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 Abstract 

This paper examines the perceived and observed ignorance, regarding the lack of skepticism 

when interacting with cookies and algorithms. Our research is based on a combination of theory 

and methodology, we have used interviews and surveys, as well as usability to create an 

interactive campaign as a solution to hopefully, bring back some of the skepticism that we need 

to avoid creating a horrifyingly complete algorithmic identity. We focus on Google and 

personalized marketing to illustrate and inform about algorithmic identity. Our interactive 

campaign has been through iterative design process, based on both usability theory and empirical 

data from interviews through cognitive walkthrough. We ended up with a product that we 

believe to be an ‘eye-opener’, because the result of the campaign is a direct link to your personal 

Google ads page. 
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0. Foreløbig begrebsafklaring 
• WebApp 

o En applikation der finder sted på en platform hvor den kan ses og bruges via 

internettet. 

• Algoritme: 

o En “opskrift” på at løse en given form for problem, indenfor forskellige felter 

såsom IT og Matematik.  

• Algoritmisk identitet 

o Ens algoritmiske identitet beskriver vi som den identitet man får tildelt når man 

færdes på internettet via. algoritmer der placerer en i “kasser” og kategorier. 

• Cookie  

o En cookie er data der gemmes lokalt på din enhed. I forbindelse med denne 

rapport kan en cookie være brugt i henhold til algoritmer, da cookiedata ofte 

bruges i algoritmer hos tredjepart. 

• GIF 

o En GIF er et billede som er sat sammen til en kort video, som baseres på 

videooptagelser eller sammensatte billeder, som udgøre en sammensat 

animation. 

• Flowchart  

o Et Flowchart kan forbindes med en køreplan som en grafisk opsætning, over en 

proces af vilkårlig kompleksitet og størrelse.  

  



Anton Due, Daniel Bjerregård RUC 27/5-19 
& Diana Enghave 2. Semester  S1924791300 

 7  
 

1. Indledning  

Hvad er algoritmisk identitet, og hvor komplet er min? 

I dette projekt vil vi forsøge at oplyse udskolings- og gymnasieelever omkring hvordan brugen af 

algoritmer og cookies på internettet, påvirker deres hverdag uden de ved det. I et forsøg på at 

skabe en interesse hos målgruppen, skal en interaktiv kampagne illustrere et komplet billede af 

ens individuelle algoritmiske identitet, som Google har defineret. 

Hvor meget ved Google om dig? 

1.1 Problemfelt 
Stort set alle danskere bruger internettet regelmæssigt (Danmarks statistik 2017), og derfor er 

det relevant for brugere af internettet at blive oplyst omkring hvad der sker, når brugeren trykker 

’accepter’ cookies, samt hvordan ens digitale fodspor bliver forlænget ved et enkelt klik. En stor 

del af internettet hænger sammen vha. cookies der har til formål at gemme nyttige indstillinger 

og oplysninger om brugen af et site, men denne data kan også blive sendt videre til tredjepart 

når man ‘accepterer’.  Dette digitale fodspor bliver således længere og mere komplet, hvis man 

blindt accepterer cookies og cookiepolitik på alle de hjemmesider man besøger. Ens digitale 

fodspor er en stor faktor i at bygge ens algoritmiske identitet. Denne identitet kunne f.eks. blive 

bygget hos Google baseret på data de har om personen. Derefter bruges denne identitet til f.eks. 

markedsføring via deres AdSense program. 

Ikke mange tænker over hvor centralt Google er i ens færden på nettet. Store mængder data 

bliver tilsendt til Google igennem flere kanaler. En af disse kunne være deres førnævnte AdSense 

program, til at vise brugere relevante reklamer ("Privacy Concerns on Cookies", s.d.), men også 

som følge af at man logger ind med sin Google konto på sider, som ikke i forvejen er en del af 

Google. Dette resulterer i at Google har et meget komplet billede af hvem man er, hvad man 

laver. Denne store mængde beskrivende data kaldes den algoritmiske identitet, mange ved ikke 

at denne algoritmiske identitet kan findes på Google, hvis man ved hvor man skal lede.  

På Google finder man sin algoritmiske identitet, under siden annoncetilpasning, hvor man 

herunder finder de kategorier som Google har givet vedkommende. Dette er ifølge Google skabt 



Anton Due, Daniel Bjerregård RUC 27/5-19 
& Diana Enghave 2. Semester  S1924791300 

 8  
 

ud fra søgninger og brug af sider som f.eks. YouTube. Disse kategorier og klassificeringer bruges 

åbenlyst til markedsføring, men det er ikke ensbetydende med at denne information om 

personen, ikke bruges andre steder end personaliserede reklamer.  

(https://adssettings.google.com/authenticated?utm_source=search-privacy-advisor). 

1.2 Problemformulering 

Hvordan skabes der en interesse for brugen af algoritmer og cookies online hos udskolings- 

og gymnasieelever, igennem en interaktiv kampagne? 

1.3 Problemafgrænsning 
I figur 1 opstilles vores idé proces, hvor problemet afgrænses. Derefter analyseres problemet ud 

fra et problemtræ som illustreret i figur 2, med et tilsvarende løsningstræ, figur 3. 

 

Figur 1 
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Herover ses vores mind-map som beskriver hvordan vi er kommet frem til en interaktiv kampagne. Vores 

mind-map tager form som et flowchart, hvor de stiplede linjer beskriver overvejende elementer i 

processen som vi ikke havde specifikt fokus på, men derimod et sekundært fokus eller overvejelser vi har 

haft I mente. 

 

 

Figur 2 

Ideen med dette problemtræ er baseret ud fra vores problemstilling, som illustrerer hvilke konsekvenser 

der kan opstå og tilsvarende årsager. 
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Figur 3 

Dette løsningstræ bruges til at visualisere hvad en formodet løsning ville resultere i, hvis 

problemstillingen løses optimalt. Vi forestiller os en interaktiv kampagne i forbindelse med et 

uddannelsesforløb som beskrevet i mind-map (figur 1). 

1.4 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvorledes kan interessen omkring cookies og algoritmer på nettet undersøges via 

kvantitative og kvalitative undersøgelser? 

2. Hvordan skabes interesse for cookies og algoritmer online, ved formidling som en 

interaktiv kampagne? 

3. Hvordan kan et produkt forbedres ved hjælp af Usability inspection? 

4. Hvordan forbedres indlæring hos udskolings- og gymnasieelever ved hjælp af 

Gamification? 
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5. Hvordan kan vi ved hjælp af iterativ designproces forbedre semesterbindingen med (D&K) 

samt produktet? 

 

1.5 Semesterbinding 
Herunder findes semesterbindingsafsnittet som har til formål at vise forankringen af projektets 

valgte dimensioner. 

1.5.1 Teknologiske systemer og artefakter (TSA) 

Projektet er forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter. Vi beskæftiger os med 

algoritmer og cookies, som vi analyserer og beskriver igennem rapportens forløb. Der inddrages 

også elementer som algoritmisk identitet og algoritmisk bias.  

Analysen gøres ved refleksion i forbindelse med teoriafsnit og metodeafsnit, mens beskrivelsen 

fremtræder i form af en interaktiv kampagne, hvilket har til formål at formidle teknologien. Den 

interaktive kampagne er et resultat af empiriske undersøgelser og mind-map. Kampagnen er 

programmeret som en WebApp. 

1.5.2 Design og konstruktion  

Vi har valgt Design og Konstruktion som den sekundære semesterbinding. Vi tager udgangspunkt 

i designorienterede metoder, som Hevners tre-cyklus model og Usability Inspection samt 

Gamification, da vores fokus er på at fremstille et produkt, som løsning til problemstillingen. 

Produktet er primært udarbejdet fra den iterative designproces, med henblik på implementering 

af brugerfeedback. Dette resulterede i et produkt som er udviklet i flere iterationer som gradvist 

fik forbedringer i takt med brugerfeedback. 

2.  Teori 
Herunder kan vores udvalgte teori ses. Vi vil beskrive løbende hvorfor vi har valgt at inddrage 

teorierne samt hvilken gavn der fås af inddragelsen. 

2.1 Algoritmer og Cookies  
En algoritme er i praksis en opskrift på et vilkårligt problem. Dette problem kunne være at man 

skulle finde den mest optimale måde at sortere en række tal i en computer, men det kunne også 

være at, finde den ting som en given person ville have størst chance for at købe online. 
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Ingredienserne i en algoritme er variabler, hvilket mange ikke tænker over når algoritmer i online 

sammenhæng overvejes. Disse ingredienser kunne være: ens højde, alder, stil, vægt, land og 

meget mere. Dette kunne indgå i en standard markedsføringsalgoritme, men kan dog være 

væsentlig mere omfattende og inddrage elementer der er mere specifikke, heriblandt 

brugsadfærd og dårlige vaner.  

Selvom ordet algoritme ikke er noget nyt begreb, har det først fået dets moderne betydning i 

slutningen af det 19. århundrede (Baraka, Ramez Salem & Joseph, 1998) og endnu senere hvis 

man inddrager algoritmer i forbindelse med IT. Med “moderne betydning” mener vi at en 

algoritme bliver betegnet som en vilkårlig opskrift med vilkårlige ingredienser, som alt efter 

problemstillingen ændres.  

Algoritmer på internettet bruges til alt, fra optimering af datastruktur til at bestemme hvilke 

reklamer og nyheder du får vist. (“Privacy Concerns on Cookies”, s.d.) Det som algoritmen i dette 

tilfælde gør, er bare at udregne hvad der ville have højest sandsynlighed for at du interagere 

med. Heri er disse ingredienser ofte som førnævnt: ens brugsvaner, tidligere interaktioner, alder, 

køn, hobbyer mm. (“YourOnlineChoices.eu - Om”, s.d.) 

Dette kan opstå som følge af at acceptere cookies og cookiepolitik i blinde når man befinder sig 

online og surfer på nettet efter f.eks. tøj og sko. Det at acceptere cookies på en online shop er 

kritisk for at få en god brugeroplevelse, fordi cookies håndterer din indkøbskurv og anden 

funktionalitet så som at gemme ens adresse til næste gang. (“Privacy Concerns on Cookies”, s.d.) 

Sider får det ofte til at lyde harmløst at acceptere disse cookies, fordi de bliver beskrevet som om 

at de netop kun bruges til at, forbedre funktionaliteten som beskrevet herover, men det man 

også siger ja til er at, ens data man generer på sitet, bliver sendt videre til andre sider og større 

netværk så som Google. Det kunne være data så som hvilke farver man ofte kigger på, hvilke 

størrelser, og hvilke typer af vare man kigger på. (“Privacy Concerns on Cookies”, s.d.) 

2.2 Algoritmisk identitet 
Algoritmisk identitet er bygget baseret på ens digitale fodspor, og er relevant når man snakker 

om cookies fordi cookies som nævnt bruges til at lagre information om brugen af et website, 

derefter sendes denne data videre og kombineres til at skabe ens algoritmiske identitet. 
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Our algorithmic identities are made through data and only data. It is a process that 

gleans from databases; it reads our behaviors as data, our social ties as data, and our 

bodies as data.  (Cheney-Lippold, 2017) 

Når man bruger internettet, har man en identitet og personlighed som man udtrykker, men der 

er også den personlighed og identitet som firmaer mener man er, baseret på algoritmer. Netop 

denne ‘identitet’ er ens algoritmiske identitet, som bliver skabt ved at samle og analysere en 

masse data om brugere. Hvis man kigger på Google som eksempel kunne de samle denne type 

data fra alle de sider der bruger Google tjenester, så som AdSense eller GoogleAnalytics. 

