at tage toget, men vi har vi har jo 

introduceret Orange billetten og Orange fri og det arbejder vi videre med at lave de ting vi arbejder 

på og får skabt en bedre tilgang for erhvervskunden. Vi har ikke lige sådan en ny billet der lige 

kommer i morgen men der er to ting vi arbejder på. Den ene det er et bonus koncept altså at få lavet 

en platform hvor vores kunder kan optjene bonus ligesom man kan andre steder og så kunne man for 

eksempel også få noget betaling i form af rejser eller ting og så videre altså, at man kunne bruge sin 

bonus på det, så du kan forestille dig som en fast pendler, ja du optjener så et beløb på det, som du så 

kunne omsætte til noget eller hvis der var forsinkelser, at du fik nogen point så kan du omsætte dem. 

Hvis du viser at din billet var gyldig, altså så fik du nogle point også, altså på den måde kan du gøre 

et det som for nogle er lidt belastende, at blive kontrolleret, så kan du faktisk, når du sidder i S-toget 

sige hurra, der blev kontrolleret og nu får jeg et vist antal point. Altså et bonus koncept, der kan 

rumme sådan nogle ting, det har lidt lange udsigter men det gør vi egentlig for, at komme tættere på 

vores kunder ikke produkt men det tror vi kan gøre os tættere på kunderne, af produktet er lige nu det 
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er vi mest optaget af det er nok, at finde et fleksibelt pendler produkt, altså i dag skal man købe en 

måned ad gangen og hele Corona og det med at nogle arbejdere hjemme eller ikke skal til og fra 

arbejde hver dag gør, at vi må se om vi kan finde et eller andet hvor man tilgodeser dem der for 

eksempel skal arbejde hver anden uge eller ja et eller andet  

Interviewer: Og så vil vi høre, promoverer I udenlandsrejser fra Danmark til udlandet, hvis ja, hvordan 

har I eksekveret det. 

Niels-Otto: Aviser og bannerannoncer på typisk Nordtyske destinationer og der har været nogle 

enkelte Interrail ting.  

Interviewer: Er det DSB der kører strækningerne i udlandet. Er det kun til Hamborg? 

Niels-Otto: Ja og så kører vi så til Berlin og Malmø i Sverige.  

Interviewer: Ja og så ville vi høre hvem jeg samarbejdspartner, er som så kører ruten i Tyskland. 

Niels-Otto: Det kommer så an på hvor du køber billetten hen, så hvis du køber billetten den hos os til 

Berlin, så ville det jo så være være Deutsche Bahn, som man kører med, men så hvis du nu købt en 

billet til Amsterdam, hmm så ville du så køre med DSB til Hamborg og så måske med Deutsche Bahn 

hele vejen ned til Amsterdam station og hvis der var et skift mere, så vil du så køre med det selskab 

der nu opererer den rute. Så vi samarbejder sådan set altså et billetsamarbejde så man kan sige, så du 

kan købe en billet herfra til et givet sted, og så kører vi en del af turen, så tager en partner en anden 

del af turen.  

Interviewer: Ja det kunne godt være I havde nogle tætte samarbejdspartnere.  

Niels-Otto: Vi har et tæt samarbejde med Deutsche Bahn.  

Interviewer: Hvis I nu ser det som værende et attraktivt marked, at markedsføre togrejsen over 

flyrejsen, er der så en målgruppe som I ser som værende mere attraktiv.  

Niels-Otto: Nej altså det er ikke vores hovedfokus, som sagt vi har de her klima studierejser, vi har 

et interrail kort, vi har det vi gerne vil kunne tilbyde nogle billetter, men vi kender også de 

begrænsninger der er lige nu, altså vores helt store fokus på de ting, det er fortsat pendlertrafikken til 

de store byer i Danmark og rejserne mellem de store byer i Danmark altså det er vores hovedfokus.  

Interviewer: Ja okay så jeg har ikke planlagt nogle kampagner der viser, at I kører til Hamburg eller 

udlandet på den måde. 

Niels-Otto: Jo det er sådan nogle korte taktiske salgsannoncer ikke sådan, altså til jul altså de der 

Nordtyske byer, hvor man nemt kan tage toget fra Danmark der har vi hertil noget annoncering på 

tiltag på julemarkedet i Lübeck eller opleve spændende Hamborg eller en eller anden tysk by.  

Interviewer: Men ikke noget decideret sådan et bæredygtigt på den måde til udlandet.  
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Niels-Otto: Nej, markedet er for snævert lige i øjeblikket. Der vil vi hellere se på bæredygtigt 

indenlands, i forhold til indenrigsfly, i forhold til biler, i forhold til trængsel, i forhold til alle de ting 

man oplever i hverdagen. 

 

 

18.3  B ILAG 3  -  SURVEY SPØRGSMÅL  
INFO 

Denne undersøgelse har til formål at undersøge dine holdninger til udlandstransport, men primært 

fokuseret på dine transportvaner i 2019, altså før Corona krisen ramte. Resultaterne fra denne 

undersøgelse bruges i forbindelse med en afhandling fra Copenhagen Business School. På forhånd 

tak for hjælpen.  

  

INSERT DK LANDING PAGE: GENDER, AGE (18-40), ZIPCODE RECODED INTO REGION  

  

Q1: Hvornår har du sidst taget toget? 

Single 

1.     Inden for den seneste uge 

2.     Inden for de seneste 14 dage 

3.     Inden for den seneste måned 

4.     Inden for de seneste 3 måneder 

5.     Inden for det seneste halve år 

6.     For mere end 6 måneder siden 

7.     Jeg tager ikke toget 

8.     Ved ikke 

  

Q2: Har du kørt til udlandet med tog? 

