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Abstract 

The average person spends more of their daily lives on the internet, this means big 

technology corporations, such as Google, Microsoft and Facebook, collects more data about 

their users than ever before. This data has many purposes, such as targeted advertising. 

However, the average internet user doesn’t realize how much personal data, they hand over to 

corporations. In this paper we use theories surrounding surveilence capitalism, behavioral 

design and dialogue design, using these theories we have produced a web-application 

prototype. Which has the purpose of informing the average internet user about important 

terms, surrounding simplified personal data. This gives an opportunity to the average internet 

user, to understand the basics of internet privacy and security. The prototype only includes a 

portion of these design theories, the purpose of these theories is to make the web-application 

more user friendly. During this paper we concluded that a web-application was the best 

platform for our design, and that in order to make the web-application trustworthy we would 

need a business partner, which has a trustworthy reputation. So this web-application gives a 

simple description of central terms about personal data 
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Problematikkerne ved persondata 

1.0 Indledning 

 Den danske internetbruger har ingen almen viden om problematikken bag indsamling og 

deling af persondata. Virksomheder indsamler data, når deres tjenester bliver brugt, denne 

data bliver bl.a. brugt til manipulation af valg, som f.eks. køb af specifikke vare, politiske 

holdninger, m.m. Problemet i sig selv, er ikke indsamlingen af persondata, men derimod 

brugen af dem. Virksomheder bruger som sagt, persondata til at påvirke internetbrugere, uden 

deres fulde kendskab. Kendskab til virksomheders brug af persondata, bliver som oftest 

kamufleret bag en lang og ulæselig “Terms of Use” aftale, som er designet til at være 

uforståelig for almene bruger. Et konkret eksempel på dette, er bl.a. personlige tilpasset 

reklamer og lokations tracking på smartphones, som kan anses som både en negativ, eller 

positiv effekt, afhængigt af virksomheders intentioner med brugen af data. En klar negativ 

konsekvens ved indsamling og brug af persondata, er f.eks. misbrug af samme. Dette kom 

bl.a. frem i lyset med afsløringen af Cambridge Analytica. Derfor har vi valgt, at lave et 

løsningsforslag til denne problematik, som er en web-app som formidler tekniske og 

avancerede informationer, simpelt. Web-appen har ikke nogen negative intentioner, ingen 

form for indsamling af persondata eller andre kommercielle interesser, altså en Non-Profit 

kampagne. Web-appen er udviklet med blik på IDEO’s designproces, og med fokus på 

brugervenlig, i form af formidling og designet af web-appen. Problematikken er blevet 

fremhævet i Shoshana Zuboff’s bog, “The Age of Surveillance Capitalism”, fra 2019. I denne 

bog, beskriver Zuboff, problematikken bag indsamlingen og brugen af brugers persondata, af 

bl.a. Google, Facebook og Microsoft. I dette projekt vil vi bl.a. redegøre for adfærdsdesign, 

med fokus på Morten Münsters bog, Jytte Fra Marketing Er Gået for I dag fra 2017, og 

dialogdesign, samt vores brug af dem begge. Derefter vil beskrive de to målgrupper, som vi i 

projektet har valgt at fokusere på og redegøre for teorien bag målgrupperne. Heriblandt 

nudging, system 1 & 2,  samt Jakob Nielsens 10 bud, omhandlende User Interface Design og 

Rolf Molich fortolkning af Dialogdesign. Herefter vil vi diskutere troværdigheden af web-

appen, samt mulige samarbejdspartnere for web-appen. Til sidst, vil vi diskutere andre 

løsningsforslag til problematikken, som vi har fravalgt til fordel for web-appen.  

1.1 Problemfelt 
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Internettet er brugt af 95% af den danske befolkning, så danskere bruger internettet mere end 

aldrig før.1 (Vi i gruppen mener, at den brede befolkning, med os selv inkluderet, ikke er klar 

over hvilke personlige data/informationer vi giver videre til virksomheder, når vi gør brug 

brug af deres tjeneste) Men hverken børn, unge eller den ældre generation er klar over hvilke, 

eller hvor mange, personlige informationer de giver til virksomheder, som for eksempel. 

Facebook, Instagram, Twitter, Google og Amazon, som derefter enten sælger, eller udnytter 

disse personlige informationer til deres fordel, ved at reklamere for forskellige varer, samt 

politiske holdninger, uden vi har noget at sige2. Et perfekt eksempel på personlige data taget 

fra hjemmet er “Aware home” produktet, hvilket er Alexa, Google Home og Siri, disse 

produkter lytter til alle samtaler i hjemmet, da det er “voice activation”, så produkter lytter og 

gemmer hvert ord brugt i husets samtaler og derved skaber en masse persondata om 

personerne i hjemmet med et “Aware home” produkt3. Som ordsproget lyder “If it’s free, you  

are the product”. Så vi mener det er en problematik at det almindelige internetbruger, ingen 

viden har omkring hvad deres persondata bliver brugt til, af tredjeparts virksomheder. Derfor 

vil vi designe en web-app, som formidler information vi har simplificeret omhandlende 

persondata.  

 

Så vi fokuserer udelukkende på udfordringerne ved persondata, som bliver taget fra 

befolkningen og udnyttet uden mærkbare konsekvenser for brugerne. Vi har valgt at designe 

en brugervenlig web-app, der beskriver hvordan problematikken påvirker de enkelte 

personer, samt hvordan de enkelte personer kan gøre sin internetsøgning mere sikker. Web-

appen skal være med til at gøre salg af persondata til almen viden for internetbrugeren, samt 

hvordan internetbrugeren kan blive mere anonym på internettet. 

1.2 Problemformulering 

 

- Hvilken designløsning kan bedst oplyse flest mulige mennesker om persondata, samt 

formidle emner og begreber forståeligt for den almene internetbruger? 

                                                
1 (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/uddannelse-og-viden/informationssamfundet/it-anvendelse-i-
befolkningen, https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp) 
2 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6234427 
3 Shoshana Zuboff “Age of Surveillance”,2019 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/uddannelse-og-viden/informationssamfundet/it-anvendelse-i-befolkningen
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/uddannelse-og-viden/informationssamfundet/it-anvendelse-i-befolkningen
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6234427
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1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

Ud fra vores problemformulering udformede vi 4 arbejdsspørgsmål, hvilket vi har brugt til at besvare 

vores problemformulering. 

1.      Hvordan får vi brugeren interesseret i vores web-app? 

Dette har primært fokus at skabe trafik til vores web-app, da der ikke er nogen der kender 

til den. Vi har valgt at gøre dette ved brug af en skræmmekampagne der bruges som en 

form for nudging. Dette er det første arbejdsspørgsmål, da man ikke kan bruge en web-

app til noget uden nogen brugere. Mere om dette kan findes under ”5.1 

Skræmmekampagne” Men kan også skabe trafik via. vores samarbejdspartner, dette kan 

der læses mere om under “5.4 Troværdighed”. 

2.      Hvordan kan vi udvikle en web-app der er så brugervenlig som mulig? 

Her tager vi fat i en masse D&K teorier og designer web-appen ud fra deres vilkår, hvor 

vi har taget fat i de mest relevante, samt vi har brugt et programmerings programmet 

Atom til at få web-appen op og kører. Så her er der teorier og programmering i hvordan 

og hvorfor vi har designet web-appen. Mere kan findes under “3.0 Web-app” og “5.3 

Programmering og teorien bag den” 

3.      Hvilke elementer skal kunne findes i web-appen, samt formidles til en brugervenlig 

tilstand? 

Her tager vi fat i teorier bag formidlingen af teksten til brugeren i web-appen, samt hvilke 

elementer vi har valgt at have fokus på. Dette omhandler emner af web-appen, samt 

formidlingen af teksten i web-appen Mere kan findes under “4.3 “Dialogdesign”  

 

4.      Hvordan kan man gøre sin web-app mere troværdig? 

Her diskuterer vi om hvilke virksomheder eller statslige myndigheder som der kunne 

være relevante at have et samarbejde med, så vi kan få noget troværdighed til vores 
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produkt, da der ikke er nogen der stoler på web-app uden nogen form for baggrund. Mere 

kan findes under “5.4 Troværdighed” 

  

1.3 Afgrænsning 

 Vi har valgt at afgrænse vores projekt til to målgrupper, hvor vi har taget dem med mest 

difference i forhold til teknologividen. Så vi kan vise hvordan vi har brugt dialogdesign, dette 

gælder formidlingen af informationen, samt eksempler der forklarer emnet. Vi har valgt to 

målgrupper fordi, det giver os en mulighed for at illustrere hvordan en app kan have overblik 

over to forskellige målgrupper og hvor meget teori bag beslutninger betyder. 

Vi har også valgt at designe et udkast af denne proces, da det er for tidskrævende at 

programmere en helt fungerende app med alle de funktioner vi havde i tanke, så vi har et 

udkast med de vigtigste funktioner. 

Vi har gjort nogle tanker om vores samarbejde med en virksomhed, men har ikke haft tiden 

til at være ude og snakke og skabe dette samarbejde, derved har vi valgt at lave en diskussion 

omkring den bedst mulige samarbejdspartner. 

Vi har taget udgangspunkt i den negative side af brug af persondata, da der også findes 

positive aspekter ved dette emne. Vi har valgt den afgrænsning, da vi synes det er mere 

relevant, at vide mere om de negative aspekter, end de positive. Vi vil dog gerne gøre det 

klart, at formålet med dette projekt, ikke er at gøre internetbrugere paranoide, men at oplyse. 

Derudover har vi også afgrænset os fra, at komme med flere forskellige udkast af 

formidlingerne af begreber, da det både ville blive for tidskrævende, samt er det ikke er 

pointen med opgaven.  

 

1.4 Semesterbinding 

I form af at vi her på 1.semester har semesterbindingen Design og Konstruktion, vil vi 

komme med et udkast til et design af en web-app, og en skræmmekampagne. I form af vi 

gerne vil lave en app, og en skræmmekampagne, vil vi gerne gøre brug af bogen ” Jytte fra 
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Marketing er desværre gået for i dag” af Morten Münster. Derudover vil vi gerne vi gerne 

kigge nærmere på IDEO’s designproces og hvordan de indgår i gruppearbejde. Vores projekt 

inddrager flere forskellige designmetoder, som vi er blevet vist i løbet af kurset Design og 

Konstruktion. 

Så vil vi inddrage Subjektivitet, Teknologi og samfund, som vores valgfag, dette inddrager 

det problematiske i salg af persondata. 

1.4.1 Design og Konstruktion 

Design og Konstruktion er det obligatoriske, som vi skal have inddraget til dette semester. I 

Design og Konstruktion har vi valgt, at bruge en masse teorier under adfærdsdesign, til 

hvordan vi skal designe web-appen, samt dialogdesign til hvordan formidlingen af teksten i 

web-appen skal designes. Altså Jakob Nielsens ti bud om brugervenlighed, samt en masse 

teorier fra Morten Münster ”Jytte fra marketing er desværre gået for i dag” (2017) 

Herunder vil vi redegøre for hvordan vi designer web-appen, hvorfor web-appen ser sådan ud 

som den gør, samt indholdet. Herunder er det relevant at inddrage STS, da det giver mulighed 

for at inddrage samfundets påvirkning af persondata, hvilket skal være en af de primære 

grunde til hvorfor folk skal finde produktet interessant. 

1.4.2 Subjektivitet, Teknologi og samfund 

Subjektivitet, Teknologi og samfund er vores valgfag, fordi det giver os mulighed for at 

inddrage det samfundsmæssige aspekt i forhold til persondata. Så det giver os en anden 

vinkel til persondata og dets påvirkning på samfundet. 

herunder vil vi inddrage Zuboffs teori omkring overvågningskapitalismen. Da det beskriver 

hvordan virksomheder udnytter, samt videresælger personlige data, uden mærkbare 

konsekvenser. 

2.0 Metode 

I afsnittet metode skal der redegøres for valg af teori og metode. Det forklarer vores 

specifikke fokus på den valgte case. Hvor vi argumenterer for hvorfor vi har valgt disse 



Thomsen, Meyer, Ekinci, Aden 17-12-2019 Niels Skjalholt 

Side 11 af 68 
 

modeller til vores analyse, og hvordan det gavner vores projekt. Her bliver beskrevet 

refleksioner over vores tankegang til hvilke metoder og teorier anvendt. 