Ens algoritmiske identitet ændrer sig hele tiden 

når man benytter internettet, alt hvad man gør, 

bliver observeret og gemt. Ved hjælp af at man 

blindt siger ‘ja’ til brugen af cookies samt 

medfølgende cookiepolitik, opbygger man en 

større og mere komplet algoritmisk identitet. I 

figur 4 er et eksempel på, hvordan en algoritmisk 

identitet kunne blive opbygget og brugt når man 

benytter Google til søgning. 

 

 

 

2.3 Algoritmisk bias  
Folk er kritiske overfor algoritmer viser et studie fra Joseph P. Simmons og Dietvorst J. Berkeley 

(2014). Men når folk færdes online, er der en skræmmende tendens til at acceptere cookies, hvor 

man derved også acceptere at ens cookiedata sendes til tredjeparter. Vi opstiller herunder hvad 

det ville sige at have en algoritmisk bias, og forklarer hvorfor det ikke er sådan på nettet, hvor 

algoritmer er lidt sværere at få øje på. 

Figur 4 
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“Algoritmer versus holdninger og personlige vurderinger”. Denne kamp er beskrevet i Dietvorst. 

B et. Al (2014), som en algoritmisk bias. Undersøgelsen viser at vi ikke stoler på statistiske 

modeller og algoritmer, men derimod stoler vi generelt på eksperter som ikke nødvendigvis 

bygger deres analyser og meninger på formler og modeller. Netop dette skyldes vores 

algoritmiske bias. Men dette fænomen er ikke altid gældende, når man f.eks. kigger på hvordan 

folk generelt benytter internettet uden hensyn til hvordan deres adfærd, indgår i algoritmer der 

kunne bruges til netop at udnytte dem.  

Når folk mangler den kritiske holdning til algoritmer online, kunne det skyldes de lange 

samtykkeerklæringer som firmaer og services tager brug af, således at de kan undgå retssager, 

(Microsoft, Birkbak, 2018), eller det kan være, at man skal engagere sig meget for at finde ud af, 

hvor der bliver brugt algoritmer og cookiedata med formålet at udnytte en. 

Spørgsmålet er således; hvordan får man den algoritmiske bias ind i onlineverdenen, således at 

flere folk føler at der er behov for samme kritiske holdning til algoritmer online, som de har i 

“virkeligheden”? 
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2.4 Usability 

Usability (Anvendelighed / brugervenlighed)  

Usability handler I bund og grund om at skabe en god brugeroplevelse. Dette er relevant i mange 

forskellige typer af designs, men Usability bliver oftest brugt indenfor web design, men det at 

definere Usability ændre sig næsten fra person til person indenfor feltet. Vi vælger at tage 

udgangspunkt i William Albert og Thomas Tullis’ forklaring som reduceres til: 

• A user is involved. 

• That user is doing something. 

• That user is doing something with a product, system, or other thing 

(Albert, W., & Tullis, T. 2013 pp. 4) 

Dette bliver reduceret til essensen fra tre definitioner der kommer fra blandt andet ISO 9241-11 

(International Stadards Organisation) standarden. Albert og Tullis understreger vigtigheden ved 

at have en klar definition når man arbejder med Usability fordi der er så mange eksperter som 

har forskellige definitioner, og endda nogle gange forveksler imellem, Usability og User 

Experience(UX) som beskriver større helhed i hvordan en bruger oplever interaktionen med et 

design. Dette emne flyder således også over i HCI (Human Computer Interaction) som også er 

relevant for et computerbaseret designs helhed, men vi afgrænser fra det. 

Tullis forklarer yderligere at Usability kan rede liv, dvs. At en dårlig Usability indenfor f.eks. 

sundhedssektoren er bevist til at have kostet liv, dette understreger yderligere til hvilken grad 

der er brug for Usability i forbindelse med fremstilling af et design således at ens budskab 

formidles korrekt. (Albert & Tullis 2013) 

Usability, er derved essentielt når man snakker kommunikation og formidling, da dette har en 

rolle som er så vigtig at hvis man gør det forkert så kan man ikke blot formindske forståelsen, 

men hele det tiltænkte budskab. I forbindelse med en kampagne kan dette formentlig ikke have 

ligeså store konsekvenser som død til følge, men vi kunne ende i en situation hvor at folk ikke 

blot ignorere budskabet, men at vi også formindsker deres opfattelse om hvorvidt der er et behov 

for at vide noget om Algoritmer, Cookies og hvad det vil sige at blindt acceptere. 
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For at undgå denne situation skal man skabe en god “bro” imellem designer og bruger, dette kan 

f.eks. gøres ved at lave en Usability inspektion som vi har valgt at tage udgangspunkt i, i 

kommende metodeafsnit, da der heri findes et set af metoder hvori man analysere både web 

design, men også applikationsprogrammer, og da vores produkt er en blanding af disse er valget 

oplagt. 

Selvom vores produkt har relativ begrænset mulighed for at bruges forkert, så er der stadig 

mulighed for at brugere misforstår og derved interagere forkert med produktet hvilket er roden 

til de fleste designproblemer (Munk et al, 2002), og da vores projekt er forankret i Design og 

Konstruktion er det ydermere understreget hvilken vigtighed der er i at have designteori i mente. 

2.5 Gamification 
Gamification er det at forbedre læring ved hjælp af spilelementer, så som badges, levels, liv mm. 

Dette felt indenfor læring er i stor grad på vej frem i popularitet, og research understøtter den 

positive virkning som Gamification har på indlæring og engagement i et designsystem. (Dicheva, 

Dichev, Agre & Angelova. 2015 s. 2 & 9). Denne artikel samler en stor mængde undersøgelser fra 

andre artikler og opstiller heraf en række af sammenhænge imellem dem. Disse sammenhænge 

bruges ultimativt til at illustrere hvor hurtigt feltet bevæger sig pga. den positive virkning det 

vises at have på indlæring og interaktion. 

Gamification har en stor relevans indenfor læring hos unge (Dicheva, D. Et al. 2015), og derved 

er det meget relevant at inddrage netop dette felt til fremstilling af en interaktiv kampagne der 

er rettet mod unge. Med det mål at skabe oplysning om, hvad det vil sige at acceptere cookies 

blindt samt, at logge ind med Google på sider, som ikke er direkte forbundet til Google. 

2.6 Refleksion over teorivalg 
I forbindelse med design af en interaktiv kampagne er det åbenlyst at man inddrager Usability 

som primær teoretisk grundlag, da Usability handler om anvendelighed. Andre overvejelser 

kunne være Gestalt lovene, HCI – Human Computer Interaction, UX – User Experience og UXD – 

User Experience Design. Grunden til at vi fravælger disse frem for Usability er, at vi fremstiller et 

produkt med fokus på brugerfeedback og bruger derefter teori til at understøtte. Her mener vi 

at Usability Inspektionen ‘heuristic evaluation’ er tilstrækkelig.  
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3. Metoder 
Herunder findes vores brugte metoden samt fremgangsmåder til brug, vi ville derudover kort 

beskrive relevans gennemløbende. 

3.1 Usability inspektion   

“Anecdotal evidence suggests that products that have undergone usability 

inspections result in fewer defects found during subsequent user tests than do those 

that have not been inspected” (Savage, P. 1996, April). 

Brugervenligheden kan evalueres teoretisk med ”Usability inspektion”, som er navnet på en 

samling af flere metoder, metoderne beskrives herunder: 

Heuristic evaluation: 

Heuristic evaluation opstiller en målestok for brugervenligt design ud fra 10 principper, 

udarbejdet af Jakob Nielsen. Metoden er foreslået til at være en afløser for den empiriske 

undersøgelse og anses for at være en billigere og nemmere løsning, da den kan benyttes igennem 

hele processen. En fordel ved dette er at udviklerne selv kan teste materialets grænseflade tidligt 

i processen, derfra kan der findes problematikker der senere undgås i den empiriske 

undersøgelse. Det er altså en gruppe Usability eksperter som evaluerer brugergrænsefladen ved 

hjælp af de 10 retningslinjer. Vi vil løbende kun inddrage de retningslinjer som giver det største 

design udslag.  

“Experimental evidence has found that heuristic evaluations uncover the most serious 

UI problems when compared to usability testing, guidelines, and cognitive 

walkthroughs” (Savage, P. 1996, April). 
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Jakob Nielsens 10 retningslinjer: 

Herunder følger Jakob Nielsens 10 retningslinjer som vi har formidlet på Dansk. 

1. Visibility of system status: 

Produktet skal hele tiden have en form for feedback så brugeren kan holde sig opdateret og 

informeret indenfor en vis tidsramme. 

2. Match between system and the real world: 

Systemet som udarbejdes, skal have et sprog som er forståeligt for brugeren og ikke bryde regler 

og andre konventioner fra virkeligheden. Eksempelvis kunne man bruge en dør som ikon og 

brugere ville forvente at, kunne komme ud eller ind vha. ikonet. 

3. User control and freedom: 

Der skal være en frihed til at lave fejl når man bruger designet og det skal være nemt at få tilbage 

fra fejltagelser uden at gå igennem for meget arbejdet, derudover skal fejlmulighederne 

formindskes ved at gøre funktionerne tydelige.  

4. Consistency and standards: 

Designtræk skal være konsekvente igennem hele designet. Dvs. At man ikke skal ændre skrifttype 

eller farvepaletten igennem designet. 

5. Error prevention: 

Når man laver et produkt, skal man forsøge at lave et design, hvor brugeren ikke har mulighed 

for at lave fejl; f.eks. hvis der skal indtastes en 8-cifret adgangskode og det er en nødvendighed 

at have store- og småbogstaver, skal siden give løbende feedback på hvad der mangler således 

at man undgår en fejl. 

6. Recognition rather than recall: 

Det skal være lettere for brugeren at kunne genkende selve funktionaliteten, men hvis brugeren 

ikke kan genkende det, skal det være nemt for brugeren at finde en instruktion. Det skal være 
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nemmere for brugen at genkende en funktionalitet, end at skulle huske. Eksempelvis pile som 

knapper, vil man forvente gå frem og tilbage. 

7. Flexibility and efficiency of use 

Der skal være en mulighed for ‘øvede’ brugere at springe handlinger over hvis de er bekendt med 

funktionen, men samtidig er en mulighed hvor nybegyndere at benytte sig at systemet. Brugere 

skal altså have en mulighed for at “skræddersy”, sine handlinger og design skal dermed være 

fleksibel.  

8. Aesthetic and minimalist design:  

Man bør skabe et minimalistisk design ved at skjule informationer og funktioner der ikke er 

relevante, da det kan konkurrere med de informationer som rent faktisk har relevans og derfor 

kan påvirke synlighed. 

9. Help users, recognize, diagnose, and recover from errors: 

Det er vigtigt fejlmeddelelser er formidlet i et sprog som brugeren kan forstå, altså ikke i 

programmeringssprog, derudover skal det være nemt at forstå hvorfor der opstod fejl og det skal 

være nemt at komme tilbage til før der var fejl. 

10. Help and documentation: 

Selvom det er bedre at have et system som kan benyttes uden dokumentation, kan det være en 

nødvendighed at have hjælp og dokumentation til rådighed. Det burde derfor være nemt at søge 

efter enhver form for information ud fra brugerens ærinde hvor det bliver forklaret kort og præcist 

– og brugeren bliver hjulpet videre. 

