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Abstract: 
Our project aims to answer the question: "How can you build a technical design which secures the 

understanding of the processing regarding personal data to the average citizen as well securing a 

better understanding of the consequences by sharing personal data”  

 

By utilizing surveys and collecting empirical data this study has found a need to increase the 

awareness of the average citizen regarding personal data being shared throughout the Internet.  

 

From the analysis of the empirical data it’s clear that a large portion of the participants in the 

surveys has a little to no knowledge about how their personal information is treated online. 

 

While this study tries to increase awareness for the average citizen, the study must understand the 

current laws and politics that deals with this subject and make sure the average citizen understands 

the consequences before accepting terms of agreement. 

 

Additionally, the study has produced a prototype. A prototype that attempts to answer the given 

question introduced in the very beginning. This prototype is a result of iterative methods, FEDS 

evaluations and test with real-users.  

 

Finally, the studies illustrate how complicated it really can be to understand what the average 

citizen is accepting while roaming around the Internet. 
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1.0 Introduktion 

I dette afsnit bliver BP1-projektet introduceret. Herunder bliver problematikken i forhold til 

projektet, og afgrænsningen af projektet gennemgået. Medvidere præsenteres der den konkrete 

problemformulering, samt projektets problemstillinger. Afsnittet har til formål at skabe et overblik 

over hvad vi vil med projektet.   

 

1.1 Indledning:  

Hvis du stiller spørgsmålet; “Kender du Facebook eller Google” vil der sjældent komme et nej – 

men hvor godt kender den almene borger egentlig til dem?  

Disse platforme har været de største sociale medier, kommutationsmidler og søgemaskiner i en 

længere periode. Disse platforme er en del af en teknologisk udvikling, der bliver ved med at vokse 

eksponentielt over tid - men hvilken opdagelse er det egentlig vi er i gang med at gøre os. I 2018 

trådte de seneste EU-regler i kraft som omhandlede persondata.  

Individet benytter sig af internettet hver dag, der efterlades små digitale spor hvilket har gjort at 

flere og flere virksomheder er begyndt at betale store beløber for at få fingrene i disse oplysninger. 

Store virksomheder som Google, Facebook, Apple og Amazon er store aktører på markedet, hvor 

personlige oplysninger kan bruges til kommercielle formål. 

Sagen om Facebook skandalen - omhandlende ”Cambridge Analytica” - var med til at øge 

opmærksomheden omkring deling og opsamling af vores data. Dette har været omdrejningspunktet 

for projektet og har været med til at give os et indtryk af, hvor alvorlig en situation vi reelt er havnet 

i.  

Tjenestevilkår findes overalt og skal accepteres før det er muligt at får adgang til en hjemmeside. 

En af de problematikker ved domæners tjenestevilkår er, at kompleksiteten og hvor indviklet det 

kan ende med at blive for internet-brugeren, som har i sinde at besøge en hjemmeside, hvilket kan 

ende ud i at internet-brugeren blot acceptere tjenestevilkårene, for at komme videre.  

Vores projekt har derfor fokus på at øge internetbrugernes bevidsthed for, at forstå domænets 

tjenestevilkår. Dette bliver gjort ved at formidle – i dette projekt – Facebooks tjenestevilkår, på en 

mere simpel og brugervenlig måde.   
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1.2 Problemfelt:  

I dette afsnit bliver problematikken for opgaven sat op. Her gennemgås hovedproblematikken i 

projektet, som der på baggrund er arbejdet ud fra. Herudover berøreres bl.a. hvilken målgruppe, 

som arbejdes med i projektet, samt motivation. Formålet med dette afsnit er, at præcisere hvilken 

problematik, som der bliver arbejdet med i projektet. 

Nyere tid har udmærket sig i et stigende digitaliseret samfund, hvori den almene borger er blevet 

afhængige af de bekvemmeligheder, som teknologien tilbyder. Teknologiens udvikling har gjort at 

vores liv kan følges og registreres på nettet - de aktiviteter der engang var fysiske, kan nu følges 

online (Sørensen, 2017). Dette har været banebrydende og skabt enorme ændringer i vores liv, men 

har i processen også ført til nye trusler vi skal tilpasse os til.  

De digitale platforme har fået mere og mere magt i forhold til den almene borger, da individet må 

bøje sig for de regler platformene kræver for at bruge deres tjenester. Den almene borger er derfor 

nødt til at give samtykke til tjenestevilkårene fra den enkelte platform, for at benytte tjenesterne, 

hvilket har resulteret i, at den almene internetbruger er blevet til et produkt. Dette skyldes at de 

forskellige virksomheder har valgt at udnytte den enkelte brugeres manglende bevidsthed i forhold 

til lovene omkring databeskyttelse for at kunne tjene penge på individets persondata uden deres 

bevidste samtykke.  

Der er i takt med den stigende digitalisering derfor skabt et behov for, at den almene borger skal 

beskyttes mod de faldgruber der vil forekomme ved brug af internettet i henhold til deling af 

personlige oplysninger.  

Emnet er dermed interessant, fordi det involverer en situation hvori dilemmaet med persondata er 

opstået som en bivirkning af digitaliseringen, og fungerer derfor som et feedback-event på forholdet 

mellem teknologi og samfund. Derudover har emnet en stigende relevans, da den almene borger, på 

trods af store ændringer i lovgivningen af persondata (EU’s datalovsforordning), stadig har en 

forbavsende lille eller ingen bevidsthed om emnet, hvilket gør det svært for brugeren at sikre sine 

personlige oplysninger.  

Det er derfor relevant at fokusere på de almene borgere/internetbrugere som er mest udsat overfor 

farerne af deling af persondata. I dette tilfælde vil det betyde, at primært aldersgruppen 16-26 vil 

blive fokuseret på som projektets interessant, da denne aldersgruppe er opvokset i den digitale 

tidsalder, og derfor sandsynligt vil være mest påvirket af konsekvenserne ved manglende 
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bevidsthed om persondata. Dog er målgruppen yderligere specificeret til Facebook-brugere, 

aldersgruppen 13 + 

Projektet tager fokus i Facebook - en af de mest omfattende sociale platforme i verden - som en 

repræsentation af det større verdensbillede af dilemmaet om den almene borgers manglende 

bevidsthed om emnet persondata. Implikationerne af virksomhedernes brug af den almene borgers 

oplysninger undersøges, samt hvilken forskel EU’s datalovsfordring (2018) har gjort for 

sikkerheden af individets persondata.  

Projektet har valgt at holde fokus på Facebook pga. emnet er ret omfattende og ved at begrænse os 

er det nemmere at få et bedre overblik. Facebook er blevet valgt frem for andre sociale medier, fordi 

det netop er en af de mest brugte sociale medier.  

Vi henviser også til Facebooks “Cambridge Analytica Scandal” som en historisk begivenhed hvilket 

gør, at vi ikke kigger på sociale medier som helhed, men har et isoleret fokus på Facebook og deres 

tjenestevilkår.  

Emnet er metodisk interessant, fordi bl.a. analytisk og systematiske fremgangsmetoder kan benyttes 

til at udbrede emnet, samt benyttelsen af abduktiv metode til produktion af løsningsdesignet. Rent 

teoretisk er der også potentiale i at udforske emnet med metoden adfærdsdesign, og design 

evaluering (Forelæsning 5, d.08-10, 2019; Forelæsning 6, d. 09-10, 2019). 

Motivationen til projektets problemstilling i forhold til projektet har været en fælles interesse 

overfor følgerne af den observerede tendens, at den almene internetbruger næsten aldrig tager 

stilling til hvad de giver samtykke til. De accepterer tjenestevilkår fra digitale platforme såsom 

sociale medier, hvilket har konsekvenser for beskyttelsen af deres personlige oplysninger. Med 

ønsket om at gøre en forskel, er der blevet udarbejdet det løsningsforslag at lave et teknisk design i 

form af en Chrome-extension, som har til formål at formidle tjenestevilkårene og den almene 

borgers rettigheder på en simpel og effektiv måde – her er designet indsnævret til kun Facebook 

pga. manglende tid til at implementere en mere omfattende version af designet.    
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1.3 Problemformulering: 

Hvordan kan man lave et teknisk design, der sikre formidling af hvordan persondata bliver brugt til 

almene brugere, samt sikre en bedre forståelse af konsekvenserne ved deling af persondata? 

1.3.1 Problemstillinger: 

I. Hvordan har den stigende digitalisering haft indflydelse på sikkerheden af vores persondata? 

II. Hvordan og i hvilket omfang har den nye EU-datalovsforordning ændret almene borgers 

sikkerhed for deres persondata? 

III. Er vores persondata blevet mere sikre med den nye forordning, og i givet fald, hvor meget 

mere sikre er vi blevet? 

IV. Hvor sikre føler enkeltpersoner sig med sikkerheden i forhold til deres persondata? 
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1.4 Afgrænsning:  

I dette afsnit bliver der gennemgået hvilke fravalg, som er lavet til projektet, og hvorfor disse valg 

er blevet taget. Formålet med afsnittet er at have et klart overblik over hvilke ting, som ikke var 

mulige at have med i projektet, da dette i højere grad gør det nemmere at være kritisk overfor hvad 

der kan lade sig gøre på et produktionsniveau. Herudover er der nogle ting i projektet, som måske 

kunne lade sig gøre, men at der måske ikke var tid til det.  

Projektet har emnet: ”formidling af persondata” hvor der er blevet sat fokus på at fremstille en 

teknisk designløsning på at få en forenklet formidling af tjenestevilkår på Facebook til 

internetbrugeren.  

Der er blevet fravalgt at fokusere på hele internettet og alle internetsiders datapolitik, for at 

indsnævre det så fokusset ligger på det omfattende sociale medie; Facebook, da dette er mere 

overskueligt at forholde sig til. 

Projektet har fravalgt meget af det juridiske aspekt i forhold til love for datapolitik, da det er 

urealistisk at ændre loven i forhold til selve datapolitikken for at inkorporere et løsningsforslag der 

fokuserer på aktivt at forhindre misbrug af persondata ved regulering af en lov. Modsat har gruppen 

derimod fokuseret på at forenkle formidlingen af love så den almene internetbruger vil finde det 

attraktivt at sætte sig ind i. 

Målgruppen er blevet indsnævret fra den almene borger, til internetbrugeren og til sidst til 

facebookbrugeren, da designløsningen kun vil involvere brugere på Facebook, da tiden er begrænset 

til projektet. 

Projektet har fravalgt de ekspertinterviews som gruppen ellers havde i sinde at bruge som metode, 

da det er alt for besværligt at komme i kontakt med kvalificeret kandidater uden at få en afvisning 

Derudover er en app som designløsning også blevet fravalgt, da brugeren bliver anset for at være 

doven, og ikke kan overskue at hive sin smartphone op af lommen, når de skal have formidlet 

datapolitikken. Det har medført at designløsningen til problemet er blevet til en Chrome-extension, 

der ”popper” op, når brugeren går ind på hjemmesiden, så der ikke skal ledes efter informationerne. 

Hele processen skal altså automatiseres for brugeren. 

Designløsningen har potentiale til at være meget mere omfattende. Det der kan bygges videre på, 

kunne være at udvide målgruppen så designløsningen blev mere omfattende, hvis databasen til 

Chrome-extensionen blev udvidet. Denne mulighed kræver dog mere tid.  
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Der kunne laves en historik over Chrome-extension pop-ups, for at se alle de cookies/tjenestevilkår, 

som brugeren har sagt ja til uden at læse, for at give mulighed for at gå tilbage og læse de enkelte 

vilkår/cookies og blive indforstået med dette. 
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1.5 Semesterbinding    

I dette afsnit bliver der redegjort for hvordan projektet kan kobles til de fag, som der er blevet 

undervist i. Formålet er at vise hvilken sammenhæng projektet har med undervisningen i 1. 

semester, og hvordan vi har brugt den viden i BP1.  

De overvejelser der er gjort til at løse problemstillingen: Informere facebookbrugeren hvad der 

bliver gået med til, når de logger ind på domænet, er at producere en Chrome-extention. 

Funktionen på denne extention er at forenkle tjenestevilkårene til letforståelig tekst, når der bliver 

logget på Facebook.  Det er en designløsning, som man kan forankre i dimensionerne; ”Design og 

konstruktion, Subjektivitet, teknologi og samfund.” Vi skal designe et redskab til brugeren, der 

tager udgangspunkt i en designproces, som billedet på næste side illustrerer: 

(Forelæsning 00, 10-09-19, BK1) 

 

Derudover kommer projektet over ind i dimensionen; subjektivitet, teknologi og samfund. Da der er 

blevet inddraget hvilken sammenhæng teknologien har med mennesket. Det bliver gjort ved at 

bruge metoder, der viser hvordan sammenhængen mellem mennesket og teknologien er. 

Samtidigt kan man sammendrage dimensionen med at vi laver en designløsning, som man som 

forbruger kan udnytte, så man forstår hvilke eventuelle konsekvenser det kan have at benytte 

domænet Facebook, samt deres forskellige platforme. 

Fra forelæsninger af BK2, har rapporten inddraget forskellige teorier som tager fat i 

Design/Teknologi og samfund.  

I teoriafsnittet er der blevet brugt Langdon Winner’s teori om at teknologi er en form for liv. 

Derudover bliver der brugt semi-struktureret og semisemi-struktureret interviews til afprøvning af 
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udkastene af produktet (Kvale, S., & Brinkmann, S. 2009). Medvidere indeholder projektet empiri 

fra Zuboffs teorier om ”Overvågningskapitalisme: staten vs. Markedet”. Zuboffs teorier er en 

dimension omkring hvilken vej vi er på vej imod, som bliver introdukseret igennem hans bog “THE 

AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM” (Zuboff, 2018) 
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2.0 Beskrivelse af produkt  

Dette afsnit omhandler en introduktion til den tekniske designløsning, som er blevet udarbejdet i 

forbindelse med BP1. Herudover vil opbygningen og begrundelsen af afsnittet om designet i 

rapporten blive gennemgået. Medvidere vil den tekniske designløsning blive præsenteret, og 

forklaret ud fra gruppens overvejelser, samt den systematiske og analytiske fremgangsmåde – altså 

CCM4DSR og Storyboard (BK1 eksamen, d. 18-10-2019).  

 

Vores tekniske design-løsning, er en ”Chrome-extension”. Denne extension vil give brugeren 

mulighed for at få formidlet Facebooks tjenestevilkår. Formålet med produktet er at simplificere 

Facebooks tjenestevilkår, så teksten både bliver lettere af forstå, samt hurtigere og nemmere at læse. 

Behovet for dette bl.a. som det kan aflæses i bilag 1, at det juridiske aspekt af tjenestevilkårene er 

meget uoverskuelige for den almene bruger, hvilket gør det meget tidskrævende at sætte sig ind i. 

Tjenestevilkårene er ikke kun indviklede at læse, det er noget den almene borger ikke har nogen 

reel chance for at læse og forstå. Stuart Lacey, stifteren og CEO, af LIT Leadership udtalte f.eks. 

det her om sværhedsgraden af et eksempel af tjenestevilkår:” In fact, seven attorneys spent seven 

days, as published in a Forbes article, those seven attorneys still could not understand what privacy 

rights were given up” (TEDx Talks, 2015). For at illustrerer dette har gruppen lavet et Mindmap 

over hvad brugeren egentligt skal læse og forstå for at dække Facebooks tjenestevilkår. Mindmap 

inkluderer kun de henvisninger som findes i Facebooks tjenestevilkår, dvs. at selvom der bliver 

henvist til fx specifikke dele af Facebook datapolitik betyder dette ikke at helheden af Facebooks 

datapolitik er inkluderet i mindmap, da dette er for omfattende: 
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Chrome-extensionen er en funktionel designløsning, som skal fungere som et ”pop-up” vindue til 

brugeren idet en situation opstår, hvor brugeren fx skal acceptere tjenestevilkår eller cookies for det 

pågældende domæne som de har besøgt på nettet. Denne proces illustreres f.eks. i bilag 2, som er 

Storyboardet fra BK1 eksamen, d. 18-10-2019. Storyboardet viser en almen bruger, Lars, som 

finder ud af at han har et behov for at vide mere om hvad han siger ja til, og dertil er vores 

extension en løsning. Pop-up’en hjælper Lars (den almene bruger) til at få en bedre bevidsthed hvor 

hvilke af hans data, som han indvilligede i at dele på nettet.  
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I pop-up’en skal der være en nem og simpel formidling af vilkår og politikker for siden. Den vil kun 

poppe op 1 gang pr. vilkår eller politik der skal gives samtykke til dvs. fx i Facebooks tilfælde, vil 

den kun poppe op 1 gang, fordi Facebooks tjeneste vilkår og cookiepolitik er slået sammen. 

Hjemmesider med en stor brugerbase, som fx Facebook, har mange brugere der allerede har 

accepteret deres vilkår og politikker, da de har samtykke automatisk ved at oprette en bruger. I disse 

tilfælde, vil pop-up’en for at nå disse brugere, poppe op 1 gang pr. side.  

Vores extension målrettet Facebook idet at der ikke er tid til at lave en mere omfattede prototype af 

produktet, som dækker flere hjemmesider.  

 

Samlet set er produktet en funktionel prototype der vil kunne lede den almene bruger på rette spor 

ift. hvilke data der må blive høstet. Prototypen vil kunne videreformidle Facebooks ”tjenestevilkår”, 

så brugeren ikke behøver at gennemlæse X antal juridiske tekster som ingen forstår. Produktet skal 

kunne være tilgængeligt på Googles Webshop hvilket er den platform man bruger for hente eller 

tilføje apps eller Chorme-extension. Derfor er det vigtigt at gøre det tydeligt overfor brugerne som 

ønsker sig at benytte denne tekniske design-løsning, hvor produktet kan findes og hentes henne. 
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3.0 Metode- og teoriafsnit  

Dette afsnit omhandler de metoder og teorier, som er blevet benyttet til projektet. Herunder 

overvejelser til hvilke metoder og teorier, som er blevet brugt. Medvidere hvorfor de er blevet 

brugt, og hvad de bidrager med til projektet. Afsnittet indeholder desuden refleksioner for til- og 

fravalg af metoder og teorier.  

I henhold til teori er der i projektet bl.a. blevet benyttet en systematisk og analytisk fremgangsmåde 

til design i forhold til identificering og opridsning af emnet og dets omfang. Hertil kommer 

problemkortet til at analysere problemet, og Storyboardet kommer til systematisk, at vise hvordan 

det undersøgte problem skulle fungere i virkeligheden (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1).   

I teoriafsnittet er der herudover blevet benyttet teorier fra både Zuboff, Nye, Winner og Habermas. 

Zuboff’s (2018) teorier om overvågningskapitalisme inddrages i forbindelse med, at gruppen tager 

et kritisk syn på de tendenser der ses i nutidens teknologiske samfund i forhold til den kamp der 

foregår mellem staten og markedet. Herudover inddrages der i denne forbindelse, også både David 

E. Nye’s spørgsmål om teknologi, og Landon Winner’s teori (1989) om ”Technology as forms of 

life”, fordi mennesket ikke er upåvirket af teknologien - effekten er er gensidig. Medvidere 

berøreres der Jürgen Habermas teorier (Thorgaard, 2016), i forhold til systemverden og livsverden i 

forbindelse med den udvikling der ses; at systemverden koloniserer livsverden.   