2.1 Case 

Vi har taget udgangspunkt i bogen ”Jytte fra marketing er desværre gået for i dag” skrevet af Morten 

Münster (2017) og metoder fra forelæsninger vi har fundet relevant. Da vores primære vinkel på 

denne case er hvordan vi ændrer menneskets adfærd via. Design metoder og teorier.  

2.2 Design tankegang IDEO 

I dette afsnit vil først redegøre for designvirksomheden IDEO, hvorefter efter vi vil redegøre for en 

model “Three Spaces of Innovation” fra en artikel ”Design Thinking” af Tim Brown, medstifter af 

IDEO4. Hvorefter vil redegøre for vores eget brug af modellen. 

 

                                                
4 https://fusesocial.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Design-Thinking.pdf 

https://fusesocial.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Design-Thinking.pdf
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Vi har som en del af vores designproces gjort brug af IDEO’s verdenskendte design 

udviklingsmetode. IDEO er en designvirksomhed, baseret i Silicon Valley. Virksomheden er kendt for 

at være førende inden for designindustrien, og er specielt kendt for deres unikke design metode, som 

kan ses som billedform ovenfor. De er kendt for blandt andet at designe den første computermus, for 

Apple5.  

Tim Browns model er fra en artikel han skrev i Harvard Business Review i juni 2008. Modellen 

beskriver ”Three Spaces of Innovation”, nemlig Inspiration, Ideation og Implementation. Denne 

model er en visuel repræsentation af IDEO’s designproces. Denne proces starter først med 

”Inspiration”, og ”Look at the world: Observe what people do, how they think, what they need and 

                                                
5 https://www.ideo.com/case-study/creating-the-first-usable-mouse 

https://www.ideo.com/case-study/creating-the-first-usable-mouse
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want.”6 IDEO’s designere starter ud med, at observere hvad menneskene bruger dette produkt til, 

hvad de synes om produktet, samt hvad de har brug for og hvad vil de have. De går altså i gang med 

at kigge på nuværende lignende produkter og studerer dem, samt etablerer de kontakt til brugere af 

dette produkt og får deres tanker og input. Kort sagt snakker de med ”The real experts” som 

medstifter David Kelley, siger i et nyhedsindslag om IDEO.7 Efter den indledende observering proces, 

mødes IDEO teamet og snakker åbent om hvilke insights de har, historier, samt mere generelt om 

produktet. Efter inspirationsfasen kommer ”Ideation”. Denne fase begynder med en brainstorm, hvor 

hele teamet deler idéer med hinanden. Det vigtige ved denne fase er, at ingen idéer bliver ’skudt ned’, 

altså alle idéer er noget værd. Efter en omhyggelig brainstorm går IDEO teamet i gang med at bygge 

prototyper som bliver gennemtestet, af både dem selv, men vigtigst af de rigtige eksperter nemlig 

brugerne. Disse prototyper bliver igennem flere omgange ombygget i flere iterationer, for sikre det 

bedste resultat. 

Da vi har hverken de samme ressourcer, eller kompetencer, som de ansatte hos IDEO, har vi ikke 

kunne bruge deres model 1:1, men den har givet os idéer, til hvordan vores designproces skulle se ud. 

Den vigtigste pointe vi fik ud af modellen, og hele IDEO’s udviklingsproces, er at en designproces 

ikke er lineær. Vi har gjort brug af denne designmetode ved først at kigge på hvilke lignende 

kampagner, altså første trin i modellen Inspiration. Vi startede ud med, at kigge på Rådet for Sikker 

Trafiks kampagner, henholdsvis ”Brug 2 sek. Mere”8, og ”Nederen Forældre”9, ”Sænk farten”10 og 

”Kør bil, når du kører bil”11.  

Rådet for Sikker Trafiks kampagner har alle et klart budskab til en specifik målgruppe, hvilket vi 

mente var en god idé. Derefter kiggede vi på hvilken type platform, der ville passe bedst til vores 

projekt. Vi begyndte med, at for eksempel, at kigge på browser extensions. Den første type browser 

extension vi kiggede, var en ”adblocker”, en extension til en browser som blokerer reklamer fra din 

browser. Dette inspirerede os til at kigge nærmere på en browser extension, som for eksempel kunne 

blokere nogle typer cookies fra at blive gemt. 

Derefter gik vi videre til Ideation fasen, hvor vi startede med en brainstorm over hvilke mulige 

designløsninger kunne oplyse internetbrugere. I denne fase kom vi blandt andet frem til at, et 

certifikat lignende e-mærke kunne være en mulig, en informationskampagne på et socialt medie, 

mobil app, og en webbaseret app. Efter en intern diskussion af hvilken type platforme der ville passe 

bedst til vores formål, endte vi med at vælge en web-app. Vi valgt en web-app, grundet en højere 

                                                
6 https://fusesocial.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Design-Thinking.pdf 
7 https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM, 3:14 - 3:18 
8 https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere 
9 https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/nederen-foraeldre 
10 https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten 
11 https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/koer-bil-naar-du-koerer-bil 

https://fusesocial.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Design-Thinking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/nederen-foraeldre
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/koer-bil-naar-du-koerer-bil
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tilgængelighed hos internetbrugere, samt et gruppemedlem til en vis grad havde erfaring med 

produktion af web-apps. Derefter gik vi videre til at producere en prototype af en web-app, hvor vi 

lavede flere iterationer af produktet, for at gøre den så brugervenlig, som muligt. 

I og med, at der ikke er planer om at offentliggøre denne web-app, har vi ikke kigget nærmere på 

implementeringsfasen, udover, at hvis web-appen skulle offentliggøres skulle et samarbejde med en 

ekstern partner først etableres. 

 

2.3 Design Research (design proces) 

Metoden herover er brugt indenfor mange design studier, da den illustrerer hvordan designprocessen 

bliver arbejdet. Her ser vi design ideen/visionen, hvilket kan beskrives som fase A. Design i brug kan 

beskrives som fase B, hvor imellem disse faser er der processer der gør at produktet bliver udviklet. 

Den ene proces hedder iterativ design, hvilket er når man har flere udviklingsfaser før man tager 

designet i brug. Den anden proces hedder evaluering. Her har en bruger eller flere prøvet produktet og 

kommer med feedback til hvordan man kan udvikle produktet.  

Denne design proces bliver aldrig færdig, da man går fra Fase A -> Fase B -> Fase A -> Fase B osv. 

Med processerne mellem faserne. Den stopper aldrig, fordi den udvikler sig hele tiden og der kommer 

nye ideer til forbedring af produktet, derved bliver man sat tilbage til starten af denne metode hver 

gang en ny design idé opstår.  

Vi har brugt denne metode, da vi har et produkt der skal være brugervenlig, derfor skal brugeren have 

mulighed for at give feedback, samt skal vi evaluere hvordan vi kan bearbejde denne feedback for 

brugeren og udvikle web-appen. Vi har været igennem denne proces 3 gange og ville gerne flere, men 

havde ikke mulighed for det med den tid der var tilbage. Men disse 3 gange, har vi opnået stor 
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udvikling i web-appen brugervenlighed og udseende.  

Vi har fået studerende/venner til at prøve vores udkast og forklare deres oplevelse af web-appen, samt 

diskuteret ideer til hvordan web-appen kunne forbedres fra brugerens synsvinkel. 

Så ved brug af denne metode kunne vi etablere fundamentet for web-appen, som kunne blive udviklet 

ud fra brugerens feedback og skabe et forbedret fundament hver gang vi kommer tilbage til Fase A. 

2.4 Storyboard 

Et storyboard er en metode der giver en visuel repræsentation af ens produkt. Hvor det kan 

både have som funktion at repræsentere et færdiglavet produkt, eller repræsentere bruger 

processen, som brugeren har ved anvendelse af produktet. Så det bruges som en 

dokumentation af ens daværende design idé.  

Det er et værktøj, som kan udnyttes når man stadig er i gang med at finde på design ideer til 

ens produkt, da det sætter alle ens tanker ned på et papir. Man kan angribe denne metode på 

mange forskellige måder, et godt begreb der beskriver metoden, er et “Billede-manuskript”, 

da man danner en tegneserie af ens færdiglavede produkt eller brugerproces. 

 

Vores storyboard var vores første iteration af bruger processens oplevelse af produktet. Så der 

var ikke meget empiri eller teori bag storyboardet. Men det var en stor hjælp, da vi fik skabt 

en tegneserie om vores ideer og visioner om produktet, samt skabt en diskussion om hvordan 

den næste værende iteration skulle bearbejdes. Dette gav også mulighed for en masse 

feedback fra lærer, som vi kunne bruge, så vi forstod hvordan vi skulle arbejde med 

programmeringsprocessen af produktet. Storyboardet handlede om brugerens proces, hvordan 

de fandt appen og udnyttede den til deres egen brug. Storyboardet ligger som bilag 1. Denne 

version er tidligere afleveret til BK1 eksamen, d. 18/10-2019. 

 

2.5 Colored Cognitive Mapping (CCM) 

CCM, bliver brugt til at skabe en struktur, analysere og få projektets problematik til at give 

mening, samt skabe mulige problemløsninger. Teknikken er visuelt fremstillet. Der er to 

former af en CCM metode. 

Problems as opportunities: 

Her fokuserer man i det ønskede, altså hvordan man løser produktets problem, samt udfaldet 

er løsningsprocessen.  
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Problems as difficulties:  

Her fokuserer man på det uønskede, så årsagen til problemets opstandelse.  

 

Vi har primært haft fokus i “Problems as difficulties”, da det har givet et overblik af hvordan 

vi kan opsætte ideer og visioner ind i programmeringen, samt hvordan de forskellige 

problemer og implikationer påvirker hinanden.  

Det gav os et overblik af hvordan vi skal gribe den næste arbejdsprocess an. Det startede også 

diskussioner mellem gruppemedlemmer og om hvordan problemet er opstået og ideer til 

forskellige løsningsforslag. Her fik vi også feedback fra lærer, der kunne anvendes. Kan 

findes under bilag 2. Denne version er tidligere afleveret til BK1 eksamen, d. 18/10-2019.  

2.6 Persondata  

persondata er personoplysninger på dansk. Der findes tre kategorier indenfor personoplysninger, 

Almindelig, fortrolig og følsom. Almindelig indeholder en persons navn, adresse, e-mail adresse, 

stilling og arbejdsområde. Fortrolig indeholder cpr-nummer, strafbare forhold, økonomi, og mere. 

Følsom indeholder Race, politiske forhold, helbredsmæssige og seksuelle forhold. Men kort sagt er 

det informationer virksomheder indsamler fra din internet historie. 

2.7 Iteration  

Iteration er når man repeterer ens produkts udviklingsprocess. Hvor man bliver ved med at udnytte 

den tidligere repetition og kommer tættere på at løse problemet. Denne process har været nødvendig 

for os at bruge i mange tilfælde. På baggrund af dette ville vi redegøre for begrebet.     

  

3.0 Web-app 

Herunder vil der blive skrevet om hvordan web-appen blev udviklet og programmeringen bag den, 

programmet brugt, koderne, funktioner, valgte emner. 

 

 

3.1 Iterationer af web-appen 

Herunder vil vi vise, hvordan produktet udviklingsproces har set ud. I vi har i løbet af 

udviklingsprocessen arbejdet med forskellige iterationer af produktet, hvor vi har finpudset produktet 
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baseret på brugerinteraktion. Vi har brugt en software som hedder Atom til vores open-source tekst og 

source kode som understøtter plug-ins skrevet i Node.js og Github. Medlemmer af vores 

projektgruppe har været med til workshop hvor vi lærte at bruge Visual Studio Code. Grunden til vi 

har brugt et andet program er fordi Visual Studio Code og måden hvorpå vi blev undervist var for 

avanceret.  