(Nielsen, Jakob (1994). Usability Engineering. pp. 115–148) 

Cognitive walkthrough: 

• Cognitive walkthrough er en metode, hvor der bliver stillet opgaver til en brugergruppe 

og fokuseret på om brugeren kan forstå systemet og dermed finde de problemer der 

eventuelt skulle findes på grænsefladen. Cognitive walkthrough kan sammenlignes lidt 
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med Usability testing, men det er en nemmere og hurtigere måde at få indsamlet 

resultater, da metoden kan benyttes inden udarbejdelse af selve programmeringen og i 

stedet testes med en skitse eller prototype. Ved at evaluere prototypen konstateres fejl 

og muligheden for indforståelse ud fra brugergruppen. 

Pluralistic usability walkthrough: 

• Denne metode er en gennemgang af f.eks. et website, hvor brugervenligheden bliver 

testet af udviklerne af websitet og sammen identificeres fejl og mangler. Pluralistic 

usability walkthrough er en bred metode og vurderes til at være en metode som ofte 

opstår naturligt under gennemgang af et design. 

Formal usability inspections: 

• Formålet med netop denne metode er at finde så mange fejl så muligt på sitet. Det minder 

lidt om de forhenværende metoder, pluralistic usability walkthrough og cognitive 

walkthrough – her bliver der dog dannet brugerprofiler, en form for persona, som skal 

igennem sitet og der skal fås et andet perspektiv på materialet.  

 

Det er en metode som ofte blev benyttet i 90’erne, men få benytter den i dag. Denne 

metode benytter vi ikke da der ikke ville komme væsentlig gavn ud af inddragelsen med 

persona, da vi har en specifik målgruppe som vi kan teste. 

 

Hvis denne metode blev taget i brug, kunne kampagnes design og formål evalueres ved 

at danne persona af forskellige aldersgrupper og undersøge om det virker bedre hos den 

unge aldersgruppe ift. den ældre - eller omvendt. 

(Hollingsted & Novick, 2007) 

3.2 Iterativ design proces 

Iterativ design proces handler om hvordan man kan lave et design i iterationer. Mange forskellige 

metoder og modeller kan benyttes til at opnå en iterativ designproces, vi vælger at tage 

udgangspunkt i Hevners 3-cyklus model herunder. Denne model beskriver de 3 cyklusser som 
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man kan bevæge sig i, når man beskæftiger sig med et iterativt design projekt. I forbindelse med 

udviklingen af produktet har vi flere gange benyttet os af denne model. 

 

Figur 5 "Design Science Research Cycles” fra Hevner A 2007 

Løbende igennem processen har vi udviklet en prototype, som har bevæget sig igennem 

processen herover. Vi startede med at lave et program ud fra vores første skitse (Design Cycle), 

hvorefter vi bevægede os mod højre og fik nogle oplevelser og erfaringer om hvordan 

programmet virkede i forhold til det vi havde forventet.  

(Rigor Cycle) Vi observerede og noterede de problemer og komplikationer der opstod i 

forbindelse med udvikling af programmet. Det er vigtigt at man udvider sin Knowledge Base ved 

at observere tekniske udfordringer, i forhold til løsning af designproblemer. Dette viste sig at 

være til stor gavn at konstatere tidligt, da vi opdagede netop disse tekniske udfordringer, grundet 

vores valg om at fremstille produktet fra bunden. 

Når man laver et designprojekt der skal bruges af mennesker og skal have et budskab som kan 

opfattes, er det vigtigt at man vender tilbage til Relevance Cycle hvor der stillers spørgsmål til 

problemet og reflektere over, om ens problemstilling stadig skal takles på samme måde. 

Derudover skal man også reflektere over hvordan problemstillingen skal løses, da der i 

mellemtiden kan være opstået nye underproblemer som kan være fordelagtigt at løse ved at 

gribe dem an anderledes. 

Et konkret eksempel på hvordan vi har brugt denne model og arbejdsmetode er, at efter vores 

interviews fandt vi ud af, at produktet skulle ændres væsentligt. Derfor udviklede vi løbende en 
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ny prototype ud fra evaluering af Usability og Gamification (Rigor Cycle -> Design Cycle -> 

Relevance cycle). 

 

Figur 6 

Ovenstående model beskriver yderligere den iterative design proces. Vi har været flere gange 

rundt i denne model og har primært arbejdet mod et Design in use, da vi har bundet projektet i 

Design og Konstruktion. 

3.3 Kvalitative metoder 
Kvalitative metoder handler i denne rapport om at lave et interview med brugen af ord der kan 

sættes op mod hinanden og hvor målet ikke er at kvantificere de endelige data ved at undlade 

brugen af tal (Kvale, 1996. S. 30). 

Vi har valgt at bruge kvalitative metoder, til at få viden om hvordan den generelle befolkning 

opfatter algoritmer og cookies på internettet. Metoden vil indgå i metodetriangulering, med 

spørgeskemametoden så der dannes et bedre overblik over problemstillingen. Denne type 

undersøgelse kan til fordel blive benyttet når menneskers adfærd og viden skal undersøges 

grundigt, da man kan få en bredere forståelse for menneskets tankegang, gennem spørgsmål og 

svar der kan tilpasses den enkelte person. 

3.3.1 Interview metoden 

Interview kan gøres på forskellige måder, men handler om at, finde frem til information og viden 

samt oplevelser fra et individ, uden at projektere egne holdninger via spørgsmål til 

interviewpersonen. Heraf får man de reneste tanker og meninger om et emne som man bagefter 

kan analysere og arbejde med i en undersøgelse. Steinar Kvale opsætter et eksempel, hvori man 

er en minearbejder der skal grave efter guldklumper i den interviewedes hjerne.  
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Frem for alt er et interview en samtale, dog ikke en normal samtale. Et interview er mere en 

samtale hvor intervieweren strukturerer samtalen ud fra hvad der bliver sagt og tænker over, 

hvordan vedkommende skal få samtalen i den ønskede retning, men stadig tage højde for hvad 

der bliver sagt.  

Da interviews er en research metode hvor grundlaget er subjektive holdninger og modsætninger 

kan der forekomme en vis kritik. Kvale pointere at når man undersøger sociale omstændigheder 

kan man ikke arbejde med objektive sandheder, men kun med holdninger og grader af sandhed. 

Det svære arbejde ligger dermed i at arbejde med ens interview data, og få guldklumperne 

smeltet om til guldbarre. 

Dette betyder, at det ligeså meget er formidleren af interviewet, som det er selve intervieweren 

der kan bestemme kvaliteten og validiteten af ens undersøgelse. Kvale bruger et eksempel 

igennem bogen Interviews - An introduction to qualitiative Research Interviewing (Kvale, 1996), 

hvor en interviewer har adspurgt elever og lærere i forbindelse med at få karakterer. I eksemplet 

understreger studerende, der ikke rækker hånden op så tit, at de tror netop dette påvirker deres 

karakter i gældende fag. Lærerne fra samme eksempel pointerer at deres opfattelse af 

situationen, er modsat. Kvale mener, at dette er præcis grunden til, at interviews er stærke til at 

undersøge sociale situationer, fordi man fanger forskellige synspunkter og oplyser omkring 

mulige ”mismatch”, ift. hvad de studerende tror og hvad deres lærer tror om samme situation. 

Dette kan også tyde på et underlæggende problem i opfattelsen om emnet man undersøger. 

Når man laver interview, skal man opstille sine spørgsmål, hvor der til fordel kan bruges en 

interviewguide, som opstiller en række spørgsmål i kronologisk rækkefølge. Uddybende 

spørgsmål stilles ud fra det overordnede emne, som en form for supplerende spørgsmål, hvilket 

kan skabe nogle svar som er relevante at grave ind på fra den enkelte interviewperson (Kvale, 

1996. S. 129) 

Der findes metoder til at beskrive hvordan et interview kan struktureres. Kvalitative interviews 

kan følge Steinar Kvales Seven Stages of Interview Research, hvilket har til formål at strukturere 

forløbet af det givne interview, fra start til slut. De syv stadier kan også bruges til at strukturere 

et ellers fleksibelt interview. 
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De syv stadier ser således ud (Kvale, 1996 S. 87-88) 

• Tematisering 

o Dette punkt bruges til at formulere hvad formålet med undersøgelsen er. Det har 

samtidig også til formål at vurdere hvad undersøgelsen gavner. 

• Designing af Interviewet 

o I dette punkt planlægges interviewet. Hvilken viden vil vi gerne ende op med, og 

hvilke spørgsmål skal der stilles, for at komme frem til lige netop den viden.  

• Interview 

o I interviewstadiet fuldføres interviews med de udvalgte interviewpersoner. I 

interviewet følger en interviewguide som har til formål at give selve intervieweren 

en base for hvilke emner, der skal kommes ind på. 

• Transskription af interview 

o Før man kan analysere sine færdige interviews, skrives interviewet ned på et 

dokument. Denne transskription kan derfor refereres til skriftligt med 

kildehenvisninger som åbner for muligheden, at en kritisk læser, selv kan læse 

interviewet og undersøge om de er enige med fortolkningen af 

interviewpersonens svar. 

• Analysering af interview 

o Efter transskriptionen undersøges det hvor vidt interviewpersonen gav svar, der 

bidrager til den endelige videns resultater. Dette gøres ved at analysere og 

fortolke på svarene der er givet i interviewet. 

• Verificering af selve interviewet 

o Efter analysen er færdig, sikres troværdigheden af interviewet samt dets 

resultater.  

• Rapportering af resultater 

o De endelige resultater reporteres og kommunikeres ind i en videns relateret 

kontekst. Et endeligt læsbart produkt er tilbage til sidst. 



Anton Due, Daniel Bjerregård RUC 27/5-19 
& Diana Enghave 2. Semester  S1924791300 

 25  
 

4.3.2 Behandling af Interviews 

Før interviewet kan analyseres og fortolkes, er det vigtigt at der tages højde for optagelse og 

transskription. I denne rapports tilfælde, er optagelserne foretaget via en telefon og endvidere 

transskriberet på en computer. Der er ikke rettet formuleringsfejl, og interviewbilagene er i det 

oprindelige talesprog, som nedskrevet. Hvert interview er nedskrevet og transskriberet af én 

person frem for Steinar Kvales råd om, at flere end en bør transskribere samme interview, og 

derefter undersøges ligheden mellem hver transskription. Der undersøges hvilke ord der ikke er 

ens, samt diverse ord der eventuelt kunne være misset. Jo flere transskriptioner der er lavet af 

flere personer, jo mere kvantificeret reliabilitet, får det enkelte nedskrevne interview (Kvale, 

1996. S. 163) 

4.3.3 Valg af interviewpersoner 

Selvom målgruppen er udskolings- og gymnasieelever, er interview personerne i alderen 17-70. 

Interview spørgsmålene bliver stillet til personer som er i målgruppen, tæt indenfor målgruppen 

og nogle der ikke er i målgruppen. Det danner muligheden for at vide hvad f.eks. dem der ikke er 

i målgruppen, mener der skulle ændres på i forhold til algoritmer og derefter se, om det har 

ændret sig med generationsskiftet. 

Disse interviewpersoner er blevet udvalgt: 

Grete:  

• 70 år 

• Pensioneret, tidligere skolelærer og uddannelsesvejleder 

Stine-Helene: 

• 45 år. 

