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Abstract 

This project is based on our interest in traveling, our own experiences and the need we see 

for developing an app that can help people experience Copenhagen, without being 

blinded by the commercial attractions that Denmark tries to sell.   

We have discovered that people encounter a set of problems, when they plan a trip, and 

when they have to navigate around in a new country and a new city. It can be difficult for 

each individual to find the attractions that they find interesting, and it can be complicated 

to find a way around in a new city and in surroundings that are unfamiliar to them.  

Through research and comparison of existing apps, we have found the best and most im-

portant features and combined them into one app that allows the person to personalize 

the trip most optimal for them. We have also discussed the problems travelers are facing 

when they are experiencing the world and have to rely on technology and constantly have 

to focus on their phone.  
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1.  Indledning 

Efter mange års popularitet og gode anbefalinger, advarer Lonely Planet i år imod at rejse 

til København (Kock, 2019). Dette sker på baggrund af en undersøgelse lavet af Europa 

Parlamentet, som fremlægger et problem omkring overturisme, hvor København indgår 

(Peeters, et al., 2018). Selvom Wonderful Copenhagen tager afstand fra Lonely Planets ræ-

sonnement af denne rapport, viser deres egen årlige rapport fra 2018, at 87 procent af 

Københavns turister forbliver inde i Den Indre By, imens en anden del af deres analyse 

samtidig viser, at turisters tilfredshed ved deres besøg, stiger i takt med antallet af besøgte 

bydele:  

 

 

Figur 1. Wonderful Copenhagen, 2018 

 

I denne undersøgelse blev der spurgt 1711 besøgende: “To what extent did your city 

break/business trip in Copenhagen meet your expectations? Please state the location of 

your primary accommodation and which locations you visited during your city break in Co-

penhagen (Wonderful Copenhagen, 2017). Denne problemstilling ser vi som et belæg og 

grundlag for vores projekt, som er at forbedre turisternes rejseoplevelse, ved blandt andet 

at give dem en autentisk oplevelse. Hvis vores app kan lokke turister ud og se en anden 
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bydel i København, må det ud fra ovennævnte statistik betyde, at de dermed får en bedre 

rejseoplevelse.  

Ud fra VisitDenmarks undersøgelser, kan vi se, at antallet af overnatninger i København har 

været markant stigende siden 2008 (VisitDenmark, 2018). Sammenlignet med oplysnin-

gerne fra Lonely Planet, vurderer vi, at der er et behov og et potentiale for at få turisterne 

ud i andre bydele. Ved at “åbne” København op for turisterne, giver vi dem både det de 

gerne vil opleve ifølge undersøgelserne, samtidig med, at vi afhjælper problemer med 

overturisme. Problematikken med København er dog, at de lokale oplevelser ikke er så 

nemme at finde. 

 

1.1 Problemfelt 

Turismen er en af verdens største industrier, og mange nationers økonomier drives i vid 

udstrækning af deres turisthandel. I Danmark har turisme en stor betydning for den danske 

beskæftigelse. Den omfatter 120.000 fuldtidsansatte og havde en omsætning på 82 mia.kr. 

i 2014 (Jønsson & Halkier, 2014). 

I de seneste 30 år har Danmark budt velkommen til flere og flere turister med forskellige 

baggrund: fra de nærliggende landes borgere i Sverige, Norge og Tyskland, til i dag med 

gæster fra de andre dele af verden, såsom Kina, Japan og Australien. Globalisering har 

påvirket turismen meget, og i dag spreder turismen sig ud i forskellige retninger: fra busi-

ness travels, gennem fritidsrejser, og til frivillige projekter. F.eks. AIESEC er en af de NGO 

og nonprofitorganisationer, som skaber frivillige arbejdspladser til studerende og unge 

mellem 18 og 30 år, verden rundt. Den blev grundlagt i 1948 af unge studerende i 7 lande, 

herunder Danmark, som var med til at skabe en forandring efter den 2. verdenskrig. Deres 

formål var at skabe en tværkulturel forståelse på tværs af nationer. Organisationen har ud-

viklet sig til at have repræsentanter i 126 lande (AIESEC, 2013), med over en million unge, 

som har været gennem en AIESEC-oplevelse. Vi valgte at nævne denne side af turismen 

fordi turismen begrænses ikke med hvileture, men også omfatter læring og forståelse af 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 5 

andre kulturer, og således hjælper med at udvide personlige kompetencer og forebygge 

misforståelser. 

Det, som har hjulpet turismen til at udvikle sig i bredere horisonter, er den digitale revolu-

tion i de seneste 30 år. Digitalt aktive turister er mere selvstændige, fordi de i mindre grad 

tager kontakt til rejsebureauer eller andre mellemled mellem turisten og rejsemålet, ved 

selv at booke flybilletter og overnatningssteder. Derfor forventede man, at den digitale 

revolution ville ramme mellemaktører hårdt. Dog viser det sig, at f.eks. Expedia, en mel-

lemled som forbinder rejsende med de største websider indenfor rejsesøgning og booking-

tjenester, anerkendes for at være det største online rejsebureau i verden (Munar & 

Gyimothy, 2014). 

Ved at have digitalt aktive rejsende, har markedet fået de interaktive muligheder, hvor ”den 

digitale turist” har udviklet sig til at være en del af de nye digitale turismekulturer. Udvik-

lingen af ”den digitale turist” tog fart i 2010’erne, hvor antallet af mennesker, som havde 

råd til en smartphone, steg med tiden. 

”Den digitale turist” har flere muligheder i forhold til anmeldelser og deling af sine person-

lige oplevelser. Deres anmeldelser anses som de mere troværdige, end de anmeldelser, 

som er sendt ud af de kommercielt drevne virksomheder. 

Danmark tiltrækker flere turister på grund af den danske livsstil og samfundsindretning 

(Jønsson & Halkier, 2014). I løbet af den seneste dekade har statistikkerne ændret sig mar-

kant. Københavns Lufthavn har i 2017 modtaget 29.180.000 passagerer, der er 36% højere 

i forhold til 2010 (Peeters, et al., 2018). 95% ankomster i 2017 var internationale (Statista, 

2017). Således, det samlede antal af overnatninger1 i 2017 nåede 8,1 millioner, som er 58% 

højere i sammenligning med 2010. Statistikken her er taget fra den samlede rapport udar-

bejdet af den Europæiske Union i 2018.  

Danmark oplever en bølge af overturisme. Som følge, advarer verdens populære rejsefor-

lag om at rejse til København. Wonderful Copenhagen arbejder således på at finde udveje 

 

1 Inkluderer ikke private besøg, frivillige værtsfamilier, og 1,9 millioner Airbnb gæster.  
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og sprede turisterne ud i de mindre kendte bydele. Vi vil i dette projekt udforske emnet, 

hvor vi vil kigge nærmere på dette problem og undersøge, hvordan kan digitalisering af-

hjælpe dette problemfelt. 

 

1.2 Problemformulering  

Hvordan kan en interaktiv app forbedre turisters rejseoplevelse af København, 

før og under rejsen og give autentiske oplevelser ud fra personlig interesse? 

 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

 

1. Hvilke udfordringer oplever turister i København i forbindelse med at udforske 

byen? 

• Vi undersøger problemet ved hjælp af en komparativ analyse over en 

række rejseapps, som vi har udvalgt ud fra den survey, som vi kommer ind 

på senere i denne rapport. Ud fra arbejde med Coloured Cognitive Map-

ping, rapporter og artikler fra bl.a. Wonderful Copenhagen, analyserer vi 

turisters behov og oplevelser. Ligeledes er kriterierne for den komparative 

analyse også fundet ud fra en survey der fortæller hvad rejsende har mest 

brug for på deres rejse. 

 

2. Hvilke brugbare platforme findes der allerede for turister og hvordan kan vi tilføje 

noget nyt? 

• Ved at lave en komparativ analyse vil vi finde de bedste apps til rejser og 

sammenligne disse. Ydermere vil vi, gennem interview med Motes, bruge 

deres viden og erfaringer i analysen. Vi vil se kritisk på alle platforme og 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 7 

analysere, hvilke funktioner de har og finde en måde hvor, vi kan samle de 

bedste dele fra hver, til at lave en ny og forbedret app. 

 

3. Hvilke brugbare platforme findes der allerede for turister og hvordan kan vi tilføje 

noget nyt? 

• Fra et design perspektiv, vil vi undersøge den bedste måde at opsætte 

individuelle interesser og behov i appen. På baggrund af de analyser vi 

kommer til at lave i løbet af vores projektarbejde og vores indsamlet data, 

kommer vi til at udvælge de funktioner, brugeren har størst behov for. Vi 

vil løbende evaluere vores design ved at teste den af en fokusgruppe.  

 

4. Hvordan kan en app hjælpe med at give turisterne en autentisk oplevelse af Køben-

havn?  

• Gennem vores interview med Motes, vil vi komme med eksempler på au-

tentiske oplevelser i København, og illustrere hvordan man kan bruge ap-

pen, til at lede turisterne derhen. 

 

5. Kan en app effektivisere det store potentiale indenfor turisme i København? 

• Ved hjælp af artikler og årsrapporter fra Wonderful Copenhagen, vil vi un-

dersøge potentialet af turismen i København. Gennem vores mock-up, il-

lustrerer vi dette potentiale ved at vise lokale oplevelser. 

 

1.3 Problemstilling 

I dette projekts problemstilling er der tale om forskellige behov og interesser, som ikke 

nødvendigvis passer sammen. De mennesker, der er involveret, er de lokale københavnere, 

turisterne og dem, der tjener penge på turismen. Nogle af dem der tjener penge på turis-

men, som f.eks. Wonderful Copenhagen, har en umiddelbar økonomisk interesse i at 

handle med så mange turister som muligt, men den stigende popularitet af København 
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som rejsemål, har nu ”nået sit mætningspunkt” ifølge Bent Lohmann, der er formand for 

Indre By Lokaludvalg og som ikke mener at turismen bør vokse for enhver pris (Holtegaard-

Kasler, 2019). Lohmann nævner i denne artikel fænomener som krydstogtturisme, el-cykler 

og Airbnb-konceptet, som alle har været årsager til den stigende pladsmangel i Køben-

havns Indre By. Han stiller spørgsmålstegn til denne udvikling, til hvordan vi indretter vores 

by efter turisternes behov og hvordan Nyhavn er blevet et sted, hvor turister kan komme 

og opleve andre turister.  

”Problemet er, at samtidig med at København bliver tiltagende populær blandt udenland-

ske turister, er der kommet flere indbyggere, virksomheder og pendlere, som også bruger 

de samme fysiske rum og oplevelsestilbud i de centrale bydele” udtaler Szilvia Gyimóthy, 

der er lektor på Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, i samme arti-

kel. Disse to udtalelser er ikke nødvendigvis den generelle holdning blandt alle lokale kø-

benhavnere, men måske, i hvert fald et udtryk for, at der må være en balance mellem turi-

ster, lokale og den by, de skal dele med hinanden. I vores projektarbejde prøver vi, for det 

første at imødekomme turisternes behov og interesse, men det er vores vurdering, at det 

er vigtigt også at inddrage disse andre faktorer i opgaven.  

 

1.4 Afgrænsning 

Vi har besluttet os for ikke at fokusere på, hvordan appen skal finansieres, da det er et stort 

emne med mange løsninger. Vi har snakket om det, og ved at der er forskellige metoder. 

Vi kan vælge at gøre brug af reklamer, med en risiko for, at det autentiske vi gerne vil 

fokusere på, vil blive glemt, da reklamerne vil komme fra rejsebureauer, turistattraktioner 

og lign., som vil trække turisterne hen mod de store turistattraktioner.  

Prisstigninger på flybilletter og høje priser på hoteller er et aspekt, som vores respondenter 

fra vores spørgeskema har nævnt, som en af de store udfordringer. Vi har valgt ikke at 

inddrage disse aspekter, da vi fokuserer på rejseoplevelsen på stedet, som i mindre grad 

afhænger af overnatning og transport til og fra rejsestedet. Den enkelte oplevelse med 

bl.a. flyturen afhænger direkte af flyselskabet. 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 9 

Selvom det er to vigtige emner for de mulige brugere, så er det noget af det, vi vil tage fat 

på, hvis vi skal arbejde videre med projektet, eller hvis vi skal lave en rigtig app, med hen-

blik på at sætte den på markedet. Til dette projekt, er emnet dog for omfattende til at vi 

vil fokusere på det.  

Vi har heller ikke kigget på de juridiske aspekter, i form af de lovmæssige begrænsninger, 

da det er meget omfattende, og et emne vi ikke har tiden til at sætte os ind i. 

Udover det, har vi afgrænset hvad vi vil have med i appen af funktioner, både for vores 

egen tid, men også for at vi ikke får for mange funktioner i appen, så den bliver uoversku-

elig. Vi har valgt ikke at have fokus på den danske kultur generelt, eller hvordan Danmarks 

sociale normer og regler kan afvige fra andre lande, da det er information man kan finde 

fra andre hjemmesider, og det er noget der kræver meget arbejde, og som er svært at gøre 

overskueligt. Vi har også fravalgt funktioner, som indbyggede ordbøger og booking mu-

ligheder, da det tager meget plads i appen, og det er noget man nemt kan gøre hjemme-

fra, med apps der allerede eksisterer, og er meget brugervenlige. 