 

 

3.1.1 Første iteration - Skitse 

Vi startede med, at lave en skitse af hvordan grenene i hjemmesiden skulle hænge sammen. Her fik vi 

etableret vores vision af web-appens indre mekanismer brugeren skal kunne bruge. Grenene herunder 

på billedet illustrerer de forskellige retninger brugeren kan tage. Boxene er emnerne som brugeren kan 

klikke på og finde informationer under. Den første og nederste box på siden er aldersgruppe man 

klikker på, så kommer emnerne frem under aldersgruppen, hvor når et emne er klikket kommer der 

mere dybdegående emner under samme kategori man kan læse om, hvis man klikker ind på dem. 

Grunden til vi har inddraget denne iteration er fordi, den skabte et overblik over vores vision til web-

appen og gjorde det nemmere at forstå processen bag programmeringen.  

 

Skitsen blev ikke tegnet for nødvendigvis at skulle vise os hvorledes hjemmesiden skulle se ud. 

Fonten, layoutet, farverne osv. var noget vi lavede undervejs. Skitsen var lavet for at få forståelsen af 

programmeringen, altså hvilke ”kliks” skulle føre dig videre til hvilket emne eller side. 
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3.1.2 Anden Iteration - Første programmerings version 

Vi startede med at bruge Visual Studio Code til vores open-source tekst og source kode som 

understøtter plug-ins skrevet i Node.js og Github da medlemmer af vores projektgruppe har været 

med til workshop hvor vi lærte at bruge Visual Studio Code.  Fulgt skitsens gren-struktur endte vi 

med en første version af produktet, som ser således ud (startsiden): 

 

Efter at have klikket ind på en aldersgruppe, ville du få en kort forklaring om forskellige ting såsom 

brug af VPN, hvilke information Facebook ved om dig og allernederst ville der være valgmuligheder 

for at lære mere om de specifikke emner, ligesom tegnet på den første skitse. 
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3.1.3 Tredje iteration - Anden skitse 

Den første version af produktet, som endte med at være en progressive web-app, blev lavet med hjælp 

fra den ansvarlige lærer på workshoppen. Under produktionen af den første version af produktet, var 

der ingen andres meninger at forholde sig til og derfor blev produktet først udviklet fra kun 

programmørens egne meninger. Produktet blev også brugt i sammenhæng med Workshoppen og blev 

derfor udstillet i Glaspyramiden. Under udstillingen fik vi en masse feedback at høre på, et af hvilket 

oftest var; layoutets kedelige model og farver. Mere specifikke eksempler på dette var tekstens font, at 

hjemmesiden kun bestod af 3 farver, og at der ingen billeder eller logoer var på forsiden. Efter 

udstillingen, lavede vi planer om at ændre på de mest populære bemærkninger. Vi ændrede fontens 

farver og om der skulle billeder der illustrerer vores hentydning med den bestemte side , samt et navn 

på hjemmesiden som vi tænkte kunne være ”Datacy”, hvilket er en sjov blanding af ordet, privacy og 

data. Udover dette så gjorde vi os tanker om andre elementer, som strukturen af hjemmesiden og 

ekstra muligheder eller redskaber, som ”Om os” og ”Kontakt os”. Dette har til formål at brugeren har 

mulighed for at kontakte os, det ville skabe samarbejdsmuligheder med både brugere og 

virksomheder, denne mulighed er vigtig, så vi kan skabe et bedre produkt ud fra feedback. Sproget 

ændrede vi fra engelsk til dansk, grundlaget er at vores prototype er afgrænset til at være dansk, men 

vi har en vision om en web-app til hvert land, de vil have deres egen version af hjemmesiden 

”Datacy”. Taget i betragtning af, at vi lever i Danmark, ændrede vi derfor prototypen af web-appen til 

dansk. Efter disse overvejelser og inputs tegnede vi en skitse af hjemmesiden, som ser således ud: 
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3.1.3 Fjerde iteration - Anden programmerings version  

Vi har fået meget feedback omkring hvilke elementer der mangler, dette medførte eventuelle design 

ændringer og bedre illustrationer af emner og alder. Vi valgte at ændre programmeringssprog pga. 

”Visual Studio Code” og den undervisning der fulgte med til, var for avanceret. Derfor kunne vi ikke 

forstå hvordan vi skulle ændre de manglede elementer.  Da vi skulle starte helt fra bunden med en ny 

hjemmeside, var det også en god idé for os at finde et helt nyt program at programmere med. Med et 

nyt program (Atom), hvis sværhedsgrad var til at håndtere og hvis læring var egnet til nybegyndere, 

skabte vi en ny version af den progressive web-app. Atom gav os meget mere frihed i vores kreativitet 

under programmering af denne version og var i stand til at skabe et produkt, som var både tættere på 

vores ideer og også en bedre finpudset version af vores produkt end den forrige. Da vi også forstod 

hvad vi programmerede, var det lettere at skabe et produkt. Navigationen var hurtigere, færre fejl og 

flere funktioner var til vores rådighed. Den næste version af produktet endte med at se således ud 

(startsiden): 

 

Hjemmesiden virker sådan, at man på forsiden starter med et valg. Nemlig den 

aldersgruppe/generation du tilhører. Grunden til du vælger din aldersgruppe er fordi de forskellige 

emner på hjemmesiden formidles anderledes alt afhængig af din aldersgruppes generelle forståelse af 

persondata. Eksempelvis, så vil ældre (Baby Bommers) få en lettere og langsommere, forklaret 

formidling men måske også få det mindste ud af den potentielle viden om persondata. Hvorimod en 

yngre generation såsom ”Millennials” har en generel bredere forståelse om persondata og kan derfor 

forstå en dybere formidling, hvilket resulterer i en bedre og større udbytte af den potentielle 

bevidsthed og viden om persondata.  

Vi ændrede aldersgrupperne fra præcise tal, eksempelvis ”10-18”, til billeder af generationer, fordi 

den yngre generation har bredt set den samme forståelse for persondata, hvilket betyder en 18 og 19-

årig har den samme forståelse for persondata og skal derfor ikke være kategoriseret i to forskellige 
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grupper. Når man til ændring, bruger billeder i stedet for tal, vil brugeren selv tænke sig frem til hvem 

han eller hun tilhører af aldersgrupper, hvilket resulterer i en mere præcis fordeling mht. at få den 

korrekte formidling, rettet imod den korrekte bruger. Efter valget af din aldersgruppe, vil du blive 

mødt med alle de forskellige emner som er tilgængelige på hjemmesiden. Hvis vi eksempelvis klikker 

på ”Millennials” vil du støde på fire emner som er Overvågning, VPN, Sikkerhed og Cookies (i den 

rækkefølge) som så ser således ud: 

 

Disse fire emner er de emner som er tilgængelige for alle aldersgrupper. Emnerne Overvågning, 

Sikkerhed og Cookies i grenen ”Millennials” virker ikke (fører ikke videre til et andet link), da 

hjemmesiden har til formål, at vise vores vision om hvordan det hele skal fungere. Det valg har vi 

taget, da vi mente der ikke var nok tid til at færdiggøre hjemmesiden. Klikker vi videre på emnet 

”VPN” bliver man sendt videre til et link med en masse brugbar viden om VPN. Under dette emne 

skulle der have været eksempler på forskellige VPN-browsere, hvad VPN er, hvilken betydning det 

kan have for din persondata og andre nyttige informationer. Vores tanke har altid været, at 

formidlingen af disse informationer er anderledes fra generation til generation (som forklaret tidligere) 

og derfor er det i vores idé, at vise (eksemplarisk) hvordan og hvorledes vi vil formidle vores 

information forskelligt, alt afhængig af den generation du tilhører. 

 

 

 I daværende version af produktet så det således ud: 
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Hvis vi går tilbage til forsiden, vælger ”Baby Boomer” vil du blive mødt af de samme emner som 

under Millennials, men under Baby Boomer vil det være emnet ”Cookies” som virker og faktisk fører 

videre. Under daværende version (version to) var der heller ingen eksemplarisk visning for hvordan 

formidlingen for valgte generation ville se ud. Denne version (version to) var baseret på meninger og 

feedback af rigtige brugere dog var den komplette, eksemplariske version af produktet ikke blevet 

programmeret endnu. Dette er tydeligt fra billedet ovenfor; i stedet for en visuel forklaring på 

hvorledes formidlingen skal se ud, står der kun ”information, information, information”.  

3.1.4 Femte iteration - Programmerings version 3 

Vi gik i gang igen, denne gang med version tre. De første ændringer på version tre var selvfølgelig at 

få et visuelt forklaret eksempel på hvorledes formidlingen skal se ud. Imens programmøren 

programmerede disse visuelle eksempler ind i web-appen, var der andre i gruppen som fik endnu 

mere feedback fra den forrige version af produktet. Den nye feedback var mere enig i udseende og 

funktioner, dog fandt vi ud af, at navigeringen var tung og ikke intuitivt. Mere specifikt var det 

”lettere irriterende”, at skulle klikke på tilbage-knappen indtil man var tilbage på forsiden. Dette 

fiksede vi ved at gøre ”logoet” Datacy til et klikbart link der sender dig tilbage til forsiden. Udover 

dette satte vi en ”hjem” funktion oppe i banneret som også fører dig tilbage til startsiden, til brugere 

som nødvendigvis ikke er klare over denne funktion, er en typisk funktion hos web-apps. Spørgsmål 

der blev stillet fra brugere både i og uden for projektgruppen, under forklaringen af ideen bag web-

appen og dens formål, var; hvad ord der hang sammen med præsentationen af web-appen betød. 

Begreber og ord som eksempelvis ”VPN” er nemlig ikke et så bekendt ord for alle og enhver. 

Løsningsforslaget som vi valgte til dette, var at programmere endnu en funktion oppe i banneret. 

Nemlig funktionen ”Begreber”. Funktionen ”Begreber” har til formål at give brugeren en forståelse 

for ord som kan være eller er fremmede og for at få brugeren til at få et større udbytte af den 

information der bliver tilbudt på hjemmesiden. 

Efter disse overvejelser ændrede vi hjemmesiden endnu en gang og endte med den sidste/nyeste 

version af web-appen hvilket ser således ud (startsiden): 

 

Hvis man klikker videre ind i Millennials ser det således ud:  
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Og hvis man klikker videre ind i VPN, ser det nu således ud: 

 

For at komme tilbage til forsiden, kan man blot klikke på “hjem” funktionen i banneret eller på 

“logoet” Datacy. Hvis man så fra forsiden klikker på “Baby Boomers” og derefter ind på emnet 

“Cookies” ser det således ud: 
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Vores web-app “Datacy” viser nu eksemplarisk, forskellen på formidlingen i aldersgrupperne; Baby 

Boomers og Millennials. Udover dette så er banner funktionerne Begreber, Kontakt, Om Os og Hjem 

alle funktionsdygtige, dog tomme. Undtagen funktionen Hjem og Kontakt. Hvis man klikker videre 

ind på banner funktionen Kontakt, kommer du nemlig til denne side:  
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3.1.5 Sjette iteration - Ideen bag fjerde programmerings version 

Vi har haft en fremtidig sjette iteration i tankerne, som vi desværre ikke havde tid til at udvikle, og 

implementere. Denne iteration ville inkludere 3 “sværhedsgrader” af formidlingen, inden for hver af 

de 4 aldersgrupper. Dette mener vi kunne være en god måde at kunne formidle bedst til som mange 

som muligt. Dette mener vi, da der altid vil være nogle personer, som enten ved mere eller mindre, 

end gennemsnittet, og derfor ville have svært ved at kunne relatere til den formidling, som der er i 

web-appen. Vi har dog også en hypotese, at hvis sværhedsgraderne blev implementeret, vil nogle 

læsere blive interesseret i emnet, og kan derfor få en mere uddybende, men mere avanceret formidling 

af det specifikke emne. Derudover, i den sjette iteration, vil der blive implementeret en ekstra 

mulighed, nemlig “Begreber”. Under denne mulighed vil der være en samlet liste over mulige 

begreber, i alle deres iterationer, altså som en persondata ordbog, med 12 forskellige formidlingerne 

af forskellige begreber. Denne mulighed, vil også gøre det muligt for en bruger at finde et specifikt 

ord, som de mangler en forklaring på, i stedet for at “gå den lange vej” gennem aldersgrupperne.  