  

  

(Figure 14.3, p. 207 fra Design Research (2010) præsenteret ved forelæsningen Introduktion til HumTeks faglighed 1) 

  

Modellen visualiserer den iterative metode. Den iterative metode fungerer således, at der 

fremkommer en designløsning på baggrund af det problem/behov der er opstået. 
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I processen med at fremstille designet til vores produkt, er den abduktiv metode blevet brugt til 

fremstillingen. Med trial-and-error fremgangsmetode, baseret på antagelser og iagttagelser, er der 

med logiske ræsonnementer blevet udarbejdet et produkt, som herefter er blevet forbedret gennem 

feedback fra simulationer af produktet i praksis, og evalueret med test interview, og kvantitativ 

viden såsom brugerundersøgelse og behovsanalyse. Altså er der til evalueringen bl.a. blevet 

benyttet metoden ”den åbne tilgang” med induktiv logik til udkastet, og derimod iterativ 

fremgangsmåde til selve prototypen (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1).   

Til vores overvejelser efter den første prototype er der blevet taget højde for affordance 

(Forelæsning 3, d.07-09, 2019), samt den teoretiske retning, ”behavioural economics”. Hvortil 

metoden ”nudging” er anvendt ved videreudvikling af selve designet med henblik på 

brugervenlighed (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1). Til selve simulationen før vurderingen af 

den første prototype, altså afprøvningen af designet, er der anvendt ”den lukkede tilgang” med 

deduktiv logik for at observere brugerens behov, og oplevelse at designet. Da vi observerer og 

analyserer brugeren af vores produkt, udelader vi at gennemføre en risikoanalyse, da vi ikke ser 

nogle former for risici af brugen af produktet og derfor vil være overflødigt for projektet.  

For at kunne sige noget om brugerens adfærd i forhold til emnets problematik, er der blevet brugt 

den kvantitativ metode. Hertil er der blevet indsamlet empiri i form af en brugerundersøgelse, og et 

spørgeskema. Den kvantitative metode er velegnet til at be- eller afkræfte hypoteser, hvilket kan 

siger noget om brugerens adfærd – men den er ofte mindre dybdegående, og respondenterne kan 

ikke nuancere sine svar. Modsat er der den kvalitative metode, som er blevet brugt i form af semi-

strukturerede interviews (Kvale, S., & Brinkmann, S. 2009), bedre til at give nuancerede svar – men 

denne metode er til gengæld mere ressourcekrævende.  

Medvidere er der blevet lavet en FEDS evaluering, som metode til at bedømme fordele eller 

eventuelle konsekvenser, samt funktionalitet og behovsopfyldelse af designet i forhold til brugeren 

(Forelæsning 6, d.09-10, PP 06, BK1). Denne evaluering analyserer også de 2 test-interviews fra 

afprøvningen af prototype, udkast 3 idet hver test har fungeret som en evalueringsepisode fra 

strategien ”Quick & Simple”. Da vi har valgt at benytte os af FEDS evaluering, har vi samtidigt 

fælles besluttet at fravælge Læringscyklussen, som gruppen havde overvejet at vælge, da den er 

overflødig og evaluerer mindre dybdegående end FEDS evalueringen. Herudover er den indsamlede 

empiri – brugerundersøgelse og spørgeskema - blevet analyseres ved brug af en barriereanalyse 

med IDEO’s fremgangsmåde (Forelæsning 6, d.09-10, PP 06, BK1).  
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Brugerundersøgelsen understøtter problemkortet der blev udarbejdet til eksamensaflevering i BK1 

den 18.10.2019, som er blevet brugt til at illustrere produktet i afsnittet ”beskrivelse af produkt”. 

Påstanden blev bygget på, at der er en manglende bevidsthed inden for persondata rettigheder. 

Undersøgelsen spørger om man har kendskab til persondata og kender til konsekvenserne, her kan 

man drage forbindelser fra undersøgelsen til problemkortet. 
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4.0 Teoriafsnit  

___ 

I dette afsnit er det blevet der redegjort for hvordan teknologi og samfundet har påvirket hinanden, 

og hvilke tendenser der ses. Herudover hvilken konsekvens som digitaliseringen har haft, og 

medvidere indførelsen af GDPR. Formålet med dette afsnit er, at komme op på det første at de 3 

taksonomiske niveauer, redegørelse, for at kunne svare på problemstillingerne.   

 

Teknologi og subjekt (samfund) 

Digitalisering er et velkendt ord i det danske samfund. Danmark har gjort stort brug af 

digitaliseringen, især i den offentlige sektor, hvor Danmark er blevet kåret som verdensmestre i 

offentlig digitalisering. (Finansministeriet, s.d.) 

Hvad har det af betydning at digitalisere, og hvorfor er det blevet en så stor del af menneskets 

morderne samfundsstruktur? Digitalisering har mange betydninger, men en af de måder, 

digitalisering kan blive forklaret på er; ”At bevæge sig tættere på, at blive en digital arbejdsplads, 

samt at imødekomme en digital transformation.” (AVT Business School, 2019) 

Det betyder, at der kan være konsekvenser på godt og ondt af digitaliseringen for os mennesker. Det 

kan være med til at øge menneskets viden, og gøre vores liv lettere. Mennesket kan tilmed bruge 

den viden til at finde metoder til at ”erstatte” arbejdskraften til mindre belastende alternativer, 

såsom robotter eller software set i det danske samfund. Samtidig har det dog også haft den effekt, at 

det langsomt har påvirket vores tankesæt, normer og værdier (Melander, s.d.). Dette fremgår eks. 

ved Nye’s undersøgelse af spørgsmålet om ”Can We Define “Technology?”: 

“When humans possess a tool, they excel at finding new uses for it. The tool often exists before the 

problem to be solved. Latent in every tool are unforeseen transformations. Defining technology as 

inseparable from human evolution suggests that tools and machines are far more than objects 

whose meaning is revealed simply by their purposes (2007, Kap. 1-2, s. 17)” 

Den samfundsmæssige teknologiske udvikling har altså påvirket den ageren, som den almene 

borger udviser i nutiden samfund, da den teknologiske udvikling, specielt digitaliseringen, har haft 

en stor indflydelse på verden. Ifølge den tyske sociolog Jürgen Habermas er sådan en udvikling et 
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eksempel på systemets kolonisering af livsverden. Habermas mener nemlig, at samfundet opdeles i 

to centrale sfærer; systemet og livverden (Thorgaard, 2016), hvilket ses i figur 1 (Interfolk, 2011): 

Systemet er oftest set som markedet og staten, hvorimod 

livsverden er civilsamfund. Forskellen på de to er, at 

systemet er dele af samfundet som agerer baseret på 

formålsrationalitet, mens livsverden derimod er dele af 

samfundet som agerer ud fra følelser og almene 

menneskelige relationer (Systime, 2012). I systemets 

verden er magt og penge de afgørende styre redskaber, 

mens det er talen og samtalen, hvilket skaber social 

produktion, som i livsverden er afgørende redskaber. 

Habermas kritiserer den udvikling, at systemet har grebet 

ind i livsverden, og koloniseret den. Ved kolonisering skal 

der forstås det, at systemet benytter sig af elementer fra livsverden til at fremme systemets formål.  

Problemet er det, at når systemet koloniserer livsverden, så mudres samfundets to sfære, hvilket gør 

at den del af systemet, som reguleres af magt og penge bliver mere kompleks, fordi 

styringsredskaberne nu også skal indeholde den forståelsesorienteret handlen fra livsverden 

(Leksikon, 2007). Dette illustreres f.eks. i figur 2 (Interfolk, 2011): 

Tendensen der ses i den progressive teknologiske 

udvikling i forhold til markedet og statens øgende 

besiddelse og benyttelse af Big data, er et eksempel på at 

systemet kolonisere livsverden, hvilket i dette tilfælde er 

markedet og civilsamfundets privatisering. 

Digitaliseringen har gjort det nemmere at få fat på 

individets persondata, og dette har systemet udnyttet. At 

indsamling og behandle Big data er derfor, for 

virksomheder og organisationer, blevet brugt som et 

middel til at tjene penge og få magt over markedet. 

Persondata/Big data er på den måde blevet en mekanisme 

på markedet – og det er en mekanisme, som både virksomheder og organisationer bruger mange 

midler på at lære bedre og bedre at kende til deres fordel. 
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Digitaliseringens konsekvens: 

En uønsket konsekvens af digitaliseringen er eks. den formindskede sikkerhed på nettet. Dette 

gælder specielt sikkerheden af den almene borgers persondata, som i stigende grad er svært at sikre. 

Et godt eksempel på dette er f.eks. Cambridge Analytica skandalen.  

I 2018 kom det nemlig frem, at virksomheden Cambridge Analytica i strid med Facebooks 

retningslinjer har brugt over 50 millioner Facebook-profiler’s data til at målrette annoncer mod 

brugere af det sociale medie. Cambridge Analytica brugte en personlighedstest app til at høste de 

data, som de selv mener, var afgørende for Donald Trumps valgsejr (DR1, Herdenberg, 2018).   

Skandalen skabte meget opmærksomhed over hele verden og medførte en suspendering af 

Cambridge analyticas leder, Alexander Nix. Med det har Facebook valgt at lukke Cambridge 

Analytica adgang til data fra Facebook. Samme er sket for whistlebloweren Christopher Wylie der 

har tidligere arbejdet for virksomheden Cambridge Analytica, men altså har afsløret nogle af 

virksomhedens metoder. Sagen har derefter fået Facebooks aktier til at styrtdykke (DR1, 

Herdenberg, 2018).  

Det der skyldes at Cambridge kunne gennemføre deres projekt med at bruge deres app til at 

manipulerer brugerne, er den bevidsthed brugeren mangler om persondata. Ingen havde tænkt, at en 

personlighedstest ville påvirke et præsidentvalg i USA, som det gjorde. Den almene bruger har en 

minimal forståelse for egne persondata og det skyldes at virksomheder som Facebook gør det 

kompliceret for brugeren at forstå deres datarettigheder og hvad det bliver brugt til. Efter skandalen 

blev verdenen åbnet op for hvordan ens data bliver brugt mod en selv og hvordan det kan påvirke 

den virkelig verden (CNBC, MEREDITH, 2018).   

Digitaliseringen har gjort det lettere for virksomheder anskaffe persondata om den almene borger, 

og benytte det uden deres bevidste samtykke. Brugeren vil altså havne i en situation der nedsætter 

tilliden til de sociale platforme, der bør behandle vores persondata lovpligtigt. En undersøgelse 

udarbejdet af PWC (2018), understøtter belægget om, at vores tillid er forværret med følge af den 

stigende digitalisering 
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Den stigende digitalisering har også gjort det muligt, at føre målrettet markedsføring til individet og 

dermed er vores data blevet til et fingerpeg i retning af, hvilke behov og hvilke interesser vi har på 

internettet. Dog ses denne form for markedsføring som digital overvågning, og der er derfor 

påbegyndt udviklingen af systemer der ikke høster irrelevant og unødvendige persondata, men 

derimod giver brugeren et valg om, hvilke data den kan høste fra dem (IT-B, 2019). 

Herudover for at beskytte brugerens data er det gamle EU-direktivet (95/46/EF) fra 1995, blevet 

revideret til den nuværende Persondataforordningen. Persondataforordningen, bedre kendt som 

GDPR, trådte i kraft d. 25. maj 2018. Selve meningen ved dens implementering er at skulle sikre 

borgerens persondata, og at personoplysninger bliver håndteret ordentligt af virksomheder og 

organisationer sidder med. (Danes Worldwide, 2019)  

 Persondataforordningen er relevant, da borgere bør have adgang til egne data samt viden om deres 

data ikke bliver misbrugt. Udover det har GDPR formål at ensrette, samt styrke databeskyttelsen for 

alle borgere i EU. Dvs. at sikre kontrol over persondata og gøre lovgivningen ved international 

handel mere enkel ved samme metode. (Bisnode, s.d.)  

   

Da GDPR's formål er at beskytte borgers personlige oplysninger for hvordan de bliver håndteret af 

virksomheder, der har dem. Dette har nemlig tidligere ikke været inkluderet i 1995 forordningen, 

som har været mangelfuld på området. Af denne grund var reglerne blevet taget op, og herefter 

revideret, for at forebygge imod fratagelsen af den almene borgers anonymitet på nettet.  

 ___ 

Dette afsnit undersøges der hvilken forskel der er på den nye og gamle databeskyttelseslov, samt 

hvilken betydning dette har haft for brugeren. Herudover analyseres brugerens adfærd i forhold til 

deling af deres persondata, samt designet af tjenestevilkår. Formålet med afsnittet er, at undersøge 

problemstillingerne med det taksonomiske niveau analyse.  

 

GDPR - General Data Protection Regulation  

I lyset af manglende lovgivning om rammerne af persondata, herunder hvem, hvordan og hvilken 

persondata der må bruges, er der blevet indført en reform af databeskyttelsesloven. Dog kan man 

spørge sig selv, hvad er egentligt forskellen mellem de to? Hvis man sammenligner EU-direktivet 

(95/46/EF) af 24. oktober 1995 med EU's databeskyttelsesregler (2018) kan det ses at det gamle 
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EU-direktiv bl.a. ikke havde nogen regler for borgerens rettigheder. Altså var der ingen lovgivning 

for hvordan individets persondata blev behandlet. Herunder var det ikke specificeret at den 

dataansvarlige behøvede borgerens samtykke til brug/behandling af borgerens persondata, samt eks. 

rettigheder for at borgeren måtte anmode om at den dataansvarlige slettede/rettede deres data, retten 

til indsigelse af profilering osv. I den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) er dette derimod gjort 

lovpligtigt.  

Borgeren har retten til at sige nej til at deres persondata bliver brugt, medvidere er der derudover 

kommet dataansvar for sikkerheden af personoplysninger hos de dataansvarlige udover de regler 

som beskriver de generelle forpligtelser, samt skærpet regler for konsekvenser af misbrug af 

persondata. Et eksempel på regler fra den nye forordnings som skal skærpe sikkerheden af den 

almene borgers personoplysninger, er f.eks., at den dataansvarlige skal designe et system der 

beskytter persondata og implementere det som standard, samt at der skal være en såkaldt ”Data 

protection officer” der skal være fortaler for brugerens datahåndtering i en virksomhed DPO’s 

opgave er at tale højt hvis brugerens data ikke bliver behandlet ordentligt (EU, 2018). 

De nye GDPR-regler, som er udformet til at beskytte EU-borgernes rettigheder i forhold til 

persondata, indeholder overordnet set de 7 principper, som illustreres i bilag 3. Omfanget af GDPR-

regelsættet er enormt, da ændringerne påvirker alle på internettet. Reglerne af fået enorme følger for 

bl.a. virksomheder, som har måtte omsætte en stor del af deres procedure i forhold til persondata for 

at imødekomme loven (Jackson, 2018). Bare nogle få eksempler på ændringerne kan f.eks. ses i 

bilag 4. Men hvilken bivirkning har forordningen haft for individet?  

GDPR har bl.a. haft den effekt at virksomhederne nu er berettiget til at være transparente, og har 

forpligtigelse til at oplyse individet i forhold til hvordan organisationer anvender deres 

personoplysninger. For den almene borger betyder det at individet nu har lettere adgang til 

information vedrørende ens personlige data end de har haft før, som følge af GDPR (Bisnode, 

2017). Dog er balancen mellem transparens og beskyttelse af personoplysninger stadig en massiv 

udfordring for en masse virksomheder, da store Tech-virksomhederne fortsat finder kreative 

metoder til at overholde loven til deres egen fordel (Tranberg, 2017) – f.eks. bruger virksomhederne 

den smarte metode, at de stripper brugerens persondata for PII (Personally Identifiable 

Identification) før de sælger det – altså information der potentielt kan bruges til at identificere 

brugeren. På den måde kan virksomheden ikke holdes ansvarlig for at overtræde GDPR loven, 

samtidig med at virksomheden kan tjene penge på brugerens persondata (TEDxTalks, 2015).   
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Virksomheder og persondata: 

Når der snakkes om persondata skelnes der generelt mellem 3 typer: Almindelige persondata (f.eks. 

navn, adresse og e-mail), fortrolige persondata (f.eks. cpr-nummer, økonomiske forhold eller 

billeder), og følsomme persondata (f.eks. race/etnicitet, politisk holdning og straffeattest) (IT-

Branchen, 2019). Reelt set har virksomheder ikke noget lovligt grundlag for at behandle fortrolige 

persondata, og derfor arbejder med generelt kun med de 2 andre typer: 

(Datatilsynet, 2015) 

Som det kan aflæses i figuren, er det illustreret, at jo mere følsomme personoplysningerne er, desto 

strengere er betingelserne for at virksomhederne må behandle dem – dvs. at virksomhederne er 

nødsaget til at få samtykke til flere ting end før, fordi det ikke er lovligt bare at behandle persondata 

så simpelt som før GDPR trådte i kraft. Figurerne afspejler derfor også indirekte, at individet bør 

passe bedre på denne slags oplysninger, da loven ellers ikke ville have så strenge regler på området 

hvis delingen af denne slags data ikke indebar risici. Hvis man kigger på brugernes bekymringer i 

forhold til hvilke af deres personlige oplysninger der bliver delt - med Facebook som eksempel - 

kan det aflæses at privatliv er en stor bekymring når det gælder at individets persondata bliver delt 

efter de acceptere fx tjenestevilkår eller cookie politik. Dette ses f.eks. i bilag 5. 
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Af netop denne grund er brugere ikke villige til at sige ja til en masse vilkår, fordi dette krænker 

deres privatliv og anonymitet på nettet. Med den nye GDPR-lov, som netop berettiger at 

organisationerne oplyser om fx at de deler dine personlige oplysninger med tredjeparter, så ville det 

være svært at lokke brugere til at give samtykke hvis de forstod præcis hvad de i teorien kunne 

undgå. Dette illustreres fx i neden stående graf: 

 

(MarketingCharts, 2018) 

Her vises brugernes villighed til at afslå de vilkår som de kan fx at virksomhederne ikke beholder 

dine informationer, havde de fået chancen. Dette er også grunden til at organisationers betingelse og 

vilkår bevidst laves mere indviklede. Det ville nemlig være katastrofalt for virksomhedens profit 

hvis brugeren forstod at sige nej. Omvendt kan denne tendens anskues kritisk, og så kan der stilles 

det spørgsmål: hvor længe kan organisationerne slippe af sted med det? 