Single 

1.     Ja 

2.     Nej 

  

Q3: Kunne du finde på at tage toget i stedet for at flyve til en rejsedestination i Europa? 

Single 
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1.     Ja  

2.     Nej (Go to Q3B) 

  

Q3A: Hvorfor kunne du godt finde på at tage toget i stedet for flyet til en rejsedestination i 

Europa? 

1.     INSERT OPEN TEXTBOX 

2.     Ved ikke (EXCLUSIVE) 

  

Ask only if Q3=2 

Q3B: Hvorfor kunne du ikke finde på at tage toget i stedet for flyet til en rejsedestination i 

Europa? 

1.     INSERT OPEN TEXTBOX 

2.     Ved ikke (EXCLUSIVE)  

Q4: Hvornår har du sidst fløjet? 

Single 

1.     Inden for den seneste uge 

2.     Inden for de seneste 14 dage 

3.     Inden for den seneste måned 

4.     Inden for de seneste 3 måneder 

5.     Inden for det seneste halve år 

6.     For mere end 6 måneder siden 

7.     Jeg tager ikke toget 

8.     Ved ikke 

  

Q5: Har du fløjet i forbindelse med dit arbejde? 

Single 

1.     Ja 

2.     Nej 

  

Ask only if Q5 = 1 

Q6: Kunne du forestille dig at tage toget frem for flyet på en arbejdsrejse? 

Single  
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1.     Ja 

2.     Nej 

3.     Ved ikke 

  

Q7: Hvor mange gange forventer du at flyve i 2021, hvis vi ikke tænker Corona ind i billedet? 

Her henvises der til både private og arbejdsmæssige sammenhænge. 

Single 

1.     1  

2.     2-4 

3.     5-7 

4.     8-10 

5.     +10 

6.     Jeg forventer ikke at flyve 

  

Q8: Hvor mange gange fløj du i 2019? 

Her henvises der til både private og arbejdsmæssige sammenhænge. 

Single 

1.     1 

2.     2-4 

3.     5-7 

4.     8-10 

5.     +10 

6.     Jeg fløj ikke 

  

Q9: Flyver du oftest inden for eller uden for Europa? 

Her henvises der til både private og arbejdsmæssige sammenhænge. 

Single 

1.     Oftest inden for Europa 

2.     Oftest uden for Europa 

3.     Begge dele nogenlunde ligeligt 

4.     Rejser ikke 

5.     Ved ikke 



126 

  

DO NOT ASK IF Q9 = 4 

Q10: På en skala fra 1-5, hvor 1 = Meget impulsivt og 5 = meget gennemovervejet, hvorimpulsiv 

eller gennemovervejet er din bestilling af rejse da? 

Single scale 

1.     Meget impulsivt 

2.     Lidt impulsivt 

3.     Hverken eller 

4.     Lidt gennemovervejet 

5.     Meget gennemovervejet 

  

Q11: Kunne du forestille dig at tage toget til Berlin frem for flyet? 

Single 

1.     Ja 

2.     Nej 

3.     Ved ikke 

  

Q12: Hvor meget ville du maks. betale for en togbillet til Berlin?  

Single 

1.     100 DKK 

2.     250 DKK 

3.     500 DKK 

4.     750 DKK 

5.     1000 DKK 

6.     1250 DKK 

7.     1500 DKK  

8.     +1500 DKK 

9.     Andet, angiv helt tal: INSERT NUMERIC OPEN BOX 

10.  Ved ikke 

  

Q13: På en skala fra 1-5, hvor 1 = slet ikke vigtigt og 5 = meget vigtigt, hvor vigtigt synesdu det 

er at føre en aktiv klimapolitik?  
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Her henvises der generelt til rejsevirksomheder 

Single scale 

1.     Slet ikke vigtigt 

2.     Lidt vigtigt 

3.     Hverken eller 

4.     Ret vigtigt 

5.     Meget vigtigt 

  

Q14: Hvilke klimabevidste tiltag har du tilføjet til din hverdag? 

Multiple 

1.     Affaldssortering 

2.     Ændret madvaner 

3.     Kører mindre i bil 

4.     Handler brugt 

5.     Genbruger 

6.     Bruger mere offentlig transport 

7.     Andet 

8.     Ingen af disse EXCLUSIVE 

9.     Ved ikke EXCLUSIVE 

Q15: Føler du, at din omgangskreds er klimabevidste? 

Single 

1.     Ja 

2.     Nej 

3.     Ved ikke 
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Q16: Føler du at samfundet lægger et pres for at være klimabevidst? 

Single 

1.     Ja  

2.     Nej 

3.     Ved ikke 

Q17: Hvad er vigtigst, når du vil bestille transport til udlandet?  

Nævn alle de ting, som er vigtige for dig, når du vil bestille transport til udlandet. 

1.     INSERT OPEN TEXTBOX 

2.     Ved ikke (EXCLUSIVE) 

  

Q18: Hvad er dit indtryk af DSB?  

Single 

1.     Meget negativt 

2.     Lidt negativt 

3.     Neutralt 

4.     Lidt positivt 

5.     Meget positivt 

  

Q19: Har du fået et bedre eller dårligere forhold til DSB inden for de seneste 5 år?  

Single 

1.     Meget bedre 

2.     Bedre 

3.     Det samme 

4.     Lidt dårligere 

5.     Dårligere 

6.     Ved ikke 

  

INSERT DK_OCCUPATION  

  

INSERT DK_CIVIL_STATUS 