 

1.5 Semesterbinding 

Vores designprodukt er en interaktiv mobilapp og skal udvikles ved hjælp af metoder in-

denfor fagene ”Design og Konstruktion” og ”Subjektivitet, Teknologi & Samfund”. I løbet 

af vores 1. semester har vi haft to kurser, som er ”Design og Konstruktion” og ”Subjektivi-

tet, Teknologi og Samfund” (i det følgende kaldet for STS), hvor vi har lært forskellige de-

signprocesser, hvordan man kan skelne mellem et godt og dårligt design, samt hvilke de-

signmetoder, man bruger under udviklingen af et design. Som følge heraf, har vi benyttet 

os af disse kurser ved valg af metoder til vores projekt.  

Vores endelige produkt kommer til at være i form af en app. Baseret på brugerens valg af 

interesser og kriterier vil denne app hjælpe med planlægning, både inden og under selve 

rejsen. Appen vil indeholde et kort over det valgte rejsemål, hvor man befinder sig og de 

ønskede destinationer man ønsker at opleve. Appen skal fungere interaktivt ved at komme 

med notifikationer, når brugeren er tæt på en af de valgte destinationer. På denne måde 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 10 

er det muligt at undgå at brugeren kigger ned i sin telefon hele tiden. Men blot holder 

appen åben, så det på denne måde er muligt at gøre brugeren opmærksom på, når en 

ønsket oplevelse er tæt på. Derudover vil vi gerne undersøge, om vi kan få den rejsende 

væk fra højt forbrug af telefonen. Under vores fieldtrip af Motes, som er en opstartsvirk-

somhed, der har lanceret en digital platform til rejsende med samme navn, oplevede vi, at 

man blev nødt til at kigge ned i sin telefon hele tiden. For at finde en løsning på dette 

problem, vil vi benytte materiale fra Subjektivitet, Teknologi og Samfund kursets forelæs-

ning og litteratur fra den 9. september 2019, især bogen “The Whale and the Reactor” af 

Langdon Winner (Winner, 1986). I kapitlet “Technology as forms of life” beskriver Winner 

hvordan teknologien er en del af vores liv på godt og ondt. Winner beskriver en udfordring 

ved at bevare menneskets selvstændighed og frihed, mens teknologien hastigt udvikles. 

En af Winners pointer er, at man skal forholde sig kritisk og tage ansvar for den teknologi 

man skaber:  

”… As we “make things work”, what kind of world are we making?” (Winner, 1986, s. 17). 

For at kortlægge og præcisere vores problemstilling har vi benyttet os af metoder fra De-

sign og Konstruktion, blandt andet Coloured Cognitive Mapping. Ved at finde løsninger 

på problemet ved at undersøge dens årsager, er vi kommet frem til, at et nøgleord og svar 

på mange af turisters problemer kan modarbejdes ved hjælp af planlægning. Ifølge fore-

læsningen i Design og Konstruktion fra den 19. september 2019, som handler om “Analy-

tisk-struktureret design” (Pries-Heje, Analytisk-struktureret design, 2019), findes der to for-

mer for design, nemlig analytisk og generativt. Med Colored Cognitive Mapping vil vi ud-

arbejde et analytisk design af vores digitale produkt.  

Baseret på ordet planlægning har vi udarbejdet et Storyboard, som har hjulpet os med at 

sætte et mål og en vision for det endelige design produkt. Til dette har vi brugt teori fra 

forelæsningen fra den 17. september 2019 “Generativt-kreativt design” (Pries-Heje, 

Generativt-kreativt design, 2019). Vi vil gerne arbejde med “nudging” under design af vo-

res produkt og finde ud af hvordan vi kan lokke turisten til at vælge så mange oplevelser 

som muligt. Ud fra vores interview med Motes har vi fundet ud af, at jo flere steder en 

rejsende besøger, jo bedre oplevelse får man. Til denne undersøgelse kommer vi til at 
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benytte vores Design og Konstruktion kursus forelæsning “Adfærdsdesign” fra den 8. ok-

tober 2019 (Pries-Heje, Adfærdsdesign, 2019).  

Da vi har lavet et interview med Yassin Achiban, markedsføringschef for Motes, er det også 

relevant at nævne, at vi har haft teori i brug fra forelæsningen i Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund fra den 14. oktober 2019 af Mikkel Bille (Bille, 2019).  

For at undersøge de problemer turister kan have, når de kommer til København, har vi 

sendt en survey ud for at høre, hvad de rejsende oplever både under planlægning, men 

specielt under selve rejsen, når de er kommet til landet. Ud fra denne survey vil vi lave et 

problemkort eller Colour Cognitive Mapping for at danne os et overblik over de mest hyp-

pige problemer, som vi så vil finde løsninger til, ved at vende problemkortet.  

Vi bruger også surveyen til at opstille vores kriterier for en god rejseapp i vores komparative 

analyse, og til at finde de mest brugte apps og hjemmesider, som vi vil lave den kompara-

tive analyse over. Derefter bruger vi analysen, til at finde ud af hvilke apps, der har gode 

løsninger på de problemer vi udarbejdede i vores problemkort, og hvilke løsninger vi selv 

kan arbejde videre med. Den komparative analyse kommer derefter til at være grundlaget 

for vores videre design, især i den første prototype vi udarbejder, som derefter kommer ud 

til en fokusgruppe vi samler og som giver os feedback på designet af prototypen. 

Udover den komparative analyse, har vi lavet en fysisk test af webappen Motes. Det har vi 

gjort i forbindelse med forberedelse til et interview med Motes, men også for at prøve at 

sætte os i turistens sted. Motes er udviklet som en webapp, hvor turisten bliver ledt rundt 

i Københavns bydele. Vi har valgt at sætte fokus på to ture i København, hvor man skal 

følge ruten. Undervejs låser man op for de destinationer, man kommer i nærheden af. Der 

kommer derved nye informationer frem på skærmen, når man er nået til stedet og har “låst 

op”. Vi finder Motes interessant til sammenligning af vores projekt, da vi hurtigt opdagede, 

at tankegangen bag Motes minder meget om vores vision af en app, som skal kunne guide 

en rejsende gennem destinationer. Som vi har forestillet os appen, er Motes også interes-

seret i at få turisten ud i det autentiske København, ved blandt andet at vise andre bydele 

end Den Indre By. Deres interaktive web app har også ligheder med vores plan for appen.  
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2.  Metode 

For at samle empiri til vores projekt, anvender vi forskellige metoder. Vi starter med at 

bruge den kvantitative metode i form af et spørgeskema, som lægger grundlag for de 

apps, vi har udvalgt til vores komparative analyse. Dette kaldes triangulering (Bille, 2019), 

som handler om at analysere vores empiri fra forskellige vinkler i form af kvantitative og 

kvalitative metoder. Vi bruger derefter resultaterne fra spørgeskemaet i den komparative 

metode. 

Den komparative metode sammenligner og analyserer de apps, som vi har udvalgt gennem 

vores spørgeskema. I denne analyse vælger vi at inddrage Motes som en af dem. Efterføl-

gende laver vi et interview med Motes for at gå i dybden med appens funktioner og deres 

overvejelser. 

Et interview hører ind under den kvalitative metode, som er en metode der ofte er svær at 

kvantificere og måle med tal. I interviewet med Motes bruger vi den semistrukturerede 

metode, for at få det største udbytte af interviewet.  

Efter interviewet, bruger vi en fokusgruppe, som også hører under den kvalitative metode, 

til at evaluere vores design af produktet. Under denne evaluering gør vi brug af den itera-

tive designproces, som vi har lært om i design og konstruktion. 

 

2.1 Design Thinking  

Design Thinking blev opfundet af arkitekten A.S. Laurit-

sen, som brugte metoden første gang under opførelsen 

af en svømmehal i 1934. Grunden til at han brugte 

denne tankegang, var måden de fem faser forbedrer de-

signet af svømmehallen, som ikke blev en lukket kasse, 

men en indbydende og tilgængelig svømmehal 

(Advanz, 2019). 
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Når vi går i gang med at skabe et design af vores produkt, vil vi ikke fokusere så meget på 

objektet, men mere på Design Thinking som en tilgang (Pries-Heje, Design 

problemformulering, 2019), hvor design kommer til at få mere indflydelse på hele forløbet.  

 

Design Thinking er delt op i 5 faser. Det hele starter med empati: evnen til at stå i en anden 

persons sted og forstå deres opførsel, følelser og ønsker, det vil sige at forstå hvorfor per-

sonen gør visse ting og hvordan. Man skal hermed forstå, hvorfor det er vigtigt, hvor man 

placerer sig selv i den anden persons sted, for at finde en løsning som kan tilfredsstille 

deres behov. Derfor er empati vigtigt til at dirigere sin indsats i den rigtige retning for at 

løse et problem. Dette gøres bl.a. ved at observere personernes opførsel, eller ved at få 

dem til at give flere eksempler fra livet under et interview.  

Under den 2. Fase indsamler man alle oplysninger fra trin 1 og formulere problemet, som 

helst skal starte med ideen om “Hvordan kan vi hjælpe?”, så kommer vi på en retningslinje, 

der fokuserer på forståelse og forbrugernes behov, hvor man med andre ord giver mening 

til problemet.  

Den 3. Fase går ud på at vi skal fokusere på generering af ideer. Det er nødvendigt for at 

gå fra problemet til mulige løsninger. Det kan udføres i forskellige teknikker såsom 

sketching eller brainstorming. I denne fase har vi gjort brug af den komparative analyse til 

at generere forskellige ideer til hvordan vores produkts udseende og funktionalitet skal 

være.  

I fase 4 gik vi i gang med at lave en prototype af vores produkt. Vi har lavet en prototype 

for at forstå, om ideen fungerer og hvad der skal ændres og justeres. Det har hjulpet os at 

lave en prototype, da vi allerede havde en model af det produkt vi senere vil præsentere 
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på markedet og det var lettere at komme ud, for at kommunikere med brugeren, da vi 

kunne vise vores produkt fysisk.  

 

2.2 Kvalitativ metode  

Den kvalitative metode omhandler forskellige undersøgelsesmetoder, f.eks. interviews og 

fokusgrupper. Med den kvalitative metode opnår man viden, som har fokus på kvalitet, dvs. 

dybdegående information, som kan være svær at måle med statistikker. Ved en kvalitativ 

tilgang er viden relationel (Bille, 2019) og med andre ord subjektiv, hvor der svares på 

‘hvorfor’ og ‘hvordan’ (Münster, 2017, s. 106) om noget specifikt, som f.eks. “Hvorfor bru-

ger du en rejseapp?” 

 

2.2.1 Interview 

Vi har valgt at lave et interview med en startupvirksomhed, som har udviklet en app for 

turister. Den hedder Motes og indeholder som udgangspunkt et kort over København med 

udvalgte steder, som appens udviklere ønsker at fremhæve ved et besøg i København. Vi 

har skabt kontakt med en af medarbejderne fra Motes, Yassin Achiban, som bl.a. står for 

markedsføring af virksomheden. Motes fokuserer på at forbedre vores opfattelse af de byer 

vi lever i og afsløre ellers skjulte lag, hvilket passer godt til vores del af projektet omkring 

autentiske oplevelser: ”The original question was if a digital platform could somehow en-

hance our perception of the cities we live in; expose otherwise hidden layers” (Motes, 

2019). Ved brug af Motes er det muligt at udforske, opdage og opleve andre bydele end 

Indre By i København, som vi tidligere har argumenteret for, kan forbedre turisters rejse-

oplevelse. 

Ved at lave dette interview benyttes en kvalitativ og etnografisk metode til at indsamle 

mere viden til vores projektarbejde. Den etnografiske del handler om “at se verden 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 15 

gennem andres øjne” (Bille, 2019) og, med andre ord, at forstå verden ud fra interviewper-

sonens synspunkt. 

I denne sammenhæng er der tale om en verden inden for turismebranchen, teknologien 

omkring apps og de mennesker der er involveret. Da Motes er en af de eksisterende apps 

på markedet, som vores projekt har flest ligheder med, kan interviewet ses som en inter-

personel situation,  

“en samtale mellem to parter om et emne af fælles interesse. I interviewet skabes der viden 

”mellem” [inter] interviewerens og den interviewedes synspunkter” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 143). 

I dette tilfælde har den interviewede en større viden og erfaring indenfor emnet og vil på 

denne måde kunne hjælpe os med at videreudvikle vores projekt. 

Formålet med dette interview er at forbedre forståelsen for at design udvikle en digital 

platform og at lade os inspirere af Motes. Samtidig handler det også om at lære fra en 

person, der har mere viden og erfaring indenfor vores projekt end os selv og derfor er vi 

forberedte på at interviewet kan gå i mange retninger. Vi forventer nogle svar, som vi ikke 

nødvendigvis forstår og som vil kræve opfølgende spørgsmål, med henblik på senere ana-

lyse. På samme måde forventer vi at interviewet vil give os nye aspekter og tilgange til 

vores projekt. Derfor har vi valgt som udgangspunkt at lave en interviewguide i form af en 

notesblok med “en række temaer, der skal dækkes, såvel som nogle forslag til spørgsmål” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). 

Briefing - har du nogle spørgsmål før vi starter optagelsen og interviewet? 

Motes ifølge Yassin - vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og dit arbejde med Mo-

tes? 

Målgruppe - har i haft en bestemt målgruppe i tankerne? 

Empiri - er jeres arbejde baseret på noget data eller samarbejde med andre? 

Udvikling af Motes 2.0 - hvordan har i arbejdet med at udvikle en ny udgave af jeres app? 

Funktionen ”Unlock” - hvordan er i kommet frem til funktionen Unlock? 