”Manglende transparens virker så længe, det forbliver usynligt. Men som vi har set med den 

seneste sag med Cambridge Analytica, så kommer den slags ting som regel altid frem i lyset, og når 

det gør, undergraver det tilliden til hele systemet” (Svarre, 2018) 

Det kan hermed udledes, at indførelsen at GDPR samlet sæt har betydet for den almene borger, at 

individet nu har mere viden tilgængelig om virksomhedernes gøren med ens persondata end 

nogensinde før. Samtidig har de mange restriktioner på virksomhederne gjort dem mere kreative i 
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forhold til at overholde loven på en måde som gavner dem. GDPR er baseret på tanken om, at 

kravet om obligatorisk samtykke giver en højere grad af privatliv (Bisnode, 2017). Det har dog haft 

lidt en modsatte effekt i den forstand, at jo mere information organisationerne er nødt til at få 

brugerens accept på, jo mere komplekse er de betingelser og vilkår, som kunderne skal læse og give 

samtykke til, blevet, som følge af at virksomhederne er blevet tvunget finde nye måder at brugeren 

til at deres samtykke.  

 

Brugeren v. tjenestevilkår 

I kraft af at borgeren er pålagt at acceptere visse lovmæssige vilkår for behandling af deres 

persondata, for brug at tjenester på nettet, er der opstået et behov for mere bevidsthed om omfanget 

af deres handlinger, idet at den almene borgeres persondata ofte bliver brug og behandlet uden 

borgerens bevidste samtykke. Borgeren ved naturligvis, at de siger ja til tjenestevilkår, cookies osv 

på nettet, men kender ikke omfanget af konsekvenserne. Denne arbejdsteori understøttes af den 

brugerundersøgelse (bilag 6), som vores gruppe, V1924788418, har udarbejdet. Har kan det bl.a. 

aflæses, at 93% af undersøgelsesdeltagerne ved hvad persondata er, men kun 23% er reelt 

velvidende indenfor deres rettigheder omkring det. Det betyder, at en stor andel ikke er klar over 

hvordan hvilke rettigheder de har, når de giver samtykke til at dele deres personlige oplysninger. 

Dermed giver de accept til vilkår de ikke forstår, hvilket betyder at virksomheder i teori kan lokke 

brugeren til at give samtykke til hvad som helst, og borgeren ville aldrig vide hvilke rettigheder de 

havde givet afkald på.  

Desuden fremgår det af undersøgelsen, at selvom brugen generelt er groft klar over hvilke 

personlige oplysninger at hjemmesiderne indsamler om dem, og at de indsamler meget af det, så er 

det stadig de fleste der har antaget at det kun gælder persondata såsom fødsel, alder, lokation, 

browserhistorik osv. hvorimod at hjemmesiderne i virkeligheden også indsamler følsomme 

personlige oplysninger, som eks. transaktioner, samt kredit og debit nummer. Undersøgelsen viser 

at de fleste af undersøgelsesdeltagerne kun syntes, at det kun har nogenlunde eller lidt relevans for 

dem at blive digitalt overvåget, men samtidig vil 75% gerne have bedre kontrol over deres 

persondata. I undersøgelsen bliver participanterne fx direkte spurgt om hvorvidt det er ubehageligt 

for dem at blive overvåget, og vide at deres persondata bliver delt mellem tredjeparter de ikke 

kender, og dette er 45% meget enige i at det er. Hvordan kan det så være at en stor del føler det kun 

har nogenlunde relevans for dem at blive digitalt overvåget? På baggrund af spørgeskema 2, kan det 
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aflæses, at en grund til at brugeren ikke læser tjenestevilkår er fordi det alligevel ikke ændre noget. 

Hermed kan det udledes, at selvom brugeren måske føler at det er ubehageligt at virksomheder 

indsamler og bruger Big Data, så er det ikke noget de kan ændre, og af den grund prioriteret lavere, 

hvilket har kulmineret i, sammen med andre variabler, at brugeren vælger, at ikke sætte sig ind i 

hvad de giver samtykke til. Dog fremgår det samtidigt, at selvom dette er tilfældet, så er stort set 

alle af spørgeskemaets participanter interesseret i en gratis formidling af tjenestevilkår og deres 

personlige rettigheder, hvis de havde mulighed for det.  

Hvis man kigger på problemet med manglen af bevidstheden om persondata, fremgår det, at dette 

bl.a. skyldes at selve lovgivningen om det, er designet sådan at det skrevet fra jurist til jurist – dvs. 

at selvom loven gælder får alle, så er det kun de juridiske eksperter, der reelt har en chance for at 

tyde indholdet fordi det er et korrekt retsligt kontraktsprog, som har til formål at være utvetydigt i 

retten. (Lars Bogetoft, 2019). Brugen er derfor tvunget til enten kun at læse lovteksten med deres 

utilstrækkelige viden, eller få en jurist til at oversætte det. Med henblik på at loven er tiltænkt alle, 

så er persondataloven et dårligt design, da det ikke opfylder behovet for at den almene borger skal 

kunne forstå det. Dette fremgår eksempelvis af det vedlagte problemkort (bilag 1). Her er det 

illustreret at loven bevidst er skrevet så den forvirrer modtageren, hvilket underminerer lovens 

formål. Love er i sin grad en adfærdsregulering, og dvs. at den skal være i stand til at ændre folks 

adfærd (Forelæsning 5, d.08-10, 2019).  

 

Tjenestevilkår og adfærdsdesign 

Som mange andre adfærdsdesign, hvor de 5 misforståelser om den virkelige verden ofte indgår, er 

det tydeligt, at der er præg af dette i lovgivningens adfærdsdesign: 

F.eks. misforståelsen ”handling før holdning”. Daniel Kahnemans har konstateret at vi har 2 

systemer. System 1, som behandler det som hjernen hurtigt kan analysere fx 2+2, og system 2, som 

står for langsom, indsatskrævende tænkning. System 2 kræver mere at aktivere, og den energi vi har 

til at opererer den med er utømmelig (Forelæsning 5, d.08-10, 2019). Derfor er det ikke ideelt, at 

lovgivningen er designet sådan, at vi er tvunget til at aktivere system 2. Den almene borger gider 

ofte ikke udmattende, og indsatskrævende tænkning til noget der ikke påvirker deres hverdag, og 

derfor fungere designet ikke for modtageren – dette ses eks. også i problemkortet (bilag 1). 



V1924788418 

 

Side 28 af 98 
 

Et andet problem for formidlingen af loven er misforståelsen ”Kejserens agile klæder skal af”, 

hvilket refererer til, at afsenderen ikke er god til at sætte sig i modtagerens sted. Eksempelvis er 

”corporate bullshit” gennemgående i alle lovtekster, inklusive tjenestevilkår osv. Selvfølgelig dette 

også er meningen i visse tilfælde, fx i forhold til virksomheders tjenestevilkår. 

Herudover er lovtekster næsten altid skrevet i en kontekst. Münter (2017) påstår at ”kontekst er 

King”, fordi konteksten kan få læseren til at antage noget bestemt om det de læser, da vi som 

mennesker ikke kan se bort fra konteksten. Dette gør, at man måske antager noget forkert eller 

unøjagtigt om lovteksten og det gør at lovtekster besværliggøres yderligere. Hvilket bunder ud i, at 

det bliver mindre attraktivt at læse lovteksten for den almene borger. Desuden vil halo-effekten 

sørger for, at den almene borger ikke sætter spørgsmålstegn ved det, da officielle instanser ofte 

indgyder en tryghedsfornemmelse hos individet, da det virker officielt. Det samme gælder for fx 

hjemmesider som Facebook, som har så mange brugere, at den enkelte internetbruger antager at de 

har deres ting i orden.  

EU’s forordningen har ændret reglerne for persondata, men etablerede virksomheder, som allerede 

har en fast brugerbase har ikke ændret sig af den grund. Med Facebook som eksempel, er det 

tydeligt i deres ageren med indsamling og behandling af persondata, at Facebook stadig er 

Facebook.  

Virksomheder der er væsentlig mindre er også blevet underlagt den nye forordning så længe de 

operere indenfor EU. Formålet har været at beskytte EU-borgerens datarettigheder, hvilket gøres 

ved at sætte regler for hvordan virksomheder må behandle personoplysninger. Dette gør den daglig 

procedure for mindre virksomheder mere vanskelig og dermed resultere i økonomiske eller 

tidsmæssige ændringer. Modsat Facebook som netop er verdens største sociale medie virksomhed, 

har tilsyneladende ikke ændret deres politik i store omfang, Facebook spørger nemlig om samtykke 

for at fortsætte deres gamle vaner, hvilket har fungeret for dem og andre virksomheder har fulgt 

med denne strategi.  (Poul N., Jakob K.M., Maj 2018) 
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I dette afsnit diskuteres om EU’s datalovsforordning har gjort den almene borgers persondata mere 

sikre, hvad forordningen giver eller ikke giver os, og hvorvidt at enkeltpersoner føler at deres 

persondata er blevet mere sikre efter den nye forordning, trådte i kraft. Formålet med afsnittet er at 

udforske flere synspunkter i forhold til emnet, og hermed komme til en konklusion på hvorvidt det 

som er blevet undersøgt i problemfeltet, er den endegyldige sandhed, eller om der er nogle aspekter 

i problemet som ikke passer på alle områder. Dette er relevant, da gruppens indsamlede empiri ikke 

er omfattede nok alene til at kunne betragtes som mættet viden. Herudover adskiller dette afsnit sig 

fra perspektiveringen idet afsnittets hensigt er at lægge op til hvorfor at den tekniske designløsning, 

som gruppen har lavet, er relevant, og hvem som kunne have brug for den, hvilket adskiller sig fra 

perspektiveringen, som har til formål at udforske hvordan projektet kunne tages videre.  

 

Overvågningskapitalisme: staten vs. markedet: 

Når man kigger på nutidens samfund, er det ikke unormalt at de store sociale medier har uhyggeligt 

meget information om individet fx dine transaktioner, dine lokationer eller samtaler. Dette har gjort 

det muligt for virksomheder på nettet at overvåge deres brugere på, hvilket har skabt debat om 

spørgsmålet omkring overvågningskapitalisme har taget overhånd. Shoshana Zuboff (Zuboff, 2018) 

har skrevet bogen The Age of Surveillance Capitalism som kritiserer den verden vi lever i eller 

bevæger os imod. Det er en verden som truer demokratiet og individets personlige adfærd, fordi den 

avanceret teknologiske udvikling har gjort det muligt at have indflydelse på individets adfærd, samt 

nudge mennesker i en retning som gavner kommercielle formål for private virksomheder. Er det fair 

for os at skulle leve i en verden hvor det er virksomhederne på nettet, som bestemmer hvad vi skal 

kunne lide eller købe? 

Brugerundersøgelser har gjort det tydeligt, at bevidstheden indenfor datapolitik ikke er stor, men 

hvordan kan det være? Zuboff mener, at det er klart at overvågningskapitalister ikke har nogen reel 

grund til at gøre det tydeligt at de tjener penge på at overvåge deres brugere, og sælge 
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informationen videre til tredjeparter. Det marked hvor personlige informationer er værdifuldt er 

enormt, og dermed er for værdifuldt at risikere at miste. Derfor er det forståeligt at private 

virksomheder gør deres tjenestevilkår så indviklet at brugeren netop ikke har overblikket til at sætte 

sig ind i det.  

Zuboff gør det klart i hendes interview (Zuboff, 2019 Septemper 23) at noget som 

overvågningskapitalister frygter mest, er lov. Dette kommer af, at lovgivning for kapitalister er en 

indgriben i det frie marked, og derfor en dårlig ting. Statslig indgriben betyder, at virksomhederne 

ikke selv kan regulere persondata til deres fordel, hvilket er modstridende med deres interesser, og 

risikabelt for deres marked. Men med den nye EU-lovgivning om datasikkerhed, som er trådt i 

kraft, er det netop dette som er sket. De nye regler har haft hensigten at fratage kontrollen over den 

almene borgers data fra den private sektor, og give den til en statslig administration som ikke har en 

kommerciel dagsorden, men derimod prioriterer borgernes sikkerhed og loven, som retningslinjer. 

De kapitalistiske virksomheder er selvfølgelig ikke enige i dette, og man kan derfor undre sig over, i 

hvor høj grad, at virksomhederne i virkeligheden overholder de nye regler? Er vores data egentligt 

sikret?  

Personligoplysninger er et værdifuldt marked, og i den konkurrencedygtige verden vi lever i, er 

virksomhederne nødt til at følge med udviklingen, og det betyder at udnytte de muligheder 

digitaliseringen har medført. Ifølge EU-rapporten er der et enormt vækstpotentiale i brug af data. 

Alene EU’s BNP forventes at få en vækst på 1,9 procent frem til 2020, som følge af brug af data på 

markedet. Medvidere er Danmark, som ligger i Nordeuropa som er forudsagt til at have de største 

muligheder for vækst, ligger på 2,2 procent vækst, hvilket er over det gennemsnit der er blevet 

forventet (Ernst, 2014).  

Forskere i Big data nævner bl.a. at private virksomheder som de fem giganter, nemlig; Google, 

Facebook, Amazon, Apple og Microsoft, især har rådighed over enorme datamængder, som de 

tillader forskere og virksomheder adgang til mod betaling – dog i begrænset omfang (Fenger-

Grøndahl, 2016). Disse virksomheder er i besiddelse af en magt, som ikke burde styres af selskaber 

med kommercielle formål. Specielt i Danmark, hvor vi er et demokratisk retssamfund, og derfor 

ikke tildeler magt af dette omfang til private sektor. Big data er en enorm fristelse for de private 

virksomheder, og der er mange penge i det, så hvorfor skulle de private virksomheder være 

interesseret i at nedprioritere deres interesser?  
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Ifølge Zuboff er der ingen vej udenom overvågningskapitalismen – dvs. at der ikke nogen 

lovgivning, som kan beskytte borgeren fra de konsekvenser overvågningskapitalismen kan medføre. 

Men hvis dette er tilfældet, er det så overhovedet muligt at de pågældende regler i GDPR egentligt 

overhovedet har den tilsigtede effekt tiltænkt indførelsen af loven, eller er det uundgåeligt at den 

kun kan have en minimal effekt?  

 

Hvad siger eksperterne? 

Med den stigende digitalisering er flere og flere af vores data kommet på alverdens digitale 

platforme. Dette er gjort for at gøre livet nemmere for den almene borger. Uden at tænke over det 

ligger der utrolig meget data om os på de forskellige digitale platforme. Alt fra de kommunale 

hjemmesider til den app man downloadede en sen nat, har data om os. Så er spørgsmålet bare om 

det er blevet nemmere at få fat i de her data og misbruge dem nu når vi som samfund er begyndt er 

gøre alt digitalt? Den nye persondatalov er der for at beskytte vores data mod at blive misbrugt, men 

virker denne lov, og er vores data så i sikre hænder? En udtagelse fra juraprofessor Peter Blume 

siger noget andet.  

”Hvis det gik meget galt under persondataloven, kunne man måske få en bøde på 25.000 kroner. 

Det er ikke noget som de store virksomheder kan finde på årsregnskabet. Derfor har man indtryk 

af, at persondataloven ikke er blevet overholdt i særligt omfang."(Peter Blume, 2017, afsnit 10, 

linje 2)  

Sven Petersen som er erhvervsjuridisk chef hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, deler til 

dels de samme tanker som Peter Blume og siger i denne udtagelse at han også mener der har været 

problemer med den gamle persondatalov på dette område. Bøderne er ikke høje nok, hverken 

dengang eller nu.  

”Man kan bare konstatere, at persondatareglerne ikke har stået øverst på dagsordenen"(Sven 

Petersen, 2019, afsnit 14, linje 2) 

 Men det er ikke kun store virksomheder som bliver beskyldt for at bryde loven. Gladsaxe 

kommune er i en artikel fra (Version2, 04/02-2019, Tania Andersen) blevet beskyldt for at bryde 

persondataloven ved at udvikle et dataanalytisk værktøj, der skal opspore familier med udsatte børn.  
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”Min juridiske vurdering er, på baggrund af notatet, at kommunen ikke overholder 

persondatalovgivningen, fordi man anvender data til et nyt formål” (2017) siger advokat og ekspert 

i persondataret, Catrine Søndergaard Byrne.  

Der kan findes uttalige artikler om at persondataloven er blevet brugt både i de store virksomheder 

men også i kommunen som ses med Gladsaxe kommune. Men nu træder der nye forordningskrav i 

kraft som kan have store økonomiske konsekvenser for brud af loven.  

”Der er nemlig lagt op til, at virksomheder i yderste konsekvens kan straffes med en bøde på op til 

20 millioner euro eller fire procent af den globale omsætning” (Peter Blume, 2017, afsnit 6, linje 2)  

Konklusionen på spørgsmålet ”er vores data mere sikre” er svært at svare på. Der kan konstateres at 

efter GDPR trådte i kraft i 2018 er den blevet håndhævet flere gange. Men selvom dette er tilfældet, 

har konsekvenserne ikke formået at afværge størstedelen af virksomhederne fra at overtræde den 

alligevel, og der dukker derfor stadig flere og flere skandaler fra med henhold til overtrædelse af 

GDPR. Specielt de store firmaer slipper billigt når der skal straffes for overtrædelser.  

 

Brugeren og datasikkerhed: 

I dag overvåges internetbrugeren på utallige sociale medier og andre datafyldte medier. Vi 

overvåges ved hver enkelt klik vi fortager os på internettet, både vores adfærd og søgen, så man kan 

spørge sig selv; kan brugeren føle sig sikker? 

Ifølge undersøgelser har brugeren ikke nogen stor bevidsthed i forhold til emnet persondata, og det 

var sandt før GDPR trådte i kraft, men efterfølgende? Den generelle tendens viser, at de fleste ikke 

tildeler emnet meget opmærksomhed, men dette betyder ikke at de ikke er klar over at problemet 

eksisterer. Da GDPR trådte i kraft d. 25. maj 2018 blev indtrædelsen af den nye datalovsforordning 

oplyst alle steder i medierne:  

”I løbet af forårsmånederne blev danskernes mailbokse fyldt med samtykkeerklæringer af 

varierende længde og detaljeringsgrad (…). Som et resultat heraf havde 97 % af danskerne hørt om 

GDPR, umiddelbart efter reglerne var trådt i kraft. Særligt de direkte henvendelser pr. mail gjorde 

næsten hver anden bruger pinligt opmærksom på hvor mange fordelsklubber og kundekartoteker, 

man gennem tiden var blevet registreret i” (DR, 2019, s. 2). 
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Efterfølgende er der dog ikke sket en tydelig adfærdsændring i forhold til hvordan vi håndtere vores 

data på nettet. Staten/regeringen har ikke på nuværende tidspunkt gjort befolkningen 

opmærksomme på de præcise mængder af data, som der er lagret om os i systemerne, og det har de 

private virksomheder heller ikke – dvs. at selvom den stor del af den danske befolkning har hørt om 

GDPR, så er det få der har sat sig ind i det, og kender detaljerne. 

Dette skyldes, at den generelle tillid til vores personfølsomme data fortsat være god, da den almene 

borger overordnet set har en god tillid til vores system, samt en forventning om, at systemet passer 

godt på vores data. Generelt kan brugerne inddeles i 3 typer:  

”Dem der har en generel tillid til de enkelte virksomheder og lovgivningen på området, dem der 

besidder en stålsat tro på egne digitale evner, og slutteligt dem der mener, at nettet er for stort og 

uoverskueligt at sætte sig ind i som almindelig bruger, og at det derfor ikke kan betale sig at bruge 

energi på at være utryg” (DR, 2019, s. 2). 