• Sognepræst i Veksø og Stenløse Kirke 

Hussein: 

• 19 år 

• 2.semester - Humanistisk-Teknologisk studerende på Roskilde Universitetet.  
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Emiliy: 

• 19 år 

• 3.g - HTX-elev på Technical Education Copenhagen, i Ballerup 

Nikolaj: 

• 17 år 

• 2.g - STX-studerende på Roskilde Katedralskole 

3.4 Kvantitative metoder 
I denne rapport gøres der brug af kvantitative metoder i form af et spørgeskema for at danne en 

større mulighed for at opsætte statistisk data, såvel som kvalitativt. Det danner også muligheden 

for metodetriangulering, hvor de kvantitative spørgeskemasvar kan sættes op mod de kvalitative 

interviewsvar, og dermed danne et mere komplet billede af situationen. 

3.4.1 Spørgeskemametoden 

“A survey can be seen as a research strategy in which quantitative information is 

systematically collected from a relatively large sample taken from a population”. 

(Leeuw E, Hox & Dillman 2008, s. 2) 

I denne rapport gør vi brug at et spørgeskema, der er blevet fremstillet ved at bruge en online 

platform, SurveyXact, hvorefter spørgeskemaet blev udsendt på de sociale medier. Et 

spørgeskema, er et værktøj med stort potentiale når man skal undersøge problemstillinger, da 

man meget hurtigere kan få data fra en større mængde mennesker. I forbindelse med 

spørgeskema kan der opstå visse svagheder, I det man skal være meget forsigtig med, hvordan 

spørgsmålene formuleres samt hvad man ønsker at få ud af hvert spørgsmål. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at, sammenligne den data respondenterne giver 

med data fra kvalitative metoder I form af interview. Dette er med henblik på at kombinere data 

ved hjælp af metodetriangulering. 
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I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser laves der til gavn screeningspørgsmål. I vores 

spørgeskema er der eksempelvis en række indledende direkte spørgsmål om alder, køn og 

uddannelse som vi kan bruge til at sammenligne sammenhængen mellem den givne målgruppe, 

og respondenter der ikke er med I målgruppen. (Fink, 1995 S. 6-9) 

Derefter stilles der spørgsmål til at undersøge kendskab til algoritmer, hvor man derefter får 

yderligere spørgsmål, alt efter hvad man svarer på disse spørgsmål. Er man ikke I målgruppen, 

tager undersøgelsen en lidt af anden retning end for selve målgruppen. Gives der svar, der 

yderlige kan bruges, stilles der efterfølgende flere spørgsmål. Man skal dog være opmærksom på 

at de spørgsmål man stiller, skal passe til målgruppen, da alternativet kunne resultere i at nogle 

spørgsmål ikke er besvaret og derfor er der data som er gået tabt i målingsfejl (Hox & Dillman 

2008, s. 7). Spørgsmålene som respondenterne skal tage stilling til, skal være forståelige og let 

tilgængelige at besvare, da forvirrende spørgsmål kan føre til førnævnte målingsfejl og 

misvisende data. For at undgå misvisninger og misforståelser er det en mulighed at prøve det af 

og gennemgå det, inden det bliver sendt ud, i f.eks. et cognitive walkthrough med en lille 

brugergruppe. (Fink, 2003, s.12). 

Når spørgeskemaet er blevet sendt til respondenterne, så kan man være sikker på at der kan 

forekomme manglende data, uanset hvor stor eller lille undersøgelsen er, da ikke alle ønsker at 

deltage i undersøgelsen (Fink, 2003, s.17).  

For at kunne analysere en undersøgelse og lave statistik af sin data overskuelig, deler man sine 

målinger op i forskellige måleskalaer. Altså alt den data som man indsamler, kan blive inddelt i 

disse forskellige skalaer: 

• Nominal-skala  

Den nominale-skala har ingen numeriske værdier, men i stedet inddeler og tilpasser data til 

forskellige kategorier, som eksempelvis kunne være navn, land, køn osv.  

• Ordinal-skala 

Ordinal-skala bliver brugt til at måle f.eks. deltagerens holdning ved at lave en rangorden af 

svarmuligheder (enig, delvis enig, hverken eller, delvis uenig, uenig). 
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• Numerisk-skala / interval-skala 

Den numeriske-skala opdeler de samlede data som har en talværdi. Data bliver rangordnet efter 

deres numeriske værdi.  

(Fink, 2003 s.28-31) 

Vores spørgeskema er opstillet primært efter Ordinal-skala og Numerisk Skala da spørgeskemaet 

indeholder både normale tal skalaer, men også udsagn hvor man skal svare i en grad af enig (Enig, 

delvis enig, hverken eller...). 

4.4.1.1 Samplingsmetode 

Vi har valgt inden for rigorøs sampling metoder at arbejde med Probability sampling metoden. 

Probability sampling, giver os en statistisk metode til at tilkendegive at vores prøve har været 

tilstrækkeligt repræsentativt. Det er en fair metode til udvælgelse af deltagere, da den oftest er 

helt tilfældigt. Det er den også I til dels i denne rapports sammenhæng, da der ikke er blevet valgt 

specifikke respondenter, men spørgeskemaet er kun udsendt til Facebook venner hvorefter de 

selv skulle vælge at åbne linket. Af den grund har alle haft en lige chance for at blive udvalgt til at 

svare på den givne undersøgelse. (Fink, 1995. S. 29-32) 

4.4.1.2 Reliabilitet og validitet 

Der kan opstå diverse fejlkilder når spørgeskemaet undersøges for reliabilitet og validitet. En 

måde at vurdere reliabiliteten, er at undersøge sprogbruget og hvordan diverse infobokse samt 

spørgsmål er formuleret.  

For eksempel kan det være at det er et alt for højt sprog i forhold til de respondenter der skal 

svare, hvilket kan betyde de ikke forstår spørgsmålet korrekt (Fink, 1995. S. 46). Når det derimod 

gælder validiteten af spørgeskemaet, handler det om hvorvidt vi får stillet de korrekte spørgsmål 

som er relevante for at kunne svare på den givne problemstilling. (Fink, 1995. S. 50) Da mængden 

af respondenter som har svaret, kommer fra relativt forskellige baggrunde, kan man være 

tilbøjelig til at antage, at spørgeskemaet er validt (Fink, 1995. S. 49) 
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3.4.2 Fejlkilder 

Cognitive lab methods (en metode hvor man tester med en lille brugergruppe) er en kvalitativ 

metode der kan bruges til at undersøge f.eks. spørgeskema for potentielle fejl for personer der 

ikke har medvirket i produktionen (Hox & Dillman 2008, s. 6). Denne metode kunne være blevet 

brugt hyppigere i forbindelse med spørgeskemaproduktionen, således kunne vi undgå forståelses 

problemer, og indforståelse i spørgeskemaet. En lidt større brugergruppe kunne have 

formindsket målingsfejl, da vi kun havde testet spørgeskemaet med en testperson. 

3.5 Metodetriangulering 
Ved metodetriangulering kombineres kvantitative og kvalitative undersøgelser og sammenligner 

resultater, det skal dermed skabes en bedre validitet af den givne undersøgelse (Jick, 1978). 

Metodetriangulering er en effektiv metode til at supplere kvalitativ og kvantitative metoder som 

f.eks. Interview og spørgeskema. Triangulering formindsker svagheder ved metoderne og styrker 

undersøgelsen. Der skabes en balance hvilket medfører at man kan have mere tiltro til sin 

undersøgelsesresultater. 

4. Analyse af empiri  
Herunder vises udvalg af vores empiri samt analyser af disse, empirien som helhed kan findes i 

bilag. 

4.1 Spørgeskema 

Vi har udarbejdet et anonymt spørgeskema som har fået 106 svar, hvor ~50 af svarene er 

fuldendte. Spørgeskemaet har haft rig mulighed for, at respondenterne kan uddybe deres svar 

med egne ord, derfor har vi fået masse data som vi kan tematisere og analysere. Fordelen ved 

denne mulighed er, at et spørgsmål hvor vi forventer et ”ja” eller ”nej”, kan have en forklaring 

dertil, som beskriver hvorfor det ikke bare er et, ja eller nej i netop den respondents situation - 

det er nærmest et mini-interview, når respondenten vælger at uddybe. 

4.1.1 Tematisk analyse 

En tematisk analyse er en enkel metode, som kan bruges til at analysere indsamlet empiri. Ud fra 

de svar som er givet i spørgeskema fra respondenterne, skal deres svar grupperes i temaer, som 

går igen. Herunder laves en tematisk analyse hvori der opstilles relevante temaer fra vores 
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spørgeskemaresultater, hvor der konkluderes både delvis I temaerne, og fuldendt I 

konklusionsafsnittet. (“VIA Opgavevejledning”, s.d.) 

4.1.1.1 Gymnasieelever 

Vi opsætter dette tema da vi i alt har 17 respondenter ud af 36 der uddyber, at grunden til at de 

ved noget omkring algoritmer er pga. gymnasiet og har sandsynligvis lært det via 

gymnasiematematik. Dette danner et tema hvor vi kan se, at det er en betydelig del af de 

adspurgte som ved noget omkring algoritmer har det fra uddannelse, ydermere er der en 

betydelig mængde der nævner, at de går på en teknisk uddannelse. Vi havde en antagelse om at 

hvis folk skulle vide noget om algoritmer online, skulle det havde været igennem Kommunikation 

& IT, programmeringsfag eller lign., men der observeres at mange nævner gymnasiematematik. 

“Gennem matematik da jeg gik på gymnasium” 

“Igennem gymnasiet” 

“Gennem undervisning, primært gymnasiet” 

“Matematik på STX” 

“Gennem et talentprojekt i gymnasiet...” 

“Matematik” 

På HTX (Teknisk Gymnasium) er der mulighed for at tage Programmering og Kommunikation/IT, 

som bidrager til mere forståelse for hvordan algoritmer indgår i ens dagligdag på internettet. 

Dette er ikke gældende for andre gymnasier og da det er her folk ofte først får sin viden omkring 

algoritmer, vil det være oplagt at have enten et valgfrit kursus eller inddrage brugen af algoritmer 

online i matematik. Dette kunne være til gavn for studerende på alment gymnasie, således at de 

også kunne få kendskab til algoritmer i forbindelse med internettet. 
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5.1.1.2 Hvad er en algoritme? 

Der er en vis usikkerhed iblandt vores respondenter hvor de har problemer med at, beskrive hvad 

en algoritme er, og hvordan den benyttes. I spørgsmålet ”Hvordan har du fået viden og kendskab 

til algoritmer?” er der blandt andet disse svar: 

”Det har jeg heller ikke rigtig” 

”Har ingen viden” 

 

”Synes ikke jeg rigtig ved noget om det, andet end at de ting jeg læser og hører på 

min telefon, bliver brugt til at vise mig hvad Facebook tror er interessant for mig” 

Dette tema er ydermere understøttet af at 19/80, altså ~20% af de adspurgte ikke kan beskrive 

hvad en algoritme er. Derudover føler 38 af de 80 respondenter ikke at der har været 

tilstrækkelig mulighed for at lære om algoritmer i forbindelse med uddannelsesforløb (Figur 7). 