Tilgængelighed - hvordan kan det være at Motes er en webapp og ikke bare en app?   
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Økonomisk bæredygtighed - Hvordan har det været økonomisk i forhold til at få appen til 

at fungere? 

Anbefalinger - Er der nogle som i kan anbefale at vi snakker med? 

Debriefing - har vi fået det hele med? 

Denne interviewguide bruges indenfor det semistrukturerede livsverdensinterview, som “... 

søger at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 143-144), og kan 

på mange måder beskrives, som en samtale med en række emner der skal gennemgås. 

Ved blot at have skrevet emnerne op, med et forslag til formulering af spørgsmål, er det 

vores vurdering, at det på denne måde kan blive lidt nemmere at bytte rundt på rækkeføl-

gen af dem, koncentrerer sig om følgende spørgsmål og samtidig bevare overblikket. For 

at forberede os til interviewet har vi selv testet Motes med en udflugt til Vesterbro og Nør-

rebro samt undersøgt så meget som muligt information igennem deres hjemmeside. Derfor 

kan størstedelen af spørgsmålene på notesblokken kaldes for sonderende spørgsmål (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 155-156), baseret på den viden, vi i forvejen har indsamlet omkring 

deres app og virksomhed.  

I forhold til at bruge viden fra dette interview er det nødvendigt også at forholde sig til 

fejlkilder ved metoden. “Det er en almindelig kritik af forskningsinterview, at deres resulta-

ter ikke er gyldige, fordi interviewpersonernes beskrivelser kan være falske” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 278). Med andre ord bør vi forholde os kritisk til validiteten af den viden 

vi får igennem interviewet. Dette vil vi gøre ved at kigge på en kommunikativ validitet, som 

“drejer sig om at teste gyldigheden af videns påstande i en samtale” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 280). Dvs. en vurdering, om det, Yassin siger, kan være sandt, og en pragmatisk 

validitet, som “støtter sig til observationer og fortolkninger” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

284), dvs. form for test, om det Yassin siger også kan være sandt i virkeligheden. Det er 

ikke sikkert, at vi kan benytte os af den pragmatiske validering gennem hele analysen af 

interviewet, men hvis vi vælger at bruge noget af den viden vi får fra interviewet i design 

løsningerne, har vi mulighed for at teste dem i de iterative versioner og på den måde vur-

dere om det er, om ikke sandt, så noget der virker.  
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2.2.2 Fokusgruppe  

Fokusgruppe er en form for et gruppeinterview, som vi bruger for at samle kvalitativ infor-

mation om det produkt vi har udarbejdet på baggrund af den data vi har indsamlet vha. 

surveys, interview, komparativ analyse og teori. Vi har forberedt os til vores fokusgruppe-

interview ved hjælp af teori, som vi har fået af Mikkel Bille, en lektor fra Institut for Menne-

sker og Teknologi på Roskilde Universitet. Vi ønsker ved hjælp af denne metode at se vir-

keligheden fra de potentielle brugeres synsvinkel, og gå mere i dybden med den feedback, 

som vi får fra dem.  

Når vores produkt skal evalueres, tager vi kontakt til 6-8 turister, som udgør vores fokus-

gruppe. De skal evaluere designet på baggrund af opsætningen af de forskellige elementer 

og funktioner i appen, og hvorvidt den er nem og brugervenlig, når turisterne skal finde 

rundt i den. Evalueringen af indholdet er baseret på, hvorvidt den har alle de funktioner, 

turisterne har brug for, og om der mangler nogle vigtige funktioner, som de har brug for 

på rejsen. 

Det ville være ideelt at bruge den samme fokusgruppe under alle iterationer af vores pro-

dukt, men grundet mangel af tid, og udfordringer i forhold til at få kontakt til de samme 

personer hver gang, har vi valgt kun at gøre brug af denne metode i vores sidste iteration. 

På trods af den mangel det giver, i forhold til kontinuerlig feedback fra vores brugere, er 

det et valg vi har taget, for at kunne nå flere iterationer igennem, så vi kan blive ved med 

at videreudvikle vores app. Hvis vi havde mere tid, eller skulle arbejde videre med produk-

tet efter projektet, ville vi samle en fokusgruppe, der var villige til at evaluere produktet 

efter hver iteration, da dette ville give det bedste indblik i hvad brugerne havde behov for. 

En af fordelene ved fokusgruppen, er at vi får feedback direkte fra vores potentielle bru-

gere. Det giver os mulighed for at kommunikere direkte med vores målgruppe, hvilket gør 

produktet mere attraktivt, når det senere skal på markedet. Selvom der er fordele ved 

denne metode, har den også sine ulemper. Ulempen ligger i, at det er meget begrænsede 

antal tilbagemeldinger vi får tilbage. Derudover, er det ikke en app de kan prøve i praksis, 

så selvom vi får feedback på den, så kan oplevelsen eller behovene vise sig at være helt 

anderledes, når turister skal bruge den på rejsen. Det kan være svært for en fokusgruppe 
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at bedømme, når de står i et lokale og snakker med os, mens de prøver appen, da det 

bliver nogle mere uklare, tænkte eksempler de skal forholde sig til. 

 

2.3 Kvantitativ metode  

Den kvantitative metode omhandler undersøgelsesmetoder som surveys eller spørgeske-

maer. I surveys samler man kvantitative data gennem en række spørgsmål, som man efter-

følgende kan lave statistikker over. De kvantitative metoder bygger ofte på en teori eller 

en hypotese, som man derefter får valideret gennem de svar der bliver givet. Den kvanti-

tative tilgang har en bredde i form af mange respondenter eller tal, som kan måles og give 

en generel viden omkring et emne (Bille, 2019). Denne viden kan betragtes som objektiv, 

hvor der svares på ‘hvad’ og ‘hvor meget’ (Münster, 2017, s. 106) som f.eks. “Hvor meget 

bruger du en rejseapp?”. 

 

2.3.1 Spørgeskema  

Vi startede projektet med at lave et spørgeskema, for at få belæg for vores problemstilling. 

Vi har derefter brugt den som springbræt for vores videre undersøgelser, f.eks. i vores 

komparative analyse af digitale platforme som allerede findes på markedet. Udover det har 

vi brugt den som hjælp til vores problemkort. 

I spørgeskemaet valgte vi at lave nogle spørgsmål lukkede, for at få nogle parametre vi 

kunne danne nogle statistikker ud fra, bl.a. hvilke medier turisterne bruger til at planlægge 

rejsen, hvor gamle de er og hvor lang tid de bruger på planlægning. For at få et indblik i 

de præcise hjælpemidler folk bruger når de rejser, har vi også nogle spørgsmål i undersø-

gelsen der er åbne. Her handler det om, hvilke specifikke apps og hjemmesider der bliver 

brugt under planlægning, men også hvilke udfordringer det medfører. Her fortæller de 

både om planlægning, men også om de problemer der opstår mens de befinder sig et nyt 

sted i verden.  
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Selvom vi både har lavet åbne og lukkede spørgsmål, er der fordele og ulemper ved begge 

metoder. De lukkede spørgsmål, hvor de skal vælge en af de svar vi har bestemt, gør det 

nemmere for os at lave statistikker på resultaterne. De åbne spørgsmål derimod, giver mere 

dybdegående svar, men det kan være svært at lave statistikker over disse spørgsmål, da 

alle har forskelligt formulerede svar. Udover det, ligger der en ulempe i, at nogle vil vælge 

ikke at skrive noget, eller sætte et punktum, fordi de ikke ved hvad de skal skrive, eller fordi 

de syntes det tager for lang tid selv at finde på svarene. 

Vi har valgt både at have åbne og lukkede spørgsmål i undersøgelsen, for at få både de 

dybdegående svar, men også nogle svar vi kan lave statistikker over. Velvidende, at det 

medfører flere potentielle ulemper, men også flere fordele. 

 

2.4 Komparativ metode 

”Komparativ metode, videnskabelig forskning, der er baseret på sammenligninger og ana-

lyser af ligheder og forskelle mellem observerede fænomener inden for et defineret analy-

seområde.” (Den store danske, 2017) 

Ved at sammenligne forskelle og ligheder blandt allerede eksisterende apps vil vi benytte 

en komparativ metode til at analysere og udvikle vores eget design. Med denne kompara-

tive metode vil der herunder også indgå en undersøgelse og vurdering af, hvad der funge-

rer godt og mindre godt i de eksisterende apps. Denne vurdering skal ikke ses som en 

anmeldelse eller kritik, men som en undersøgelse i forhold til udviklingen og formålet med 

vores egen designløsning. De ti apps der indgår i vores analyse, har ikke samme funktioner 

og ikke nødvendigvis det samme formål, men de har til fælles, at de alle bliver brugt i 

forskellige situationer i forbindelse med planlægning og udførsel af rejsen. Dette analyse-

område vil vi definere i en komparativ analyse, hvor den komparative metode vil blive taget 

i brug. 
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2.5 Den iterative designproces 

 

 

Figur 2. Den iterative designprocess. (Simonsen, 2019) 

Den iterative designproces stammer tilbage fra 1950’erne, og var en erstatning for en tid-

ligere iterativ designproces kaldet Waterfall processen, som ikke var ligeså effektiv som den 

iterative designproces, fordi du kan stoppe, hvis ikke ideen virker til at begynde med, den 

anden metode fokuserer på at komme i mål med dit design. (Smartsheet, 2019) 

Den iterative designproces baserer sig på den cykliske proces, hvor en prototype af det 

endelige design afprøves og de enkelte designdele accepteres eller ændres. Designet skal 

tænkes med fokus på forbrugeren. Den ovenstående model visualiserer de trin, hele pro-

cessen baserer sig på. Der er 2 parter i denne proces: part A er en udvikler som kommer 

med ideen og brainstormer mulige visioner eventuelt med andre kollegaer eller organisa-

tion. Disse ideer er fundamentale for den første iterative design af produktet. Den slags 

feedback, der modtages i den iterative sløjfe af part B, hjælper hovedsageligt med at iden-

tificere problemer med det aktuelle design. Part B er de potentielle brugere af designet, 

som hermed hjælper udviklere med at evaluere, hvor succesfuld deres produkt ville blive 

med det aktuelle design. Her pointerer vi, at den iterative proces ikke giver løsninger på 

problemerne, men udpeger det, der burde ændres.  

Efter evalueringen fra de potentielle brugere, starter den næste design cyklus med hensyn 

til de angivne problemer i designet. Der brainstormes, hvilke løsninger en udvikler kan im-

plementere i den næste design prototype, som igen bliver sendt ud til en fokusgruppe 
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med ønske om feedback. Den iterative designprocescyklus kan gentages flere gange, indtil 

produktet er klar til lancering på markedet.  

Vores endelige produkt vil fremstå i form af en app, som vil hjælpe brugeren med at plan-

lægge og udføre en rejse. Vores implementering af funktioner i appen baseres på den teori 

vi har benyttes os af, og den empiri, som vi i løbet af dette semester har indsamlet. I ana-

lyseafsnittet om den iterative designproces vil vi komme nærmere på vores fokusgruppe 

og den foreløbige proces.  

 

2.5.1 Storyboard 

Storyboard metoden stammer fra 1920erne og metoden menes at stamme fra Walt Disney, 

som skabte den grundet alle de mange tegninger, så man hængte op på en væg i række-

følge, til skabelsen af en tegnefilm i Disneys tilfælde (Ny Viden 24/7). Den bliver dog også 

sammenkoblet med russeren Sergei Eisenstein, som lavede nogle drejebøger og illustrati-

oner af billedindstillinger (Pries-Heje, Generativt-kreativt design, 2019). 

 

Det indeholder en række billeder der illustrerer produktets udseende trin for trin. Hvis der 

f.eks. arbejdes med design af en app, som vi gør under vores semesterprojekt, vil story-

boardet være billeder af appens skærmbilleder, og hvordan det næste skærmbillede ser 

ud, når man trykker på bestemte knapper.  
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Hvis man derimod laver et procesorienteret storyboard, ligger fokus på hvordan appen 

fungerer i brug. Det kan f.eks. være en billedserie, som viser en person der er ude at rejse, 

og gør brug af den app der er blevet designet. Her ses skærmbillederne ikke på hvert 

billede, men i stedet vil hele brugeroplevelsen blive visualiseret. Det er også denne teknik 

vi har brugt under første iteration af vores produkt. 

Når man skal udarbejde et storyboard, skal man starte med et emnekort øverst på siden, 

som fortæller hvad storyboardet handler om. Under emnekortet, placeres design-overskrif-

ter eller hoveddele. Designoverskrifter kan opbygges som hierarki eller flow. Hierarki er 

beskrivelser af de forskellige delopgaver i designet, så det fortæller om hvordan der er 

blevet arbejdet med designet, og de forskellige elementer der er blevet arbejdet med. 

Flow er et gennemløb af designet. Her snakkes om en gennemgang af designets funktio-

ner, og hvordan det hænger sammen. For at vise sammenhæng og forløb mellem design 

overskrifterne, bruger man pile. 

Til sidst laver man detailkort. I detailkort uddyber og videreudvikles der på de overskrifter 

man har lavet. Detailkort kan laves på to måder. Det er enten detaljerede beskrivelser der 

beskriver layoutet af designet, heriblandt sideopbygning, farver, billeder eller det er teg-

ninger af det samme.  