 

3.2 Funktioner 

Her forklarer de forskellige funktioner web-appen har, funktionerne er designet til de skal skabe mere 

brugervenlighed på web-appen. Herunder er der skrevet om funktionerne og hvorfor vi har inddraget 

dem i web-appen. 

 

3.2.1 Begreber 

I og med, at oplysning af den almene internetbruger er det primær fokus, har vi fundet frem 

til nogle forskellige elementer, som vi finder vigtige i forhold til at oplyse brugeren. Disse 

elementer er blandt andet. forslag til forskellige platforme og ydelser som for eksempel Tor-

browser og brugen af VPN’s. Dette har vi valgt at gøre, da disse alternative platforme giver 

brugeren mulighed for mere anonymitet på internettet. Derudover vil flyvende begreber som 

blandt andet ”big data” og ”cookies” bliver defineret på forskellige måder, alt efter hvilken 

aldersgruppe, samt sværhedsgrad, brugeren af web-appen har valgt. Ydermere vil der i appen 

være en reference til en anden type socialt medie, som hedder WT.social. 

Eksempel på definition af begreber til web-appen:  

VPN:  
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Virtual Private Network, bedre kendt som VPN er en teknik hvor der bliver skabt en sikker 

forbindelse mellem to punkter gennem et “datanet”, som for eksempel det normale offentlige 

internet. VPN bruges dog ofte som et krypteringsværktøj, hvilket betyder at en VPN-

forbindelse giver brugeren muligheden for at være anonym på internettet. Normalt når en 

internetbruger surfer på internettet bliver brugerens enheds ip-adresse gemt på forskellige 

databaser, blandt andet hos brugerens internetudbyder, hvilket betyder at det kan spores 

tilbage til brugeren. Ved brug af en VPN-forbindelse er det muligt for en bruger at maskere 

sin ip-adresse som gør det muligt for brugeren at forblive anonym på internettet. Dette sker 

ved at en VPN udbyder har en masse servere rundt om i verden, hvor VPN-brugeres 

internettrafik går igennem, internettrafikken bliver oftest krypteret, og derefter omdirigeret 

gennem en af VPN-udbyderens servere, hvilket betyder at det er serverens ip-adresse som 

bliver gemt, og ikke brugerens.12 13 

  

Tor-browser: 

The Onion Router, mest kendt som Tor-browser, er en gratis og open source browser. Tor-

browser gør brug af “Onion routning” hvilket betyder at alt internettrafikken bliver krypteret i 

flere lag, ligesom et løg. Tor gør brug anonymt netværk, som gør det muligt for en bruger at 

surfe på internettet anonymt. Tor-browser fungerer nogenlunde ligesom et VPN, hvor 

brugerens data bliver krypteret og sendt gennem en anden server, hvormed brugerens ip-

adresse bliver skjult. Målet med Tor-browser har fra starten været at give internetbrugeren 

mulighed for at forblive så anonym som muligt.14  

Cookies: 

“Cookies” er et stykke data, som for eksempel. et stykke tekst, eller binær kode, som bliver 

lagret på brugerens computer, når brugeren har besøgt en hjemmeside. Den data som cookies 

indeholder, kan for eksempel være indstillinger, præferencer, personlige oplysninger mmm. 

Cookies bruges, som tidligere nævnt, til blandt andet. at gemme brugeres præferencer på en 

hjemmeside, hvilke produkter som er lagt i indkøbskurven, om brugeren er logget ind, samt 

                                                
12 (https://www.it-borger.dk/sikkerhed/sikkerhedsprogrammer/hvad-er-vpn-og-hvorfor-goer-

det-dig-ekstra-sikkerpaa-nettet 
13 https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/hvad-er-vpn 
14 https://www.torproject.org/about/history/ 
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hvilke produkter man har kigget på. Cookies bruges blandt andet af virksomheder til at 

indrette deres hjemmeside efter den individuelle brugeres præferencer, virksomheder kan 

derudover vælge at sælge de data, som de indsamler via cookies til tredjeparts virksomheder, 

som bruger de data til at vise reklamer til internetbrugere.15 16  

Big-data: 

 Big-data begrebet dækker blandt andet over hvordan data bliver indsamlet, opbevaret, 

analyseret og fortolket, på en ekstremt stor skala. Big-data bliver tit karakteriseret som at 

være high volume, high variety, high variability og high veracity. Big-data er altså alt den 

data som der bliver indsamlet fra brugeren når der bliver surfet på nettet. De typer data der 

bliver indsamlet, kan være alt fra tekst, billeder, video, cookies osv. Disse data bliver derefter 

analyseret og fortolket af virksomheder, som derefter kan bruge de indsamlede data til for 

eksempel at forbedre deres tjeneste, eller til at vise en specifik reklame. Big-datas algoritmer 

kan for eksempel også bruges til at forudsige menneskelige handlinger, som for eksempel 

hvilken type reklame, brugeren ville klikke på, eller mere ekstremt hvilken politisk holdning 

brugeren har. Big-data er altså et vidt begreb, som dækker over ekstremt store mængder data, 

som kan behandles og bruges på et utal af måder.1718 19 

WT.Social: 

WT.Social, eller WikiTribune Social, er et nyt socialt medie skabt af Jimmy Wales, bedre 

kendt for at være med skaberen af Wikipedia. WT.Social er et socialt medie som ikke er 

drevet af reklamer eller en betalingsmur, men er donations drevet. WT.Social hverken 

gemmer eller videresælger personlige data, og er altså ”ad-free”. Ifølge WT.Social er sociale 

medier fyldt med ’Fake News” og algoritmer designet til at påvirke brugeren, dette vil 

WT.Social dog ikke stå indenfor. 20 21 22 

                                                
15 https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/digitale-tjenester/hvad-er-cookies 
16 https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie 
17 https://ida.dk/viden-og-netvaerk/temaer/big-data/big-data-buzzword-eller-big-deal 
18 https://kommunikationogsprog.dk/blogs/6090989/big-data-hvad-er-det-og-hvad-kan-du-

bruge-det-til 
19 https://da.wikipedia.org/wiki/Big_data 
20https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/e52r7u/iama_jimmy_wales_founder_of_wikipe

dia_now_trying/ 
21 https://www.bbc.com/news/technology-50460243, https://wt.social/ 
22 https://wt.social/ 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/e52r7u/iama_jimmy_wales_founder_of_wikipedia_now_trying/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/e52r7u/iama_jimmy_wales_founder_of_wikipedia_now_trying/
https://www.bbc.com/news/technology-50460243
https://wt.social/
https://wt.social/
https://wt.social/
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3.2.2 Alder 

Der skal være en funktion der fungerer som en aldersopdeling fra starten af web-appen, grundlaget er 

at der er en difference mellem forståelse af persondata. Vi giver dem mulighed for at få den rigtige 

brugerprocess, så snart de bruger vores web-app. funktionen er meget simpel men er nødvendig for, at 

skabe den bedste brugeroplevelse.  

 

Der er egentlig ikke noget fakta bag, forsiden bliver kaldt for forsiden. Der er nemlig ikke en online 

server der kører vores web-app, hvilket vi har gode grunde til ikke at ændre på. Det koster penge og 

programmet behøves kun at kunne blive vist på en lokal computer. Altså, filerne til vores hjemmeside 

er blot HTML filer som man kan klikke sig ind på. 

 

HTML filen “index” er dog vores tilsigtet startside.  

 

Hvis vi tager et nærmere kig på vores programmeringssoftware, Atom vil det se således ud 

(index/startsiden): 
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Alle sider i web-appen er opbygget af denne kode: 

 

Det er selve skelettet for alle siderne. Koden her er fonten, banneret, størrelserne og logoet (Datacy) i 

vores web-app samt skaber det en forbindelse mellem alle siderne og css filen.  

 

Web-appens css fil ser sådan ud: 
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Css filen filen hvori vi definerer/specificerer hvad forskellige id’er eller klasser kan og gør. Et 

eksempel på dette kan være mellemrummet mellem bogstaverne. Dette har vi defineret under “letter-

spacing” som kan ses på billedet. Uden denne css fil, kunne vi ikke ændre hjemmesidens design og 

egenskaber til det vi ønskede og ville derfor være nødt til at bruge Atoms standard design og 

egenskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inde på forsiden (index.html) skulle vi bruge en simpel funktion, hvilket var valgmulighederne for de 

forskellige aldre/generationer. Programmeringen bag dette ser således ud: 
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Programmeringen virker således, at der er blevet lagt billeder op på forsiden, som ligger i rækkefølge 

på den måde som den gør på grund af de ændringer vi har skrevet i vores css fil. Billeder ligger under 

mappen “images” og er de billeder som kan ses på forsiden. Disse billeder har vi gjort klikbare og 

linket til “babyBoomers.html” og “millenials.html”. De resterende billeder er klikbare dog ikke linket 

til en side, da vi har haft til formål at bruge Baby Boomers og Millennials som en eksemplarisk 

visning af ideen bag web-appen.   
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3.2.3 Emne 

Funktionen emne handler om hvilke emner man har mulighed for at finde informationer om. Denne 

funktion gør så brugeren hurtigt kan finde frem til de informationer som der findes relevant for dem. 

Funktionen er meget simpel men nødvendig, for brugerne kan have forskellige intentioner om 

persondata, så at give dem mulighed for at finde det emne de gerne vil læse om, giver en bedre 

brugeroplevelse.  

 

Programmeringen under emnerne kan godt ligne den programmering under forsiden, da begge har 

fælles funktioner at tilbyde brugeren. Nemlig et klikbart link (i form af billeder) og selvfølgelig også 

skelettet. Programmeringen bag emnerne i Millennials ser således ud: 
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Det kan ses at det kun er “VPN.html” som faktisk virker da vores valgte fungerende emne var VPN.  

Billedet brugt til det klikbare link ligger under mappen “images” som alle de andre billeder som er 

blevet brugt til at lave web-appen.  

Hvis man i stedet klikker ind på “Baby Boomers” så er programmeringen bag Baby Boomers siden 

sådan: 

 

Her kan det ses, at det kun er “cookies” emnet som faktisk er funktionsdygtig og fører videre til en 

anden side, de andre klikbare links er blot linket til # hvilket betyder til ingenting.  

 

3.3 Afgrænsning af web-app 

Vi har ikke haft tid/evnen til at producere en fuldt udviklet web-app, hvilket er grundlaget til vi kun 

har bestemte mekanismer der kan bruges. Visioner har ikke været mulig af at færdiggøre, samt hvis de 

skulle færdiggøres, så skal der være eksperter på emnet. Derfor har vi til bedste evne produceret, hvad 

vi mener er det bedste produkt inden for vores rækkevidde angående tid og evne.  
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4.0 Teori 

 

Herunder tager vi fat i valgte teorier og beskriver hvordan de kan anvendes. Her er 

rækkefølgen sat i brugerens perspektiv, så skriver vi de teorier brugeren møder fra først til 

sidst.  