 

Figur 7, Bilag Spørgeskema 

5.1.1.3 Mere information om Algoritmer 

I forbindelse med flere spørgsmål udtrykker respondenterne at de godt kunne tænke sig at have 

mere information omkring algoritmer på internettet.  Et af spørgsmålene lyder; “Hvad er årsagen 

til at du ikke har lyst til at lære / forstå mere om algoritmer”, her får vi blandt andet følgende 

svar: 

“Har jeg måske også, ved det bare ikke” 

“Det har jeg” 
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“Ved ikke” 

"Jeg har interesse” 

“Er ligeglad” 

Overstående citater peger på at der er en vis interesse i at lære mere om algoritmer, måske efter 

nærmere eftertanke. Spørgsmålet er stillet hvis man svare nej eller måske til spørgsmålet “Kunne 

du tænke dig at have bedre kendskab til algoritmers anvendelse i din dagligdag”, hvor 11 

respondenter svarede nej til dette, og 13 der svarede måske. 

5.1.1.4 Har nok viden om algoritmer / Har ikke brug for mere viden omkring algoritmer 

Dette tema gør sig gældende hos nogle af respondenterne, som mener at algoritmer ikke har en 

relevans for den individuelle på den daglige basis, da f.eks. vedkommendes karriere ikke har 

noget at gøre med algoritmer, eller hvis man har haft lidt om algoritmer i gymnasiematematik, 

men føler at man har forståelse for dem.  

Netop denne holdning er en del af problemet, da man kan være tilbøjelig til at tro, at man ved 

nok om algoritmer i forhold til hvad man beskæftiger sig med. Dette mener vi er en forkert 

holdning, da algoritmer påvirker os alle fordi vi interagerer med dem bevidst eller ubevidst 

online, og alle kan have gavn af at være kritiske overfor dem.  

“Da jeg kun har en svag forståelse af hvad algoritmer er, føler jeg ikke at der er et 

stort behov for at vide 100% hvad det er, især når det ikke omhandler min egen 

uddannelse og karriere. Dog kan jeg sagtens forstå hvordan man kan være vigtigt for 

mange andre og deres uddannelser” 

“jeg hvad de er og hvordan man kane sætte dem op men har ikke længere brug for 

dem i min hverdag nu” 
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De følgende citater understøtter vores problemstilling og antagelse omkring folks manglende 

interesse og forståelse omkring algoritmer på nettet.  

Spørgsmål: “Hvad er årsagen til at du ikke har interesse for at lære og forstå mere omkring 

algoritmer” 

“Da jeg prioriterer anderledes” 

“Det er bare ikke noget der interesserer mig på nuværende tidspunkt, måske kommer 

det om nogle år når jeg er færdig udannet” 

“Det kommer mig ikke så meget ved” 

“jeg hvad de er og hvordan man kane sætte dem op men har ikke længere brug for 

dem i min hverdag nu” 

Dette tema er det mest centrale tema i spørgeskemaet, vi observerer herunder hvordan folk føler 

at de har tilstrækkelig viden om algoritmer, hvilket medfører at de ikke oplever et behov for at 

vide mere. Dette ligger belæg for at løse vores problemstilling. 

 

Figur 8, Bilag Spørgeskema 

 

 

Figur 9, Bilag Spørgeskema 
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Figur 10, Bilagg Spørgeskema 

Ifølge Microsoft, som har ekspertise indenfor IT og Web, er Danskere dårlige til at sætte sig ind I 

hvad det vil sige at acceptere cookies blindt (Microsoft Hvem ved Hvad 2018). Dette modsiger 

vores spørgeskemaresultater da folk heri mener de har styr på algoritmer og til dels cookies, men 

denne hændelse kunne skyldes, at folk har misforstået, at Cookiedata indgår i algoritmer. 

5.1.1.5 Delkonklusion  

Ud over den tematiske analyse kan vi også se en sammenhæng mellem respondenter, som føler 

at de ved tilstrækkelig meget om algoritmer og at de ikke har interesse for at vide mere om 

algoritmer, grundet den formodet viden om emnet. 

Der kan delvis også konkluderes at viden om algoritmer online skal udbredes igennem 

uddannelse, som flere deltagere udtrykker og ønsker uddannelsesforløb, som har mere fokus på 

dette. Yderligere er der en fordom hos folk omkring at det kun er personer som har karriere inden 

for IT og teknologi, der har et behov for vide, hvordan en algoritme og cookies spiller en rolle på 

nettet.  

Algoritmer er i spørgeskemaet beskrevet vha. brødtekst som at være i sammenhæng med 

internettet, men da vi har fået mange svar der er baseret på viden fra gymnasiematematik, 

vurderer vi også at forståelsen for algoritmer og algoritmisk identitet på nettet er svag generelt. 

Vi ved, at man får en vis forståelse fra IT og Kommunikation, som der også gives udtryk for enkelte 

gange i spørgeskemaet. Da traditionel gymnasiematematik ikke er tilstrækkeligt til at oplyse om 
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netop algoritmer online, bliver vi nød til at skabe interesse om emnet således, at flere unge selv 

vælger at undersøge emnet. 

4.1.2 Fejlkilder 

En fejlkilde ved vores spørgeskema kunne være, at de adspurgte bliver spurgt om hvorvidt de er 

”bevidste omkring brugen af algoritmer”. Algoritmer kan bruges til mange praktiske ting, så som 

at udregne en bolds retning, men også hvordan man opstiller en algoritmisk identitet. Vi kunne 

til fordel havde stillet spørgsmålet i retning af følgende; ”Er du bevidst omkring brugen af 

algoritmer til at danne en model af dig, ift. markedsføring”.   

Derudover har vi en relativ lille mængde respondenter, denne fejlkilde syntes vi ikke er specielt 

væsentlig da det ikke er den eneste empiri vi har, og da der var mulighed for at uddybe, er der 

også mange der har gjort det, hvilket danner et mere komplet billede af de adspurgtes holdninger 

og meninger som vi vægter højere end udelukkende tal. 

4.2 Interview 
For at kunne bruge interviewpersonernes svar op mod hinanden, har vi lavet en interviewguide 

over interviewforløbet, med diverse interviewspørgsmål (Kvale 1996 S. 129-131). 

Interviewguiden er delt op i 6 hovedspørgsmål, hvor yderligere spørgsmål til formål for 

uddybning af interviewpersonernes svar, kunne stilles. 

Interviewspørgsmålene lyder således: 

•       Ved du hvad en algoritme er?  

•       Hvad tænker du, når du hører ordet "ond algoritme"? 

•       Ville du kunne beskrive hvordan din algoritmiske identitet bliver dannet?  

•       Synes du der er nok undervisning om algoritmer i folkeskolen?   

•       Synes du det er nødvendigt at oplyse unge mennesker omkring dette?  

•       Hvad tænker du om at oplyse om algoritmer via en interaktiv kampagne? 
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4.2.1 Ved du hvad en algoritme er? 

Alle interviewpersonerne gav udtryk for, at de på en eller anden måde havde kendskab til 

algoritmer dog på forskellige måder. Nikolaj, Grete, Emily og Hussein gav alle udtryk for at have 

en hvis kendskab til algoritmer på internettet, I modsætning til Stine-Helene, som viste uvidenhed 

over for algoritmer på internettet. Efter et par ledende spørgsmål endte det med at hun havde 

en lille form for viden omkring algoritmer på nettet. 

Da Nikolaj blev spurgt omkring hans kendskab til, om han ved hvad en algoritme er, svarede 

han: 

“...Øhm. Ja. Det vil jeg mene. Jeg ved algoritmer bliver brugt til at vise dig videoer på 

youtube, som den tror du gerne ville kunne lide.” (Nikolaj: Bilag NI).   

Nikolaj blev efterfølgende spurgt om han ville uddybe, og dermed kunne beskrive mere 

dybdegående hvordan en algoritme fungerede, hvortil han svarede  

“Jeg tror godt jeg ville kunne måske sammensætte en plan for hvordan en youtube 

algoritme ville fungere”.  (Nikolaj: Bilag NI) 

Husseins svar på omkring hvad en algoritme er, tænker han på cookies. 

“Det er også som om man tænker lidt ligesom cookies og sådan noget. Dem er tager 

din data og så smider det videre, sælger det videre til andre virksomheder som så” 

(Hussein: Bilag HU) 

Selvom de andre havde hørt begrebet algoritmer i forbindelse med internettet, svarede Stine-

Helene, til om hun kunne beskrive det. 
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“Nej. Det gør jeg rent faktisk ikke. Hvis du spurgte mig hvad en algoritme er, så ville 

jeg svare det er noget man bruger når man lærer matematik. “ (Stine-Helene : Bilag 

SH) 

Dette svar ligger meget tæt op ad det faktum, at selvom de andre interviewpersoner sagde, at 

de havde en mild forståelse af algoritmer i forbindelse med internettet, vidste de ikke rigtigt hvad 

det helt præcist indebærer. Dog havde de andre samtidig også hørt begrebet algoritmer, først i 

forbindelse med matematik i skolen. 

“Jo, vi har hørt om det i matematik, men men det… det er lang tid siden...” (Emily : 

Bilag EM) 

Dette ligger også tæt op ad en pointe som Hussein pointeret; 

“Jeg tror jeg har hørt det meget I matematik. I gymnasiet og folkeskolen...” (Hussein : 

Bilag EM) 

Det er derfor sikkert at vide, at det primært er igennem skolen og dermed også matematik, at 

ens kendskab til algoritmer opstår. Ingen af interviewpersonerne, kunne give et klart svar på hvad 

algoritmer i forbindelse med internettet er, dog forbinder de algoritmer på internettet med 

cookies. 

4.2.2 Ville du kunne beskrive hvordan din algoritmiske identitet bliver dannet?   

Respondenterne til dette svar, gav udtryk for at de troede at de kunne gætte sig frem tid 

betydningen af det såkaldte begreb, algoritmisk identitet. Selvom de ikke, uden at have 

undersøgt selv, kunne vide hvad en algoritmisk identitet er, mindede deres endelige svar alligevel 

om en lille del af begrebet.  
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Emily fortolkede f.eks. begrebet til at være: 

"…altså jeg tror det er sådan at den kigger på hvilke ting jeg søger og ligesom finder 

ting ud fra der – hvis den finder ud af, okay jeg søgte rigtig meget på… på hundeting, 

at den så ligesom tror at jeg godt kan lide hunde.” (Emily : Bilag EM) 

Emily’s svar minder også til en vis grad om hvad Stine-Helene svarede.  

“det er det der at der er jo simpelthen en opskrift på hvad jeg har klikket på og liket 

på og kommenteret på igennem de sidste 10-15 år, ikke?” (Stine-Helene : Bilag SH) 

Forståelsen af hvad en algoritmisk identitet kunne være, er derfor mindende om de data en 

cookie lagre om brugeren af internettet, og interviewpersonerne havde derfor ikke svaret rigtigt, 

hvilket betyder de ikke vidste hvad ens algoritmiske identitet er. Interviewpersonerne fik en kort 

beskrivelse af hvad der menes med begrebet, og blev derefter spurgt omkring deres holdning til 

hvorvidt en algoritmisk identitet kan bruges negativt mod dem. 

“Ehh Jeg er sådan en rigtigt pro internet og pro algoritmer og sådan noget, så jeg ser 

det ikke som ondt. Øhm. Jeg tror mere jeg ser på det som om de hjælper mig med 

f.eks. at finde ud af hvilke par sko jeg skal købe.” (Nikolaj : Bilag NI) 

Nikolaj ser altså ikke ens algoritmiske identitet som ond. Dog mener han der kan være etiske 

udfordringer ved brugen af algoritmer og cookies til at personalisere reklamer. Det handler for 

ham om, om det er et bevidst valg at gå efter en præcis type af mennesker, eller om det er 

tilfældigt ud fra brugerens søge historik 
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“...Der tror jeg stadig mere det er om det etisk at man stadig burde give reklamer om 

gambling til ludomaner og ikke om det er algoritmen. Altså det er algoritmen der 

vælger det men det er ikke dens skyld at det er ludomaner der sidder på den anden 

side..." (Grete : Bilag GR) 

Derimod mener Grete, at det er negativt at samle viden om folk. Grete mener det er lige meget 

hvad det skal bruges til, men at det handler om princippet omkring de store firmas indsamling af 

data. 