Dog blev der tilbage i 2013 foretaget en meningsmåling der afslører at næsten 85% af de adspurgte 

til undersøgelsen, er uenige eller meget uenige i udsagnet ”My government is doing enough to 

reveal to extent of mass surveillance programs to the public” (Anders Skov, 2017), hvilket jo 

direkte påpeger at gennemsigtigheden fra regeringens side, simpelthen ikke er god nok.  

Dansk Magisterforening har skubbet til justitsminister Søren Pape og udtaler; ”Vi bør og skal stille 

krav om, at vores stat behandler data korrekt og ikke indsamler i flæng, i håb om at det kan være 

værdifuldt i fremtiden” (Debat altinget, 2018). Dansk Magisterforening mener at vi bør stille større 

krav til, at vores data bliver behandlet korrekt og giver befolkningen tydeligere svar på, hvad der 

sker med vores data bag de lukkede døre. Så længe vores data blot bliver omtalt som guld der kan 

være værdifuldt i fremtiden, bliver vi nødt til at have svar på hvorfor og hvad det er vi venter på.  

Der hvor tilliden begynder at slippe op er, når vi ser de direkte målrettede reklamer eller annoncer, 

der rammer dine interesser og tidligere søgninger. Som bruger af diverse websites, glemmer man i 

farten hvad det egentlig er man siger ja til. Flere undersøgelser viser blandt andet, at mange direkte 

fravælger at besøge hjemmesider de ellers ønskede at de kunne besøge, på grund af faren om at 

blive overvåget på internettet. Dansk It har netop foretaget en undersøgelse på baggrund af dette og 

det viser sig at hele 17% har oplevet ovenstående udsagt (Dit, 2015). Derudover har undersøgelsen 

vist, at hele 58% af danskerne faktisk slet ikke eller kun i mindre grad ved, hvordan de kan beskytte 

sig mod, at deres data bliver overvåget og registreret (Dit, 2015). 
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Er vores data sikret? 

Sikkerheden af den almene brugers persondata er ikke kun påvirket, som Sven Petersen udtaler, af 

at det ikke står øverst på prioriteringslisten. En stor hindring i at sikre borgerens persondata er, at 

retssystemerne i de forskellige EU-lande ikke altid, ifølge deres lovgivning, kan udstede de bøder 

som GDPR har fastsat skal udstedes når der laves sanktioner mod de virksomheder som ikke 

overholder datalovsforordningen. Et eksempel på dette er f.eks. det danske retssystem: 

”Det er et grundlæggende princip i dansk retspleje, at bøder, der har karakter af en 

strafferetlig sanktion, kun kan pålægges ved domstole og efter retsplejelovens regler. 

Da det danske retssystem således ikke giver mulighed for, at Datatilsynet kan 

fastsætte administrative bøder som fastsat i forordningen, er der i artikel 83, stk. 9, 

indsat en undtagelse til den generelle regel om administrative bøder” (Nrlaw, s. 1) 

Ifølge EU’s datalovsforordning (Artikel 28) må tredjeparter godt bruge borgerens oplysninger, så 

længe de opfylder betingelserne for at gøre brug af en anden databehandler. Omvendt må 

virksomheder ikke videregive eller bruge borgerens data, har de ikke har fået borgerens tilladelse. 

Konsekvensen er nemlig, at sanktioner fra Datarådet eks. en advarsel eller permanent forbud mod 

behandling af data, samt bøder på op til 20 millioner euro eller 4 % af virksomhedens samlede 

globale årlige omsætning, som det står i Artikel 58, 60, 83, 84; betragtning 129, 148, 150, 151 af 

EU’ datalovsforordning.  

En stor grund til at det er blevet udtalt, at den nye datalovsforordning bedre skulle beskytte 

borgerens persondata har været de nye skærpende regler for sanktioner mod virksomheder, som 

ikke overholder forordningen. Men hvis sanktionerne ikke kan gennemføres hvor meget beskytter 

disse regler, så i virkeligheden borgerens persondata?  

Da The Cambrigde Analytica scandal kom frem, og Facebook fik udstedet en bøde af britiske 

datatilsyn ICO for overtrædelsen, viste det sig, at i stedet for den milliard-bøde der var forventet at 

Facebook skulle have, slap det internationale firma med en minibøde, som følge af de 

begrænsninger UK-lovgivningen har på GDPR. Ifølge The Guardian svarer den bøde på 4,2 million, 

som Facebook fik, kun til 5 minutter af deres omsætning. Mange stod derfor med den følelse at 

Facebook slap for billigt, hvilket f.eks. blev udtrykt af Elizabeth Denham, som er den britiske 

informationskommissær: ”Det var en meget alvorlig overtrædelse, så under de nye regler ville de 
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stå over for en meget højere bøde” (Andersen, 2018, s.1). Der kan derfor undres; er GDPR 

beskyttelse eller det kun bureaukrati?  

Omvendt kan GDPR siges at have haft en effekt på hvorvidt borgerne føler at deres persondata er 

blevet mere sikre, hvilket ifølge Dennis Christensen og Michael Oxfeldt er tilfældet, på trods af at 

det er mere symbolsk end praktisk tryghed: 

”Persondataforordningen er et stykke kompliceret lovtekst, og danskernes forhold til 

GDPR er ikke mindre komplekst. Selvom de konkrete initiativer i forbindelse med 

udrulningen af GDPR ikke nødvendigvis har haft større praktisk effekt, skal man ikke 

undervurdere den betydning, som implementeringen indirekte har haft for danskernes 

følelse af tryghed på nettet” (DR, 2019, s. 4). 

En kvantitativ undersøgelse af danskernes opfattelse af den nye persondataforordning blev i juni 

2018 gennemført af Kantar Gallup. Undersøgelsen omfattede 1.003 danskere over 15 år, og blev 

lavet af DR Medieforskning. Undersøgelsen konkluderede, at GDPR har haft den effekt, at der er 

opstået en øget bevidsthed om benyttelse af data på nettet, men at dette ikke har ændret borgerens 

adfærd. Borgerede føler sig altså mere sikre efter at GDPR er trådt i kraft, men undersøgelser viser 

dog, ”at borgere absolut ikke bryder sig om overvågningen, men samtidig føler de sig afmægtige i 

forhold til for alvor at gøre noget for at beskytte deres privatliv” (Davidsen, 2017, s. 1). Det er 

netop denne falske tryghed, som er en faktor i borgerens inaktivitet i beskyttelsen af deres egen 

data. Dette visser en tendens til GDPR ikke har haft den ønskede effekt, og derfor ikke har sikret 

borgerens persondata, så meget som der er blevet lovet af EU (DR, 2018). 

Hvad kunne være en løsning? 

GDPR har sine fordele fx i forhold til, at den har medført langt større ”gennemsigtighed” fra de 

private virksomheders side end det gamle direktiv har kunne, også selvom det kunne blive bedre. 

Dette betyder selvfølgelig ikke, at problemerne er løst. Det bliver fx påpeget af DataEthics.eu, 

Pernille Tranberg, at ”det nu en realitet, at befolkningen ikke bare føler sig overvåget – den er 

overvåget” (Davidsen, 2017, s. 1). Et kerneproblem i dette dilemma er befolkningens manglende 

handling i forhold til beskyttelse af deres rettigheder, men endnu vigtigere er det, hvorvidt borgeren 

først og fremmest ved af de har at gøre med. Ifølge undersøgelser er det ”kun de færreste læser de 

betingelser, de surfer rundt på internettet under” (Davidsen, 2017, s. 1), og derfor er det vigtigt at 

oplyse brugeren om emnet, så de i det mindste ved hvorfor og hvordan deres data bruges. En 
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løsning på den manglende bevidsthed om persondata er derfor formidling. Mange NGO’er gør 

dette, fx DPO’en Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, som har grundlagt the Danish DPO-Association 

(Nielsen, M. E. E.), da mange finder GDPR svær at forstå. Dog skal det nævnes, at disse 

formidlinger er tilegnet virksomhederne, ikke brugere. Der kunne derfor bruges en 

formidlingsløsning til brugerne.   

En løsning for formidling af regler og rettigheder om persondata kunne eks. være en app, en 

hjemmeside eller f.eks. en kampagne. Omvendt kunne der også bruges en extension eller reklamer. 

Det er bare vigtigt, at formidlingen er opbygget omkring, at den skal være brugervenlig – altså 

opbygges ud fra affordence (Forelæsning 3, d.07-09, 2019). Dette skyldes, at brugeren generelt 

føler sig ”afmægtig” i forhold til at administrere deres data, og derfor er passive. En løsning skulle 

derfor være i stand til at gøre det let for brugeren. Herudover kan fx nudging også gavne til 

formidling af persondata, da det hjælper brugeren med at forstå hvad det egentligt er for noget uden, 

at ”tvinge” brugeren til at gøre det. For at motivere brugere ville det netop hjælpe at fremstille det 

på en måde så brugeren ikke behøver en introduktion til hvordan det bruges, men allerede fra start 

af kaster sig ud i det. På denne måde øges chancen for, at flere brugere får en bedre bevidsthed om 

hvordan de private virksomheder bruger deres data (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1). 

 

4.1 Opsummering  

Digitalisering har mange betydninger, men en af de måder, digitalisering kan blive forklaret på er; 

”At bevæge sig tættere på, at blive en digital arbejdsplads, samt at imødekomme en digital 

transformation.” Dette har den betydning at der er positive og negative konsekvenser for os 

mennesker. En positiv konsekvens f.eks. øge vores viden, og reelt set gør det vores liv lettere. En 

negativ konsekvens af digitaliseringen er f.eks. den reducerede sikkerhed på internettet. Især den 

almene borgers persondata, som har været svært at sikre. Et godt eksempel på dette er f.eks. 

Cambridge Analytica skandalen. Dette handlede om at virksomheden Cambridge Analytica i 2018 

gik imod Facebooks retningslinjer og brugte over 50 millioner Facebook-profiler’s data til at 

personificere annoncer til brugere af Facebook. Grundlaget for skandalen var at virksomheden 

brugte en personlighedstest app til at finde de data, som de selv mener, var afgørende for Donald 

Trumps valgsejr. Denne skandale skabte enorm opmærksomhed rundt omkring i verden og 

medførte en suspendering af Cambridge analyticas leder, Alexander Nix. Efter denne skandale har 

Facebook lukket alt Cambridge Analyticas adgang til persondata fra facebookbrugere.  
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Når der snakkes om persondata skelnes der generelt mellem 3 typer: Almindelige persondata dette 

kan være ting som navn, adresse og e-mail. Så er der fortrolige persondata dette kan være cpr-

nummer, økonomiske forhold eller billeder. Til sidst er der følsomme persondata som race/etnicitet, 

politisk holdning og straffeattest (IT-Branchen, 2019). Den almene borger ved selvfølgelig at de 

siger ja til disse data bliver hentet ned vedhjælp af tjenestevilkår, cookies osv. eller en helt tredje 

ting på nettet. Men problematikken ligger i at de ikke kender omfanget af konsekvenserne ved brug 

af disse data. Vi har bl.a. ved hjælp af vores undersøgelse funder ud af at 93% af vores 

undersøgelsesdeltagere ved hvad persondata er, men kun 23% af dem er velvidende indenfor deres 

rettigheder omkring persondata. Vores undersøgelse viser også en et flertal af vores 

undersøgelsesdeltagere kun syntes, at det kun har nogenlunde eller lidt relevans for dem at blive 

digitalt overvåget, men på samme tid vil 75% af dem også gerne have bedre kontrol over deres 

persondata. Vi finder også ud i den samme undersøgelse at deltagerne efter at være blevet spurgt 

ind til om de synes det er ubehageligt for dem at blive overvåget på nettet og at deres data bliver 

brugt af tredjeparter de ikke kender, og dette svarede 45% at de var meget enige i. Så er spørgsmålet 

bare hvordan det kan være at en stor del føler det kun har nogenlunde relevans for dem at blive 

digitalt overvåget?  

På baggrund af spørgeskema 2, kan det aflæses, at en grund til at brugeren ikke læser tjenestevilkår 

er fordi det alligevel ikke ændre noget. Dette kan de måske have ret i. Vi kan nemlig se at 

persondataloven ikke har været højt prioriteret hos virksomheder. ”Man kan bare konstatere, at 

persondatareglerne ikke har stået øverst på dagsordenen"(Sven Petersen, 2019, afsnit 14, linje 2) 

Størstedel af eksperterne indenfor dette emner mener at persondataloven er har haft den virkning 

som håbet. Flere og flere skandaler er kommet frem både på internationalt plan men også på 

nationalt plan. Dette har måske været på grund af den lille konsekvens det har haft på virksomheder 

det bryder disse love. ”Hvis det gik meget galt under persondataloven, kunne man måske få en bøde 

på 25.000 kroner. Det er ikke noget som de store virksomheder kan finde på årsregnskabet. Derfor 

har man indtryk af, at persondataloven ikke er blevet overholdt i særligt omfang."(Peter Blume, 

2017, afsnit 10, linje 2)   
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5.0 Tematisk præsentation og analyse af empiri 

Dette afsnit omhandler en præsentation af den empiri, som gruppen har indsamlet til projektet, samt 

en analyse af den indsamlede empiri. De redskaber der er brugt til at analysere empirien, er en 

barriereanalyse ud fra IDEO’s fremgangsmåde, samt en FEDS-evaluering. Barriereanalysen 

analyserer brugerundersøgelsen, samt spørgeskemaet, mens FEDS-analysen inddrager test-

interview fra afprøvning af produkt.  

Til projektet er der blevet indsamlet empiri på 3 måder: 

1) Der er blevet udarbejdet en brugerundersøgelse for at undersøge hvad brugerne ved om 

persondata, samt for at be- eller afkræfte hvorvidt brugeren læser tjenestevilkår. 

2) Der er blevet lavet et spørgeskema for at undersøge brugernes konkrete adfærd i forhold til, 

at de ikke læser tjenestevilkår. 

3) Der er blevet foretaget 2 semi-struktureret interview i forbindelse med afprøvning af 

produkt, fordi dette er en måde at evaluerer designets iterationer.  

Barriereanalyse: 

Ifølge IDEO’s fremgangsmetode skal barriereanalysen besvare 2 spørgsmål: 

1. Hvad gør målgruppen lige nu?  

2. Hvorfor gør målgruppen det på den måde? 

 

For at besvare dette er barriereanalysen delt op i LÆR, SE, SPØRG og STRUKTURER. Delen 

LÆR besvarer hvad eksperterne siger om brugernes adfærd. SE omhandler, at der selv undersøges 

hvilken adfærd brugeren har, og SPØRG undersøger hvorfor brugeren har denne adfærd, mens 

STRUKTURER samler resultaterne (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1). 

LÆR:  

Verden i dag er digitaliseret, der efterlades hver dag digitale fodspor på nettet, som opsamles, 

gemmes, behandles og bruges af virksomheder og organisationer. EU’s nye datalovsforordning har 

til formål at sikre den almene borgers persondata bliver beskyttet. Virksomheder og organisationer 

har derfor siden 2018 skulle bede om brugerens samtykke for lovligt at have adgang til, at bruge, 
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indsamle og dele borgernes personlige oplysninger. Modsat hensigten af GDPR viser undersøgelser, 

at mange ikke læser de vilkår og politikker, som de giver samtykke til. Hvilket kan have 

uhensigtsmæssige konsekvenser (Grøndahl, 2013).  

 

Ifølge undersøgelsen, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen IDA og forbrugerrådet Tænk 

med over 2.000 medvirkende danskere, viser det at det kun er omkring hver 20’ende der sætter sig 

grundigt ind, hvad der stå i betingelserne i tjenestevilkår. 

 

Danskere klikker ofte accepter, når de går ind på diverse hjemmesider på nettet eller downloader en 

app for at benytte sig af deres tjenester. Det viser undersøgelsen, da det kun var 11 procent af de 

medvirkende der svarede at de altid læser betingelserne, som tabellen herunder viser. (Ulrik 

Frandsen, 2019) 

 

Det betyder, at brugeren ikke har en særlig stor bevidsthed for hvad de har sagt ja til. Ifølge Thomas 

Damskjær Petersen skal man som forbruger og borger tænke sig om, når man færdes i det digitale 

rum. Dette skyldes, at ens personlige oplysninger ikke kun giver andre adgang til ens liv, 

personlighed samt kan bruges til ulovlige handlinger, men også gør at virksomheder og 

organisationer, specielt indenfor marketing, kan manipulere brugeren til kommercielle formål. 

Virksomhederne og organisationernes brug af nudging til at ændre brugerens adfærd til deres fordel, 

er påtrængende for borgerens fri vilje samt deres ret til at være anonym på nettet.  Før revideringen 

af GDPR har virksomhederne haft mulighed for at samle store mængder af data og brugerne, men 

efter GDPR har skærpet reglerne for persondatasikkerheden, hvilket har betydet, at der er blevet sat 

mere fokus på sikre brugerens anonymitet på nettet (Ulrik Frandsen, 2019) 
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SE:  

Projektets målgruppe (13+) har den nuværende adfærd, at de ikke læser tjenestevilkår. Det 

illustreres gennem den udarbejdede brugerundersøgelse, som hidtil har fået 267 svar – se bilag 6.  I 

spørgsmålet ”Hvor ofte læser du tjenestevilkårene igennem når du skal ind på en hjemmeside før du 

klikker "accept" for at komme videre?” var der 53% der svarede aldrig, samt 39% som svarede 

sjældent. 

 

Det giver et overblik over, hvor mange der egentligt accepterer tjenestevilkårene uden videre 

omtanke. Herudover kan dette kobles sammen med spørgsmålet ” Ved du hvad persondata er?”. 

Hvor det kan aflæses at der er 88% som har svaret ja. Målgruppen mener derfor at de godt ved hvad 

persondata er, men er ubevidst hvilken indflydelse det har anonymitet. Dette betyder, at brugeren er 

sårbar på nettet, fordi deres nuværende adfærd viser en manglende hensyn overfor behandlingen af 

deres personlige oplysninger.  

 

 

SPØRG  

For at forstå den nuværende målgruppes adfærd, har gruppen udarbejdet et opfølgende spørgeskema 

med spørgsmålet “Læser du tjenestevilkår før du giver samtykke”, “Hvis ja: er det forståeligt” og 

“Hvis nej: Hvorfor læser du ikke tjenestevilkårene”, hvor der ved undersøgelsens udgang var 155 

svar – se bilag 7: 

Dette afspejler brugerens adfærd i forhold til hvorfor de ikke læser tjenestevilkårene, selvom de var 

klar over hvilken betydning persondata har for dem. I spørgsmålet ”Læser du tjenestevilkår før du 

giver samtykke”, var der 81% som svarede nej, og de resterende 19% svaret ja. Det betyder, at 

målgruppen, som spørgeskemaet er tilegnet, har en adfærd hvor størstedelen ikke læser vilkårene. 