4.1 Overvågningskapitalisme  

Her skriver vi om problematikken bag salg af persondata, om hvordan det påvirker os, samt 

konsekvenserne det kan indebære. Virksomheder som udnytter brugernes online fodspor til at 

markedsføre produkter. Desuden kan virksomhederne også bruge informationen til at påvirke 

os. Teknologien udvikler sig med høj fart, det giver virksomheder bedre muligheder for at 

lave smarte og markedsføre produkter. Men når kommercielle virksomheder har adgang til 

mere personlige informationer, hvilket de kan sælge til folk, der ønsker at fremprovokere en 

bestemt reaktion hos folk. I den amerikanske valgkamp var der en stor skandale, hvor at et 

politisk konsulentfirma, blev hyret af en amerikansk milliardær, til at hjælpe til med 

valgkampen. Vi ser problematikken i at private virksomhed tjener styrtende på at påvirke 

noget så essentielt som vores demokrati. De store teknologivirksomheder udvikler hele tiden 

produkter til, at forbedre deres muligheder for bruge persondata. F.eks. Google Home og Siri, 

som har aflyttet folk uden deres tilladelse og brugt det til markedsføring23. Facebook har i 

lang tid været berygtet, for at udføre ’eksperimenter’ på deres platform. De lavede en engang 

en test under en amerikansk valgkamp, hvor de indførte en ”jeg har stemt”-knap på de 

forskellige profiler, og ifølge dem har de fået 340.000 personer til at stemme. Så kan man 

spørge sig selv om hvad det ville ske, hvis de 340.000 stemmer, som Facebook angiveligt 

fremprovokerede, afgjorde valget eller hvis de var ”bias” i forhold til et  bestemt parti. Det 

var bl.a. det vi så med Cambridge Analytica-skandalen, hvor den private virksomhed fik 

persondata fra 80 mio. amerikanske vælgere op mod præsidentvalget. Det førte til en del 

reguleringer i bl.a. EU og Facebook-stifteren Mark Zuckerberg skulle vidne i den 

amerikanske kongres. Men på trods af den store skandale, har Facebook ikke ændret deres 

forretningsmodel, og siden Facebook er blevet sådan en integreret del af folks liv har 

                                                
23 In The Age of AI 
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skandalen kun haft lille indflydelse på Facebook. Det store problem på længere sigt, er at 

virksomheder kan manipulerer folk til at ændre adfærd, for at tilpasse det til virksomhedens 

skjulte dagsorden. Det er nærmest som en dystopi, som beskrevet i George Orwells roman 

1984, hvor det enkelte individ ikke længere har fri vilje. Og med fysiske apparater, som fx 

Alexa, kan overvågningen ske uden for internettets grænser. Selv hvis man ønsker at undgå at 

ens persondata bliver misbrugt, er det sjældent at finde en hjemmeside der ikke benytter sig 

af cookies. Etisk råd har for nyligt advaret den danske befolkning, om at være påpasselige 

med visse motionsapplikationer. Disse apps kan hjælpe en med at holde styr på hvor meget 

motion man har dyrket og ens kostvaner. Mange af de apps er gratis, men tjener penge på 

reklamer. Og siden brugerdata har stor værdi, kan producenten videresælge den data til 

virksomheder, der muligvis kunne være interesseret i det. Dette kunne f.eks. være 

sportsbutikker eller medicinalvirksomheder. Når private virksomheder har følsomme 

oplysning om folks helbred, kan de bruge det til at manipulere dem.24 Med den nye teknologi 

er det ikke længere kun et spørgsmål om hvad du søger på, men også hvad du foretager dig 

uden for internettet. Den amerikanske forfatter Shoshana Zuboff beskriver, i sin bog The Age 

of Surveillence Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, 

hvordan mennesket gradvist mister kontrollen med teknologi i takt med at teknologien flytter 

ind hos befolkningen. Hjemmet beregnes som et fristed fra offentligheden, og at miste det 

fristed er kan for ubærligt: ”Home is where we know and where we are known, where we love 

and are beloved. Home is mastery, voice, relationship, and sanctuary: part freedom, part 

flourishing… part refuge, part prospect. The sense of home slipping away provokes an 

unbearable yearning. (Zuboff, 2019)”25. I takt med at de virksomhederne udvikler teknologi, 

der har til hensigt at livet lettere for folk, har de også en mulighed for at overvåge aspekter af 

folks liv som hidtil har været umulig. Disse produkter har i større grad fået en indbygget 

adgang til internettet. Selv produkter der tidligere ikke havde behov for det. En 

virksomheden, der er ejet af google, har lavet en termostat der samler data om dets brug. 

Termostaten har sensorer og en indbygget computer, der har til formål at ”lære” 

adfærdsmønstrene hos husets beboere. Da termostaten også kan forbindes til internettet via 

Wi-Fi, kan den videresende persondata til Googles server.26 Dette sker jo med beboernes 

samtykke, hvilket de umiddelbart ikke er klar over. Dette er det såkaldte ”terms-of-service 

                                                
24 http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsdata/undervisning-til-
gymnasieskolen/wearables/introduktion 
25 Zuboff, Shoshana, 2019,The Age of Surveillence Capitalism, (Chapter One: The Oldest 
Questions) 
26 Zuboff 2019 

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsdata/undervisning-til-gymnasieskolen/wearables/introduktion
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsdata/undervisning-til-gymnasieskolen/wearables/introduktion
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agreement”. Denne data kan de videresælge til parter, som kunne bruge dette til at 

markedsføre produkter. Man kan hellere ikke afvise samtykke grundet systemkompilationer: 

 ” Should the customer refuse to agree to Nest’s stipulations, the terms of service indicate 

that the functionality and security of the thermostat will be deeply compromised, no longer 

supported by the necessary updates meant to ensure its reliability and safety. The 

consequences can range from frozen pipes to failed smoke alarms to an easily hacked 

internal home system”(…) (Zuboff, 2019) 

Dette er de indbygget konsekvenser, der skal fremme producentens interesser, ved at ”tvinge” 

brugeren til at hente den seneste opdatering eller købe en nyere model. De opdateringer vil 

højst sandsynligt indeholde bedre overvågningsmetoder, som igen kan forbedre deres 

overskud. Dette kaldes ”overvågningskapitalisme”. Overvågningskapitalisme er at 

dokumentere menneskers adfærd, og derefter bruge det til at fremme ens forretning. Nogle at 

de dataindsamlinger er tiltænkt produktforbedring, mens andre er tiltænkt som ”behavioral 

surplus”. Dette er en avanceret fremstillingsproces, hvor man bruger den indsamlede data, til 

at forudsige hvad brugerens handlinger på kort -eller lang sigt.[5] Dette kan de bruge eller 

videresælge, da der er et stort marked for brugeradfærd virksomheder der ønsker at optimere 

deres reklamering. På denne måde spilder de ikke ressourcer på ineffektiv reklamering. Deres 

argument er at det er i brugerens interesse, at få tilbudt produkter som de kunne være 

interesseret i at købe. Selv hvis det er tilfældet kan man ikke vide sig sikker, når det kommer 

til misbrug og manipulering. Siden der er et stort marked for persondata, er der også en vis 

konkurrence blandt virksomheder. De udvikler hele tiden nye og forbedrede teknikker til 

overvågning. Men den mest effektive metode til dataindsamling, er at påvirke brugerens 

adfærd til profitabelt udfald. Dette kaldes ”instrumentarianism”. Hvilket handler om at det 

ikke længere nok, at kontrollere information om individet, men i stedet kontrollere selve 

individet: 

”Instrumentarian power knows and shapes human behavior toward others’ ends. Instead of 

armaments and armies, it works its will through the automated medium of an increasingly 

ubiquitous computational architecture of “smart” networked devices, things, and 

spaces.”(…)27 

                                                
27 Zuboff 2019 
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Dette var tilfældet i Cambridge Analytica-skandalen, som var en øjenåbner for mange 

mennesker. Man kendte ikke omfanget af Facebooks overvågning. Et socialt medie som 

næsten alle bruger, kan påvirke os efter virksomheders behag. Demokrati den vestlige 

civilisations rygrad, men kan nu afgøres af den højstbydende. Hvilket rejser spørgsmålet er vi 

i virkeligheden frie?  

 

4.2 Adfærdsdesign 

Adfærdsdesign er når man udnytter et design til at skabe en adfærdsændring. Hvor i vores tilfælde har 

vi udnyttet adfærdsdesign til at programmere en web-app der har teorier indenfor begrebet 

adfærdsdesign. Adfærdsdesign har været revolutionerende indenfor så mange arbejdsmiljøer og 

interfaces. Derved er dette begreb en af de vigtigste faser ved dannelse af et nyt design. Vi har derfor 

valgt at redegøre for Adfærdsdesign. 

 

4.2.1 Nudging 

Nudging bliver brugt til at modvirke og overvinde fordrejninger, så internetbrugeren har noget 

assistance til, at tage en individuel beslutning. Her vil vi kunne udnytte nudging til, at give et let skub 

til folk i den vores retning, i forhold til sikkerhed/privathed online. Her vil vi lave et udkast af en 

skræmmekampagne der virker som en form for “nudging”, da det skal skubbe dem i appens retning. 

Dette vil vi bruge, da vi skal skabe en form for trafik til vores web-app, samt få dem interesseret i 

hvordan en verden med persondata fungere.28 

 

4.2.2 De ti bud 

Jakob Nielsen’s ti bud handler om hvilke designprocesser man kan gennemgå for at skabe det mest 

brugervenlige design. Her inkluderer vi nogle af de ti bud, så brugeren kan have en behagelig 

gennemgang i vores web-app. Herunder bruger vi disse 6 ud af de ti bud i vores web-app. 

                                                
28 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.259.7646&rep=rep1&type=pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.259.7646&rep=rep1&type=pdf
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Balance mellem system og den virkelige verden 

Her er der snak om man skal balancere det teknologiske med hverdagen, så alle har mulighed for at forstå 

hvordan man bruger web-appen, samt informationen der bliver udgivet.29 

Let genkendeligt interface 

Dette handler om hvordan brugeren ikke skal bruge energi på at huske hvordan de forskellige interfaces 

fungerer, så at man holder både bruger processen simpel og genkendeligt, dette betyder at brugeren vil have en 

lettere gennemgang af web-appen.30 

Minimalistisk design 

Det handler om at brugeren møder et meget simpelt og forståeligt design, brugeren møder ikke nogen 

unødvendige informationer eller interfaces man kan bruge. Alt er enkelt at browse rundt i og har deres egen 

funktion til at hjælpe brugeren.31 

 

Hjælp og dokumentation 

Betyder at brugeren ikke behøver at få nogen hjælp til at browse rundt i designet, at designet er let forståeligt og 

ikke kan skabe nogle problematik for brugeren søge process. Eller at man har valgt at give brugeren noget hjælp 

ved for eksempel. at indikere at brugeren med denne her mængde viden om emner kan gå denne retning, men de 

skal ikke. Men at man har hjulpet dem imod deres information niveau.32 

Fleksibilitet 

Dette bud handler om hvordan brugerne har mange muligheder i deres søgeprocess. for eksempel. at man har 

bearbejde en web-app til mange målgrupper eller niveauer inden for web-appens emne. 33 

Brugerens frihed 

Brugeren skal selv mulighed for at vælge hvor han/hun har lyst til at finde informationer om. Man skal ikke 

korrigere dem ikke i den “Rigtige” retning. De vælger selv hvilken retning i web-appen brugeren finder 

rigtig/interessant.34 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 https://www.nngroup.com/articles/match-system-real-world/ 
30 https://www.nngroup.com/articles/recognition-and-recall/ 
31 https://www.nngroup.com/videos/aesthetic-and-minimalist-design/ 
32 https://www.nngroup.com/videos/help-and-documentation/ 
33 https://www.nngroup.com/videos/flexibility-efficiency-use/ 
34 https://www.nngroup.com/videos/usability-heuristic-user-control-freedom/ 

https://www.nngroup.com/articles/match-system-real-world/
https://www.nngroup.com/articles/recognition-and-recall/
https://www.nngroup.com/videos/aesthetic-and-minimalist-design/
https://www.nngroup.com/videos/help-and-documentation/
https://www.nngroup.com/videos/flexibility-efficiency-use/
https://www.nngroup.com/videos/usability-heuristic-user-control-freedom/
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4.2.3 System 1 og System 2 

System 1 og system 2 er bedre kendt som det rationelle og følelsesmæssige. Hvor det følelsesmæssige 

er system, altså her hvor de automatiske adfærd i mennesket sker. System 2 er så det rationelle, at alle 

handlinger har været en bevidst handling. En kendt illustration som beskriver disse menneskelige 

handlinger, er rytteren og elefanten. Rytteren er den bevidste form “Rationelle” og elefanten er det 

ubevidste “Følelsesmæssige”35. Denne illustration viser tydeligt hvordan elefanten har en stor magt 

om hvilke beslutninger rytteren foretager sig. Men elefanten kan ikke fungere uden rytteren, da 

rytteren er operatøren. Grundlaget for vi forklarer denne illustration er, fordi den skærer den 

avancerede viden omkring adfærdsdesign ned i få detaljer og man forstår konteksten bag den. Hvilket 

er et perfekt eksempel på hvordan adfærdsdesign kan bruges. Men en kort og lang definition af begge 

systemer med begreber er. 

System 1: Hurtigt, automatisk, ukontrolleret, ubevidst og intuitivt. 

 

System 2: langsomt, reflekteret, kontrolleret, bevidst. 