 

2.6 Problemkort (Coloured Cognitive Mapping) 

Coloured Cognitive Mapping, eller Problemkort, er en hjælpemiddel til at forstå problemet 

og gå i dybden med hensyn til årsager, som fører til problemet, og de konsekvenser, som 

dette problem skaber. Problemkortet er også en metode, som bruges til at få overblik over 

hvordan det givne problem kan løses. Efter at hovedproblemet er blevet identificeret, be-

gynder arbejdet med at finde årsager til problemet, og hvilke konsekvenser der kommer 

herfra. Det kaldes for det ”negative kort”. Når man har udarbejdet det negative kort, skal 

det vendes for at finde de rette handlinger. Her bearbejdes hver enkelt årsag og konse-

kvens, der er blevet identificeret, og ”vendes” til en handling, som giver en mulig løsning 

til hvordan situationen kan forbedres. (Pries-Heje, Analytisk-struktureret design, 2019) 
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Figur 3. Problemkort, Design og Konstruktion, Eksamen 2019 

Vi har benyttet os af Coloured Cognitive Mapping i vores projektforløb, da det er en god 

metode man kan bruge til at komme i dybden med problemet og finde årsager, og udvikle 

det videre til, hvilke konsekvenser det giver. Det er en god metode til at forstå problemet, 

og hermed bruge disse data til at undersøge menneskets behov på det enkelte marked. 

Denne metode er brugt til at skabe første iteration af vores design.  

 

3.  Teori 

Vi arbejder med to teorier. Adfærdsdesign kommer fra Design og Konstruktion delen af 

vores undervisning, som handler om hvordan man kan ændre folks adfærd gennem design. 
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Teknologisk determinisme kommer fra ”Subjektivitet, Teknologi og Samfund”, som handler 

om forholdet mellem det teknologiske, individet og samfundet. 

 

3.1 Adfærdsdesign 

Adfærdsdesign er en metode, brugt til at skabe forandring. Adfærdsdesign bygger på det 

vi kalder nudging. I bogen ”Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag” fortæller Morten 

Münster om de fem misforståelser inden for adfærdsdesign. Det er fem aspekter inden for 

adfærdsdesign, som ofte bruges forkert fordi koncepterne bliver misforstået. (Münster, 

2017). Vi gør ikke brug af alle, så vi vil kun nævne dem vi har taget med i vores overvejelser. 

A. Handling før holdning 

Under handling før holdning snakker han om Daniel Kahnemans System 1 og System 2. 

System 1 er det rationelle. Det tænker hurtigt, men vi begår også fejl i vores tænkning, 

fordi vores tænkning har en bias. System 2 er det følelsesmæssige. Med system 2 er vores 

tænkning langsommere, det kræver mere, og den er styret og kontrolleret af regler. Kah-

neman opdagede dog, at man kan måle hvornår system 2 aktiveres, da vores pupiller ud-

vides. De to systemer konkurrerer om kontrol i os. For at vise forskellen på system 1 og 2 

bruges billedet af en rytter på en elefant, hvor system 1 er rytteren og system 2 er elefanten. 

Rytterens svaghed er, at den kan danne en detaljeret plan, men den har en tendens til at 

fortsætte med at analysere og overveje, ofte rettet med problemet i stedet for en motiva-

tion, og kommer derfor aldrig videre. Selvom det virker som om rytteren er i kontrol, så kan 

den blive overvældet af elefanten, da den er stor og stærk i forhold til rytteren, specielt når 

de to systemer er uenige. (Pries-Heje, Adfærdsdesign, 2019) 

Dette spiller en stor rolle i vores design, da vi hele tiden overvejer, hvordan vi gør appen 

attraktiv for system 2, mens det stadig er logisk og brugbart i forhold til system 1. 
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B. Kontekst er king 

Kontekst er king handler om, at mennesket ikke kan se bort fra den kontekst vi bliver præ-

senteret for. Her fortæller han om et eksperiment, hvor han har stillet det samme spørgs-

mål, omkring hvor mange der døde i trafikken i Europa, men med to forskellige tal som 

startpunkt for tankegangen. Her ses en tendens til at vælge et antal, ud fra hvad der er 

blevet skrevet i teksten, i stedet for ens egen viden. 

I dette afsnit snakker Münster også om Halo-effekten, der handler om tendensen til enten 

at kunne lidt alt ved en person, eller ikke at kunne lide noget ved personen, fordi et aspekt 

af personen farver alle andre aspekter af samme person.  (Pries-Heje, Adfærdsdesign, 2019) 

Også her er vi opmærksomme på, hvordan vores design bliver modtaget af brugeren, og 

om der er noget i prototypen, der kan danne en overordnet negativ effekt på hele appen. 

C. Projekter skal dø 

Projekter skal dø handler om det Münster kalder for ”Overconfidence bias”. Overcon-

fidence bias bliver også kaldet optimistfaktoren, og handler om hvor svært mennesker har 

ved at forestille sig, at man ligger under middel. Dette medfører at man overvurderer hvad 

man kan opnå, hvilket gør sandsynligheden for fiasko større. 

Designet i sig selv, spiller ikke lige så stor rolle her. I stedet handler det om vores ambiti-

onsniveau, som vi konstant skal holde i tjek, for ikke at tilføje for mange funktioner, og gøre 

appen uoverskuelig eller uopnåelig. 

Efter at have kigget på de misforståelser eller fejl man kan lave, når man arbejder med 

adfærdsdesign, skal vi kigge på hvad der skal til for at det er succesfuldt. Det første man 

skal gøre, er at definere den ønskede adfærd. Hvis man vender tilbage til eksemplet med 

rytteren og elefanten, er det her det er vigtigt at motivere elefanten (system 2), da rytteren 

ikke kan ændre en adfærd med ren viljestyrke. Ifølge Münster kan dette gøres ved fem trin. 

(Pries-Heje, Adfærdsdesign, 2019).  

1. Bryd dit overordnede problem ned i kategorier 

2. Bryd kategorierne helt ned i adfærd 
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3. Sørg for at de er positivt instruerende 

4. Kan din ønskede adfærd passere videotesten 

5. Ingen panik 

Her er det vigtigt at man starter med nogle overordnede kategorier og derefter skriver ned 

hvilken adfærd man ønsker. Efter man har den ønskede adfærd nedskrevet, kan man ar-

bejde på hvordan man positivt kan instruere andre til at ændre deres gamle adfærd til den 

ønskede. Efter man har udarbejdet de positive instrukser, kommer man til videotesten. Med 

videotesten, tester man om strategien er så specifikt udarbejdet, at en tredjepart kan se en 

video af målgruppen, og bekræfte om de gjorde det rigtigt, uden at kende til strategien. 

Denne guide har været med til at sætte en fremgangsmåde for vores prototype, blandet 

med det vi har lært i design thinking. Efter at have defineret den ønskede adfærd, skal den 

også designes. Når adfærden skal designes, er der fire gode råd, som Münster nævner. 

1. Gør det let 

Hvis det er let, behøver der ikke være en motivation bag det, da folk er mere tilbøjelige til 

at gøre det. 

2. Gør det vanedannende 

Vi gør hvad vi plejer, hvilket gør det svært at ændre vores vaner. Hvis man bruger små skridt 

og mikrobeslutninger, bliver det hurtigere vanedannende. Derudover hjælper det hvis man 

bruger stikord og beslutninger. Her betyder stikord at det er noget synligt, der kan inter-

ageres med. Belønningen ligger i, at få feedback på, at man har gjort det rigtigt.  

3. Gør det bemærkelsesværdigt 

Her er det vigtigt, at man overgår folks forventninger. Man kan til fordel bruge peak-mo-

dellen. Peak-modellen fortæller at der skal være ”et mindeværdigt højdepunkt, og en for-

nem afslutning” (Pries-Heje, Adfærdsdesign, 2019). Det er med til at gøre det håndgribe-

ligt, og får det til at sidde bedre fast i hjernen. 

4. Gør det menneskeligt. 
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Ved det menneskelige, kan vi med fordel udnytte ”Social Proof” (Pries-Heje, 

Adfærdsdesign, 2019). Social Proof er vores behov for at være en del af fællesskabet, så 

hvis det er noget alle gør, er man mere tilbøjelig til at følge med. Her handler det også om 

at vise, at man allerede har gjort noget, og behovet ligger i at hjælpe bagefter. Det er en 

måde hvor man får belønningen inden man har gjort noget, så man er tilbøjelig til at hjælpe. 

Selvom de fire gode råd ikke kommer direkte til udtryk i designet af prototypen, så er det 

noget vi har refereret tilbage til hver gang vi har lavet noget nyt ved designet (Pries-Heje, 

Adfærdsdesign, 2019). 

Vi bruger adfærdsdesign i vores produkt til at foreslå lokale områder til rejsende under 

planlægning af deres rejse, og dermed får vi dem til at besøge flere forskellige autentiske 

steder. På den måde guider vi turisterne ud til de lokale steder, og giver dem mulighed for 

at opleve en anden side af byens liv.  

 

3.2 Teknologisk determinisme  

Teknologisk determinisme er en teori der handler om den teknologiske udvikling. Den in-

debærer tankeretningen om, at teknologien bliver udviklet uafhængigt af den menneske-

lige faktor, og ydermere kommer det til at spille en afgørende rolle i den samfundsmæssige 

udvikling. Med denne teori menes, at teknologien leder forandringerne i samfundet, og at 

vi ikke har andet valg end at følge den teknologiske udvikling (Winner, 1986).  

Vi har valgt at inddrage denne teori om den teknologiske determinisme ind i vores projekt, 

da vi vil undersøge konsekvenser, fordele og ulemper ved brug af teknologi i turismebran-

chen og hvorledes vi, som udviklere af vores produkt, kan undgå de evt. utilsigtede effekter 

ved brug af vores digitale produkt.  
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4.  Analyse 

Vi vil nu tage det næste skridt i vores opgave, som omfatter en række analyser. Vi vil i denne 

del af projektet gå i gang med bearbejdning af den indsamlede data. Vi vil begynde ana-

lysedelen med at analysere data inden for den etnografiske metode. Vi vil lave en analyse 

af vores spørgeskema, som indgår i den kvantitative metode, samt en analyse af vores in-

terview med Motes, som således er en del af vores kvalitative metode. Dernæst vil vi lave 

en komparativ analyse af de digitale platforme, som i forvejen findes på markedet.  

Vores analyse vil fortsætte i den næste del af rapporten, 5. Design, da det er den del, hvor 

vi vil fokusere på vores produkt med hensyn på evaluering af dets design gennem flere 

interviews med fokusgrupper. 

 

4.1 Analyse af spørgeskema 

Som beskrevet i vores metodeafsnit om den kvantitative analyse, havde vi lavet et spørge-

skema med et formål om at få indblik på de hjælpemidler de rejsende bruger op til og 

under deres rejser. Vores spørgeskema er blevet skrevet på engelsk, for ikke at begrænse 

vores respondentgruppe, til at være af den danske baggrund, og hermed har vi indsamlet 

93 svar. Vi har ikke stillet spørgsmål omkring, hvor respondenterne kommer fra, da vi vidste 

i forvejen, at der kommer til at være en blanding af bekendte fra vores Facebook profiler, 

fra rundt omkring i verden. Det vil vi dog ikke fokusere på, da vi ikke synes at vores projekt 

skal fokusere på de kulturelle forskelle mellem de rejsende.  
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Ud fra vores spørgeskema kan 

vi aflæse, at vores responden-

ter i gennemsnittet bruger 

nogle dage til at planlægge en 

rejse – og i nogle tilfælde mere 

end en uge. Størstedelen af vo-

res respondenter har rejst op til 

5 gange i de forudgående 3 år. 

I gennemsnittet har vores re-

spondenter rejst op til 10 

gange i løbet af de seneste 3 år, 

som betyder, at de er rejseak-

tive og kan blive potentielle brugere af vores produkt, i form af en digital platform. 

Når vi aflæser, hvilke udfordringer respondenterne har under rejseplanlægningen, kan vi 

konstatere at størstedelen af den tid, der bliver brugt på planlægningen, bliver brugt på 

hotelsøgning og den relevante information omkring stedet, såsom transportmuligheder, 

priser og irrelevant/forældede information om stederne. Ud fra disse udfordringer, har vo-

res respondenter foreslået visse forbedringer, som vil kunne dække deres behov. Under 

disse kan vi nævne behov for de lokalt populære steder, da dette behov blev nævnt flere 

gange under spørgsmålet ” What else would be helpful for you during trip planning?”. Der 

er også mange respondenter der har skrevet, at de mangler den nødvendige information 

om stedet og transport, som er kort og præcis. 

Ud fra et åbent spørgsmål ”What kind of media did you use to plan your trip?” har respon-

denterne nævnt nogle af de hjælpemidler de bruger under rejseplanlægning. Absolut stør-

stedelen af respondenterne benytter sig af Google Maps. Dette er en digital platform, hvor 

dets hovedfunktioner er planlægning af en rute og mulighed for at læse om og anmelde 

stederne. Vi har senere i vores rapport evalueret Google Maps funktionalitet under den 

komparative analyse. 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 30 

 

Udover Google Maps, som de fleste respondenter har valgt, som deres foretrukne hjælpe-

middel til planlægning af en rejse, har de fleste også svaret, at de benytter sig af anbefa-

linger. Det er bl.a. anbefalinger af en anden person i en respondents omkreds, som har 

besøgt rejsemålet i forvejen og derfor deler sine oplevelser med de andre. Vi kan både se 

fordele og ulemper ved anbefalinger, da de både kan betegnes som positive og negative 

anbefalinger. Hvis de positive anbefalinger opfordrer personen til at besøge stedet, kan de 

negative tværtimod advarer personen om ikke at besøge stedet. Disse anbefalinger er sub-

jektive, da de afhænger af mange faktorer under hvilke personen har besøgt stedet. Vi vil 

derfor tage det i betragtning, til valg af design af vores digitale platform. Vi vil evaluere, 

hvorvidt vi skal afskaffe stereotyper om de forskellige steder hos personer, der planlægger 

deres rejse, og endnu ikke har en ide om, hvor god en oplevelse man får på stedet. 