Dem der svaret ja, fik spørgsmålet om det var forståeligt. Hvor 51% svaret ”lidt”, 42% svaret ”slet 

ikke” og 7% svaret ”meget”. Af den del, som har svaret nej, var der 88 personer som fandt 

tjenestevilkårene for tidkrævende at læse. 28 har svaret, at det er for svært at læse, 65 har svaret at 

de ikke gad, mens 49 personer syntes det ikke ville ændre på noget. Ud fra dette kan der udledes en 

tydelig korrelation mellem sværhedsgraden af tjenestevilkårene, og brugerens manglende villighed 

til at læse vilkårene. 
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Ovenstående ses det at vores målgruppes adfærd skyldes både tiden og besværet det tager at læse 

tjenestevilkårene, og det faktum at brugeren føler at deres handlinger ikke påvirker udfaldet, selv 

hvis de læser vilkårene, fordi det alligevel ikke ville ændre på noget. Målgruppen vil altså ikke 

bruge tiden på at læse tjenestevilkårene grundet størrelsen på teksten og tiden det tager. 

 

 

STRUKTURER 

I ”LÆR” forklares der om en undersøgelse fra Userneeds, som blev lavet til ingeniørforeningen 

IDA og forbrugerrådet. Det udledes bl.a. at det kun er hver 20’ende der sætter sig grundigt ind i 

hvad der står i tjenestevilkårene. Ud af 100% svarede kun 11% at de altid læste tjenestevilkårene. 

Ud fra denne information kan der påvises en tendens hos brugeren, hvorved det bliver forsømt at 

sætte sig ind i hvad brugeren giver samtykke til, når de klikker ”ja” til vilkår og politikker fra 

virksomheder og organisationer.  

 

En ekspert ved navn Thomas Damskjær Petersen, har udtalt at man som forbruger og borger skal 

tænke sig om, når man færdes i det digitale rum. Faren ligger ikke kun i at ens personlige 

oplysninger bliver er spredt på nettet, men i at virksomheder og organisationer kan bruge 

informationerne til manipulere brugeren, som f.eks sås i ”The Cambridge Analytica Scandal”. Det 

er derfor vigtigt, at brugeren har en viden om hvor og hvem som benytter sig af deres persondata. 

 

GDPR har skærpet reglerne for hvad virksomhederne må bruge af persondata, og hvordan de må 

bruge personoplysninger. Dette har dog ikke medført den ønskede effekt, som er at beskytte 

borgerens persondata, hvilket er GDPR’s primære formål. I SE, hvor brugere i brugerundersøgelsen 

(se bilag 6) er blevet spurgt om hvor ofte de læser tjenestevilkår har 53% svaret aldrig og 39% 

svaret sjældent. Samtidig er der belæg for, at brugeren ved hvad persondata er, men ikke handler på 

det. Dette kan f.eks. aflæses på grafen, hvor der står, at 88% er klar over hvad persondata er. 

 

Her ses altså en brugeradfærd, hvor brugeren kender vigtigheden af beskyttelse af persondata, men 

ikke gider at sætte sig ind i det. Hvorfor ikke? I SE kan det udledes fra spørgeskemaet (se bilag 7), 

at en hovedårsag til at borgeren ikke læser tjenestevilkårene er, at teksten er uoverskuelig, det er for 

tidkrævende, og at det ikke ændre noget for brugeren.  
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Derfor kan det konkluderes, at målgruppens adfærd både har virksomhedsbarriere fx i forhold til at 

teksten i tjenestevilkårene er for at læse, og naturlige barriere i forhold til at brugernes adfærd er 

styres mest af ”Elefanten”, og ikke ”Rytteren” (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1). 

 

 DSR og FEDS: 

I Design Science Research (DSR) er formålet ved evaluering at etablere hvad der skal til, før et 

artefakt opfylder dens formål. Det kan gøres ved hjælp af sammenligning af andre artefakter som 

opnår et lignede formål, kigge på de uønskede konsekvenser eller de bivirkninger artefaktet kan 

medfølge. Evaluering er også med til at identificere svagheder ved artefaktet eller hvor der er plads 

til forbedring.  

Denne metode er brugt til at evaluere vores produkt og som guideline i forhold til, hvilke forskellige 

muligheder der er tilgængelig og hvilke evalueringsmetoder der bedst kan tilpasses til dette projekt. 

 Kravene for en DSR-evaluering er først og fremmest, at finde ud af hvad artefaktet er. Gruppens 

artefakt er en teknisk designløsning, som har til formål at øge bevidstheden af behandlingen af 

borgers personlige oplysninger. Derfor kan næste krav besvares som kræver at artefaktets natur. Det 

vil sige om artefaktet er et produkt, en proces eller begge dele. 

Den tekniske designløsning, er en Chrome-extension som skal bruges af borgerne for at øge 

bevidstheden om behandlingen af deres personlige oplysninger på de digitale platforme med 

udgangspunkt i Facebooks tjenestevilkår.  

Efterfølgende stilles spørgsmålet omkring, hvilke egenskaber af produktet der tænkes der vil blive 

evalueret. Her er der lagt fokus på egenskaber som brugervenlighed, funktionalitet og om det kan 

testes. Det har været en prioritet for projektet at undersøge om den tekniske designløsning kan 

bruges og om den opfylder et reelt behov. Det har også været et fokus for projektet at prototypen 

kan blive testes, da der har været en forventning om, at det skulle være muligt at teste prototypen 

med en fokusgruppe for at indsamle feedback som kunne være med til eventuelle overvejelser til, 

hvilke ændringer der kunne implementeres for at gøre prototypen mere brugervenlig. 

  

Selve formålet med evaluering har været at finde forbedringer til prototypen, så den vil være så tæt 

på produktionsniveau som muligt.  Derfor er der lavet en simulation af produktet, hvor en 
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fokusgruppe har haft muligheden for at afprøve prototypen og komme med kommentarer til 

forbedringer eller andre overvejelser omkring prototypen af produktet.  

At identificere hvilket problem/behov der ønskes at blive løst ved hjælp af artefaktet, er også en af 

de overvejelser der stilles når man laver evaluering i DSR - Hvilket gruppen har formuleret således; 

at øge bevidstheden hos den almene borger om behandlingen af personlige oplysninger.  

  

  

DSR beskriver også op til flere strategier, som kan vælges ud fra hvilket projekt man har med at 

gøre. Dette projekt leder op til en ”Quick and Simple” strategi hvor DSR-evaluerings metoden er 

“summative”, hvor fremgangsmetoderne er simulation og testning hvilket hører under den kunstige 

evalueringsform. Da der ikke er tale om en komplet teknisk løsning eller en menneskelig 

risikofaktor, men har kendetegn fra naturalistisk og kunstig evalueringsformer passer projektet til 

evalueringsstrategien Quick and Simple.  
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Hvilken strategi man følger i sit DSR-projekt afhænger også af hvilke behov og ressourcer der er 

knyttet til projektet. Hver evalueringsstrategi ender i summative strategi som skal konkludere 

projektet, hvilket ses i figuren ovenfor. Det er vigtigt at bemærke en evalueringsepisode som er 

illustreret som trekanter, kun vejledende og burde rettes efter projektets behov. 

“The Quick & Simple strategy conducts relatively little formative evaluation and progresses quickly 

to summative and more naturalistic evaluations. The evaluation trajectory of this strategy includes 

relatively few evaluation episodes (perhaps even only one summative evaluation at the end). Such a 

strategy is low cost and encourages quick project conclusion, but may not be reasonable in the face 

of various design risks.” (Venable, Pries-Heje,  Baskerville, 2016) 

Citatet ovenfor beskriver netop det, projektet har taget udgangspunkt i, hvor der er en summative 

evalueringsepisode i slutningen af processen og fravalgt at fokusere på design risiko, da det ikke har 

været et fokuspunkt for projektet fra start af. Der er dog en chance for, at hvis evalueringen ender 

negativt vil projektet gå i stå indtil en ny evaluering er foretaget. Dog kan den medbringe den 

hurtigste evaluering ved hjælp af brugen af testpersoner og prototype eller et færdigt produkt.  

“Artificial evaluation includes laboratory experiments, simulations, criteria-based analysis, 

theoretical arguments, and mathematical proofs.” (Venable, Pries-Heje,  Baskerville, 2016) 

Det kræver, at der netop er udviklet en prototype som kan testet og bruges. Selvom det overstående 

citat har nævnt simulation som en kunstig evalueringsform, er der spor af den naturalistiske 

evalueringsform da der er blevet lavet brugerundersøgelse som hører under den naturalistiske 

evalueringsform. En af fordelene ved at benytte den summative evalueringsform, er muligheden for 

at sammenligne forventningerne med resultatet. 
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“Naturalistic evaluation methods typically include case studies, field studies, field experiments, 

surveys, ethnography, phenomenology, hermeneutic methods, and action research.” (Venable, 

Pries-Heje,  Baskerville, 2016) 

Ved at have testet et produkt eller prototype med testpersoner kan der blive konkluderet forskellige 

konklusioner, en evaluering kan udlede at noget positivt som kan bevise at der en vis effektivitet af 

DSR-projektet eller noget negativt der kan medføre ændringer af DSR-projektet og krave en 

evaluering efterfølgende 

DSR-evaluering handler også om at beskrive risici med hensyn til mennesker, natur eller dyr, 

hvilket ikke har været relevant for projekt og derfor er blevet forsømt. 

 

6.0 Designet 

I dette afsnit vil de forskellige iterationer af produktets prototype blive præsenteret i detaljer. 

Herunder forskellen mellem prototyperne, hvilke ændringer der er foretaget, og forklaringen på 

hvorfor ændringerne er foretaget. Formålet med designafsnittet er at vise den proces som den 

tekniske designløsning har været igennem op til det færdige produkt, og hvilke overvejelser vi har 

gjort os gennem processen. Igennem dette afsnit vil der skiftevis blive brugt begreberne ”udkast” og 

”prototype”. Udkast henviser til designet af produktet, mens ”prototype” er den fysiske model af 

designet. Afsnittene om udkast 1, 2 og 3 hedder ”udkast”, men det skal forstås, at der også er blevet 

lavet prototyper til udkastene.  

Afsnittet er opbygget sådan at udkastene er delt op efter 3 iterationer; Koncept, Klikbart og 

detaljeret: 
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(Timofti, C. The importance of prototyping) 

 

Udkast 1, version 1 og 2 er alt sammen koncept, men modsat ovenstående model blev testen til 

iteration 1 og 2 slået sammen.  

Disse iterationer er papirform, og har derfor begrænsninger i forhold til at blive testet, da de ikke 

kan giver brugeren den mest autentiske fornemmelse af designet, hvilket gør at nogle fejl i designet, 

som måske ville have være åbenlyse i en klikbar prototype, bliver overset.  

 

Udkast 2, version 1 og 2 er en klikbar prototype, som kan testes. Denne iteration er dog ikke så 

detaljeret, og kan derfor nemmere have nogle tekniske fejl. En fordel ved at gå fra koncept-

prototypen til den klikbare, er at der er en bedre forståelse af hvad designet mangler, når den kan 

prøves i praksis, og ikke gennem en forklaring.  

 

Udkast 3 var derimod en detaljeret iteration, som har flere interaktive valgmuligheder. Prototypen 

af udkast 3 er en funktionel prototype, som har alle de funktioner den skal have, bortset fra at 

fungere på Chrome – altså er det en færdig prototype bortset fra, at den ikke fungerer på 

produktionsniveau endnu. ”Udkast 4”, som bliver nævn i afsnittet om ændringer af design 

omhandler konceptet til hvilke ændringer, som var blevet lavet, hvis der blev arbejdet videre med 

udkast 3 efter test 2 feedback.  
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6.1 Første udkast 

Udkast 1, version 1: 

 

 

Ovenfor ses vores første udkast til vores tekniske designløsning, som er en Chrome-extension. I 

denne version af udkast 1, version 1 har det været hensigten, at designet skulle være et enkelt pop-

op vindue med et billede der skulle fungere som blikfang, og at pop-oppen ville have en scroll 

funktion, fordi at all teksten ville være ud i et, under billedet. Der er arbejdet ud fra den antagelse, at 

den almene bruger vil benytte det følelsesmæssige autonome system, altså ”Elefanten” til at 

bestemme deres handlinger på nettet i stedet for det rationelle bevidste, altså ”Rytteren”. 

Konsekvensene af dette er, at brugeren ofte slet ikke læser tjenestevilkårene eller fx cookie 

advarsler når de får dem, selv de ved at de burde, fordi ”elefanten” bestemmer at det er for 

besværligt, og derfor ikke gider. Havde brugeren brugt det rationelle bevidste, altså Rytteren, ville 
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afærdstendensen være modsat, fordi brugeren rationelt ved, at tjenestevilkår/cookiepolitikken burde 

læses, for at vide hvad de giver samtykke til (Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1).   

 

Designet er derfor lavet ud fra den overvejelse, at internetbrugeren vil agere ud fra hvilken løsning, 

som for dem, vil være mindst besværlig. Designet har derfor til hensigt at taget højde for, at 

brugerne skal have så let adgang til informationen som muligt, så der er mindre sansynlighed for, at 

brugeren ignorerer at læse pop-oppen, fordi de finder det besværligt. Fordelen ved denne version er, 

at brugeren ser indformationen med det samme uden at behøve at trykke på noget overhovedet, da 

pop-uppen vil aktivere så snart der kommer noget på en internetside med vilkår/website politikker 

som kræver samtykke, så brugeren har en chance for at se hvad de siger ja til, før de giver 

tilladelsen. Dette er med hensyn til, at brugeren bør kende deres rettigheder, og vide hvad deres data 

bliver brugt til. Omvendt er en ulempe, at der ikke var blevet taget højde for, at brugeren, når de 

skal ind på en side ikke gider at vente, og hvis pop-uppen fylder hele skærmen, eller reelt bare 

popper på midt på skærmen, er der en god sansynlighed for, at pop-uppen bliver klikket væk, til 

fordel for at komme ind på den hjemmeside, som brugeren have intention om at besøge.  

 

I denne version af designet er det meningen, at pop-uppe skal kunne lukkes ved at klikke på krydset 

i hjørnet. Udover blikfanget for at fange brugerens opmærksomhed, er det dermed stadig hensigten 

at brugeren selv skal tage intenativ til at læse pop-uppen, selvom der er brugt nudging for at lokke 

den ønskede adfærd ud af brugren. Nudging i denne version af designet (Forelæsning 5, d. 08-10, 

PP 05, BK1), er fx at teksten er i bulletpoints så brugeren hurtigt og nemt kan få et overblik, at der 

er lavet noget visuelt til at fange brugerens opmærksomhed for at motivere brugren til at læse pop-

uppen, og at selve pop-uppen ikke har opmærksomhedsafledende elementer fx henvisninger, så 

brugeren selv på nogen måde skal søge informationen.  
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Udkast 1, version 2: 
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Ovenfor ses udkast 1 – version 2 af vores tekniske designløsning, browser extension. Det første 

billede skal være med til at fange brugerens opmærksomhed og dermed få brugeren til at tage 

stilling til sine rettigheder og tilhørende adfærd på internettet. Udkastet til layoutet af produktet, 

fokusere på enkelthed, samt brugervenlighed – hvilket er gjort ved et provokerende billede, der 

gerne skulle fange brugeren.  

  

Brugeren har 2 valg i version 2 af projekts produkt. Man kan vælge at trykke på boksen ”læs mere” 

og få den information der er brugbar for dig og for det pågældende domæne. Man kan dog også 

vælge at lukke vinduet ned, uden at læse informationen. Pop-uppen er dog tænkt med følgende 

virkning, at du ikke bliver smidt væk fra det søgte website.  

Pop-up vinduet vil fungere som værende en informationskilde til dig, der ikke føler dig ordentlig 

klædt på, på internettet.  
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Informationen til vores udkast (tager stadig udgangspunkt i Facebook) der vil være tilgængelig, er 

Facebooks tjenestevilkår, der er blevet formidlet med hverdagssprog, så det er lettere at håndtere og 

forstå som almen bruger af internettet og dermed tager de lange juridiske tekster ud af billedet. 

 

Da informationen foregår på et eksternt vindue, kan brugeren også tage valget om at komme tilbage 

på et andet tidspunkt og gøre sig sine overvejelser om sine rettigheder og vilkår. Designet til udkast 

1 – version 2 fastholder den samme struktur man ser inden man acceptere den almindelige 

tjenestevilkår og dermed forsøges der at gøre brugervenligheden så optimal som muligt. 
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6.2 Andet udkast 

 

Udkast 2, version 1: 

Billede af udkastet: 

 

Beskrivelse af udkastet: 

I udkast 2, version 1 går prototypen fra at være papirform til en teknisk platform. Tanken bag 

udkast 2 var at lave et design, hvor pop-oppen modsat før skulle poppe op som et sidepanel i stedet 

for i midten af hjemmesiden. Herfra ville det være muligt at vælge ”Punkt 1” eller ”Punkt 2” som 

ville åbne et nyt vindue i venstre side af siden og dermed føre dig til det punkt du har valgt. Dette 

udkast inkluderer ikke den bearbejdede tekst af de juridiske bindinger brugeren accepterer ved at 

sige ”Ja” til Facebooks tjenestevilkår. I dette udkast var kravene til teksten kun, at det skulle være 

opsat i bulletpoints. Kun det vigtigste af tjenestevilkårene ville blive dækket. Dette udkast er mest 

visuelt, og fungerede mest, som noget gruppen arbejdede videre ud fra.  

 

Beskrivelse af ændringer: 

Fra udkast 1, version 2 til udkast 2, version 1, er der foretaget disse ændringer:  

• Prototypen går fra papirform til et teknisk format 

• Pop-up’en er blevet rykket fra midten af siden til venstre side. 

• Al teksten er ikke samme sted.  

• Der er blevet tilføjet et interaktivt element – knapperne Punkt 1 og 2. 
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• Pop-up’en forbliver i samme sted – dvs. modsat udkast 1, version 2, hvor brugeren kommer 

ind på en ny fane hvis de klikker ”læs mere”, vil brugeren i udkast 2, version 1 blive på 

samme platform når de trykker på punkterne. 

Fra udkast 1, version 2 til udkast 2, version 2 har der været meget vægt på at inddrage brugeren, 

fordi dette gør det mere interessant at benytte produktet. Herudover giver det også brugeren flere 

valg overfor hvad de vil læse, fordi teksten er delt op efter overskrifter og ikke står i lineær 

rækkefølge hvor brugeren skal scrolle for måske at finde noget de syntes er spændende. Herudover 

er der blevet valgt at rykke pop-up’en, fordi vi har haft en ide om, at det måske var mere praktisk 

forbrugeren at kunne se bag pop-up’en, så de ikke føler at den spærrer hele skærmen.  

Herudover er designet gået tilbage til konceptet at holde alting samme sted, fordi vi oplevede, at ved 

at give brugeren muligheder for at ignorer pop-up’en ved at lægge den til siden, så ville de måske i 

højere grad glemme at læse den. Denne designændring er lavet ud fra at vi ved, at brugeren har en 

begrænset koncentrationsevne. Rytterens energi er en begrænset ressource modsat elefanten 

(Forelæsning 5, d. 08-10, PP 05, BK1).   