 

En problematik mange kommer ind på når de bruger dette system er balancen mellem mængden af 

viljen og hvor stor en adfærdsændring brugeren skal tage. For en person kan sagtne have lyst til at 

tage ud at sejle en båd, men adfærdsændringen er for stor til personen vil foretage denne ændring. Så 

hvis man har en stor adfærdsændringen, så skal man holde mængden af brugerens energiforbrug på 

processen nede, fordi brugeren kan sagtens give op halvvejs fordi han har givet op.  

 

4.3 Dialogdesign 

Dialogdesign omhandler hvordan man kan skrive om et indviklet emne og omformulere det til et 

sprog hvor alle brugere kan forstå og perspektivere det til ens hverdag, så de finder relevans i emnet. 

Så hvordan man kan formidle et bestemt emne til alle brugeres interesse.36 

Her skal vi skabe et sprog for den ældre generation og unge, så det bliver forståeligt at læse vores 

tildelte information. Dette er forskelligt for målgruppe til målgruppe, derfor skal vi danne to 

beskrivelser af information til hver målgruppe. 

                                                
35 Bilag 5 
36 http://www.dialogdesign.dk/ - Rolf Molich 

http://www.dialogdesign.dk/
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nyttigt: Det skal have relevans for brugeren, derved skal vi perspektivere det til den ældre generations 

hverdag. 

 

Let at lære: Her handler det om at holde sproget forenklet, samt gøre det muligt for brugeren at finde 

en definition af indviklet begreber. 

 

effektivt at bruge: Det skal være hurtigt for brugeren at læse, der skal ikke være unødvendige 

informationer brugeren ikke kan bruge. 

 

Rart at bruge: Her handler det om den røde tråd i informationen, det skal være let at finde rundt i 

informationen. 

 

4.4 Opsummering 

Vi valgte at inkludere de ovenstående teorier, hvor Shoshana Zuboff’s teori om 

overvågningskapitalisme er relevant at inddrage for, at kunne beskrive problematikken i persondata 

og dens fremtidige konsekvenser. Efter har vi brugt design teorier, som “nudging”, “De ti bud” af 

Jakob Nielsen, “System 1 & system 2” og “Dialogdesign” af Rolf Molich. Disse teorier beskriver 

hvordan man kan designe en web-app ud fra teoretikernes erfaringer. Her bliver teorierne beskrevet 

og hvordan de bliver anvendt. 

 

 

 5.0 Analyse 

I analysen tager vi udgangspunkt i hvordan vi har brugt de forskellige teorier og metoder, 

hvor rækkefølgen af analysen er ligesom processen for brugeren. Processen starter med vores 

skræmmekampagne, da det er den første del af vores projekt brugeren møder, derefter 

udviklingen af produktet. Så beskriver vi teorien bag programmeringen og formidlingen af 

teksten. Hvor brugeren til sidst møder vores potentielle samarbejdspartnere.  
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5.1 Skræmmekampagne 

Den primære funktion af skræmmekampagnen, er at informere om, at internet brugerens persondata 

bliver taget, og informere/guide dem i en mere datasikkerheds retning. Her vil vi bruge en metode, der 

kaldes “nudging”. Her er vores form for “nudging” en skræmmekampagne, da vi prøver at få brugeren 

interesseret ved, at designe noget omkring persondata, som vil få den bestemte målgruppe 

interesseret/skræmt til at undersøge vores web-app. Pointen med skræmmekampagnen er, at få vores 

målgrupper til at tænke over hvor meget de egentlig kender til persondata, samt linke vores app/guide 

og give dem mere information omkring persondata.  

Vi har fokus på 2 målgrupper som skal have hver deres skræmmekampagne, da deres interesser er 

anderledes, de målgrupper er: Millennials og Baby boomers. Vi har valgt disse målgrupper fordi der 

er stor difference mellem de to, dermed kan vi illustrere ved designet af appen, hvordan vi har brugt 

de forskellige metoder og teorier i forhold til målgruppen til at skabe den bedst mulige app. Dette 

gælder både simplificeringen af informationer, samt niveau af brugervenligheden af appen, hvordan 

designet skal se ud i forhold til målgruppen. Dette vil kræve en masse forskellige iterationer fra de 2 

forskellige målgrupper.  

 

Skræmmekampagnen skal være i form af billeder, da det lettest fanger brugeren og simplificerer 

hentydningen, hvilket gør det lettere at skabe motivation hos brugeren. Billedet skal have en rødlig 

farve, da rød er farve der illustrere dominerende, føllesesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner37, 

hvilket vi prøver at skabe, vi vil vise i dominerende form, at brugerens persondata kan købes af 

tredjeparts virksomheder og i deres nuværende situation er der intet de kan gøre ved det. Så har vi 

brugt en af målgruppens tabu søgninger, som de ikke vil have omverden skal vide. Her er eksempler 

som sex-fantasier/porno, gemte logins (bank login osv.), bestemt socialt miljø osv. 

Skræmmekampagnen skal have et skarpt men simpelt indtryk hos brugeren, fordi så er der større 

motivation hos brugeren til at tage en adfærdsændring.38  

 

Målgruppe “Millennials” 

næsten alle af denne aldersgruppe befinder sig på internettet. Den mest brugte hjemmeside hos denne 

målgruppe er “Facebook”, dermed vil det være oplagt at vores skræmmekampagne skal befinde sig på 

facebook. I dag befinder 99% af Millennials på internettet39. Samt er facebook det største sociale 

medie i verden. Vores nuværende tanke omkring emnet i skræmmekampagnen ville være sex-

fantasier, fordi det altid har været tabu, men er en mulighed for internetbrugeren at udforske på 

                                                
37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5337749/ 
38 Morten Münster “Jytte fra marketing er desværre gået for idag” (2017) 
39 Bilag 3-4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5337749/
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internet. Det er blevet naturligt at udforske disse fantasier på nettet, men denne information er tabu i 

hånden på andre. Så dette kan vi bruge til at skabe interesse/skræmme brugeren. Det kunne for 

eksempel Være et halvnøgent billede af en kvinde og mand med teksten “VI VED HVAD DU SER”. 

Herefter er der en chance for, at brugeren klikker på billedet, hvilket vil henvise ham til en ny side, 

som har et link til vores app, med en tekst som “Vi gør ikke men andre gør.. For mere information 

omkring sikkerhed online klik her” -> henvisning til appen.  

 

Målgruppe “Baby boomers” 

Baby boomers er en voksende grad inden for internetbrug. Men har ikke stor erfaring, dette gør at 

simplificeringen af skræmmekampagnen hos denne bruger er mere nødvendig for, at gøre denne 

vejledning brugervenlig til denne målgruppe. 92% af baby boomers befinder sig på internettet40. Da 

denne målgruppe er meget uvidende i forhold til persondata og generelt, så kan vi lave denne 

skræmmekampagne meget simpel. Her ville emnet være mere simplificeret i forhold til 

internetsøgnings kategorier, så bankkonto kode ville være åbenlyst at tage fat i. Her vil billedet kunne 

være et minus antal og penge med teksten “DIN BANKKONTO ER RØVET”. Ved klik på billedet 

vil den linke dig videre til et ny side, hvor der står “Din bankkonto er ikke røvet… Men mange kender 

til dine internet oplysninger!” -> Klik her for mere information -> henvisning til vores app.  

 

Vi har ikke lagt vores fokus ind i at producere en skræmmekampagne, men har stadig gjort det muligt 

ved at skabe en masse teori bag, hvordan man kunne lave to forskellige skræmmekampagner til to 

forskellige målgrupper. Vi havde ikke meget overskud til at få denne process igangsat, da 

programmeringen og teorien bag programmeringen, var vores primære produkt og har taget alt vores 

tid. 

 

5.2 Udvikling af produkt 

Produktets udvikling har været igennem iterationer, hvor vi har stor succes med brugerinteraktioner 

efter hver iteration. Bruger interaktionerne har medført at vores web-app er blevet et brugervenligt 

produkt. Her har vi så inddraget en masse teorier ud fra brugeren feedback, hvilket har været 

problematisk fra tider, da brugeren er kommet med en masse feedback/kritik til web-appens layout. 

Teorierne udnyttet ud fra bruger feedback er Dialogdesign og adfærdsdesign, hvor vi primært har haft 

fat i “Jytte fra marketing” (2017), “De ti bud” af Nielsen Norman Group, “Dialogdesign.dk” af Rolf 

Molich.  

 

                                                
40 Bilag 3-4 
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Programmeringsfasen har været igennem programmet Atom, hvor vi har ud fra teorier og 

brugerinteraktioner skrevet flere linjer kode, dette har været en af de større projekter, som vi har 

konstrueret. Vi har fundet inspiration andre apps og hjemmesider. Hvor vi har brugt det generelle 

hjemmeside layout, men brugt en mere brugervenlig tilgang i forhold til den typiske hjemmeside. Her 

har inspiration været fra mobil apps, at brugeren ikke har massive mængder af tekst, før de møder 

informationen de gerne vil læse. 

 

Så der er blevet brugt en masse teorier for, at udviklingen af produktet bliver baseret på tidligere 

succesfulde design. Samt brugt metoder der inddrager brugeroplevelsen af produktet. Så ud fra empiri 

har vi skabt en web-app til bedste evne. Uddybelse af processen kan findes under “3.0 Web-app” 

 

5.3 Programmering og teorien bag den 

Her vil vi uddybe hvordan programmeringen er udviklet som den er, så vi inddrager alle de teorier, 

hvor der bliver forklaret deres funktion i web-appen.  

 

5.3.1 De ti bud 

Vi inddraget Jakob Nielsen’s ti bud om hvordan man udvikler et brugervenligt design. Hvor vi har 

brugt de ti bud til bedste evne inden for programmering af en web-app, vi har holdt det minimalistisk, 

fleksibelt, formidling af sprog simplificeret, samt en let genkendelig interface41. 

 

Minimalistisk 

Designet af web-appen har vi gjort med billeder der illustrerer hvilke handlinger man kan tage og 

hvor man kommer hen, når man tager handlingen. For eksempel Valg af alder er et billede af de 

forskellige aldersgrupper, med et begreb om aldersgruppen under, så det er simpelt at forstå 

handlingen.42 

Fleksibilitet  

Vi har gjort fleksibilitet i vores web-app meget tydeligt via. Alle de valgmuligheder brugeren har når 

de går igennem web-appen, samt hvor let tilgængelig valgmulighederne er. 

 

Balance mellem system og den virkelige verden  

                                                
41 https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 
42 https://www.nngroup.com/videos/aesthetic-and-minimalist-design/ 

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.nngroup.com/videos/aesthetic-and-minimalist-design/
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Vi har et simplificeret sprog, her har vi brugt hverdagssprog og kun de nødvendige begreber til at 

beskrive persondata og konflikten ved det, samt sikkerheden som er tilgængeligt til brugeren. Hvor 

begreberne skal være beskrevet simpelt og virke som en litteraturliste for brugeren. 

 

Let genkendeligt interface 

Det er nemt at finde rundt i web-appen, da alt er tydeligt oplagt og genkendeligt, så det er ikke 

energikrævende at browse rundt i. Samt brugeren kommer ikke til at finde nogen unødvendige 

funktioner, som brugeren selv skal tænke hvad skal bruges til, da det er som sagt meget oplagt 

illustreret via. billeder og en titel. 

Brugerens frihed 

Her har vi gjort så brugeren altid har sin egen browsing proces, at brugeren selv vælger de mulige 

kategorier, vi har givet brugeren en guide til hvilken proces der vil være nemmest for dem. Men de 

har altid mulighed for at gå tilbage og vælge noget andet.43 

Hjælp og dokumentation 

Her har vi valgt at give brugeren en mulig guide til hvilken retning der ville være deres niveau, men 

de har altid mulighed for selv at browse web-appen igennem uden denne specifikke niveauguide. 

Guiden er meget simpel vi har bare opdelt informationen i niveauer, så alle har mulighed for at forstå 

informationen som er tildelt. Vi har også gjort det muligt for brugeren, hvis de ikke forstå et begreb, at 

de kan gå under en form for litteraturliste, som har de indviklede begreber forklaret. 