Blandt apps som vores respondenter bruger til rejseplanlægning er Booking.com, Mo-

mondo, Hotels.com, Agoda og AirBnb, hvor man kan booke overnatning og transport til 

og fra rejsemålet.  

Ud fra vores analyse af denne undersøgelse, kan vi konkludere, at respondenterne i høj 

grad aflægger deres tid til rejseplanlægning, og derfor kan vi bruge dette som argument 

for at gøre planlægningen hurtigere og nemmere. Da mange af vores respondenter har 
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nævnt, at de lægger fokus på anbefalinger og personlige erfaringer, som for eksempel 

fremvises i visse blogs og artikler, vil vi gerne undersøge, hvorvidt vi kan inddrage de per-

sonelle erfaringer i vores digital platform, eksempelvis i form af artikler. 

Vores undersøgelse blev lavet i oktober 2019. Spørgeskemaet blev sendt ud på vores grup-

pemedlemmers Facebook profiler og blev besvaret af de digitalt aktive borgere. Største-

delen af vores respondenter er kvinder. Spørgeskemaet kunne besvares af personer i alle 

aldersgrupper, og vi kan pointere at de fleste respondenter er i alderen 20-25, og vores 

næststørste aldersgruppe er i alderen 30 – 40. Vi kan derfor konkludere, at vores undersø-

gelse dækker en bred aldersgruppe.  

 

4.2 Komparativ analyse  

For at definere et analyseområde har vi udvalgt ti eksisterende apps og syv egenskaber til 

at sammenligne. Udvælgelsen af apps er baseret på resultaterne af vores spørgeskemaun-

dersøgelse. I vores spørgeskema har vi spurgt ind til de hjælpemidler vores respondenter 

bruger ved planlægning og udførsel af en rejse. Vi har også foretaget vores egen vurdering 

af appudvalg i forhold til relevans for emnet. Vi har valgt at inddrage webappen Motes for 

at fortsætte vores inddragelse af den gennem vores opgave. 
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Figur 4. Skema over den komparative analyse 

Valget af de syv egenskaber i analysen er ligeledes baseret på svar fra spørgeskemaet i 

forhold til, hvad turister oplever af udfordringer og hvad de har manglet ved planlægning 

og udførsel af deres rejse. Disse egenskaber er også valgt ud fra vores problemkort (Colo-

red Cognitive Mapping), som er udarbejdet i sammenhæng med eksamen i Design og 

Konstruktion. Det er med andre ord syv egenskaber, som vores egen designløsning skal 

forholde sig til og potentielt indeholde. Gennem en komparativ analyse vil vi på denne 

måde også undersøge, hvilke apps der benytter hvilke egenskaber bedst, og bruge det til 

videreudvikling af vores eget design. Vores komparative analyse vil på denne måde ikke 

have fokus på de ti apps hver for sig, men på de syv egenskaber og de krav, som vi stiller 

til udviklingen af vores egen designløsning. 

Functionality 

I skemaet over den komparative analyse er ”Functionality” en måde at beskrive, hvad den 

pågældende applikation bliver brugt til. Denne vurdering er vigtig at tage med for at af-

spejle forskelligheden i de apps, vi har inddraget i analysen. Formålet med disse apps har 

været med henblik på at forbedre turisters rejseoplevelse, men fremgangsmåden til hver 
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enkelt app har været forskellig. Dette kan også hjælpe til at forklare tilvalg og fravalg i de 

apps der indgår i analysen. En årsag til, at noget mangler i en app, kan derfor være fordi 

det ikke har været formålet.  

Bookmarks 

Muligheden for at gemme sine personlige interesser og de destinationer der skal besøges, 

er vigtig for at forbedre rejseoplevelsen. Denne vigtighed er også afspejlet i, at alle de ti 

apps, som vi har udvalgt til vores analyse, har alle sin egen form for “Bookmarks”. Denne 

funktion giver mulighed for ikke at miste de steder man gerne vil besøge eller undersøge i 

fremtiden. Vores udvalgte apps har hver sin måde at gemme favorit indhold til sine “Book-

marks”. I tilfældet med VisitCopenhagen kan man synes godt om et sted, hvor den så kom-

mer ind på listen af de steder, man gerne vil besøge i København, og samtidig viser dem 

på et kort over København. 

Devices 

Hvilke enheder apps kan bruges på er et teknisk spørgsmål i forhold til, hvad der er realistisk 

for en funktionelt bæredygtig designløsning. Men det er også et spørgsmål om tilgænge-

lighed. Nogle apps kan understøttes af flere operativsystemer, de kaldes også for native 

apps, mens andre kun kan bruges gennem en browser, og de kaldes for webapps. 

Offline mode 

Ifølge vores undersøgelse har vi konstateret, at kun 5 ud af 10 apps giver brugeren mulig-

hed for offline adgang til appens data til aktiv brug. Offline mode er efterspurgt i de fleste 

tilfælde på baggrund af den savnende internetforbindelse, når man befinder sig i udlandet. 

Denne funktion giver mulighed for at evt. hente et kort over København på sin smartphone 

til brug på stedet. Udover savnende internetforbindelse er turisterne tit bekymret for mang-

lende strøm på deres enheder. Brug af data forøger brug af strømmen ved at hente data, 

der løbende skal opdatere informationer i online mode. Derfor er det vigtigt for os at un-

dersøge, hvordan denne funktion bliver brugt af andre digitale platforme.  
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Feedback 

6 ud af 10 apps, som blev udvalgt til vores komparativ analyse, giver mulighed for at kom-

mentere stederne og give dem feedback. Det er en hjælpemiddel, som giver en objektiv 

syn på stedet, da man kan dele sin egen mening om stedet og enten anbefale stedet til 

andre rejsende, eller advare dem at undgå stedet grundet dårlig oplevelse. 

Personal experience 

Vi har undersøgt, hvilke apps indeholder en mere åben introduktion af destinationer med 

personlig tilværelse. Det er eksempelvis travel blogs, som man finder på de sociale medier 

som YouTube og Instagram. Det er en mere detaljeret beskrivelse af, hvad man kan opleve 

på destinationen og hvad man skal være forberedt på. Sådan en fortælling indeholder en 

subjektiv mening i form af en fortælling. Ud fra disse erfaringer, som bloggeren giver di-

rekte til rejsende, kan rejsende analysere, hvilke steder man gerne vil besøge ud fra disse 

oplysninger. Det er en form for feedback, som vi tidligere har nævnt i denne analyse, dog 

er denne personlig erfaring en dybdegående undersøgelse af destinationen, hvori med 

fordel kan lokale steder anbefales af narratoren, i de mange tilfælde “travel bloggeren”.  

Price 

For at forholde sig til om en designløsning kan være økonomisk bæredygtig og dermed 

realistisk, har vi sammenlignet pris i analysen. Selvom alle ti apps som udgangspunkt er 

gratis, tilbyder nogle apps abonnementer, som på denne måde giver flere muligheder for 

turisten. Og hvilke muligheder man yderligere får ved at tilmelde sig et abonnement.  

Analyse af apps 

Alle vores iterationer holder fokus på København, det vil sige at eksemplerne med ideer på 

det endelige design fortæller om en rejse til København.  

De apps vi arbejder med, fremstår af skemaet i toppen af vores afsnit om komparativ ana-

lyse. Det er de apps, som er mest brugt af rejsende til at bestille og lægge en plan, og som 
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kan bruges før og under rejsen. Her har vi taget ti apps, som alle bliver analyseret ud fra de 

kriterier vi har valgt at stille op. 

Motes 

Da vi i vores projekt bl.a. arbejder med interaktivitet og udførsel af en rejse, har de apps, 

som indeholder et kort som funktion, været vigtige for os at inddrage i analysen. Webap-

pen Motes har vi særlig stor interesse for, fordi den fokuserer på at give autentiske ople-

velser (Motes, 2019). Disse apps er dog ikke særlig funktionelle når det kommer til plan-

lægning af en rejse, som også er en del af vores projekt. F.eks. har Motes en mere udfor-

skende vinkel hvor funktionen ”unlock” kræver at brugeren befinder sig på destinationen 

før man kan få mere at vide om stedet. Denne løsning er et godt bud på at give en autentisk 

oplevelse, men taler imod vores del af projektet, som handler om også at hjælpe med 

planlægning. I Motes, designløsning er der ikke nogen større garanti for at turistens ople-

velse opfylder en personlig interesse. Her er de andre apps mere informative og behjæl-

pelige i forhold til planlægning af rejseoplevelser og derfor finder vi det relevant at ind-

drage apps med forskellig funktionalitet i den komparative analyse. Motes er en væsentlig 

anderledes app, blandt de andre apps på markedet indenfor turisme. Brugeren får adgang 

til et kort over de seværdigheder, som ligger udenfor de mest besøgte attraktioner i Kø-

benhavn. Brugeren oplever disse ved at gå turen og åbne op for de ”låste” seværdigheder, 

hvor man, som en belønning, får en kort historie om stedet i form af en tekst eller en video. 

Dette psykologiske træk får personen til at fortsætte turen, og her kan man konkludere, at 

Motes har benyttet adfærdsteori, da denne ”unlock” funktion får personen til at gøre det. 

Appen skubber nonverbalt personen til at fortsætte turen. Hos Motes er der kun mulighed 

for at få vist de destinationer, som i forvejen er fremlagt i appen. 

Teknisk set har Motes taget en anderledes måde i forhold til at distribuere deres app på, 

da den er web baseret. Det vil sige, den kan kun bruges gennem en webbrowser. Da vores 

projektgruppe har været ude at gå en tur for at teste appen, kunne vi konstatere, at denne 

fremgangsmåde virkede kun for halvdelen af vores gruppe. Det kan skyldes, hvilken slags 

browser man bruger, og hvilket operations system man har pre-installeret på sin telefon. 

Dette er en udfordring til en turist, som vælger at opleve rejsemålet på en cykel, da man 
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skal tilgå mange systemmæssige præferencer for at få appen til at være på skærmen i læn-

gere tid, så man kan se kortet undervejs for ikke at fare vild i en ny by. Dette kommer vi til 

at undersøge i vores kommende analyse af vores interview med Motes. 
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Google Maps 

Google Maps er en app, der er udviklet af Google Inc. Det er en navigations app, som man 

kan bruge til sine rejser. Der har man mulighed for at tilføje selvvalgte destinationer, hvilket 

gør den mere brugervenlig og personlig. I Google Maps har man også mulighed for at dele 

ens egne oplevelser af det pågældende sted eller attraktion. Derudover er det muligt at 

lave flere lister med ”Bookmarks”, så man kan filtrere de foretrukne steder, man gerne vil 

besøge. Man kan ligeledes tjekke ind et sted man besøger, så man kan finde det senere 

og læse mere om det (Google, 2019). Google Maps er således afhængig af GPS-signal, så 

den aflæser, hvor man befinder sig henne, og det er ikke altid godt for de personer, som 

foretrækker ikke at sende sin position til serveren. Derfor er Google Maps en udfordrende 

app for de personer, der ikke ønsker at være under opsyn under sin rejse. 

Google Maps har flere fordele, som bl.a. er offline mode og mulighed for at oprette ruter 

med flere mellemled. Det er en god funktion, når man f.eks. rejser til et andet land, hvor 
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man af adskillige grunde ikke har mulighed for at tilgå netværket. Derfor kan brugeren 

hente kortet af byen ned til sin telefon eller tablet, hvor den gemmes i begrænset tid, og 

hvis man gerne vil fortsætte med at bruge kortet, kan man hente det igen. 

Denne app giver mulighed for at lave en sammenhængende rute, hvor den ligeledes viser 

estimeret tid, det vil sige hvor lang tid det kommer til at tage, for at gå hele ruten igennem. 

Vi har undersøgt denne funktion nærmere, og den er velfungerende, dog med undtagelser. 

Man kan ikke sammensætte transportmuligheder, hvilket betyder, at brugeren ikke kommer 

til at kunne ændre fra et ”gå-mode” til offentlig transport. I denne sammenhæng kan man 

trykke på ”offentlig transport”-knappen, som så vil vise ruten med den offentlige transport. 

Dog kommer den til at lave denne rute fra det første sted til den sidste destination på listen, 

hvor den undgå alle de steder inde imellem. Man kan derfor ikke oprette en rute med flere 

stops med offentlig transport, som et transportmiddel. 
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Lonely Planet: Trips 

Vi har valgt at inddrage Travel blogs, som en selvstændig kategori indenfor alle de apps vi 

har udvalgt. Travel blogs omfatter Instagram og YouTube kontoer af bloggere, som foku-

serer deres indhold på rejser. Vi har under denne ”kategori blandt apps” generelt betegnet 

typiske kendetegn ved denne type blogs. Det, der kendetegner en travel blog mest, er 

personlige oplevelser, som kommer direkte fra afsenderen (bloggere) til modtageren (føl-

gere). 