 

Koder til udkast 2 version 1: 

Her er det mest interessant at fokusere på de to knapper der er blevet tilføjet for at tage brugeren 

videre til deres udvalgte fokus punkt som ses nedenfor: 

<button class="btn btn-danger" type="button" data-toggle="modal" data-target="#Modal1"> 

Punkt 1: </button> 

 

<button class="btn btn-danger" type="button" data-toggle="modal" data-target="#Modal2"> 

Punkt 2: </button>  

 

Testning: 

Da udkast 2 var lavet, blev det præsenteret for gruppen som kom med feedback og kommentar samt 

en diskussion, hvor der blev talt om hvilke ændringer eller tilføjelser der kunne tænkes. Det vil sige 

at, der ikke blev givet feedback fra andre end gruppens medlemmer da vi ikke ønskede udefra 

kommende kommentar i de tidlige stager af produktet udvikling. 
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Udkast 2, version 2: 

Billede af udkastet:  

 

Beskrivelse af udkastet: 

Ovenfor ses billedet af udkast 2 af designet. I dette udkast har fokus været på at gøre teksten endnu 

mere brugervenlig. Dette er fx opnået ved at sørge for at der er klare afsnit, mellemrum og 

fremhævninger af tekst. Herudover er der blevet tilføjet 3 fokuspunkter, som essentielt er den 

opsamlet version af de 3 vigtigste til i Facebook tjenestevilkår. Dette skyldes, at den ene gang vi fik 

fat på den advokat, som vi havde kontaktet til at for at få den tekst vi havde til produktet juridisk 

godkendt, erfarede vi, at teksten stadig ikke var attraktivt nok for de brugere, som ikke har interesse 

i det. Det layout vi tidligere har haft tilbyder viden til de brugere som selv har motivationen til at 

søge den viden. Teksten skal også være attraktivt for brugere, som ikke gider at sparre bare få 

minutter på den. Ud fra Arif Sahin’s kollegas forslag om, at lægge en opsummering af det vigtigste 

i hele tjenestevilkårene ind i form af mindre punkter, så er der blevet lagt tekst ind i produktet i 

overensstemmelse med dette forslag. 

I udkast 2 er der også blevet arbejdet videre med punkterne, som vist nedenunder:  

 

I dette udkast er punkterne blevet opdelt alt efter de 5 afsnits-overskrifter, som Facebook har brugt i 

sine tjenestevilkår. Medvidere er de blevet sat i rækkefølge ud fra hvad der vigtigst for brugeren at 

vide fx hvordan Facebook tjenester penge på brugeren, og hvilke oplysninger som brugeren 
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bevilliger Facebook. Dette er blevet fremhævet ved bruge farve som signalerer; ”dette er vigtigt at 

læse”. Af denne grund er det vigtigste punkt rødt, mens det som er mindst vigtige at vide, er gråt.  

De 5 punkter har den funktion, at de sender brugeren over på en ny side i pop-up’en 

Det der vil ske når man trykker på dem er, at man vil blive ført ind i en forkortede tekst af 

Facebooks tjenestevilkår, som er opsat i bulletpoints. Vi har som ændring fra udkast 2, version 1 

også tilføjet en ”Jeg forstår ”-knap, som vil lukke siden ned – ligesom i tjenestevilkår når man skal 

give samtykke, og bliver tvunget til at scrolle ned i bunden for at trykke ”godkend” for at komme 

videre: 

  

Som det vises på billedet, er der også en ”læs mere knap”.  Denne knap har til funktion, at fører 

læseren over på Facebooks egne Tjenestevilkår, hvilket giver brugere en chance for at læse mere 

hvis de er interesseret.  

 

Til udkast 2 har vi desuden tegnet et billede, som skal fungere som blikfang ligesom der var i 

udkast 1. Billedet afbilleder den ubevidsthed der er omkring hvad der sker med de data, som 

brugeren deler på nettet. Helt konkret er det i dette tilfælde brugerens uvished overfor hvordan 

Facebook bruger de data, som de indsamler om brugeren. På billedet ses der en dreng som er på 

nettet, og som ikke tænker over at hans data bliver lagret i den digitale verden: 
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Billedet skulle egentligt være sat ind under overskriften på forsiden af vores Chromeme-extension, 

men siden, som prototypen er lavet på, understøtter ikke billeder medmindre, at der betales for det, 

og derfor kan det ikke komme ind før hvis der fx blev lavet en færdig extension.  

 

Beskrivelse af ændringer:  

Fra udkast 2, version 2 til udkast 2, version 2 er der blevet lavet disse ændringer: 

• Teksten er blevet gjort mere brugervenlig ved at tydeliggøre underoverskrifterne og 

rubrikkerne med fed/kursiv font – dette var ikke programmeret ind i udkast 2, version 1. 

• Der blevet tilføjet 3 fokuspunkter – dvs. 3 punkter med de vigtige ting at vide i forhold til 

Facebooks tjenestevilkår under der hvor billedet til blikfang skulle tilføjes på forsiden af 

pop-up’en 

• Opdeling af informationer er uddelt efter hvor vigtigt og nyttigt det er for læseren 

• Punkterne er farveinddelt ud fra hvad der signalere ”dette er vigtigt at læse” 

• Der er blevet til føjet en knap med funktionen at lukke pop-up’en, som hedder ”Jeg forstår”. 

Der er 5 af disse knapper; en under hvert punkt.  

• Der er blevet tilføjet en knap med den funktion at henvise brugeren til Facebooks egne 

tjenestevilkår. Der er også 5 af disse knapper; 1 under hver af de 5 punkter.  

• Der er blevet lavet et nyt billede til blikfang 

• Lukkeknappen X øverst til højre på pop-up’en er blevet fjernet.  

Teksten i udkast 2, version 2 er blevet gjort mere brugervenlig, fordi vi fandt ud af, at dette aspekt 

skulle programmeres manuelt. Dette var ikke gjort lige da vi satte teksten ind, og det fik teksten til 

at se meget uoverskuelig ud. For at undgå dette er det blevet lagt fokus på at gøre teksten meget 

tydelig der hvor der fx overskrifter eller afsnit. En anden grund var, at pop-up ’ens størrelse gør 

teksten mere kompakt, hvilket i højere grad for det til at ligne en mur af tekst, uanset om det er sat 

op i bulletpoints eller ej.  

Herudover er der for at undgå at brugere bare trykker X, og lukker pop-up’en hurtigt, blevet tilføjet 

en ”godkend-knap” til teksten under de 5 punkter, som er blevet kaldt for ”Jeg forstår”. Denne knap 

tvinger brugeren til tage et ekstra kig på pop-up’en, fordi de skal gøre noget for at lukke den. Denne 

funktion er til for at fastholde brugeren lidt længere tid i pop-up’en, så der er en større chance for at 

de læser den.  



V1924788418 

 

Side 57 af 98 
 

Medvidere er der også tilføjet en knap indenunder de 5 punkter, som, vil sende brugeren hen til 

Facebooks tjenestevilkår, fordi at det giver brugeren flere muligheder for nemmere og hurtigere at 

komme de informationer, hvis de nu tager en interesse i persondata. Dette fungerer derfor også som 

en opfordring til brugeren om at tilegne noget mere viden om deling af deres data på nettet.  

 

Kode af udkast 2 version 2: 

De 5 knapper fungerer som det tidligere udkast, dog er navnet ændret så det passer til titlerne på de 

tjenestevilkår det omhandler.  

Derudover er der blevet tilføjet to knapper; ”Læs mere” & ”Jeg forstår” som er placeret i bunden af 

det vindue som bliver åbnet ved at klikke på en af de knapper.  

 

Læs mere var ment til at være link som førte brugeren videre til Facebooks tjenestevilkår hvis det 

var ønsket at læse mere omkring de bindinger brugeren foretager sig. 

 

Jeg forstår skulle have den funktion at lukke det nuværende vindue og føre brugeren tilbage til 

starten af siden, dette blev gjort i JavaScript som ses nedenfor: 

 

function goBack() { 

   $('#Modal1').modal('hide'); 

}; 

 

 

Testning:  

For et evaluerer udkast 2, version 2 er prototypen af dette udkast blevet testet ved at få potentielle 

brugere, altså Facebook-bruger i en alder af 13+, til at afprøve prototypen, og derefter deltage i et 

test-interview, hvor der fx er blevet spurgt ind til; brugerens mening om designet, fordele & 

ulemper, samt ting som kan forbedres. Ud fra denne feedback er den tredje iteration af designet 

blevet udarbejdet (se mere i afsnit om afprøvning test 1).  
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6.3 Tredje udkast 

Billede af udkastet:  

 

Beskrivelse af udkastet: 

I det tredje og sidste udkast af designet er der bl.a. blevet fokuseret på, at inkorporere de ændringer, 

som blev forslået i feedbacken fra test 1. Ikke alle ændringsforslag er blevet tilføjet. I dette afsnit 

bliver der forklaret hvilke ændringer fra feedbacken gruppen har valgt at tilføje til designet, og 

hvorfor. Fordele og ulemperne til valgene af ændringer er ikke med i dette afsnit, men findes i 

afsnittet om ”Manifestering af designkriterier”.  

I udkast 3 er ”Jeg forstår”- knappen fra tildeligere udkast 2, version 2, blevet ændret. I dette udkast 

er denne knap blevet flyttet til nederst på forsiden af pop-up’en, fordi der kun skal være en knap til 

at lukke pop-up’en, da det ellers giver brugeren for mange muligheder til at lukke den. På dette 

billede kan det fx ses, at i dette udkast er knappen under de 5 under, og ikke indenunder dem: 
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Herudover er der i stedet for de tidligere ”jeg forstår” knapper under de 5 punkter, blevet lavet 5 

”tilbage til forside” knapper, som kan sende brugeren tilbage til forsiden efter at personen har læst 

teksten i underpunkterne uden at der er en chance for at pop-up’en bliver lukket imens brugeren 

kigger den udarbejde Chrome-extension igennem, hvilket kan ses på billedet: 
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I test 1 blevet der i alle udkast påpeget, at teksten i pop-up’en var meget lang. I forhold til de 

originale tjenestevilkår var teksten allerede blevet markant forkortet, men til afprøvningen af 

prototyperne i test 1 fandt vi ud af, at det for forsøgspersonernes perspektiv stadigt var meget 

uoverskueligt. Derfor blev der, som vist på billedet ovenover, tilføjet knappen ”udvidet tekst”. At 

forkorte Facebook tjenestevilkår endnu mere ville gøre at mange af de vigtige detaljer forsvandt, så 

for at beholde så mange af tekstens pointer som muligt, og stadig gøre det kortere for brugeren, så 

valgte gruppen at tilføje en side til den udvidet tekst. Strategien for at skære ned på den tekst 

brugeren bliver præsenteret for, er derfor at teksten under de 5 punkter blevet lavet om til 3 

fokuspunkter (top 3 ting du bør vide). Omvendt kan den længere tekst stadig læses, skulle brugeren 

ønske det, fordi den er tilføjet under knappen ”udvidet tekst”. 

Under knappen ”udvidet tekst” ser designet sådan ud: 

 

Som det kan ses på billedet, er den tidligere ”Link til Facebook”- knap er blevet ændret til ”Læs 

mere på Facebook” på alle siderne i alle underpunkterne udover at den er blevet flyttet ind under 

alle punkterne (udvidet tekst”. Der blev påpeget af Trine K. (se bilag 8) fra test 1, at hun var meget 

forvirret over knappens funktion, pga. at det ikke var tydeligt nok hvilken funktion at knappen 

havde. Et kriterie til designet af produktet er, at det skal være brugervenligt. Den måde som gruppen 

har valgt at opnå dette, er at gøre designet så intuitivt som muligt, og derfor må der ikke være tvivl 

om designets funktioner. Af samme grund blev Carina Ørtoft’s forslag (se bilag 9) om meta-tekst 

tilvalgt. Den anden forsøgsperson Carina, mente nemlig at der manglede meta-teksten over fx de 5 
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punkter, fordi det ville gøre det nemmere for brugeren at forstå hvilken funktion det havde uden at 

skulle klikke på det.  

På billedet kan det også ses at udover knappen ”Læs mere på Facebook” er der også tilføjet knapper 

med den funktion at navigere frem og tilbage i pop-up’en – nemlig knappen ”Tilbage til forsiden” 

og ”Forrige side”.  

Tilbage på forsiden af pop-up’en kan det ses, at formatet af teksten på forsiden har ændret sig. 

Igennem projektet har gruppen haft kontakt til en advokat ved navn Arif Sahin fra firmaet 

JURATAS, fordi vi hele tiden havde haft en forventning om at teksten til vores produkt skulle være 

korrekt rent juridisk, og at det ville kunne bruges som juridisk rådgivning. Dette blev dog ikke til 

noget, fordi det simpelthen var for stor en opgave. Derudover var det en næsten umulig opgave at få 

fat på advokaten, og af denne fik vi ikke den beskæftigelse teksten fra advokaten, som havde regnet 

med. Teksten i designet er derfor blevet eksemplarisk, hvilket er grunden til at der er blevet en 

ansvarsfraskrivelse i bunden af alle sider i pop-up’en: 

 

Ud fra interviewene i test 1, altså afprøvningen af prototypen, så er der bl.a. også blevet lavet den 

ændring at de 3 fokuspunkter er blevet lavet om til en top-10 af de vigtigste facts i tjenestevilkårene 

for at gøre det mere overskueligt, hvilket fx vises på dette billede:  

 



V1924788418 

 

Side 62 af 98 
 

 

 

I udkast 2, version har udgangspunktet været, at når Chrome-extensionen popper op, som en 

prompt, når noget skal accepteres, så skal brugeren først se et billede, som vil fungere som blikfang. 

I dette udkast er billedet, som blev brugt som blikfang for brugeren, også det billede, som er brugt 

som blikfang i dette udkast: 

 

 

En ændring, som derimod ikke blev vedtaget af gruppen, var Trine’s ændring om at ændre 

opbygningen af teksten til Facebooks Tjenestevilkår. I forhold til forsøgsperson 1, Trine K., som 

forholdte sig meget kritisk overfor behovet af den udarbejdede designløsning, så blev hendes 

forslag om at omformulere teksten til produktet fravalgt, da teksten for at være brugervenlig står i 2 

dele pr. punkt; nemlig hvad Facebook kræver af brugeren, og hvad dette betyder for brugeren. Trine 

var af den mening, at teksten gentog sig selv, og at der kunne nøjes med delene om hvad vilkårene i 
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tjenestevilkårene betyder for brugeren. Dette ville dog skære den del væk af teksten, som forklarer 

hvad brugeren siger hvad til at gøre for Facebook for at bruge deres tjenester.   

 

Beskrivelse af ændringer  

Fra udkast 2, version 2 til udkast 3 er der blevet tilføjet disse ændringer: 

• ”Jeg forstår”- knappen er blevet ændret, så der kun er en af den, som står på forsiden af pop-

up’en, så den ikke kan lukkes flere stedet. 

• De tidligere ”Jeg forstår”-knapper er blevet ændret til ”tilbage til forsiden”, og har den 

funktion at lave brugere navigere rundt i pop-up’en uden at lukke den.  

• Teksten under de fem punkter er blevet ændret til de 3 vigtigste ting i Facebooks 

tjenestevilkår i stedet for den lange version at de udarbejdede bulletpoints, pga. feedback fra 

forsøgspersonerne i test 2 viser, at brugerne syntes, at der er alt for meget tekst. 

• Den lange version af tekstens bulletspoints er til gengæld blevet lagt under den tilføjede 

knap ”udvidet tekst”, så brugeren kan læse det hvis de ønsker at læse mere.  

• Knappen ”Link til Facebook” har ændret navn til ”Læs mere på Facebook”, og har flyttet 

plads fra under de 5 punkter til under den udvidet tekst. 

• Knappen ”Forrige side” under udvidet tekst har den funktion at bruge brugeren tilbage til 

den korte version af den tekst er der gået ind under. 

• Farveopdelingen efter hvad er vigtigst har ikke længere så meget betydning. Der lægges 

ikke vægt på det, fordi vi fandt ud af fra test-interviewene, at uden en forklaring kunne 

meningen med farverne ikke gættes. Det var bare pænt.  

• Fokuspunkterne på forsiden af pop-up’en er blevet ændret fra 3 lange fokuspunkter til en top 

10 over hvad brugeren alt i alt skal tage med sig som minimum når de lukker pop-up’en.  

• Der er tilføjet meta tekst til pop-up’en, fordi mange klagende over at designet ikke var 

intuitivt. 

• Uden en advokats beskæftigelse af tekste til pop-up’en kan det ikke bruges som juridisk 

vejledning, og derfor er der blevet tilføjet ansvarsfraskrivelse på alle pop-up’ens sider.  

• Facebook opdatere desuden ofte deres vilkår, og derfor er der blevet tilføjet et ”Time-stap”, 

altså datoen for hvilken en af Facebooks revideret tjenestevilkår som er brugt i pop-up’en (i 

dette tilfælde det nyeste).  
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I udkast 2, version 2 fandt gruppen ud af at ”Jeg forstår”- knappen som lukker pop-up’en gjorde, at 

brugeren faktisk ikke havde muligheden for at læse hele pop-up’en. Så snart der var blevet trykket 

ind på en af de 5 punkter kunne man i det tidligere udkast ikke komme tilbage. Udover kun at kunne 

lukke pop-up’en 1 sted i dette udkast, er der blevet tilføjet knapper så brugeren kan navigere rundt i 

pop-up’en, så brugeren har mulighed for at læse det hele. Herudover blev meta-tekst blev ikke kun 

tilføjet for at gøre designet mere intuitivt, men også for at tage højde for affordance i forhold til 

designet.  

Kode af udkast 2 version 3: 

De knapper som er tilføjet er lavet med en simpel hide funktion i JavaScript som ses nedenfor: 

 

Vil tage brugeren til den forrige side fra den udvidet tekst: 

function forrige() { 

   $('#udvid1').modal('hide'); 

}; 

 

Denne funktion vil tage brugeren tilbage til forsiden og lukke både den forkortet tekst og den 

udvidet. 

function forsiden2() { 

  $('#exampleModal2').modal('hide'); 

  $('#udvid2').modal('hide'); 

}; 
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6.4 Manifestering af designkriterier  

Dette afsnit omhandler hvilke designkriterier, som er blevet valgt, i forhold til det udarbejde 

tekniske design. Afsnittet vil berøre identifikation af designkriterierne til produktet, herunder: 

hvilket behov produktet skal opfylde, generelle kriterier til produktet, funktionelle krav, specifikke 

krav, og målbare krav. Formålet med afsnittet er at opstille et klart overblik over hvad der forventes 

at vores Chrome-extension skal opnå, og hvilke kriterier vi har sat til designet for at opnå det.  