 

 

5.3.2 System 1 og system 2 

Denne teori hjælper os med hele bruger processen og hvordan man holder brugeren interesseret. Vi vil 

stadig gerne have en simplificeret tilgang til design af web-appen, samtidig med at web-appen skal 

give information som modtageren finder relevant til hans hverdag. Brugeren første billede af 

webappen, skal være ligesom system 1: Hurtigt, automatisk, ukontrolleret, ubevidst og intuitivt. Men 

desto længere brugeren kommer ind i app’en, desto mere bliver der anvendt system 2: langsomt, 

reflekteret, kontrolleret, bevidst; Vi vil gerne have en langsom transaktion til system 2, da brugeren 

skal have indsat ideen omkring en mere privathed på nettet før den hårde information rammer, men vi 

anvender dette system, da vi vil have brugeren, skal have en vis viden omkring persondata, når de 

forlader web appen, her har de selv mulighed for at kontrollere hastigheden af hvor meget information 

de vil have på engang og hvor meget de vil reflektere over den tilgivende information. Så vi prøver at 

                                                
43 https://www.nngroup.com/videos/usability-heuristic-user-control-freedom/ 

https://www.nngroup.com/videos/usability-heuristic-user-control-freedom/
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gøre vores adfærdsændring så lidt energikrævende, som muligt ved først at anvende system 1, samt vi 

inkludere billeder der illustrerer den information vi vil give. Men samtidig bruger vi system 2, hvilket 

kræver en stor adfærdsændring og er en meget energikrævende proces for brugeren, men grundlaget 

for at anvende dette system er, at brugeren skal have en kontrolleret og bevidst proces, så de senere 

kan reflektere over den tilgivet information om persondata og derefter muligvis anvende vores råd om 

sikkerhedssystemer man kan bruge. Så vi skal gøre deres ubevidste og ukontrolleret beslutning til en 

bevidst og kontrolleret beslutning igennem brugerens proces. 

 

Brugeren møder system 1 når de ankommer på web-appen og skal vælge alder, da det er simpelt 

illustreret med begreb på alder og billede, samt når de skal vælge emne, er det også system 1 vi 

anvender. Men når brugeren vælger et emne, så bliver der anvendt system 2, da informationen om 

emnet bliver udgivet og kan være energikrævende at læse og reflektere til ens hverdag. Så ved brug af 

begge systemer, så får vi den rationelle del af mennesket engageret, samtidig med at vi skaber en 

motivation for det følelsesmæssige. Hvilket medfører at en “Sti” bliver skabt for brugeren. Da man 

har balanceret mængden af bevidste og ubevidste beslutninger. 

 

5.3.3 Dialogdesign 

herunder har vi skrevet om hvordan vi udnytter dialogdesign, til at skabe den bedst mulige formidling. 

Hvor vi har opdelt i to forskellige målgrupper. 

 

nyttigt: Her har vi gjort så brugeren kan perspektivere det til ens hverdag på nettet. Altså forklaret 

hvorfor det har relevans for brugeren. 

 

Let at lære: Her har vi brugt hverdagssprog, samt gjort det muligt for brugeren at få en dybdegående 

definition af begrebet. Som kan ses herunder. 

 

effektivt at bruge: Det skal være hurtigt for brugeren at læse, der skal ikke være unødvendige 

informationer brugeren ikke kan bruge.  

 

Rart at bruge: Her handler det om den røde tråd i informationen, det skal være let at finde rundt i 

informationen. 
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5.3.3.1 Formidling af VPN til baby boomers 

Informationen for baby boomers har vi gjort forenklet, så i har mulighed for at forstå den udgiven 

tekst. alle begreber der er markeret med Rød kan du finde en uddybelse af under “begreber” oppe i 

højre hjørne af web-appen. 

 

VPN står for Virtual Private Network (Virtual Privat Internet), VPN kan bruges til at gøre din 

personlige informationer sikret. Måden de modtager og holder dine personlige oplysninger er igennem 

din ip-adresse og deres databaser. VPN fungere således at din ip-adresse bliver krypteret og derefter 

kører ip-adressen igennem den valgte udbyders internet servere. Grunden til de personlige oplysninger 

bliver gemt ved brug af en VPN, er at de ikke længere kan sætte ansigt på hvem der bruger dit 

netværk. En perspektivering til hverdagen hvis man ikke havde en VPN tilsat kunne f.eks. være at du 

kunne blive påvirket til at stemme på en bestemt person til det næste valg, fordi tredjeparts 

virksomheder kender dine personlige oplysninger fra dine internetsøgninger. Så tredjeparts 

virksomheder kan ændre din adfærd til deres fordel ved brug af dine personlige oplysninger du giver 

dem gratis. En person der har tilsat sig en VPN kan ikke blive påvirket til at ændre deres adfærd til 

tredjeparts virksomhedernes fordel, da de ikke kender til personen bag computeren, pga. af din ip-

adresse skifter lokation ofte og en person på internettet bliver dannet via. deres ip-adresse. Derved kan 

ved tredjeparts virksomheder ikke hvem der foretager disse søgninger og har ikke mulighed for at 

influere dig til deres fordel.  

 

Hvis du skal have fat i en VPN, så vil vi fraråde at du bruger dem der kan findes gratis på internettet, 

da udbyderen oftest har nogle vilkår som har samme konsekvens, som hvis man ikke havde en VPN. 

Så hvis du vil holde dine personlige oplysninger for dig selv. Så vil vi rekommendere NordVPN, 

Surfshark og PrivateVPN, da de har de bedste brugeroplevelser.44 

 

Database: En database er computerens måde at huske, hvor den husker alt og intet bliver glemt. Den 

husker alt du har foretaget online på computeren.  

 

Ip-adresse: Internet protokol-adresse er en enhed, der kommunikere med andre enheders specifikke 

navn. Det kan sammenlignes med menneskets unikke fingeraftryk. En ip-adresse kan dog skiftes, eller 

maskeres, hvilket er hvad en VPN kan sørge for.   

 

Tredjeparts virksomheder: Dette er virksomheder, som holder sig udenfor rampelyset, hvor de har 

et vis forhold eller relation til de kendte virksomheder der samler data.  

                                                
44 https://da.thebestvpndeals.com/bedste-vpn/?gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-
hzcZypF6yyA31FxE8rc7brPQ4oVV1xOhsR6wxEf7Y1OKqk31eU_C9rxoCbdgQAvD_BwE 

https://da.thebestvpndeals.com/bedste-vpn/?gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-hzcZypF6yyA31FxE8rc7brPQ4oVV1xOhsR6wxEf7Y1OKqk31eU_C9rxoCbdgQAvD_BwE
https://da.thebestvpndeals.com/bedste-vpn/?gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-hzcZypF6yyA31FxE8rc7brPQ4oVV1xOhsR6wxEf7Y1OKqk31eU_C9rxoCbdgQAvD_BwE
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internet servere: en server er en computer, der udgiver data til andre computere. “Internet” server 

betyder bare at det foregår online. Dette beskrives som (WNA) “Wide Area Network”, dansk “bredt 

areal netværk”. 

 

influere: Influeret er når en person eller virksomhed kan få dig til at skifte mening omkring et emne 

eller købe en bestemt vare. Den måde de kan gøre dette på er f.eks. at finde ud af dine interesser og 

skabe en eller anden form for relation mellem dine interesser og varen/personen.  

synonymer for ordet er påvirke af, indflydelse på en, indvirke på en.  

 

 

5.3.3.2 Formidling af VPN til Millennials 

Her har vi valgt at holde informationen udgivet omkring emnet avanceret, da Millennials har en vis 

mængde viden indenfor teknologiens verden. Vi har kun formidlet VPN, da det er for at illustrerer 

hvordan dialogdesign har stor difference når det gælder forskellige målgrupper.  

Virtual Private Network, bedre kendt som VPN er en teknik hvor der bliver skabt en sikker 

forbindelse mellem to punkter gennem et “datanet”, som for eksempel det normale offentlige 

internet. VPN bruges dog ofte som et krypteringsværktøj, hvilket betyder at en VPN-

forbindelse giver brugeren muligheden for at være anonym på internettet. Normalt når en 

internetbruger surfer på internettet, bliver enhedens ip-adresse gemt på forskellige databaser, 

blandt andet hos brugerens internetudbyder, hvilket betyder at det kan spores tilbage til 

brugeren. Ved brug af en VPN-forbindelse er det muligt for en bruger at maskere sin ip-

adresse som gør det muligt for brugeren at forblive anonym på internettet. Dette sker ved at 

en VPN udbyder har en masse servere rundt om i verden, hvor VPN-brugeres internettrafik 

går igennem, internettrafikken bliver oftest krypteret, og derefter omdirigeret gennem en af 

VPN-udbyderens servere, hvilket betyder at det er serverens ip-adresse som bliver gemt, og 

ikke brugerens.  

Hvis du skal have fat i en VPN, så vil vi fraråde at du bruger dem der kan findes gratis på internettet, 

da udbyderen oftest har nogle vilkår som har samme konsekvens, som hvis man ikke havde en VPN. 
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Så hvis du vil holde dine personlige oplysninger til dig selv. Så vil vi anbefale NordVPN, Surfshark 

og PrivateVPN, da de har den bedste brugeroplevelser.45 

 

5.4 Troværdighed 

Hvorfor skulle den almindelige internetbruger stole på en web-app, som ”påstår” den har til 

formål at oplyse? Hvordan kan brugerne af web-appen, vide med sikkerhed at den 

information der bliver formidlet i web-appen, er troværdig? Vi har fundet frem til at et 

samarbejde med en ekstern partner, vil kunne forøge web-appens troværdighed. Denne 

eksterne partner kunne for eksempel være i form af en statslig myndighed, som den 

uafhængige myndighed, Datatilsynet som ifølge Justitsministeriet ”fører tilsyn med, at 

reglerne om databeskyttelse bliver overholdt” 46. I og med Datatilsynet både fører tilsyn med 

at reglerne bliver overholdt, behandler de samtidigt klager om evt. brud på disse regler. 

Datatilsynet kunne være en mulig partner, da samarbejdet vil kunne tilføje en del 

troværdighed til vores web-app, mens den ville kunne oplyse borgere om hvilke love og 

regler, der er når personlige oplysninger bliver behandlet, hvilket vil kunne vise sig, at være 

et fordelagtigt samarbejde for begge parter. 

Et andet muligt samarbejde kunne være med en Public Service-virksomhed, som DR eller 

TV2, som ifølge Kulturministeriet begge udøver Public Service.47  Da vi selv mener, at vores 

web-app, udøver en form for Public Service, kunne det være et oplagt samarbejde. Et 

samarbejde med en Public service-virksomhed vil udover at give en masse troværdighed til 

web-appen, også give web-appen en del ’exposure’ på forskellige platforme, som for 

eksempel et indslag i Tv-Avisen/Nyhederne, eller et link til web-appen i en artikel om emnet. 

En tredje mulighed er et samarbejde med Rådet for Digital Sikkerhed, som ifølge deres 

hjemmeside ”er en uafhængig medlemsorganisation, der bygger bro mellem organisationer, 

virksomheder, offentlige myndigheder og forskning”48 Rådet for Digital Sikkerhed, kunne 

være en oplagt partner til vores web-app, siden de både har en masse universiteter, store 

                                                
45 https://da.thebestvpndeals.com/bedste-vpn/?gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-
hzcZypF6yyA31FxE8rc7brPQ4oVV1xOhsR6wxEf7Y1OKqk31eU_C9rxoCbdgQAvD_BwE 
46 https://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/databeskyttelse/datatilsynet 
47 https://kum.dk/kulturpolitik/medier/mere-om-medier/public-service/ 
48 https://www.digitalsikkerhed.dk/ 

https://da.thebestvpndeals.com/bedste-vpn/?gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-hzcZypF6yyA31FxE8rc7brPQ4oVV1xOhsR6wxEf7Y1OKqk31eU_C9rxoCbdgQAvD_BwE
https://da.thebestvpndeals.com/bedste-vpn/?gclid=CjwKCAiA58fvBRAzEiwAQW-hzcZypF6yyA31FxE8rc7brPQ4oVV1xOhsR6wxEf7Y1OKqk31eU_C9rxoCbdgQAvD_BwE
https://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/databeskyttelse/datatilsynet
https://kum.dk/kulturpolitik/medier/mere-om-medier/public-service/
https://www.digitalsikkerhed.dk/
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virksomheder, samt fagforeninger. Et samarbejde mellem vores web-app og Rådet for Digital 

Sikkerhed, ville altså give en masse troværdighed til vores app, i form af at Rådet for Digital 

Sikkerhed har samme ’mission’, i form af at informere om datasikkerhed og 

privatlivsbeskyttelse. Samtidigt med at Rådet for Digital Sikkerhed vil have mulighed for at 

kunne referere, eller linke, til et sted hvor borgere kan få flere informationer om emnet, i 

form af vores web-app.  