Vi har fremhævet ”Lonely Planet: Trips” appen, da den har en spændende form for narra-

tive historier direkte fra rejsende. Denne form for informativ app adskiller sig fra travel 

blogs, da en person, som kaldes for en travel blogger, rejser rundt for at samle den gode 

information, for senere at forme den til en video, historie, artikel eller post til Instagram 

(Kara and Nate, 2019). Disse rejser kan betragtes, som deres beskæftigelse. “Lonely Planet: 

Trips” indhold betragtes som den personlig oplevelse af en rejsende, som vælger at rejse 

af andre grunde end at sammensætte rejser og arbejde. 

Vi har valgt at analysere denne app, da man kan blive inspireret af historier, som er skrevet 

af rejsende, der selv har oplevet stedet og gerne vil dele sin oplevelse. Man kan udvælge 

stederne ud fra rejsetyper, som bl.a. er ”Road trips”, ”Adventures”, ”Hiking” og andre. Det 

vil sige, at man kan oprette en profil og dele sine oplevelser med andre rejsende (Lonely 

Planet, 2017). Disse oplevelser indeholder det geografiske del, når man oplyser, hvor op-

levelsen tog sted, hermed også rejselængde. Da vi testede denne app, havde vi også mu-

lighed for at kommentere historierne. Denne funktion giver læseren mulighed for at dele 

sin mening om historien, da det er en måde man bliver inspireret på. Derfor vil det skabe 

en positiv omtale og hermed bringe flere læsere, som så kommer til at opleve stedet, der 

var blevet beskrevet af forfatteren. 

Det er en fremgangsmåde, som med fordel kan bruges til at bekæmpe overturisme i Kø-

benhavn. Bl.a. gennem rejsendes anbefaling af de lokale steder, som kan være nævnt i 

denne app. Jo bedre omtale og forespørgsel på de lokale steder, jo flere steder bliver 

besøgt af rejsende, hvilket fører til en bedre rejseoplevelse. 
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4.3 Analyse af interview med Motes 

Da rækkefølgen for de planlagte samtaleemner skifter frem og tilbage og stort set alle 

spørgsmålene bliver formuleret anderledes end planlagt under selve interviewet, har vi 

valgt at udvælge og sortere de mange spørgsmål og svar ind i afsnit baseret på den oprin-

delige interviewguide. 

Briefing 

Interviewet af Yassin Achiban er udført fredag 08-11-2019 kl. 8.30 på en hyggelig café på 

Østerbro med ca. en times varighed. Til at starte med giver vi en icebreaker i form af en 

kop kaffe, hvorefter vi introducerer Yassin til vores projekt. Dette fungerer som en briefing, 

hvor vi får fortalt og forklaret om formålet med interviewet. Stemningen er god igennem 

hele interviewet og Yassin er glad, interesseret og imødekommende, men han taler så me-

get at han glemmer at drikke sin kaffe. 

Motes ifølge Yassin 

Som en indledning fortæller Yassin i starten om hans arbejde med Motes. Han forklarer at 

titlen som markedsføringschef kan føles lidt karikeret fordi de kun er tre medarbejdere og 

at de i deres startup laver meget mere end de officielle roller, som de er tildelt. Alligevel 

kommer vi hurtigt ind på forretningsmodellen, hvor Yassin fortæller, at deres kunder kaldes 

Destination Marketing Organisationer. Når det kommer til København, hedder deres kunde 

VisitCopenhagen, hvilket betyder at det er dem og ikke Motes der har ansvaret for indhol-

det af appen. Motes står derimod for appens design, hvilket vil sige at de samarbejder med 

VisitCopenhagen om at udvikle en designløsning.  

“… det er indhold som vores kunder har lavet. Vi har ikke lavet noget af indholdet, vi har 

ikke skrevet historierne… ” (Achiban, 2019) 

Når Yassin nævner kunder i denne sammenhæng, er der tale om VisitCopenhagen og ikke 

f.eks. turister. På denne måde er der et led mellem Motes og dem der benytter sig af deres 

applikation. At der også er tale om en form for samarbejde er noget vi senere i interviewet 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 42 

får svar på, hvor Yassin siger at de fungerer som “... sparringspartnere i forhold til tilrette-

læggelse af indholdet.” (Achiban, 2019) 

Derfor har Motes arbejde ikke været, at lave ruterne eller de sightseeings som vi selv, som 

en del af forberedelsen til interviewet, har været ude og afprøve. De har primært sørget for 

udbydelsen af systemerne, hvor Motes kunde så kan uploade indhold til deres kunder. 

Både på Vesterbro og Nørrebro er der ruter, som er lavet af VisitCopenhagen, der har 

tilkøbt muligheden af Motes. 

”Og det betaler kunden for. Det er også, for at komme ind på markedsføring, det er også 

kunden der skubber det ud.” (Achiban, 2019) 

Kundernes delte erfaringer, er Motes grundlag for overhovedet at kunne udbyde det, som 

de gør med ruter og tilhørende materiale. Det er såsom videoer og tilhørende unlock 

screenshots på kunde udlagte destinationer. Kunderne betaler for denne service, med eks-

tra abonnement tilkøb, hvor de på den måde kan skabe de hængelås aktiverende sevær-

digheder, som andre mennesker med abonnement har uploadet og lavet for Motes. De 

laver ikke deres historier og videoer, det er en platform på Motes pro, et CSM-content 

management system, som modtager den data fra klienter, som kan tracke hvor mange de 

kan lokke til de forskellige steder. For at man kan lokke turister og andre interesserede ud 

til disse seværdigheder, så har Motes lavet en promoveringsvideo til hver af disse steder, 

som vi som gruppe også har været ude og afprøve. 

”Den trailer promoverer lige som hver ”World” og hver oplevelse. Nu er Vesterbro en op-

levelse, en rute. De har en promo. Og det er det der skubber det ud.” (Achiban, 2019) 

Det er ikke en direkte markedsføring Yassin og Motes laver, de er en udbyder af en mulig-

hed om at guide folk rundt omkring. På nuværende tidspunkt gælder det kun Nørrebro og 

Vesterbro. Det er faktisk de oplevelsesorganisationer, som kan hjælpe turister med en tur i 

København, som udføre markedsføringen bl.a. Motes. Igennem den markedsstrategi de 

har omkring hvordan man udbyder den bedst mulige platform, har det været nødvendig 

for Motes at bevæge sig ud over det mest populære at se i København eller andre storbyer.  
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”Det kræver at man begynder at bevæge sig væk fra udelukkende at promovere hovedat-

traktionerne og kigger på at promovere Vesterbro og promovere Østerbro, og promovere 

Nørrebro, osv.” (Achiban, 2019) 

Det kræver at man bevæger sig ud og ser nogle andre ting end de ti mest sete seværdig-

heder i København, som er Motes strategi. Det var også det vi selv oplevede under vores 

egen afprøvning af appen. Man oplever andre steder og nye områder end dem man ellers 

ville opleve.  Måden vi oplevede Motes, var at Nørrebro var mere tekst baserede og under 

turen på Vesterbro var der flere lydklip/videoer. Den del opleves ved at man kigger mere 

ned i telefonen end at man oplever ens egentlige mål, som har været ideen med at tage 

på en tur. Her kan man se at Motes har været igennem en designproces, hvor de har ændret 

deres platform efter de har fået feedback fra brugerne af den ældre version. 

“Vi har brokket os lidt over at der mangler nogle spots, f.eks. Jagtvej 69, der er nogle 

ikoniske steder på Nørrebro som ikke er med” (Achiban, 2019) 

Dette kunne være med til at gavne de brugere, som vil se andet end bare det traditionelle 

København. Der vil være muligheder for kunne høre om dens historie i stedet for at gå med 

øjnene nede i telefonen det meste af tiden. Man kan få en webapp på telefonen, som giver 

disse muligheder, uden at man skal hente den ned, men i stedet oprettes det gennem ens 

virke med appen.  

Målgruppe 

På grund af Motes forretningsmodel er spørgsmålet om en målgruppe noget VisitCopen-

hagen forholder sig mest til og Yassin mener, at kunne huske, at de i lang tid har haft unge 

turister mellem 18 og 30 år som deres målgruppe. Efter interviewet har vi læst, at VisitCo-

penhagens målgruppe ligger mellem 20 og 35 (Bomberg, 2019). men Yassin beskriver også 

målgruppen på en anden måde: 

“Som udgangspunkt, så tænker vi at det er til det lidt yngre segment. Det er ikke til børn, 

men det er til de her “digitalagers”, som er vant til at navigere i apps og digitale produk-

ter.” (Achiban, 2019) 
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I forhold til hvem der rent faktisk benytter sig af deres app, kan Motes ikke vide det med 

sikkerhed fordi dette er anonymt. Yassin ser et problem i at lokke det yngre segment ned i 

Københavns Turistinformations skranke på Vesterbro, da han tvivler på, at unge vil benytte 

sig af denne mulighed. Motes har dog observeret gennem deres samarbejdet med Copen-

hagen Visitor Service, at der også er en del ældre, som benytter sig af deres app. Dette 

kan lede os til at tro, at dem der rent faktisk benytter sig af Motes ikke skal defineres på 

alder, men som digitalt interesserede mennesker. 

Empiri 

I forhold til Motes indsamling af data kommer dette selvfølgelig igen fra deres kunde og 

samarbejdet med VisitCopenhagen, men her svarer Yassin:  

“Hvis i skal bruge noget statistik eller data til jeres opgave, så vil jeg råde jer til at gå ind 

og kigge på Wonderful Copenhagens årlige rapport hvori de blandt andet har kunne illu-

strere at jo flere områder og kvarterer de besøgende besøger, jo bedre en oplevelse har 

de. Der ligger strategisk fra det offentlige side, stor interesse i at sprede de her turister ud 

og give dem de lokale oplevelser, så de ser hele København” (Achiban, 2019) 

Dette råd har vi siden da været meget taknemmelig for, da vi efterfølgende har brugt disse 

data igennem vores projektarbejde. VisitCopenhagens projekt passer både med Motes og 

vores eget projekt i forhold til at bekæmpe overturisme. I forhold til marketing bruger Vi-

sitCopenhagen ordet “Localhood”, som handler om at give en lokal og autentisk oplevelse. 

(Wonderful Copenhagen, 2017) 

Udvikling af Motes 2.0 

I forhold til udviklingen af Motes 2.0 har det været svært at analysere ud fra interviewet 

hvordan processen omkring denne udvikling har været, men Yassin nævner at de har fået 

en masse feedback og at der har været masser af “ting som ikke spiller endnu.” (Achiban, 

2019) 

Udover samarbejdet med VisitCopenhagen, VisitAarhus og VisitAalborg benytter Motes sig 

også af et samarbejde med et ‘Advisory Board’, hvor der bl.a. sidder to forskere fra RUC, 
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som vi har fået anbefalet at snakke med. Dette Advisory Board lyder, som en form for fo-

kusgruppe bestående af eksperter som kan hjælpe med at udvikle deres projekt. Yassin 

nævner også at de ligesom os benytter sig af en iterativ proces, hvor de sammen med 

VisitCopenhagen tester designløsningerne for at viderudvikle dem. På grund af mangel på 

tid, har vi ikke nået at tage kontakt til forskerne, men det er noget vi ville gøre brug af, hvis 

vi skulle arbejde videre med projektet. 

Funktionen “Unlock” 

Her spurgte vi indtil konceptet omkring Motes og deres hovedfunktion at “unlocke” desti-

nationer. Hertil svarede Yassin, at “det er en fast del af vores koncept. Det er noget som vi 

tror på. Vi har nogle der synes at det er helt irriterende, men vi holder fast i at platformen 

er, arbejder vi med location bag storytelling. Du SKAL være ude der hvor historien er fordi 

det er der vi tror historien bliver leveret bedst. Du kan godt sidde derhjemme og høre om 

en eller anden statue ude på Vesterbro, men det er sgu lidt noget andet når du står og glor 

på den.” (Achiban, 2019) 

Derefter kommer Yassin ind på hvordan de arbejder med at nudge folk ud til andre dele af 

København. Til dette tilkendegav vi vores begejstring omkring funktionen, fordi den netop 

lokker turisterne ud i andre bydele end Indre By, hvilket gør dette til en god designløsning. 

Tilgængelighed 

Da vi testede appen, undrede vi os over hvorfor appen var en webapp og hertil svarede 

Yassin: 

“… tror at teknisk at brugeroplevelsen ville være bedre på en native app, altså en som du 

skal downloade. Men vi arbejder med en meget specifik målgruppe, som er en meget dy-

namisk målgruppe af turister, som kommer herned til destinationen. Og der er mange un-

dersøgelser, der viser at de er super picky når det kommer til at downloade apps der er 

specifikke til en destination. Tager du til Barcelona, og du bliver eksponeret for en eller 

anden app du bruger i Barcelona, og ikke en app du tager med dig hjem.” (Achiban, 2019) 
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Her mener Yassin, at det er deres teori, at en turist har mindre lyst til at downloade en app 

på en enkelt oplevelse i form af en ferie i København og det derfor er nemmere og mere 

tilgængeligt med en webapp. 

Derudover nævner han dog ulemper ved webapp, som blandt andet er ved brug af noti-

fications.  

“Fordi at du i en native app har nogle andre tilladelser, du kan nogle andre ting i forhold 

til at lave PUSH notifications kontra når du arbejder i en browser.” (Achiban, 2019) 

Her forklarer Yassin om begrebet at pushe, som kun kan bruges når browseren er åben i en 

webapp. På denne måde kan notifications ikke pushe noget til brugeren, hvis brugeren har 

slukket telefonen og lagt den ned i lommen. Dette er et godt argument i forhold til vores 

valg af en “native” app, dvs. en app man skal downloade.  