For at vurdere manifesteringen af produktets designkriterier har gruppen opstillet denne 

fremgangsmåde: 

Køreplan for opstilling designets designkriterier: 

Trin 1: Identifikation af designkriterier  

• Etablering af behov og motivation for designet 

Trin 2: Opstilling og vurdering af alternative design 

• Afprøvning og sammenligning design (test 1) 

Trin 3: Yderligere kriterie-afdækning  

• Analyse af brugerfeedback (test2) 

Trin 4:  Kravspecifikation 

• Evaluering og fravalg af kriterier 

 

Fremgangsmåden er blevet udført parallelt med designprocessen igennem de forskellige iterationer 

af design-udkastene – dvs. at der løbende gennem designprocessen er blevet vurderet, samt 

evalueret, hvilke kriterier der skal stilles til designet: 
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Trin 1: 

Projektet tager udgangspunkt i formidling af persondata, hvilket er et afgørende designkriterie. I 

problemfeltet, som blev præsenteret i introduktionen, bliver det nævnt, at digitaliseringen har givet 

virksomhederne mere magt over brugeren i form af data. Big data indsamles og behandles af alle 

virksomheder på markedet, specielt dem der driver forretning indenfor det kommercielle. 

Virksomhederne udnytter borgerens manglende bevidsthed om deres rettigheder og generel viden 

om persondata til at tjene penge. Dette gøres i form af at få brugeren til at accepterer forskellige 

tjenestevilkår og politikker, som giver virksomhederne lovlig ret til at bruge og behandle individets 

persondata. Af denne grund er der opstået et behov for, at brugeren bliver oplyst om hvad de siger 

ja til - både fordi det er modstridende den almene borgeres ret til anonymitet på nettet, deres 

sikkerhed, og fordi det kan betragtes som en invasion af privatlivet, samt manipulation af fri vilje 

når det pludseligt er virksomhederne som fortæller os hvad vi burde lide eller købe.  Motivationen 

til projektet er at give den almene borger den viden de mangler for selv at kunne træffe valg om 

hvordan de vil bruge deres data på nettet.  
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Trin 2: 

Skemaet viser de fordele og ulemper, som blev overvejet af gruppen før afprøvningen af 

prototyperne, samt den brugerfeedback fra test 1, som gruppen fandt relevant (bilag 8 +9 +10): 

OBS! Feedbacken i skemaet er forsøgspersonernes udtalelser opsummeret. Det er ikke citater, og 

derfor ikke ordret formuleret! 

 Fordele Ulemper 

Udkast 1, 

version 1 

Gruppens overvejelser: 

• Udkastets layout samler alt et 

sted, hvilket betyder at 

brugeren ikke skal søge efter 

informationen 

• Billedet til blikfang i dette 

udkast havde provokative 

elementer, som ville fange 

brugerens opmærksomhed 

 

 

 

Test 1 feedback: 

• Opstillingen af teksten i 

prototypen er god, fordi den 

forklarer hvad Facebook for 

venter af brugeren, og hvad 

konsekvenserne ved samtykke 

er (Carina Ørtoft).  

 

 

 

Gruppens overvejelser: 

• Selvom teksten i prototypen er 

i opstillet i bulletpoints, så er 

der meget tekst 

• Layoutet giver mulighed for at 

lukke pop-up’en relativt nemt, 

hvilket ikke er ideelt, da det er 

hensigten at få brugeren til at 

kigge.  

 

 

 

Test 1 feedback: 

• Billedet til blikfang var ikke 

klart nok i forhold til at det 

omhandlende persondata. Dette 

kunne misforstås, at det 

omhandlede noget andet pga. 

den halvnøgne dame (Trine K.) 

• Der mangler et personligt 

element, som for brugeren til at 

tænke; det her berører mig, 

ellers vil det ligge for fjernt 

(Carina Ørtoft) 

• Der er for meget tekst. Man 

orker derfor ikke at læse det 

(Harris Beg) 

• For at brugeren får en trang til 

at læse pop-up’en, undersøge 

emnet persondata, kræver det 

lidt at der allerede er en 

interesse for det (Harris Beg) 
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• At pop-up’en downloades og 

bruges kræver en reklame eller 

noget kontekst så man ved det 

eksisterer (Hamad Ashraf) 

• Billedet til blikfang er ikke 

tydeligt nok i hvad det skal 

illustrere (Hamad Ashraf) 

 

 

Udkast 1, 

version 2 

Gruppens overvejelser: 

• Ved at poppe op i en ny fane 

ville der være mulighed for at 

komme til bage til pop-up’en, 

så folk der ikke havde tid til at 

kigge den igennem, da den 

poppede op, kunne læse det 

senere. 

 

 

 

Test 1 feedback: 

• Det er interessant når billedet 

dukker op, fordi der er farver, 

og fordi man selv kan læse 

videre – man har et valg 

(Harris beg) 

 

Gruppens overvejelser: 

• Denne version giver større 

mulighed for, specielt for dem 

som måske ikke var så 

interesseret i pop-up’en, at 

lukke pop-up’en hurtigt, 

hvilket ikke er optimalt.  

 

 

 

Test 1 feedback: 

• Det er ikke optimalt, at denne 

version lægger op til at man 

kan læse den på et andet 

tidspunkt, da man højst 

sandsynligt vil glemme den 

(Trine K.). 

• For dem som er interesseret, er 

det en god funktion at pop-

up’en kommer op i en ny fane, 

men for den der ikke er 

interesseret byder det op til at 

lade den stå og vente (Carina 

Ørtoft)  

 

 

 

Udkast 2 Gruppens overvejelser: 

• Det interaktive aspekt i 

designet giver brugeren mere 

mulighed for selv at vælge 

hvad de vil læse af pop-up’en, 

Gruppens overvejelser: 

• Funktionen med at man først 

skal ind under en af de 5 

punkter (knapperne), derefter 

scrolle helt ned, og trykke 

forstå er måske til for meget for 
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hvilket også giver mere 

incitament til at læse noget. 

• ”Link til Facebook” knappen 

giver mulighed for brugeren til 

at kunne læse de originale 

tjenestevilkår hvis de ønsker 

mere information.  

 

 

 

 

 

 

Test 1 feedback: 

• Billedet til blikfang giver 

incitament (Trine K.) 

• Det gør en forskel, at man skal 

skulle downloade Chrome- 

extensionen, fordi det gør at 

man ved hvad den indebærer 

når man skal bruge den (Trine 

K.) 

• Det er ”mega nice”, at der er 

en mulighed for at læse mere 

(Carina Ørtoft).  

• Billedet til blikfang er et godt 

billede (Hamad Ashraf + 

Harris Beg) 

 

brugeren at lave før de finder 

ud af hvordan de kan lukke 

pop-up’en – de kunne finde det 

irriterende. 

• Ved at sætte ”Jeg forstår” 

knapper der kan lukke pop-

up’en under hvert af de 5 

punkter, uden en tilbage-knap, 

har brugeren ikke en chance for 

at læse resten af pop-up’en selv 

hvis de visse.  

 

 

Test 1 feedback: 

• Farvekoordineringen på de 5 

knapper, havde ikke den 

ønskede effekt, fordi det ikke 

var tydeligt at farverne havde 

en betydning (Trine K.). 

• Der mangler meta-tekst, og 

derfor ved brugeren ikke 

hvordan de skal bruge det 

interaktive aspekt i pop-up’en 

(Trine K.). 

• Der er for meget tekst (Hamad 

Ashraf) 

• Knapperne (de 5 punkter) er 

ikke tydelige nok i hvad deres 

funktion er (Harris Beg) 

 

Sammenligning 

af design 

udkast: 

 

Aller prototyperne fik den kommentar, at der var for meget tekst. Herudover var 

det ofte forvirrende for forsøgspersonerne at finde rundt i designet, fordi de ikke 

forstod funktionerne af indholdet – designet var altså ikke så intuitivt som det 

var meningen. Der blev dog påpeget, at dette kunne afhjælpes med meta-tekst. 

Der var bedst respons til det billede brugt i udkast 2 til blikfang. Medvidere var 

det tydeligt, at forsøgspersonerne regerede mest positivt til de udkast, som gav 

brugeren valgmuligheder f.eks. kunne man vælge at læse mere i udkast 1, 

version 2, og man kunne vælge at få flere detaljer om Facebooks tjenestevilkår 

ved ”link til Facebook” knappen i udkast 2.  
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Trin 3: 

I udkast 3 af prototypen blev der også lavet en afprøvning at produktet. I test interviewet med den 

første forsøgsperson (Anne), sagde hun fx dette da hun blev spurgt om layout af designet: ”Øm, lidt 

uoverskueligt? Øh, især det her med at der er meget tekst før man får adgang til knap-menuen, 

hvilket kan gøre det uoverskueligt at forholde sig til knap- menuen, fordi man skal først igennem en 

masse tekst” (bilag 11 , s. 2). I interviewet har Anne fx udtalt, at noget som var rigtigt tiltrækkende 

ved designet for hende, var det interaktive aspekt, og at det burde være noget af det, som man blev 

præsenteret for først, fordi det gjorde designet mere tiltrækkende. Herudover udtrykkende Anne 

også, at fordi man alligevel ikke kan gøre noget ved det man skal give samtykke til uden at sige ned 

til ydelsen, så var det ikke noget hun ville bruge tid på, fordi det alligevel ikke nyttede noget:  

”Personligt tror jeg ikke jeg ville gøre det, men det fordi jeg sidder som regel i det 

problem, at jeg er godt klar over at Facebook bruger en stor del af mine rettigheder, 

men jeg bruger alligevel ydelsen for de egenskaber den har. Ved ikke at samtykke du 

ved, så siger men også nej tak til at bruge ydelsen, og det er sådan lidt. Sælger din 

sjæl for en kop kaffe” (bilag 11, s, 4). 

I spørgeskema (bilag 7) var der 50 der svarende at de ikke læste tjenestevilkår, fordi ”det ikke 

ændrede på noget” – dvs. der brugere, som fra starten ikke ville bruge det udarbejde tekniske 

design, fordi, at de tænker at det ikke nytter noget. Et kriterie til designet kunne derfor f.eks. være, 

at designet også skulle havde til funktion, at den også skulle, havde en del som kunne formidle 

hvilke tilladelser, som brugeren kan fravælges at give fx Facebook, uden at brugeren bliver frataget 

retten til at bruge deres tjenester. Medvidere er der for brugeren ofte det problem, at man mister 

overblikket over hvad man har givet samtykke til. Anne blev fx spurgt om hvorvidt hun ville bruge 

Chrome-extensionen hvis hun havde valget, og hun svarende:  

”Altså ja, det ville være praktisk både på computere, og også bare på mobilen, fordi 

man ligesom implicit går med til en masse ting, men der er også rigtig mange steder, 

hvor man fx opretter en ny bruger, og så skal man ligesom acceptere brugervilkårene 

for at oprette en bruger, og så kigger man ikke på brugervilkårene for det sådan en 

(…)” (bilag 11, s. 6). 

Ud fra det faktum, at brugeren kan miste overblikket over hvor og til hvem, som de har givet deres 

samtykke, så ville det motivere brugeren mere at bruge den tekniske designløsning, hvis der var en 
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slags database, liste eller historik over brugerens individuelle samtykke, så brugeren hele tiden 

havde et overblik over hvem der bruger og behandler deres data.  

Nr. 2 forsøgsperson i test 2 (Jonas) påpegede herudover, at en extension i sig selv, havde 

begrænsninger i forhold til at få trafik på vores extension: ”Ja, det er bare sådan lidt uhm. Hvad 

publikum eller målgruppe der er interesseret i det? For der er ikke så ufatteligt mange der bruger 

extensions” (bilag 12, s. 4). En løsning på dette kunne fx mere reklame af Chrome-extensionen, så 

flere brugere ville bruge den. En extension er valgt, fordi det er en teknisk løsning, som opfylder 

kravet om, at designet skal komme til brugeren ikke omvendt. Når extensionen er downloadet, er 

den nemlig lettere tilgængelig end fx en app, fordi den er, hvor problemet ligger; på en 

søgemaskine. Dette skal dog ikke begrænse målgruppen, og derfor vil designet uundgåeligt skulle 

opfylde et kriterie om reklamation, så flere brugere ved at designet er der, og ikke kun den gruppe, 

som allerede benytter sig af extensions.  

 

Trin 4: 

Ud fra overvejelser og den brugbare feedback, som gruppen har evalueret fra test interviewene, så 

har vi opstillet et skema over de kriterier, som designet burde indeholde for bedst at opfylde 

behovet for en bedre bevidsthed om persondata hos brugeren, og gøre brugeren klar over 

konsekvenserne af at give deres samtykke.  

Designkriterier til Chrome-extensionen: 

Generelle kriterier • Teksten skal være kort og nemt formuleret, fordi det skal 

være attraktivt og simpelt for brugeren at benytte sig af – altså 

teksten skal være opsat i bulletpoints. 

• Ved implementering af det tekniske design skal folk 

informeres om, at designet eksisterer – altså reklamering af 

produktet. 

• Designet skal være oplysende om, hvilke perondata som 

databehandleren indsamler, behandler, bruger og distribuerer. 

• Designet skal være interaktiv på en eller anden måde, så man 

inddrager brugeren, da det kan vedholde deres interesse.  

•  Der skal være noget grafisk, for at fange brugeren 

opmærksomhed – der er blevet valgt et billede til øverst i pop-

up’en, så det er noget af det første brugeren ser 

 

Funktionelle kriterier • Designet skal poppe op foran tjenestevilkår og cookies, så 

pop-up’en bliver læst før brugeren giver samtykke.  
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• Designet skal være i stand til at henvise brugeren til 

Facebook, så brugeren kan læse de originale tjenestevilkår for 

specifikke juridiske informationer.  

• Designet skal have en funktion, som gør, at brugeren bliver 

tvunget til at kigge på designet. Så designet bliver givet en 

chance – fx den knap, som gruppen har lavet, så brugeren 

bliver nødt til aktivt at scrolle ned for at lukke pop-up’en. 

• Designet skal have en funktion hvor brugeren kan se en 

historik/liste over de tjenestevilkår/Cookies som de har sagt ja 

til.  

 

Ikke-funktionelle krav • Der skal tydeligt oplyses en ansvarsfraskrivelse i designet, 

fordi den forkorte version af tjenestevilkårene mister detaljer, 

og der er desuden ingen juridisk godkendelse fra den advokat 

om tekstens indhold.  

• Datoen og versionen af Facebooks tjenestevilkår skal oplyses, 

fordi den ofte bliver opdateret – hvilket kan forælde nogle af 

informationerne. 

 

Specifikke kriterier • Seriøsiteten af deling af persondata, samt information om 

hvad Facebook indsamler som de egentlig ikke behøver (og 

som kan fravælges), skal fremhæves for brugeren, så brugeren 

ikke har den oplevelse at informationerne i extensionen ikke 

kan bruges til noget.  

 

Målbare kriterier • At give den almen borger den viden, som behøves for at have 

en bedre forståelse af hvordan de deler deres data. 

• Designet skal give brugeren den viden, som de behøver for at 

kunne udøve deres rettigheder fra GDPR 2018, hvis brugeren 

skulle vælge, selv at søge information om hvordan de aktivt 

beskytter deres data udefra designet. 

 

Løsningsmål • Der burde være et samarbejde med staten, en autoritet eller 

organisation den almene borger har tillid til fx NemID, for at 

få flere brugere til at benytte designet. Den almene borger 

skal nemlig have en tryghedsfølelse ved at bruge produktet, så 

det er mere attraktivt 

 

Kilde for begreber: Moodle.Techcollege.dk 
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Fravalg: 

I fra feedbacken til test 1 blev der bl.a. fravalgt at ændre opsætningen af selve tekste, som Trine K. 

(se bilag) foreslog. Dettes skyldes, at denne forsøgsperson havde en del tvivl og stor forvirring 

omkring selve opsætningen af designet, hvilket kan skyldes de uklare formuleringer af test 

spørgsmålene i test 1. Trine syntes at havde misforstået hvordan teksten var sat op, og var af den 

opfattelse at noget var blevet skrevet dobbelt. Andre forsøgspersoner f.eks. Carina (Se bilag 9) 

syntes til gengæld at opsætningen af teksten var simple, og der var heller ikke andre der troede af 

noget var skrevet dobbelt.  

Herudover blev det fravalgt at have en introduktion af designet inden i designet, som forslået af 

Anne (se bilag 11), fordi brugeren ville vide hvad Chrome-extensionen gjorde, at siden de selv ville 

skulle vælge at finde og downloade den. Medvidere vil de 5 punkter (de interaktive knappe) ikke 

blive rykket øverst i designet, som forslået af Anne (se bilag 11), da ”top 10 vigtigste ting” fra 

forsiden af produktet vil blive mere forkortet, som forslået af Rasmus (se bilag 13), og de 5 punkter 

derfor vil være mere synlige 
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6.5 Afprøvning af prototype  

I dette afsnit redegøres der for hvilke afprøvninger af prototypen, som er blevet foretaget, samt 

hvordan de er blevet foretaget. Formålet med dette er at beskrive den proces der har været til at 

evaluere produktet i praksis. Herunder hvad er er blevet gjort for at teste produktet og hvilke 

overvejelser der er blevet gjort hertil. Der er blevet foretaget 2 afprøvninger af prototyper, som er 

delt op i henholdsvis ”test 1” og ”test 2”. 

 

Test 1: 

I forbindelse med afprøvning af produktet er der blevet foretaget en test af produktet med fokus på 

fejlfinding og brugeroplevelsen. Med dette menes der, at fokus har været at få en respons på hvad 

der er godt, dårligt eller hvad der kunne forbedres. 

Formålet med afprøvning af prototypen har været at sammenligne, og vurderer de forskellige 

versioner af det tekniske design fra udkast 1 og 2, samt transskribering af interview af 

forsøgspersonernes holdninger til designet, og dermed analyseres og forhåbentligt bidrage til 

hvordan prototypen kan forbedres.  

Testen blev anvendt, for at få feedback fra brugeren til udkast 2, hvilket blev brugt til at arbejde 

videre med prototypen, hensigten var at sammenligne de gamle iterationer fra udkast 1 med den nye 

version af prototypen (udkast 2). Dette har både været for at sammenligne billederne på de 

forskellige prototyper, for at finde ud af hvad der bedst fangede forsøgspersonernes 

opmærksomhed. Der var ulemper ved at gå fra en prototype i papirs-format til en kørende 

prototype. Det var tidskrævende og dermed var der ikke tid at lave 3 afprøvninger som planlagt. 

Dette resulteret i at den ene test blev fravalgt.  

Afprøvning af prototype udkast 1 og 2 blev gjort sammen, mens afprøvningen af udkast 3 blev gjort 

på et andet tidspunkt. Feedback fra den sidste afprøvning kan bruges til begrunde og bekræfte de 

overvejelser gruppen har gjort sig i forhold til ændringerne af prototypen fra udkast 1 og 2.  