“Jeg synes det er skrækkeligt. Dybest set er det skrækkeligt, men jeg kan ikke gøre 

noget ved det. Men nu ved jeg godt i skriver så at nogen så prøver at undgå det ved 

at sige nej til alle cookies og det er også noget skidt og sådan. Men helt overordnet 

synes jeg det er grænseoverskrideligt og uhyggeligt at store internationale firmaer de 

samler alt den viden.” (Grete: Bilag GR) 

Den generelle befolknings viden omkring den såkaldte algoritmiske identitet, er derfor 

begrænset. Og hvorvidt denne identitet, samt personalisering af reklamer er negativt ladet, er et 

holdningsbaseret spørgsmål, og derfor ikke noget der kan konkluderes. Man kan derimod sige, 

at der findes både fordele og ulemper ved dette. 

4.2.3 Synes du det er nødvendigt at oplyse unge mennesker omkring dette?   

Dette spørgsmål er med til at definere interviewpersonernes viden omkring mangel på 

undervisning inde for emnet omkring algoritmer og cookies på internettet. Flere af 

interviewpersonerne mener at det skal snakkes om i løbet af ens skoletid. 

“Jeg synes faktisk at man burde snakke om det, ikke at man går så meget i dybden 

over det, men bare kort forklare at de hjemmesider man går ind på, der er der de her, 

altså de gemmer oplysninger, og det behøves ikke kun at være børn, det kan også 

godt være ældre, for det ved det måske heller ikke. Så jeg synes egentligt man burde 



Anton Due, Daniel Bjerregård RUC 27/5-19 
& Diana Enghave 2. Semester  S1924791300 

 40  
 

sådan, lige forklare egentlig hvad der kan ske, ved at man nok burde tænke over det.” 

(Emily : Bilag EM) 

Emily mener altså at en hurtig gennemgang af internettets funktioner og virkemåder, overordnet 

set er en god ide. Dog mener hun ikke kun at det er relevant for børn og unge, men også folk der 

stikker ud blandt f.eks. vores målgruppe. Nikolaj har en lignende holdning til dette emne: 

“Ja. Jeg tror ikke. Altså det kunne måske være meget godt at give elever en basal 

“’Sådan her fungerer internettet og de her ting er de gode ting, og de her ting er 

måske de ikke så gode ting....’ Men jeg tror ikke det ville være spændende for elever, 

og de ville måske ikke lære så meget hvis det var ‘algoritmer de virker sådan her, og 

her er der en masse tal’” (Nikolaj : Bilag NI) 

En gennemgang (eller kursus) af dannelse på internettet er derfor, ifølge vores 

interviewpersoner, relevant. Dog skal gennemgangen, eller kurset, være sjovt og ikke bare en 

form for undervisning hvor læreren gennemgår algoritmer og cookies og viser det med nogle tal.  

Hussein mener at det bedste ville være at have undervisning i forbindelse med matematik i 

gymnasiet. Han nævner også at han i folkeskolen kunne vælge et valgfag omkring IT hvor det godt 

kunne passe ind (Hussein : Bilag HU) 

4.2.4 Hvad tænker du om at oplyse om algoritmer via en interaktiv kampagne? 

Formålet ved dette spørgsmål er at opsøge viden til hvilke holdninger den generelle befolkning 

har til ideen omkring en interaktiv kampagne, som var vores første reelle løsningsforslag der har 

til formål at oplyse målgruppen, samt eventuelle andre løsningsforslag, der kunne opstå ved 

selvsamme spørgsmål. 

Ifølge Hussein vil en interaktiv kampagne kunne fange interesse; 
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“... Jeg tror det ville fange mig. Det tror jeg fordi, det har altid været noget jeg har 

tænkt man skal vide lidt om ikke? Eller hvert fald have styr på, nogenlunde. Det føler 

jeg sådan set ikke jeg rigtigt har. Jeg tror hvert fald jeg ville blive interesseret af” 

(Hussein : Bilag HU) 

Nikolaj tror også ideen om en interaktiv kampagne til undervisning, vil kunne informere omkring 

algoritmer og cookies brug. Da han blev spurgt omkring hvorvidt en interaktiv kampagne, hvor 

man kunne klikke rundt på, ville fange ham, svarede han: 

“Det ville jeg gerne. Det ville hvertfald fange mere end tekst” (Nikolaj : Bilag NI) 

Ud fra disse svar vides det derfor at en interaktiv kampagne, hvor man frivilligt kan klikke rundt 

på et spil, som fungerer lidt som en simulation af andre websites, hvor fejl der bliver begået, ikke 

får nogen fremtidig effekt, kan være en god mulighed til at fange unge mennesker, samt lære 

dem omkring brugen af deres data i form af algoritmer og cookies. 

4.2.5 Delkonklusion 

Det er ud fra dette interviewanalyseafsnit, muligt at konkludere, at den generelle befolkning ser 

algoritmer og cookies som et overvejende problem. Der er en uenighed i, hvordan problem løses. 

Jo ældre generation der spørges, jo tidligere vil de have at løsningen skal forekomme. Stine-

Helene og Grete mener det er et dannelsesspørgsmål omkring IT generelt, hvorimod den lidt 

yngre generation, Nikolaj, Emily og Hussein antager, at det kan være tilpas realistisk først at opnå 

viden omkring algoritmer og cookies i gymnasiet, og eventuelt kun i matematikfaget eller et 

engangskursus.  

Det kan ydermere også konkluderes at den generelle befolkning har meget begrænset kendskab 

til algoritmer og cookies i forbindelse med internettet. Dem med en form for forståelse, vil ikke 

kunne forklare algoritmer, men ville kunne opstille en “plan”, over hvordan en algoritme kan 

arbejde. Omkring cookies, er der derimod en forståelse for, at de f.eks. kan bruges i forbindelse 

med annoncetilpasning. Hvor vidt det er negativt eller positivt, omkring denne form for tilpasning 
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af reklamer, og den indsamling af data der følger med, er dog holdningsbaseret og kan derfor 

ikke konkluderes om hvorvidt det ses som et problem blandt interviewdeltagerne. Diverse andre 

begreber som algoritmisk identitet er ikke noget der blev vist en tilpas mængde af kendskab til. 

4.2.6 Fejlkilder 

Der kan opstå visse fejlkilder, inden for interviews. Fejlkilder kunne være en eventuel mangel på 

objektivitet af intervieweren, samt interviewperson hvis holdninger og viden ikke er tilstrækkelig 

nok til at få en vis mængde kvalitet i interviewet. Der kan også forekomme fejl i forbindelse med 

fortolkningen af diverse interviewsvar, hvilket især kan opstå via transskription. Der er i denne 

rapport ikke taget højde for Steinar Kvales råd om at flere personer skal transskribere samme 

interview, hvorefter forskellighederne kvantificeres, hvilket er beskrevet oppe i metodeafsnittet. 

Dette er ikke gjort da transskriptioner tager tid, og derfor ikke nødvendigvis ville give mening at 

bruge tiden på.  

Der opstår også fejlkilder i forbindelse med valg af interviewpersoner. Fejlkilderne opstår da der 

reelt set er 3 der er omkring målgruppen og 2 personer der er langt fra målgruppen. Dette 

medbringer dog også et sæt muligheder, da det betyder, at der er personer, vis erfarende 

holdninger kan medtages. Det betyder også at deres holdninger til hvordan f.eks. Gymnasielivet 

nu til dags er, ikke er relevant, da de personer som er langt fra målgruppen, ikke oplever det på 

første hånd, eller har oplevet det på første hånd i lang tid. Samtidig med dette, er rapportens 

retning ændret, siden de interviews.  

Der var også et spørgsmål der lød som følgende: “Synes du der er nok undervisning om algoritmer 

i folkeskolen?” Hvilket sammensmeltede med spørgsmålet som lød: “Synes du det er nødvendigt 

at oplyse unge mennesker omkring dette?”. Hvilket betød at der ikke var en faktuelt svar til det 

førstnævnte. Dette kan godt ses som en fejlkilde, men sandsynligheden for at det ville ændre det 

endelige resultat er ikke stor, da spørgsmålene i forvejen minder til forveksling om hinanden. 
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4.3 Konklusion 
I forbindelse med metodetriangulering kan vi se visse emner der går igen, heriblandt det faktum 

at folk føler at de ved noget om algoritmer og cookies meget generelt, men når man graver lidt, 

vises deres uvidenhed og faktisk også deres interesse i at få mere at vide. Der udtrykkes dog en 

vis usikkerhed i vores interviews for hvor og hvordan man skal tilegne sig denne viden. Igennem 

både interviews og spørgeskema observeres et udtrykt behov for at få information og oplysning 

igennem uddannelse, dette understøtter vores problemstilling og tegner et logisk sted i 

samfundet at indsætte vores produkt som en løsning. 

5. Produkt - Løsningsforslag  

Vi har overvejet forskellige måder at fremstille et produkt som skal oplyse folk om algoritmer og 

cookies online og har haft forskellige løsningsforslag heriblandt fysisk kampagne (flyer), digital 

kampagne (video), men endte med en interaktiv Kampagne (WebApp), som beskrevet nedenfor. 

5.1 Interaktiv kampagne 
Vi har valgt at udarbejde produktet fra bunden hvor vi selv laver egne illustrationer i Photoshop 

og programmerer basen for vores WebApp, hvilket har gjort det tidskrævende, men vi vurderede 

at tiden var kvaliteten værd. 

Vores kampagnes formål er primært at gøre den unge aldersgruppe, vores målgruppe, 

opmærksomme på hvordan og i hvilket omfang algoritmer bruger vores data, der bliver gemt i 

cookies, når man som bruger går ind på en website og accepterer cookies. Vi ønsker primært at 

unge mennesker vil få en interesse for at undersøge hvordan deres data bliver behandlet når 

man accepterer cookies. 

5.1.1 Første Iteration 

Billedet nedenfor viser vores første idé til en interaktiv kampagne, hvor vi ønsker at inddrage 

deltageren, der trykker ind på vores WebApp, og lader her deltageren være med til at definere 

hvad der er en god / dårlig cookie. Ideen som illustreret i figur 11, skal brugeren drag-and-drop 

en cookie-beskrivelse, som vi har defineret til at være enten god eller ond. 

Bomben er et tilføjet spilelement, som har funktion at gøre spillet mere indbydende og fangende, 

da det er sjovere for deltageren i den givet målgruppe, at have noget mere visuelt end et 



Anton Due, Daniel Bjerregård RUC 27/5-19 
& Diana Enghave 2. Semester  S1924791300 

 44  
 

pointsystem vist som tal. Ved denne idé ville det fungere på følgende måde: hvis man svarer at 

det er en godsindet cookie, men det rigtige svar er ondsindet, vil man få minuspoint og bomben 

vil lave en rystelse som en slags advarsel. Hvis man svarer x-antal forkerte vil bomben 

eksploderer. Netop dette understøtter også brugen af gamification til at engagere deltagerne. 

Vi definerer umiddelbart selv hvad der karakteriserer en ondsindet eller godsindet cookie, hvilket 

gør spillet lidt subjektivt, vores forklaring skal implementeres således at brugeren kan se hvorfor 

vedkommende måske fik et uventet svar eller respons. 