Et andet begreb Yassin nævner et par gange, var ordet ‘gamified’, som bruges i forhold til 

hvor gamified en app er, dvs. hvor meget er det et spil og hvor meget er det en funktion. 

F.eks. havde Motes lavet det sådan at man engang fik et emblem når man havde “un-

locked” x antal destinationer på deres app. Hvis appen handler for meget om at spille et 

spil kan man argumentere for at det tager opmærksomheden væk fra rejseoplevelsen og 

ned i telefonen i stedet. 

Økonomisk bæredygtighed 

På grund af Motes forretningsmodel, hvor de bl.a. benytter sig af VisitCopenhagen som 

kunde i stedet for brugerne af appen direkte, må vi betragte deres projekt som værende 

økonomisk bæredygtigt. Ved at have en “pro-version” deres kunder som VisitCopenhagen 

melder sig til, har de mulighed for at sikre en indkomst i form af investeringer i deres pro-

jekt. 

“Man er lidt mere fritstillet når man sidder og skal tænke kreativt og lave et produkt kontra 

når du er en virksomhed som skal være bæredygtig.” (Achiban, 2019) 
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Denne fordel må vi indrømme, at vi har benyttet os af ved ikke at vælge en specifik mål-

gruppe, men det er noget vi vil tage med os i forhold til at diskutere bæredygtigheden af 

vores produkt. 

Anbefalinger 

Ved at lave dette interview har vi fået anbefalet at benytte os af Wonderful Copenhagens 

årlige rapport fra 2018, som har hjulpet os til at danne et overblik over problemstillingen 

omkring turisme i København generelt. Derudover har vi fået anbefalet tekniske funktioner 

til vores produkt, som vi vil tage med os til vores egen designløsning. 

Debriefing 

Til sidst afsluttede vi med en debriefing som også fortsatte lidt efter der blev slukket for 

lydoptagelsen, hvor vi meget kort gennemgik nogle af emnerne for bedre at kunne forstå 

dem. 

Dette interview har givet os et indblik i, hvad det vil sige at designe en app og vi har lært, 

at forholde os til en masse tekniske og sociale begreber, som bliver brugt indenfor turis-

mebranche. Selvom vi har valgt at afgrænse de finansielle og juridiske aspekter, må vi kon-

statere, at disse faktorer i en høj grad har været med til at påvirke Motes designløsninger. 

 

5. Design 

Under projektets forløb laver vi tre design iterationer. Den første iteration laver vi i starten 

af vores projektforløb, som bliver et udgangspunkt for de næste design iterationer. Denne 

del af vores projekt indeholder beskrivelser af vores designs med screenshots, så man kan 

se, hvordan appen visuelt bliver præsenteret. Under hvert afsnit med iterationer beskriver 

vi den fremgangsmåde for evaluering og de løbende resultater for hvert enkelt design.  
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5.1 Første iteration 

 

Figur 5. Billede fra Storyboard, side 5. Eksamen i Design og Konstruktion, 2019 

Vores første design fik vi lavet på baggrund af vores hypotese om dårlig planlægning af en 

rejse. Til dette havde vi valgt at benytte Storyboard metode, da det var den mest tilgæn-

gelige fremgangsmåde at starte med vores første iteration. Hermed refererer vi tilbage til 

vores eksamen i Design og Konstruktion, hvor vi havde afleveret vores storyboard og læ-

sevejledning, som vi kommer til at referere til i denne iteration.  

Vores vigtigste pointe med den første iteration er at vise formålet med appen: en løsning 

på en af årsagerne til en dårlig turistoplevelse i København, som vi omtalte i problemkortet 

- nemlig dårlig planlægning af en rejse. Vi har valgt at sammensætte storyboardet af mo-

dificerede fotografier for at gøre storyboardet enkelt og nem at tiltrække læserens op-

mærksomhed.  
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I den første iteration (se bilag 1) starter appen fra et punkt hvor den anmoder personen om 

at indtaste datoerne for rejsen og derefter personlige interesser. I appen har vi sat fokus 

på udvalg af personens interesser, som derefter skal kunne udvælge de mest interessante 

steder for den rejsende. Den rejsende får mulighed for at læse mere om stederne og vælge 

eller fravælge dem. En af vores ideer var at appen skal kunne sende notifikationer, når man 

er i nærheden af de ikke tilvalgte steder, men kun dem, som passer meget godt sammen 

med de præferencer, den rejsende har valgt under planlægning af rejsen.  

 

5.1.1 Evaluering af den 1. Iteration 

Som der blev nævnt i den forrige afsnit, i vores første iteration vælger vi at lægge vægt på 

vores udarbejdede storyboard fra Design og Konstruktion. Vi har valgt at give feedback til 

vores første iteration internt i gruppen, da vi foreløbigt mellem den første iteration og den 

følgende, anden iteration, havde indsamlet data og empiri om vores projekt, samt fik kend-

skab til flere metoder. Derfor valgt vi selv at evaluere det første design med henblik på den 

nye viden og retning vi tog i projektet. 

 

5.2 Anden iteration 

Den anden iteration blev en model af en app lavet i et program der hedder Adobe XD. 

Dette program bruges til design af UX og det gav os mulighed for at udvikle et interface af 

vores app, det vil sige skitsere appens indhold og funktioner på en afgrænset mobil skærm.  

Til udvikling af den anden iteration har vi i høj grad inddraget resultaterne fra den kompa-

rative analyse, vores interview med Motes og analyse af spørgeskemaet. Som beskrevet 

tidligere, har vi benyttet os af Adobe XD, hvor vi kunne lave en rigtige prototype af vores 

applikation, og derfor har vi valgt, visuelt at fortælle brugeren de funktioner vi ønsker vores 

app at have (se bilag 2).  

Ud fra vores komparative analyse har vi konkluderet, at der findes applikationer med mu-

lighed for at gå en rute, som for eksempel Google Maps, Motes og Maps.me. I forbindelse 
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med den kvantitative analyse, konkluderer vi at de fleste respondenter bruger Google 

Maps til ruteplanlægning og udfører søgning på de lokale steder, har vi besluttet os for at 

designe en app, hvor det geografiske kort bliver hovedfunktionen i appen. På baggrund af 

vores analyse har vi valgt at fremhæve denne funktion med en stor knap i midten af menu-

baren i appen, hvor når man trykker på den, kommer man til en side, hvor man kan oprette 

en ny rejse.  

Derfor fokuserer vi, i denne iteration, på funktionen “Personal Travelmaker” (se Skærmbil-

lede 1.8 - 1.12). Visionen for den funktion er, at “Personal Travelmaker” kan sammensætte 

den i en sammenhængende rute med den estimerede tid man kommer til at bruge på at 

gå ruten igennem. Denne funktion findes allerede i Google Maps, hvor man selv kan finde 

steder og lave en rute gennem dem. Brugeren skal selv finde de interessante steder og 

selv regne ud af, hvordan man sammensætter stederne med henblik på distance mellem 

dem. Derfor er det den vigtigste funktion i vores design, da den gør det nemmere for 

rejsende at planlægge rejsen. Vi har besluttet os for at gøre det muligt at hente kortet ned 

på sin smartphone og bruge den i offline mode, og vi forventer at rejseoplevelsen dermed 

bliver forbedret, da man ikke får ekstra økonomiske udgifter når man skal kunne bruge 

nettet i udlandet. Det er også energibesparende løsning, da man kan undgå at bruge nettet 

til at loade kortet og genopfriske det.  

Derudover syntes vi, at brugeren skal kunne læse om stedet og gemme artiklerne under 

“Bookmarks” (se Skærmbillede 1.4 – 1.6), da vi har fundet ud at næsten alle de apps, som 

vi har udvalgt til vores komparative analyse, har denne funktion. Derfor har vi tilføjet mulig-

hed for at synes godt om artiklen, hvor den derefter bliver gemt i “Favorites”. 

Med udgangspunkt i vores interview med Motes, fik vi tilføjet en mulighed for at aktivere 

en interaktive AR-guide, som vil kunne illustrere historiske begivenheder ved at aktivere 

kamera om dreje den rundt om sig, for at se den udvidet virkelighed.  

Som nævnt i den forrige afsnit, havde vi også implementeret en funktion, hvor man kan 

læse historier om stederne og dermed tilføje dem til ”Favorites”. Vores vision med denne 

funktion var mulighed at sende egne historier af brugere af applikationen, som har tidligere 

besøgt stedet og gerne vil dele sine oplevelser med andre rejsende. Denne del af 
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applikationen har vi valgt at vise frem på hjemmeskærmen, når personen åbner applikatio-

nen (se Skærmbillede 1.13 – 1.15).  

 

5.2.1 Evaluering af den 2. iteration 

Til evaluering af den anden iteration har vi valgt at samle en fokusgruppe af studerende på 

Roskilde Universitet, heriblandt 3 ansatte i IT Support på Roskilde Universitet. Generelt har 

personerne fra denne fokusgruppe vurderet vores design positivt. Den feedback omhand-

ler de forskellige funktioner, som appen har fået i det andet iterativ design, og vi vil derfor 

dele dem op og beskrive dem i punktform.  

Travelmaker 

I forhold til rejseudførsel, blev der gjort opmærksom på arbejdstiderne på det enkelte sted 

på ruten, da det kan påvirke hele rejseoplevelse. Derfor skal der kunne tilføjes de reelle 

åbningstidspunkter, så den rejsende kan blive informeret om, at det valgte sted holder 

lukket på det tidspunkt, når rejsen udføres. Det gælder især museer, som typisk holder 

lukket om mandage. Der skal desuden også tages højde for ophold på nogle destinationer, 

det vil sige det gennemsnitlige tidsperiode man typisk bruger på destinationen. 

Vi har også fået feedback på, at det kunne være fedt med at markere de enkelte steder på 

ruten, som man har besøgt. Det er nemlig den funktion som Motes har, hvor man ”un-

locker” de steder man er i nærheden af. Det vil kunne skabe et overblik over, hvilke steder 

man kan anbefale til venner og bekendte, og også til ens større omgangskreds gennem 

blogs, artikler og sociale netværk.  

Artikler 

Vi har fået feedback på startsiden, nemlig på de artikler, som kommer frem på startsiden. 

Den feedback er fokuseret på afsenderen, hvem der skriver disse artikler, og hvordan de 

publiceres. Herudover, hvem der administrerer disse og godkender dem til videre bearbej-

delse. Feedback var også rettet på, hvilken genre teksterne bliver skrevet i.  
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Informationer om steder 

Vi vil overveje om vi kan indsætte en funktion, hvor applikationen foreslår en punktformet 

artikel, som handler om de vigtigste kulturelle forskelle og tips til det lokale liv. Det kan 

være oversigt over priser, eventuelt oversigt over danske supermarkeder og hvad er deres 

kendetegn, hvad man kan tillade sig at gøre i Danmark, hvilke rettigheder man har som 

turist og de lovmæssige afgrænsninger.  

En anden ide fra fokusgruppen handlede om at få de lokale til at anmelde stederne. Det 

vil sige, at under hvert enkelt sted under rejseplanlægningen vil det være godt at give 

mulighed til de lokale beboere til at anmelde stedet, så den rejsende kan udvælge de 

steder, som er positivt ratet af de lokale, da det typisk er der, hvor man kan opleve den 

rigtige del af kulturen. 

Interface 

I forhold til den nuværende design, har vi også fundet ud af, at den midterste knap på 

menubaren forvirrer brugeren, da den går over til “Create a new trip”, selvom den viser et 

kort. Derfor kan vi til den næste iteration overveje, om vi vil beholde knappens design og 

ændre den begivenhed, som kommer frem når man trykker på knappen. Det andet alter-

nativ er et nyt design af knappen, som fortæller visuelt, hvilken begivenhed den bærer.  

To personer fra fokusgruppen syntes, at der er for meget tekst på den side, hvor man får 

et overblik over, hvilke fordele man kan få med en Pro version af appen. På den måde har 

det været svært for dem at forstå, hvordan man skulle komme videre fra denne side.  

Pris 

Da vi var valgt at lave en app med usædvanlige funktioner, som blandt andre en AR-guide, 

har vi også valgt at disse funktioner først skal være tilgængelige, når man opretter et abon-

nement og opgraderer til Pro versionen. Dog har vi fået negativ feedback på denne ide, 

da vi ikke lader brugeren komme ind i appen og forstå, hvordan disse funktioner fungerer. 

“Der skal være en hurtig ”gulerod” og det skal være lettere at komme i gang og forstå 

appen, som man hurtigt bliver glad for den” sagde en person fra vores fokusgruppe. Vi fik 

mange spørgsmål omkring applikationens økonomiske bæredygtighed: om den skal være 



Humanistisk-Teknologisk Bachelor Roskilde Universitet Gruppenummer: V1924788858 

Institut for Mennesker og Teknologi  1. semester, E2019 

 53 

gratis eller om den skal sponsoreres? Dette kan bl.a. gøres ved at indsætte reklamer, dog 

er det en irriterende oplevelse. Derfor tager vi spørgsmålet omkring økonomisk bæredyg-

tighed videre til udarbejdelsen af den tredje iteration. 

I forhold til videreudviklingen af projektet, var der en person fra fokusgruppen der havde 

en god pointe i, at appen ikke nødvendigvis ville kunne fungere på samme måde i andre 

byer end København. I vores projekt forholder vi os til problemstillinger i København og 

det er ikke sikkert at de er de samme i f.eks. Edinburgh. 