Et samarbejde med en ekstern partner kan dog føre til en evt. interessekonflikt med hensyn til 

web-appens indhold, samt hvilke data som bliver gemt om de brugere, der besøger web-

appen. Siden vores standpunkt med denne web-app, fra start har været, at holde alt så 

anonymt som muligt, vil det ødelægge web-appens troværdighed hvis data fra brugerne af 

web-appen bliver gemt, hvilket vi ikke er interesseret i. Vi har taget et meget tydeligt valg 

med at vælge virksomheder og interesseorganisationer fra, som vi mener går mod vores 

interesser og værdier. Dette har vi gjort siden at vi mener, at vores troværdighed ville blive 

ødelagt med et forkert samarbejde, og dermed umyndiggøre web-appens formål. 

I et muligt samarbejde med en Public Service-virksomhed kunne potentielt minde om TV2’s 

samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, nemlig Knæk Cancer kampagnen. En lignende 

kampagne med en Public Service-virksomhed, ville udover at forøge tilliden til web-appen, 

også medføre en masse omtale og sætter fokus på emnet. 

 

5.5 Delkonklusion 

I brug af internettet opstår en lang række problematikker, hvor brugeren er uvidende om hvordan 

virksomheder anvender deres personlige oplysninger. Her opstår en række udfordringer, såsom at 

virksomheden kan manipulere brugeren til deres fordel. Web-appen skal have som funktion at give 

brugeren en vis mængde information. Denne information vil give brugeren mulighed for at forstå 

hvornår de bliver manipuleret, samt hvordan de kan undgå indsamling og omdeling af deres 

persondata. Her inddrager vi mange forskellige aspekter for at skabe den bedst mulige web-app. 

Nogle eksempler på de aspekter vi anvender, er skræmmekampagnen for at skabe trafik, System 1 & 

2 for at danne en “sti” for brugeren og en formidling af teksten til at skabe en forståelse om emnet. Vi 

har fundet frem til mulige samarbejdspartnere, der har formål at skabe troværdighed til web-appen. Vi 

har analyseret ovenstående hvordan web-appens funktioner og mekanismer skal oplyse brugeren. Her 

har vi fundet frem til hvilke elementer der er relevante at bruge, samt hvordan vi kan udnytte diverse 

elementer. 
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6.0 Diskussion af mulige løsningsforslag 

I dette afsnit vil vi diskutere andre mulige løsningsforslag, som vi valgte ikke at tage fat i, til 

vores specifikke projekt, men som vi internt har diskuteret i gruppen. I begyndelsen af 

idéfasen blev det tydeligt for os, at vi ville designe noget, som kunne oplyse og informere så 

mange mennesker som muligt om persondata, og begreberne derom, vi vidste dog ikke på 

hvilken måde vi skulle gøre det på. 

 

6.1 Browser extension 

En browser extension, som skulle kunne hjælpe brugeren med at forstå visse begreber. Denne 

browser extension ville scanne brugerens nuværende hjemmeside og lede efter keywords, 

som browser extensionen havde i sin database, hvorefter den ville markere begrebet med et 

flag. Så har brugeren derefter mulighed for at få en forenklet forklaring af begrebet. Så den 

primære funktion ville være, at gøre forståelsen af persondata mere simpelt, hvor vi ville lave 

en definition på hver af de indviklede begreber der findes indenfor persondata. 

 

6.2 certifikat 

Et persondata certifikat skulle fungere som et slags ”stamp of approval”, som kunne uddeles 

til diverse hjemmesider, eller virksomheder, som for eksempel ”e-mærket” som uddeles til e-

handel virksomheder som er tillidsfulde.49 Certifikatet har altså til formål at markere hvilke 

hjemmesider som er tillidsfulde, som skal skabe en tillid mellem virksomheder og deres 

brugere.  

Eller et certifikat til brugeren, som vil give brugeren mulighed for, at oplyse diverse 

hjemmesider og virksomheder m.m. Hvor brugeren kan angive hvilken mængde af personlige 

oplysninger de vil oplyse. Dette løsningsforslag ville også skabe tillid mellem brugeren og 

virksomheden. Det kræver at virksomheden vil opgive en stor mængde af deres magt på 

internettet, derved er denne process ikke let tilgængelig med mindre man kan få en ændring 

                                                
49 https://www.emaerket.dk/om-e-maerket 

https://www.emaerket.dk/om-e-maerket
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på loven om indsamling af persondata, hvori virksomheden kun må indsamle den mængde 

brugeren vil udgive. 

 

6.3 Informationskampagne på et socialt medie 

En informationskampagne på sociale medier, som har til formål at oplyse brugere på sociale 

medier om persondata. Denne informationskampagne skulle være i form af sociale medie 

konti, hvor relevante informationer, videoer og links til mere viden kan findes. 

 

6.4 Mobil app 

En mobil-app som skulle indeholde forenklet information omhandlende persondata. Appen 

skulle fungere som et leksikon omhandlende begreber indenfor persondata. Appen skulle 

have indeholdt en søgefunktion hvor brugeren kan søge efter begreber og dermed få en 

forenklet definition af begreber. Grundlaget til hvorfor vi valgte en web-app er, fordi vi 

kendte lidt til et programmeringssprog af en web-app i forvejen, derved ville opbygningen af 

web-appen blive lettere.  

 

6.5 diskussion af ovenstående løsningsforslag  

Disse mulige alternative løsningsforslag, har alle både sine styrker og svagheder. Vi vil dog 

nu diskutere disse mulige løsningsforslag med blik på det nuværende løsningsforslag, nemlig 

en web-app. Eventuelle svagheder ved for eksempel en browser extension er, at brugeren af 

browser extensions ikke er lige så udbredt som for eksempel mobil-apps, målgruppen er altså 

meget lille i forhold til brugere af webbaserede eller mobile apps. En browser extension 

dermed imod formålet, nemlig at påvirke så mange mennesker som muligt. En browser 

extension kan dog potentielt indgå i en web-app, hvor extensionen henviser tilbage til web-

appen. En informationskampagne på sociale medier kan være et nyttigt værktøj til at kunne 

referere tilbage til web-appen, samt til at komme i direkte kontakt med brugerne, samtidigt 

med at kunne promovere den endelige løsning. 

En informationskampagne på sociale medier, vil altså være et nyttigt værktøj til skabe 

opmærksomhed omkring en endelig løsning, samt skabe fokus på emnet, men dog ikke kunne 
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oplyse brugeren tilfredsstillende. Et certifikat til en tilfredsstillende behandling af persondata 

kan potentielt være den afgørende faktor, om internetbrugere vil gøre brug af en tjeneste eller 

platform, eller ej. Et problem kan dog være, hvorfor skal den almene internetbruger stole på 

dette certifikat? Der skal altså være en form for troværdig myndighed eller organisation bag 

certifikatet som der er tillid til. 

En mobil-app kan være en mulig løsning i form af et leksikon, der er dog flere potentielle 

problemer. Det første er, at det kan være irriterende og tidskrævende for brugeren, at skulle 

tage sin telefon frem, derefter åbne appen, derefter søge efter begrebet og til sidst læse om 

begrebet, hvor det er en del nemmere og mindre tidskrævende at være på en web-app. Et 

andet problem er, at brugeren skal tage sig ulejligheden, at først downloade mobil-appen og 

derefter bruge, hvor igen det er langt hurtigere samt nemmere, og gøre det i en browser. Et 

tredje problem er, at der bådes skal produceres en mobil-app til både Android og IOS, 

hvorefter begge versioner af mobil-appen skal igennem flere sikkerhedstests, og først derefter 

godkendes af både Google og Apple, før de kan lanceres. Dette er en lang og tidskrævende 

proces, som kan undgås ved brug af en webbaseret app.  

 

7.0 Konklusion 

Vi kan konkludere ud fra vores designproces at en web-app er det bedste løsningsforslag, 

inden for vores tidsfrist og evner. Web-appen er bedre end andre mulige platforme, da den er 

let tilgængelig for den almene internetbruger. Vores web-app fungerer optimalt for 

formidling af information, da den er enkel og tilpasset de valgte aldersgrupper. De tilvalgte 

målgrupper har vist differencen mellem de forskellige internetvaner. Web-appens indhold er 

specifikt tilpasset til de forskellige aldersgrupper, i form af flere forskellige formidlinger, af 

samme begreb eller emne. Vi kan ikke konkludere, at web-appens funktioner og mekanismer 

vil have den ønskede effekt, da vi kun har udviklet en teoretisk prototype som nødvendigvis 

ikke har alle ideelle funktioner. For at få flest mulige mennesker interesseret i emnet 

datasikkerhed, skal der konstrueres en form for kampagne, hvor vi har fundet frem til at brug 

af en skræmmekampagne, ville give et godt resultat, fordi folk først handler, som resultat af 

en hændelse som fx Cambridge Analytica skandalen eller ved andre lækager af private 

oplysninger. Derudover har vi kunnet konkludere, at web-appen skal have en vis 

troværdighed, før internetbrugerne skal kunne stole på de informationer, der bliver formidlet i 
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den. Derfor har vi konkluderet at et samarbejde med en ekstern partner skal etableres for at 

tilføre troværdighed til web-appen.  

Arbejdsprocessen har været en læringsrig proces, fordi vi selv har gået i dybden med emnet, 

så vi kunne formidle informationerne, samt at vi har udviklet et skelet til en potentiel web-

app fra bunden. Men vi har ikke kunne konkluderet hvordan den bedst mulige web-app skal 

designes, da vi hverken har evnerne, tidsfristen eller ressourcerne. Vi har udviklet vores 

vision om hvordan den bedst mulige web-app skal designes ud fra de ovenstående forhold. 

 

8.0 Perspektivering 

Vi har valgt at perspektivere til Dansk Stalking Center oplysningskampagne “Stalking er en 

forbrydelse”50 Som er en landsdækkende kampagne som har til formål at oplyse både 

såkaldte fagpersoner, men også civilbefolkningen. Dansk Stalking Center, mener der er 

mangel på viden omhandlende stalking hos den almene befolkning, hvilket direkte kan 

eskalere et stalking forløb hensigtsmæssigt.51 Dette minder meget om vores gruppes 

synspunkt, nemlig at den almene civilbefolkning har en stor mangel på viden, omhandlende 

persondata. Ligesom vores web-app, har Dansk Stalking Center’s hjemmeside en mulighed 

på deres hjemmeside, som hedder “Viden og Fakta”52 Hvor der bl.a. er en mulighed som 

hedder “Hvad er stalking”, som minder om vores princip. 

 

 

 

 

                                                
50 https://www.danskstalkingcenter.dk/dansk-stalking-center-skyder-landsdaekkende-

oplysningskampagne-i-gang/ 
51 https://www.danskstalkingcenter.dk/dansk-stalking-center-skyder-landsdaekkende-
oplysningskampagne-i-gang/ 
52 https://www.danskstalkingcenter.dk/hvad-er-stalking/ 

https://www.danskstalkingcenter.dk/dansk-stalking-center-skyder-landsdaekkende-oplysningskampagne-i-gang/
https://www.danskstalkingcenter.dk/dansk-stalking-center-skyder-landsdaekkende-oplysningskampagne-i-gang/
https://www.danskstalkingcenter.dk/dansk-stalking-center-skyder-landsdaekkende-oplysningskampagne-i-gang/
https://www.danskstalkingcenter.dk/dansk-stalking-center-skyder-landsdaekkende-oplysningskampagne-i-gang/
https://www.danskstalkingcenter.dk/hvad-er-stalking/
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