 

Figur 11 

5.1.2 Anden Iteration 

Ved mere snak omkring den første kampagne-idé videre byggede vi på den og kampagnen blev 

efterfølgende til noget helt andet end første udgangspunkt. Vi holdt fast i samme koncept, men 

har valgt at ændre designet således at formidlingen blev klarere. Vi ønsker at inddrage deltageren 

og gøre det relaterbart som gøres ved at lave en baggrund, skitseret med rød (figur 12), af et 

nyhedsmedie eller online shopping. Baggrunden vil give brugeren en fornemmelse af hvilken 

website cookie-spørgsmålene forholder sig til. Det der er skitseret med gult på billedet nedenfor, 

er det tekstfelt hvor spørgsmålet til deltageren fremstår og har mulighed for at vælge god eller 

dårlig. Udover dette vil der blive implementeret en funktion, ligesom forrige idé med bomben, 

hvor samme illustration vil være gældende.  
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Figur 12 

Baggrundene vi har valgt, er baseret på de websites som vi viser cookies fra. Til at lave dette har 

vi brugt Photoshop som værktøj. De websites vi har brugt til baggrunde er; DR, YouTube, Zalando 

og BT, hvilket er sider som mange brugere af internettet er bekendte med. DR og BT blev valgt 

ud fra første idé om clickbait i forbindelse med nyhedsmedier (figur 1), men i løbet af udviklingen 

ændrede retningen sig til markedsføring og handel online – derfor tilføjede vi Zalando og 

Youtube. 

Det er tilfældige nyheder, billeder, reklamer osv. som er sat ind og bruges kun som en illustration. 

Figur 13 nedenfor viser baggrunden for DR. 

 

 

Figur 13 
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Til kampagnens bombe-funktion lavede vi flere ansigtsudtryk på bomben, som har til formål at 

provokere, og derved øge engagementet. Altså i stedet for et pointsystem kan man ud fra bombe 

visualiseringen og skiftende udtryk imellem illustrationerne, vide hvornår man svarer forkert – 

bombens ansigtsudtryk skifter hvis man svare ‘god’ cookie, men det rigtige svar er ‘ond’ - og 

omvendt. Fra den første iteration er ideen at bomben eksploderer, dog er den idé ikke med i 

udarbejdelsen af denne iteration, da vi ikke ønsker en eksplosion, men i stedet en opgørelse af 

ens algoritmiske naivitet (score). 

 

Figur 14 

 

 

 

Figur 15 
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Figur 16 

Herover vises hvordan denne iterations visualiseringer er implementeret og er udviklet siden 

forrige iteration. Brugeren skal ud fra den røde boks som skal indeholde en cookiebeskrivelse, 

vurdere om den pågældende cookie er god eller ond, ved at klikke på enten den røde knap, ond, 

eller den grønne knap, god (illustreret med rød cirkel). 

Den grønne cirkel er bomben som skifter illustration, baseret på hvor vidt man svarer korrekt på 

cookiens vurdering af os. Dertil er der implementeret en forklaring i den blå cirkel, beskrivelse 

mangler, som kun er funktionalitet i dette stadie, dvs. at den har den funktionalitet vi ønsker, 

men vi har ikke fyldt denne prototype med data bestående af cookienavne og beskrivelser. 

5.1.3 Tredje iteration 

Efter at have lavet et cognitive walkthorugh med vores interviewdeltagere, blev der fundet 

diverse funktioner og design problemer som skulle rettes op på. Hertil har vi i 3. iteration valgt at 

fokuserer på hvad interviewdeltagerne nævnte, da man nemt kan stirre sig blind på sit eget 

produkt.  

Først og fremmest er det vigtigt at kampagnen bliver introduceret på en forståelig og 

lettilgængelig måde, hvilket vi konkludere ikke blev tydeliggjort i vores første prototype. Derfor 
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er ideen i denne iteration at der skal være en vejledning, vist som et billede, som klart og tydeligt 

beskriver hver enkelte objekts funktionalitet. Da kampagnens formål er at skabe oplysning og 

interesse for sammenhængen og brugen af algoritmer og cookies online, vil der også være en 

beskrivelse af hvad en algoritme er og hvordan den benyttes i forbindelse med internettet. Efter 

en introduktion og vejledning til kampagnen, har man mulighed for at trykke på en ’start’ knap, 

som implementeres. Derudover er der på den første prototype en beskrivelse af hvorfor en 

cookie er ’godsindet’ eller ’ondsindet’.   

 

 

Figur 17 

I første prototype foregår der meget på skærmen som er svær at overskue, hvilket vi 

konkluderede efter at have testet kampagnen. Der er meget tekst og farver fra de fire forskellige 

baggrunde som forvirrer og er unødvendigt, derfor skal baggrundene være lidt mindre 
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iøjnefaldende så fokus ligger på cookie-boksen, dog skal logoet for hjemmesiden være tydeligt, 

så man stadig har fornemmelsen af hvilke website den pågældende cookie er fra. For at få mere 

fokus på cookie-boksen bliver baggrunden gjort mørkere, undtagen logoet på siden som forbliver 

klart og der er stadig fokus på, hvor pågældende cookie kommer fra.  

I kampagnen er der også implementeret ”liv”, hvilket heller ikke er tydeliggjort i første prototype, 

derfor er placeringen af bomben ændret, så i stedet for placering centralt, er den flyttet længere 

over mod højre margin. Når man svarer forkert skal bomben have en ryste-effekt, så når man 

mister et liv ryster bomben og skifter ansigtsudtryk. Ens liv og hvor mange spørgsmål der er 

tilbage placeres i cookieboksen. 

 

Figur 18 

En funktion som også er tilføjet i denne iteration, er ‘spørgsmålstegnet’ i cookieboksen, som er 

en funktion deltageren har mulighed for at interagere med hvis behovet for at vide og få respons 

på, hvorfor deres forrige svar blev vurderet på given måde. ‘Spørgsmålstegnet’ har en ryste-

effekt så deltageren naturligt skal trykke på ikonet, dog er det ikke en nødvendighed.  

Der er i denne iteration ikke implementeret en slut i kampagnen, dog er funktionaliteten 

implementeret og der er til slut en pladsholder af en rød skærm.  Formålet med kampagnen er 

at gøre et forsøg på at provokerer og skabe interesse hos de unge som vil blive udarbejdet i 

4.iteration.  
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Figur 19 

5.1.4 Fjerde iteration 

I forbindelse med interviews fandt vi ud af, at vores produkt havde en grad af brugervenlighed 

som ikke var tilfredsstillende. Derfor har vi valgt at inddrage Usability som er et teorifelt indenfor 

brugervenlighed, dette er primært relevant i forbindelse med web design, men kan bruges til 

forskellige typer af grænseflader. Vi benytter os med et sæt af metoder indenfor Usability, hvilke 

er Usability inspection methods. Herunder bruger vi heuristic evaluation som er en kendt metode 

brugt til at undgå hyppige design problemer mht. brugervenlighed. Dette gøres ved at følge nogle 

retningslinjer, som er beskrevet i teoriafsnittet. I forbindelse med evalueringen vil vi ikke gå 

slavisk igennem retningslinjerne, men derimod forklarer kort hvilke retningslinjer vi benytter os 

af, og hvordan vi har implementeret en formodet løsning ved brug af disse. 

Ud fra vores empiri og fra en heuristic evaluation kan vi konkludere at vores nuværende 

prototype er meget indforstået, dog er der også en del mangler og det kan endnu en gang, være 

svært for en deltager at forstå hvad produktet har at gøre med oplysningen omkring brugen af 

algoritmer og cookies online. I den testede prototype har slutskærmen vist rød hvis man tabte, 

og grøn hvis man vandt, dette var en placeholder, man kan klart se at denne løsning var 

mangelfuld i forhold til mange af retningslinjerne, som vil blive beskrevet herunder. Derudover 

var ideen med at skabe en interesse for brugeren, ikke implementeret. Ved denne iteration vil vi 
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derved have et primært mål, som er at få implementeret vores provokerende elementer der skal 

skabe interesse for brugeren. 

Kampagnens formål med at oplyse hvordan vores algoritmiske identitet bliver opbygget via 

cookies, bliver tydeliggjort i kampagnens slutning, da det er her deltageren skal føle at det har en 

individuel relevans og dermed selv have lyst til at finde oplysninger omkring dette. Måden 

deltagerens resultatet vil blive vist er, ud fra deltagerens præsentation. Ved at efterligne Googles 

annoncetilpasningsside skaber vi interesse for at få viden om hvorvidt det eksisterer (Match 

between system and the real world).  

 

Figur 20 

De forskellige kasser med forskellige overskrifter, er mere dybdegående på Google’s annonce 

tilpasnings side for den individuelle bruger, men da kampagnen ikke er med til at definerer hver 

enkeltes deltager oplysninger osv, ud fra deres svar fra cookies i spillet, er det en overordnet 

tabel som bliver vist for alle.  Dog er der implementeret en knap, hvor deltageren bliver ført 

direkte ind på sin personlige Google annoncetilpasnings side, hvor der står individuelle 

oplysninger om deltageren.  Hvis 25% er rigtigt, vil hele billedet vises, da det skal illustrere 

deltagerens naivitet over for cookies – kampagnen er altså med til at tydeliggøre hvad cookies 

kan gøre med ens personlige data og derfor er resultatet også illustreret med overdrivelse. Har 
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deltageren svaret 50% rigtigt er det altså færre bokse der vises og ikke hele baggrunden, det 

samme gælder for 75% og 100%. Et provokationselement som er indsat i kampagnens resultatet, 

er ordet “din” (“dine”, “dit”), lavet som en GIF og gjort meget tydeligt for at understrege at dette 

omhandler brugeren selv. De nedadgående pile opfordrer til at undersøge hvordan deres egen 

algoritmiske identitet ser ud. 

 

Figur 21 

Cookie-boksen efterligner det som brugere normalt skal tage stilling til når man besøger et 

website. Dette er gjort for at skabe en forbindelse og sammenhæng mellem illustrationen og 

‘virkeligheden’ (Match between system and the real world).  

I kampagnen har vi haft et stærkt fokus på Consistency and standard, så brugeren ikke forvirres 

over pludselige ændringer, derfor forsøger vi at holde temaet enkelt og overskueligt så muligt. 

Baggrunden for forside, vejledning og slutresultatet har samme gråfarve og ud fra logoerne, er 

der også en sammenhæng mellem baggrundene under spillet. I denne iteration, er der i designet 

lagt fokus på de små detaljer såsom skrifttypen og sammenhængen mellem de forskellige 

elementer. Derudover er de funktioner som giver relevante informationer tydeliggjort, da vi 

forsøger at gøre de relevante informationer mest synlige så brugeren ved hvor der skal være 

fokus (Aesthetic and minimalist design). Fra cognitive walkthroughs var der tvivl omkring hvor 
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deltageren egentlig skulle fokusere, derfor er de vigtige informationer “rammet ind”, og 

unødvendig information som f.eks. baggrunden, udtonet.   