 

5.3 Tredje iteration 

Ud fra den feedback, som vi har fået fra vores fokusgruppe, har vi nytænkt vores design, 

hvor vi lavede ændringer og fjernede de funktioner, som ikke afspejler meningen med vo-

res app. Det er bl.a. den del af appen, som indeholder artikler om stederne. Det ønsker vi 

at bytte ud med en funktion, hvor brugeren kan læse generelt om stedet og få de praktiske 

informationer, såsom åbningstider og priser. 

Vi har valgt at ændre appens interface, hvor man begrænses til kun at kunne oprette en 

rejse. Det vil sige, at appen i den 3. iteration ikke skal have den informative funktion i form 

af narrative artikler. Vi har, på baggrund af vores arbejde, vurderet at appen, med det de-

sign den har fået i den 2. iteration, forvirrer brugeren. Vi har beholdt profilen, hvor brugeren 

kan se de udførte, igangværende og fremtidige rejser. 

Vi har valgt ikke at gå videre med de betalte funktioner. Vi ønsker at få den potentielle 

brugers interesse, og derfor vil vi gerne give brugeren frihed i planlægning af rejsen. Som 

vi også har nævnt i begyndelsen af denne rapport, ønsker vi ikke at fokusere på de økono-

miske aspekter af appen. Trip2Go i den 2. iteration havde ikke fokus på, hvordan appen 

skal financiers, tværtimod havde vi kun nævnt det økonomiske i den uopfordrede Trip2Go 

Pro version, da den giver brugeren de ekstra funktioner. I den 3. Iteration vælger vi ikke at 

komme ind på de ekstra betalte funktioner. 
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5.3.1 Evaluering af den 3. iteration 

Til evaluering af vores endelige design har vi valgt at spørge turister, som på det givne 

tidspunkt, den 2. december, befandt sig i Danmark. Dette er vores afgrænsning til den 

tredje iteration i forhold til målgruppen af respondenter, da vi interviewede dem mens de 

var turister i København. Til evaluering ønskede vi at undgå at fange turisterne i nærheden 

af de turist tiltrækkende steder, da vi i vores projekt ikke ønsker at fokusere på de mest 

populære steder. Vi vil gerne komme i kontakt med turister, som er på vej til de steder, de 

selv har udvalgt og sat på deres plan. 

Vi havde kontaktet VisitCopenhagen med forespørgsel om at få tilladelse til at spørge deres 

gæster i Copenhagen Tourist Information ved Tivoli, dog havde vi ikke et svar fra dem i 

over en uge. Da vores iteration var klar til den tredje evaluering, ændrede vi vores fokus fra 

Copenhagen Tourist Information, til at fange vores potentielle brugere ved de populære 

overnatningssteder for turister. 

Derfor har vi valgt at tage på en tur til det berømte hostel i København, Steel House, som 

ligger ved Vesterport station. Der kan man observere turister i forskellige aldersgrupper, 

og derfor er det et godt sted at finde respondenter, da vi, i vores opgave, har valgt ikke at 

fokusere på alderen i vores målgruppe. 

Da vi ikke havde kontaktet Steel House om at få tilladelse til at komme ind og interviewe 

deres gæster, havde vi valgt at finde respondenter i nærheden af Steel House. Vi var ude 

på stedet om mandagen, den 2. december, da klokken var 9:30. Vi fik øje på en del gæster 

som var i gang med deres morgenmad, og nogle af dem var på vej til, enten at finde et 

andet sted til at spise morgenmad eller til at opleve byen. Vi vil gerne bemærke at vi har 

valgt et tidligt tidspunkt til at interviewe turister, og som følge fik vi en samlet fokusgruppe 

på 10 respondenter. 

De første respondenter var et par studerende fra Australien. De havde lige lejet 2 cykler og 

var på vej til at opleve byen på en cykel. De var på vej til Den Lille Havfrue på Langelinie. 

De syntes, at vores app er en god idé og de bekræftede, at de ville meget gerne benytte 

sådan en app under deres rejse, for det ville hjælpe dem med at finde rundt hurtigere. De 
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havde det let ved at finde rundt i appen, og det er også en af de vigtige punkter for dem: 

den skal være hurtig og nem at bruge for at få det meste ud af en ferie. 

De følgende 3 respondenter mødte vi ved indgangen til Steel House. De var fra Argentina, 

men i øjeblikket bor de i Danmark, derfor var det sandsynligvis sværere for dem at vurdere 

en app, som fokuserer på rejser. De syntes, at idéen bag appen er rigtig god, især når man 

planlægger en kort rejse, hvor man ikke har meget tid til at opleve alle de steder, man har 

lyst til at besøge. De har ligeledes synes godt om det easy-flow, som appen har. Disse 

respondenter har nævnt, at de bruger Google Maps, når de skal finde rundt. 

Vores næste respondenter var en stor familie på 5 personer, som kommer fra USA og Ita-

lien. Det ene familiemedlem var uddannet inden for Computer Science, og var derfor inte-

resseret i vores projekt og nysgerrige i hvad den handlede om. De gav appen positiv feed-

back, trods det var svært for dem at bruge prototypen, da den ikke fungerer, som en vel-

fungerende app. Vi havde en lille samtale med dem, hvor de nævnte, at de var på vej til 

den lille havfrue. Vi havde spurgt til hvordan de fandt rundt i København, hvor de sagde, 

at de ikke havde planlagt en rute, men ville finde ud af det hen ad vejen. Når de så skulle 

et sted hen, svarede de alle sammen, at de benyttede Google Maps. 

 

6. Diskussion 

Afgrænsning  

I løbet af vores arbejdsproces har der været mange overvejelser omkring forskellige aspek-

ter af både produktet og hvilken retning projektet skulle gå. Dette har resulteret i en masse 

valg af afgrænsninger, for at projektet ikke skulle blive for stort i forhold til den tid vi har 

haft til rådighed.  

Vores projekt startede ud med at have meget fokus på planlægningen, og et interaktivt 

kort, og den rute det kunne generere. Vi har senere ændret det til en app, der har fokus på 
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den personlige og autentiske rute. I den proces har afgrænsningerne spillet en stor rolle. 

Vores overvejelser omkring dette er opstået ud fra rapporter fra Wonderful Copenhagen 

og vores spørgeskemaer. For at slå fast, om denne retning er den rette vej at gå med 

projektet, kunne man argumentere med flere artikler og undersøgelser. Vi valgte at lægge 

stor vægt på Wonderful Copenhagens rapport, da vi ser denne organisation som den bed-

ste kilde på området.  

Man kan diskutere, hvad definitionen af “autentisk” er. Ud fra undersøgelserne, vurderer 

vi, at det autentiske er en lokal oplevelse blandt “rigtige” københavnere. For at videreud-

vikle på denne teori, ville vi have brug for flere artikler til at understøtte. Dette kunne bl.a. 

understøttes af analyser, som vi har valgt ikke at gå dybere ind i. Dog mener vi, at de artikler 

vi allerede har taget udgangspunkt i, støtter godt op om denne opfattelse. 

 

Paradoks mellem teknologi og oplevelser 

Når man opfinder ny teknologi, vil der naturligvis følge et ansvar med. “As we” make things 

work” what kind of world are we making?” (Winner, 1989), er et godt spørgsmål at have i 

tankerne. Der kan argumenteres, at teknologien har en negativ effekt, fordi en autentisk 

oplevelse nødvendigvis ikke bør ske gennem en app. Dette paradoks har vi diskuteret me-

get undervejs. Det har derfor været vigtigt for os at arbejde med interaktivitet, for at undgå 

for meget afhængighed af teknologien. I en videre udvikling af appen ville dette være et 

stort fokuspunkt. Man kunne gå dybere ind i teknologisk determinisme og faktisk have et 

decideret mål om, at minimere appens indflydelse på den virkelige oplevelse. Vi har disku-

teret, om der kommer en modreaktion med tiden, hvor man ønsker mindre teknologi især 

på ferien (men stadig ikke kan undvære den). En app, der ikke kræver konstant opmærk-

somhed, ville måske i virkeligheden være vejen frem. 

 

Interesser i erhverv 

I starten diskuterede vi, hvorvidt vores app skal imødekomme turisternes, rejsebureauernes 

eller statens interesser. Her valgte vi ikke at holde fokus på rejsebureauer eller staten, da 
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det ville lede fokus væk fra det autentiske København. Det vil blive farvet af de holdninger 

de har, og det de gerne vil sælge eller fremvise i Danmark. 

I starten snakkede vi meget om, hvorvidt vi kunne bruge en nedskaleret form af aktions-

forskning, for at få et samarbejde mellem turisterne, lokalsamfundet og eksperter inden for 

turisme i Danmark. Med aktionsforskning, ville vi have samlet hvad turister og lokalsamfun-

det gerne ville opnå, og med hjælp fra eksperter, ville vi finde en fælles løsning, der virkede 

for begge (Egmose, 2019).  Med mere tid til rådighed, ville dette emne have været meget 

spændende at gå ind i, med henblik på at imødekomme alles interesser. Dog har vi bygget 

opgaven op fra turistens synsvinkel. Det har vi valgt, fordi vi mener, at skulle man lave en 

rigtig app med ovenstående aktionsforskning, ville man starte med at se igennem turistens 

øjne og opbygge resten herfra.  

 

Analyser og sammenligning 

I den komparative metode, overvejede vi, hvorvidt vi skulle vælge apps der lignede hinan-

den, eller om det skulle være apps, der lå tæt op ad vores app ide. Vi valgte ud fra top-10-

lister på nettet og ud fra svar på vores spørgeskema omkring brug af apps/netsider. Det 

hjalp os til at finde svar på, hvilke brugbare platforme, der allerede fandtes. Nogle af de 

apps, vi undersøgte, havde vi ikke haft noget kendskab til i forvejen, og således kan vi ikke 

med sikkerhed vide, hvor gode disse apps er i virkeligheden, det vil sige når man faktisk 

benytter dem under sin rejse. Tværtimod har vi meget kendskab til Google Maps, som vi 

bruger i vores hverdag og når vi er ude at rejse.  Vores analyse og interview af Motes gav 

et springbræt til at videreudvikle vores projekt, da deres ide ligger tæt op ad vores. Dog 

kan man argumentere for, at der er tale om en meget subjektiv tilgang til at videreudvikle 

vores projekt. Deres erfaring og viden kommer fra Motes’ egne interesser i deres virksom-

hed. Et mere objektivt syn på projektet, ville have været gavnligt, f.eks. i form af forskere 

indenfor turisme, men vi besluttede os hurtigt til at vi ville have et mere personligt og di-

rekte indblik i en idé der lå så tæt op ad vores egen. Vi kunne have gået dybere ind i en 

analyse, af hvordan andre apps giver autentiske oplevelser og finde ud af hvordan vi kunne 

havde skilt os ud. Med undtagelse af Motes, har det været vores opfattelse, at andre apps 
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ikke har været så fokuseret på det personlige og autentiske. Derfor ville det have været 

nødvendigt at finde et bredere analysegrundlag. 

 

7.  Konklusion 

I løbet af denne opgave, har vi prøvet at svare på problemformuleringen: Hvordan kan en 

interaktiv app forbedre turisters rejseoplevelse af København før og under rejsen og give 

autentiske oplevelser ud fra personlig interesse? 

Tidligt i projektet, måtte vi konkludere, at emnet blev meget bredere, end vi havde regnet 

med. Vi fandt ud af, at udviklingen af en app var for avanceret og tidskrævende. Derfor 

valgte vi at lave en mockup i stedet for en virkende app. Derudover opdagede vi at det er 

uoverskueligt at gøre alle tilfredse, når det handler om rejseplaner, så vi valgte at fokusere 

på de digitalt aktive brugere.  

For at få et indblik i, hvad folk havde brug for på deres rejse, sendte vi et spørgeskema ud, 

og interviewede Motes, som selv har en app til rejsende i København. Ud fra disse konklu-

derede vi, at selvom der bliver stillet forskellige krav til appen, så er der nogle fælles funk-

tioner og viden, som folk søger, når de skal ud og rejse. Vi forsøger at samle denne viden 

i en app, og måtte konkludere, at det skaber sine egne problemer. 

I takt med at vi satte flere funktioner i appen, blev vi opmærksomme på, at det er svært at 

lægge telefonen fra sig, og opleve det autentiske København, når telefonen konstant er i 

hånden. Det var ikke noget vi overvejede i starten, men i løbet af projektet, indså vi at der 

er noget paradoksalt i, at vi vil hjælpe turister med at opleve det autentiske København, ud 

fra deres egen personlig interesse, men samtidig vil vi have dem til at rejse rundt med en 

telefon foran ansigtet, for at opnå viden om stedet de besøger. 

Da vi introducerede vores prototype til de forskellige fokusgrupper, var der stor interesse 

for vores app, og de fandt den let at finde rundt i, med de nødvendige funktioner. Person-

ligt håber vi på, at det kan være et hjælpemiddel, som man ikke er afhængig af, så man 
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ikke misser noget, når man går rundt i byen. Her må vi dog indse, at teknologien ikke er 

udviklet nok til, at man helt kan lægge telefonen fra sig, og stadig få alt med, uden at vi 

overtager en af sanserne, enten hørelsen eller synet. 

Vi kan derfor konkludere, at det er muligt at gøre rejsen mere personlig og få turister ud til 

de mere autentiske steder i København, når det gælder en lille niche af rejsende. Der vil 

dog altid være nogen der ikke er interesseret i sådan en app, eller som hellere vil rejse 

rundt uden at planlægge for meget.  
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