Efter gennemgang af prototypen sammen med interviewdeltagerne erfarede vi, at deltageren 

ikke havde en eneste chance for at kunne vide, om man skulle acceptere eller ikke acceptere ud 

fra et helt tilfældigt cookienavn, chancen for at svare rigtigt var 50/50. Igennem 2. iteration og 3. 

iteration, gik vi bort fra ideen fra 1.iteration med visning af cookie-beskrivelse, som er på de 

nuværende websites, dog vælger vi at genoverveje ideen og i denne prototype implementere vi 

det, ved at vise brugeren hvad beskrivelsen er og samtidig også cookienavnet.  Når deltageren 

har svaret, bliver deltageren informeret hvorfor netop denne cookie fra det pågældende website 

er "god" eller "ond", det gøres ved at en anden boks vises hvor vores beskrivelse kan læses, og 

deltageren er nødsaget til at læse beskrivelsen og derefter trykke ‘ok’ for 

at forsætte spillet. Ændringen er baseret på help and documentation, som 

vi mener vil tydeliggøre feedback til brugeren efter et svar, fordi boksen 

automatisk dukker op (Figur 22). 

 I forrige iteration var denne funktionalitet implementeret i 

spørgsmålstegns-ikonet, dog var dette implementeret som en 

mulighed for deltageren at trykke på og dermed skulle deltageren selv 

integrerer og selvstændigt søge efter beskrivelsen. Brugeren får altså i 

denne iteration en forklaring på hvad grunden til hvorfor svaret enten er 

rigtigt eller forkert, via den automatiske boks som kommer frem. Samtidig er det for brugeren 

nemt at forstå, hvorfor der opstod en fejl.  

Bombens funktionalitet har til dels været irrelevant og indforstået, som fremgår i resultaterne 

fra vores cognitive walkthroughs, men i denne prototype har bomben fået mere synlighed og 

man får en bedre forståelse af bombens funktion, da der rundt om bomben er implementeret en 

baggrund, samt en beskrivelse af hvor mange liv man har tilbage. I designet og funktionaliteten 

af bomben øger vi brugervenligheden ved at benytte os af visibility of system status. Når der 

bliver svaret forkert har cookienavnet den effekt at blive rød, netop den farve bliver oftest 

associeret med en fejl. Cookienavnet animeredes opad og falmer ud i cookiebeskrivelsen, 

Figur 22 
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samtidig er der en feedback fra bomben som har en 

ryste effekt, det er altså tydeligt at se hvornår man 

har svaret forkert (figur 23). 

Er svaret korrekt, bliver cookienavnet grønt, da det 

modsat rød kan blive associeret med at det er 

korrekt. Derudover har den en puff-effekt (forstørrer 

og fader cookienavnet ud), (Figur 24). 

Vi indså at vejledningen var for lang i vores 3. 

iteration og forsøger i denne iteration, at gøre 

vejledningen kortere og tydeligere. Ud fra 

retningslinjen Flexibility and efficiency of use, er det 

spildtid for en bruger der har prøvet kampagnen før, at se hele vejledningen igen, men har nu 

mulighed for at springe vejledningen over, som følge af en spring over knap. I 3.prototype er der 

i vejledningen ikke en mulighed for at gå tilbage til forrige side, så fleksibiliteten er svag, derfor 

implementeres en tilbage-pil så deltageren hele tiden har mulighed orientere sig. “Tilbage”- og 

“Næste” knappen erstattes med en venstre/højre pil, da disse knapper til dels var meget 

iøjnefaldende og en simpel illustration af pile havde samme effekt og udgør en bedre 

overskuelighed (aesthetic and minimalist), (figur 25). 

 

 

Figur 23 

Figur 24 

Figur 25 
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 Kampagnens forside har hidtil også 

være indforstået da navnet ”den onde 

algoritme”, ikke siger meget eller skaber 

den relevans som vi havde intention om 

(figur 26), derfor er der i denne 

prototype en overskrift som GIF med de 

4 logoer – DR, Zalando, Google, BT – og 

med teksten ”kender dig” – magen til 

kampagnens slutning. Med netop denne 

simple forside er der en forhåbning om 

at brugeren får lyst til at finde ud af mere og dermed skabes der interesse. For at give brugeren 

lysten til at finde ud af mere, er der implementeret en “Hvorfor” knap (figur 27), som klikkes på 

for at fortsætte kampagnen, hvorefter brugeren føres til et slide med en kort beskrivelse af hvad 

der sker, når cookies accepteres. 

 

Figur 27 

5.1.5 Programmeringen bag kampagnen 

I forbindelse med at lave en interaktiv kampagne har vi bestemt at vi ville lave vores egen 

hjemmeside fra bunden, delvis fordi det giver stor fleksibilitet når man skal tilføje eller fjerne, og 

Figur 26 
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så mener vi også at det er lettere at få feedback på et produkt som man kan interager med, i 

modsætning til en udelukkende teoretisk løsning. 

Da vi havde bestemt at dette var hvad vi ville beskæftige os med, blev det rimelig klart at vi skulle 

lave kampagnen i JavaScript primært, men også HTML og CSS, som bruges til at organisere 

hvordan en hjemmeside bliver vist. Vi startede med at tegne nogle udkast som er beskrevet 

herover, det viste sig at være et solidt valg, for da vi kom til at skulle programmere, havde vi 

noget at gå efter imod sætning til at bruge x mængde tid på at prøve at få et design, der lignede 

det som vi havde tegnet, i stedet for at programmere mod et ukendt mål, som har vist sig at være 

en mental blokade i tidligere projekter. 

Koden er delt op i 5 filer (uden billeder til illustrationer) som er to JavaScript filer hvor den ene: 

main.js, har til opgave at lave spillet, altså opsætte de forskellige variabler og funktioner som vi 

har lavet, således at spillet kan køre. Den anden JavaScript fil er functions.js, som vi har lavet til 

generiske funktioner der kan bruges flere steder end ét. Derudover har vi en index.html som er 

den fil der bliver givet når man går til hjemmesiden: https://hundter.com/ruc/projekt2 og 

style.css filen håndtere visning af de elementer der er i index.html filen. Den sidste fil er det som 

har gjort spillet meget nemt at udvide med flere sider og cookies samt beskrivelser, nemlig en 

data fil vi kalder: data.json, denne JSON(formaterings format) fil har den data vi viser i spillet, 

dvs. hvilke baggrunde skal der være, hvad siden hedder, og hvilke dårlige og gode cookies der 

kommer fra denne side. Det er gjort således at det kan udvides ved blot at tilføje i samme stil 

som der er i forvejen. 

 

https://hundter.com/ruc/projekt2
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5.2 Konklusion 

 

Figur 28 - Flowchart over produktets indre mekanismer 

Skaber kampagnen interesse hos målgruppen?  

Formålet med vores interaktive kampagne har været at skabe oplysning om et behov vi mener 

folk mangler, når de færdes på internettet, nemlig behovet for at være kritisk når det gælder 

cookies og hvad det vil sige at acceptere en cookiepolitik. Denne oplysning har vi forsøgt at 

formidle vha. provokerende elementer som skal resultere i, at brugere føler de har behov for at 

vide mere. 

Når man skal lave en interaktiv kampagne til oplysning om et behov, er det vigtigt at ens budskab 

går igennem, der er derfor lagt fokus på både at skabe interesse, men også på brugervenligheden. 

Interesse er med til at øge læring igennem et medie hvor feltet gamification beskriver 

vigtigheden i at inddrage spilelementer, i forbindelse med et læringsforløb. Når man kigger på 
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vores produkt via gamification ser vi hvordan brugen af f.eks. liv, score, illustrationer og frihed til 

at fejle, er med til at skabe mere interesse og engagement.  

Når man “dør” (rammer 0 liv), eller vinder spillet ved at komme hele vejen igennem uden at 

bomben eksploderer, så er der yderligere mulighed for at inddrage sig selv, da man fra 

kampagnen kan komme til sin egen personlige annoncetilpasnings-side fra Google. Denne 

mulighed for at kunne få vist dette site, skal give deltageren en “øjenåbner”, for hvordan ens 

algoritmiske identitet er. 

Brugervenlighed har også været centralt i udviklingen af vores interaktive kampagne. Dette 

skyldes den vigtighed der er understreget i teorien om Usability, men også en stor del af den 

feedback vi fik om produktet fra interviews. En af de største optimeringer i produktet mht. 

Usability er opstået ved hjælp af retningslinjerne om hjælp via dokumentation og håndtering af 

fejl (Help and dosumentation og Help user, recognize...), da det bl.a. er blevet tydeliggjort hvornår 

man har lavet en fejl - bomben ryster, cookie-navnet bliver rødt og rammer ind i bomben og ens 

“liv”, falder i takt med dette.  Derudover er der nu også en mulighed for at se en cookie-

beskrivelse fra det site som den cookie stammer fra, i stedet for at det er et abstrakt navn man 

skal svare ud fra. 

Overvejelser til 5. iteration 

En udarbejdelse af 5.iteration kunne indeholde en evaluering ud fra gestaltlovene, hvor der 

kunne sættes endnu mere fokus på interaktionsdesignet og danne en bedre sammenhæng 

mellem de forskellige designtræk. I 5.iteration vil det også være oplagt at få evalueret på den 

nuværende brugervenlighed i kampagnen og undersøge om kampagnen forsat er indforstået, 

ved brug af f.eks. endnu en interviewrunde eller cognitive walkthrough, selvom der i 4.iteration 

er væsentlig mere sammenhæng og design i produktet. 

Fejlkilder 

Der er en lang række fejlkilder der naturligt opstår i forbindelse med udvikling af et artefakt 

baseret på brugerfeedback, og vores produkt har også været påvirket væsentligt af disse. En af 

disse er f.eks. måden produktet blev testet på i 3.iteration. Vi fik testet produktets funktionalitet 
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og fik feedback fra interview personer omkring hvad der kunne optimeres, baseret på denne 

feedback videreudviklede vi produktet løbende. Man kunne forestille sig, at denne proces kunne 

have problemer med at ændre på designtræk for hurtigt, da der bliver foretaget ændringer efter 

relativt lidt feedback.  

En anden væsentlig fejlkilde i forbindelse med fremstillingen af produktet er, at vi arbejdede ud 

fra en skitse som ikke var blevet fremlagt for nogen fra start. Derudover observerede vi en 

væsentlig fejlkilde i, at vi manglede en slut på kampagnen i 1 prototype, hvor man således ikke 

kunne se et resultat af ens præstation. Da dette manglede, var der en vis forvirring omkring 

kampagnens formål, hvilket der delvist kunne undgås hvis vi havde fremlagt den påtænkte ende 

på kampagnen, som var skitseret, men ikke implementeret. 

6. Konklusion 

Vores udgangspunkt for projektet var en formodning om, at unge er utilstrækkeligt oplyst 

omkring brugen af algoritmer online, hvorefter projektet udviklede sig i retning af at skabe 

interesse i at lære omkring dette, og hvilke konsekvenser der følger ved at acceptere blindt i form 

af ens algoritmiske identitet. Dette har vi forsøgt at løse ved, at fremstille en interaktiv kampagne 

i form af et spil med vægt på gamification, Usability og brugerinddragelse.  

Igennem vores produktudviklingsproces, opdagede vi væsentlige problemer med at formidle 

budskabet som vi rettede undervejs ved førnævnte metoder. Det viste sig at være til stor gavn 

for projektets helhed og forankring i Design og Konstruktion, at vi lagde den mængde arbejde i 

produktet, da vi nu er tilfredse med produktet som svar på problemformuleringen. 

En fuldendt forestilling om en implementering af produktet kan findes i vedlagte visuelle 

præsentation, som illustrere en fremvisning for en institution (Folkeskole eller Gymnasie), i 

forbindelse med et formodet lovkrav vedrørende et digitalt dannelseskursus. 
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