Før testen begyndte, var der blevet udvalgt 4 forsøgspersoner, som hver især er blevet præsenteret 

for de forskellige designudkast en ad gangen. Hvorefter der er blevet foretaget et semi-struktureret 

interview med den enkelte forsøgsperson. Interviewet er blevet lydoptaget, og herefter 

transskriberet. Gruppen har valgt at transskriberer interviewet, fordi vi gerne vil kunne vise, gennem 
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citater, hvad forsøgspersonerne har sagt i forhold til prototypen, da dette er relevant i forhold til 

hvilke råd, der kan tages op til overvejelse og hvilke råd som er blevet fravalgt.  

De versioner af designet som er blevet valgt til at udføre testen med, har været; 

• Udkast 1, version 1 af designet 

• Udkast 1, version s 2 af designet 

• Udkast 2, version 2 af designet  

Testen var struktureret sådan, at det ældste udkast, altså udkast 1, version 1, blev afprøvet først. 

Herefter udkast 1, version 2, og til sidst udkast 2. De 2 første udkast blev præsenteret i papirform af 

den grund, at det først var ved udkast 2 at prototypen af designet rigtigt overgik til et funktionelt 

teknisk format. Udkast 1, version 3 blev udeladt i testen, fordi formålet var at skabe en kontrast 

mellem formerne af prototyper.  Hensigten var at versionerne af prototypen, som blev testet, skulle 

være tydeligt forskellige, så forsøgspersonerne kunne komme med klare fordele og ulemper i stedet 

for at gennemgå de samme fejl gennem alle prototyperne, da testen egentligt også skulle kunne 

fortælle noget om prototyperne enkeltvis.   

Udkast 1, version 1 blev simuleret med et Word dokument, som indholdte det korrekte billede 

tilhørende designet, og den udarbejdede tekst om Facebooks tjenestevilkår. Ved at minimere 

dokumentet, fungerede den fint som en ”pop-up”. Omvendt blev udkast 1, version 2 simuleret ved 

at tage designets tilhørende billede og have det som en PNG-fil, imens selve tekstenom 

tjenestevilkårene blev konvertere til en PDF-fil. På denne måde kunne billedet være ”pop-up’en”, 

og PDF-filen den ekstra fane. Sidst var der udkast 2, som bare blev vist på hjemmesiden 

codepen.com.  

Testen blev udført ved at have en person til at optage, og en til at være interviewere. Gennem testen 

blev det dog klart, at interviewet forvandlede sig mere og meres til et semi-semi struktureret 

interview. Nogle af spørgsmålene, som var blevet forberedt, viste sig at være meget åbne, og derfor 

blev interviewet til en samtale (semi semi) i løbet af testen.  

 

Test 2: 

I test 2 af protypen er det udkast 3, som er blevet afprøvet. I denne afprøvning af protypen har fokus 

udelukkende været brugeroplevelsen. Formålet med denne test har været, at få feedback fra 

potentielle brugere, hvilket vil sige Facebook brugere med alderen 13+.  
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Hensigten var, at vi ville bruge vores test til at overveje hvilke ændringer der kunne foretages med 

hensyn til layout, placering og tekstmængden osv.  

 

Herudover ville vi gerne finde ud af om designet var attraktivt nok for forsøgspersonerne til, hvis de 

havde chancen at ville bruge vores Chrome-extention selv, samt anbefale den til andre. Dette er 

relevant, fordi den tekniske designløsning er designet til at opfylde brugerens behov for at vide 

mere om hvad deres persondata bliver brugt til, på en let måde. For at opnå dette skal designet 

derfor selvfølgelig være brugervenligt nok for at være attraktivt for de brugere, som egentligt 

normalt ikke ville være interesseret i at bruge tid på at tilegne sig viden om emnet.  

 

Den version af prototypen, som er blevet brugt til afprøvning 2 af produktet, er: 

• Udkast 3 

 

Ligesom sidste afprøvning af prototypen er forsøgspersonerne blevet præsenteret for prototypen, og 

herefter er der blevet foretaget et semi-struktureret interview. Til forskel fra den første afprøvning 

havde vi forberedt mindre komplicerede spørgsmål til forsøgspersonerne, for at udgå at 

forsøgspersonerne finder formuleringen af spørgsmålene indviklet og langtrukken. Ved at gøre 

spørgsmålene lettere, kan forsøgspersonerne hurtigt forstå og svare på spørgsmålene, så det kan 

undgås, at interviewet mister sin struktur og bliver et semi semi- struktureret interview ligesom test 

1.  

 

Til denne afprøvning er der kun blevet valgt 3 personer til at udføre testen med, fordi der igen er 

blevet prioriteret at indsamle kvalitativ viden over kvantitativ, da målet med testen er at få konkret 

feedback til prototypen. Afprøvningen blev udført ved at lave forsøgspersonen afprøve udkast 3 af 

prototypen på hjemmesiden codepen.com, og herefter blev der foretaget et semi-struktureret 

interview.  

 

De 3 forsøgspersoner, som udførte afprøvningen af prototypen var:  

• Anne (Anonymiseret), 20 år, kvinde 

• Jonas Wolfram, 23 år, mand 

• Rasmus R. N., 20 år, mand 
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Noget vigtigt at nævne fra testen af prototypen, var at i interviewet med den første forsøgsperson, 

Anne, blev der påpeget, at vores spørgsmål selvom de var blevet kortere ikke var korte nok, og at de 

stadig var meget ledende: 

 

”…mange af de spørgsmål der også bliver stillet, de er meget enten komplekse eller 

sådan ladet på en eller anden måde, sådan så man, ja… fx hvad betyder farverne for 

dig? Altså så skal man lige pludselig tænke; jamen farverne, så skal jeg lige pludselig 

forholde mig til dem, men i virkeligheden, så var det måske ikke noget forholdte sig til. 

Mit forslag ville så være, at du måske korter spørgsmålene ned. Forsimpler dem, på 

en eller anden måde” (bilag 11, 2019). 

 

Af denne grund blev der efter afprøvningen af prototypen med den første forsøgsperson ændret på 

spørgsmålene. De blev mere forsimplet, og kortet ned fra at fylde 2 linjer pr. spørgsmål til 1 linje pr. 

spørgsmål, og der blev herudover droppet spørgsmål med forudindtaget observationer om designet. 

Testen blev derfor sat på pause imellem forsøgsperson 1 og 2, for at revidere de spørgsmål der 

skulle stilles. Til gengæld fandt vi ud af, at dette var mere effektivt, da ekstremt korte spørgsmål 

gjorde, at vi fik bedre svar fra de 2 andre forsøgspersoner.   
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6.5.1 Fejlkilder  

I dette afsnit bliver der gennemgået de fejlkilder, som efterfølgende afprøvningen af prototyperne, 

er blevet fundet. Afsnittet er ligesom ”afprøvninger af prototype” delt op efter test 1 og 2. Dette 

afsnit har til formål, at videre de test som er blevet foretaget; var de fyldestgørende? Fik gruppen 

det forventede output ud af testene? Hvad gik galt? Hvorfor gik det galt? 

 

Test 1: 

Efter interviewet har gruppen evaluerede hvad vi havde fået ud af afprøvningen af prototypen, og 

vurderet om vi havde fået det ud af interviewet som vi havde forventet. Hertil blev der fundet nogle 

fejlkilder i forhold til selve processen af testen, som kunne forebygges til afprøvning 3 af 

prototypen. En fejlkilde er f.eks. at det viste sig at gruppen ikke havde taget ordentligt forbehold for 

Interviewer-effekten. Interviewereffekten er når intervieweren påvirker udfaldet af interviewet ved 

at få den interviewede til at svare på en bestemt måde f.eks. ved at farve personen af egne meninger 

eller stille meget ledende spørgsmål (Forelæsning 6, d. 27-10). I dette tilfælde var de spørgsmål som 

gruppen havde stillet alt for ledede, idet gruppen havde lavet meget specifikke spørgsmål ud fra 

hvad vi, som gruppe, havde arbejdet med. Spørgsmålene blev derfor unødvendigt lange og 

komplicerede hvilket resulterede i, at interviewet i sidste ende gik fra at være et semi-struktureret 

interview til at være et semi semi-struktureret interview, altså en samtale. Dette skete som følge af, 

at forsøgspersonen hver gang vi forsøgte at stille et spørgsmål ente med ikke helt at forstå det pga. 

den lange formulering. Vi omformulerede derfor spørgsmålene løbende, men dette gjorde, at der var 

nogle spørgsmål vi kom til at springe over, fordi samtalen ikke ledte i den retning. Vi fik derfor ikke 

alle de svar, som vi havde håbet fra interviewet f.eks. har der været en mangel i forhold til klare 

svar. Det semi semi-strukturerede interview gav følelsen af, at vi under interviewet havde fået de 

svar, som vi havde håbet på. Vi glemte, derfor at få forsøgspersonen til udtrykkeligt at sige hvad de 

mente i stedet for udtryk som: ”du ved, ik?” eller ”det vi snakkede om før”. Da vi transskriberede 

lydfilerne af interviewet, fandt vi derfor ud af at selvom vi havde en følelse om at vi havde fået alt 

med i interviewet, så manglede en del af svarene i form af udtrykkelige formulering. Der var 

desuden en mangel i forhold til klare formuleringer, også fra interviewerens side, hvilket gjorde det 

svært at transskribere.  

Der er valgt en kvalitativ tilgang i forhold til afprøvningen af prototypen, og der er derfor kun 4 

forsøgspersoner som har deltaget i testen. Dette gør at der kan bruges mere tid på den enkelte 
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forsøgsperson, men samtidig betyder antallet af deltager i testen også, at den indsamlede viden, 

altså empirien, fra testen ikke er mættet, og derfor ikke kan repræsentere den generelt tendens for 

hele målgruppen.  

 

Test 2: 

Gruppen fandt ud af at Intervieweffekten ikke var forebygget nok i afprøvningen af prototypen med 

den første forsøgsperson Anne. Dette blev dog ændret endnu engang efter afprøvningen af 

prototypen med Anne. Ændringerne der blev foretaget i forhold til spørgsmålene, viste sig at give 

en bedre effekt i forhold til flowet af interviewet. Specielt, fordi vi helt havde undladt de spørgsmål, 

som var ledende fx spørgsmålet om forsøgspersonernes holdninger til farveinddelingen af 

knapperne (se afsnittet om udkast 3 af designet).  

Igen var den empiri, som der blev indsamlet ved testen kvalitativ, og den feedback og de holdninger 

vi har fået fra forsøgspersonerne, kan derfor ikke generaliseres i forhold til hvad den almene bruger 

ville syntes om produktet. Manglen af mængden af deltagende forsøgspersoner i til afprøvningen af 

prototypen er en ulempe i forhold til at sige noget om generelle tendenser. Til gengæld er det en 

fordel i forhold til at få specifik feedback om prototypen.  
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6.6 Ændringer i design  

I dette afsnit vil der blive gennemgået de ændringer, som ville være foretaget, hvis der var blevet 

lavet en færdiglavet funktionel Chrome-extension efter udkast 3 – dvs. at alle ændringer i dette 

afsnit i virkeligheden er ændringer til ”udkast 4” af designet. Der vil være inddraget ændringer fra 

både den feedback gruppen fik i test 2 af afprøvningen af prototypen, og de ændringer som gruppen 

selv har tilføjet på baggrund af overvejelser.  

En ændring til designet er fx længden af teksten. Alle forsøgspersonerne fra test-interviewene har 

udtrykt at teksten er for lang. Af denne grund skal alle bulletpoints udover den ”udvidet tekst” 

skulle forkortes til at være 2 linjer pr. bulletpoint i stedet for de 3-5, som der fx ses i ”top 10 ting”, 

som står på forsiden af pop-up’en:  

 

Herudover udkast 4 til forskel fra udkast 3 skulle have en historik funktion, fordi dette ville gøre 

brugeren i stand til at holde øje med hvor mange pop-ops, som de havde fået af denne Chrome-

extension. Historik funktionen vil dog ikke være på selve pop-up’en, men i en anden fane. For dem 

som har erfaring med extensions, kan man nemlig tilføje dem til sin Tool-bar sådan her:  
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Når Chrome-extensionen er tilføjet som en tool-bar, vil den blive vist sådan i hjørnet af browseren: 

 

Under udvidelser ville gruppens Chrome-extension være installeret. Selve extensionen ville have en 

brugerflade, som man ville kunne åbne som en ny browser når man klikker på den. Dette er 

eksempel på hvordan det kunne se ud:  
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Medvidere skulle der være et punkt mere sammen med de 5 interaktive punkter. Dette punkt skulle 

indeholde information om hvilke tilladelser af f.eks. Facebooks cookie politik, som kan fravælges. 

Mange hjemmesider er begyndt at skelne fx cookie tilladelser fra hinanden, og mens de nødvendige 

tilladelser skal accepteres, så kan ekstra tilladelser fravælges. Denne information burde brugeren 

have.  

Desuden ville pop-up’en blive rykket ind på midten af fanerne igen i stedet for at være ude i siden. 

Dettes skyldes at gruppen fandt ud af, at hensigten med at brugeren ville kunne se mere af skærmen 

mens de stadig kunne bruge pop-up’en ikke fungerede. Der kan ikke navigeres på 2 sider på samme 

tid, mens begge er synlige. Derfor burde pop-up’en bare være hvor den er mest synlig, selvom at 

den blokerer for den hjemmeside som brugeren skulle ind på. Med en historik ville brugeren også 

kunne gå tilbage og kigge på pop-up’en, og derfor er der ingen grund til at de ikke kan fylde. 
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7.0 Opsummering af design  

Den tekniske-designløsning har haft mange forskellige former i løbet af dette projekt. Der er sket en 

del ændringer i løbet af projektet. Der er blevet evalueret og forbedret for hver version indtil det 

sidste udkast.  

Udkast 1 består at et koncept, der er blevet lavet i papirform der med andre ord er den 1. iteration, 

der begrænser den autentiske fornemmelse af designet for brugeren, og derfor kan resultere i at der 

er fejl eller mangler i designet, der ville blive overset, i forhold til hvis det var en klikbar prototype.  

Udkast 2 er i modsætning til udkast 1 er den første prototype på en teknisk platform der er testbar. 

Den passer med den 2. iteration, hvilket gør at den ikke er så detaljeret, og medfører derfor tekniske 

fejl i denne prototype.  

Udkast 3 er en detaljeret prototype samt den 3. iteration. Den består af flere interaktive valg. Den er 

funktionel, hvilket vil sige at den har alle de funktioner som intentionen var, bortset fra at være 

oppe på Chrome, og derfor er det ikke et fuldkomment produkt.  

Der er blevet opsat nogle designkriterier til produktet. Gruppen opstillet en fremgangsmåde på fire 

trin, til at vurdere manifesteringen af produktets designkriterier, hvilket er følgende:  

Trin 1: Identifikation af designkriterier 

• Etablering af behov og motivation for designet  

Mening er at finde ud af etableringen af behov og motivation for designet. Projektet tager 

udgangspunkt i datapolitik, og hvordan digitaliseringen har givet virksomheder magt over 

persondata, hvilket bliver udnyttet til kommercielle formål. 

Den måde det bliver ført på er at brugerne acceptere diverse tjenestevilkår og politikker, der giver 

virksomheder lov til at behandle brugernes persondata. Det modstrider individets ret til at være 

anonym på internettet samt sikkerhed. Så motivationen til projektet er at informere den almene 

internetbruger om hvilke konsekvenser der er ved at acceptere tjenestevilkår. 

Trin 2: Opstilling og vurdering af alternative design  

• Afprøvning og sammenligning design (test 1)  

Dette trins formål er at sammenligne fordele og ulemper ved de 2 udkast og versioner, hvilket har 

medført til forbedringer til den næste udkast.  
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Trin 3: Yderligere kriterie-afdækning   

• Analyse af brugerfeedback (test2)  

I dette trin blev der også lavet en afprøvning af udkast 3 prototypen, hvilket bestod af 3 

forsøgspersoner, der hver især fik lov til at teste prototypen og give feedback til hvordan deres 

oplevelse var.  

Trin 4:  Kravspecifikation  

• Evaluering og fravalg af kriterier  

Dette trin består af evalueringen af test-interviewene, det har resulteret i et skema over hvilke 

kriterier designet burde indeholde for at opfylde behovet for at øge bevidsthed omkring brugernes 

persondata, så de bliver klar over konsekvenserne ved at give deres samtykke. 

De forskellige prototyper er blevet afprøvet med to forskellige test, der fokuserer på fejlfinding af 

prototyperne og hvordan brugeroplevelsen er.  

Test 1:  

I denne test har formålet været at sammenligne hvordan den tekniske design fra udkast 1 og 2 kan 

forbedres. Det har resulteret i hvordan man kunne forbedre tingene til den næste prototype ved 

hjælp fra den feedback der kom fra testene.  

Den fejlkilde der er opstod under test 1, var at spørgsmålene blev løbende for kompliceret og lange, 

derfor resulterede det i at interviewet gik fra at være semi-struktureret til at blive semi-semi-

struktureret. Det gjorde at gruppen ikke fik de svar der blev ledt efter.   

Test 2: 

Denne test taget udgangspunkt i udkast 3, og har det formål at få feedback fra potentielle brugere. 

Hvis nu de ville bruge den selv eller anbefale prototypen.  

Samtidigt har udkast 3 haft det design formål at være brugervenligt, så brugerne bliver informeret 

omkring hvad deres persondata bliver brugt til på en let måde. Der blev 3 forsøgspersoner 

involveret, som gav feedback til hvilke ting der var gode ved prototypen og hvad der kunne 

forbedres. 

Fejlkilden i denne test er at intervieweffekten ved afprøvningen af prototypen med den første 

testperson, ikke var optimal. Det blev rettet op på det ved de næste testpersoner. Derudover var 
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empirien kvalitativ, så det vil sige at den feedback, der blev givet tilbage kunne ikke generaliseres 

for alle brugere. Det gør at der ikke kan siges nok om generelle tendenser, da der ikke var nok 

testpersoner. 
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8.0 Konklusion  

Den stigende digitalisering har givet større mulighed for at får adgang til den almene borgers 

personlige oplysninger, og det har skabt et nyt marked. Der er et enormt vækstpotentiale i data, og 

alene EU er forventet af opleve en vækst på 1,9 procent frem til 2020, ifølge EU-rapporten. Det 

enorme marked er en stor fristelse for alle virksomheder, og af denne grund er sikkerheden af vores 

persondata gået ned. Selvom GDPR blev sat i kraft i 2018, så har dette ikke afværget 

virksomhederne fra at tjene penge på den almene brugers persondata, forskellen er bare at de spørg 

om lov. Brugeren er ofte ikke klar over præcis hvor mange rettigheder de giver virksomhederne når 

de trykker ”accepter” til fx tjenestevilkår eller cookies. Et stort problem er at den almene bruger 

ikke læser tjenestevilkår, fordi det er besværligt, og dette gør at deres personlige data bliver delt en 

masse steder, til en masse parter digitalt, uden at brugeren har en klar fornemmelse af hvem som 

har, behandler og bruger deres data.  

GDPR har haft en markant indflydelse på virksomhedernes ret på at indsamle og bruge data. Alle 

virksomheder, som operer i EU, har været nødsaget til at omstille deres procederer for behandling 

af persondata. Databehandlerne skal nu behandle brugerens data med ekstra sikkerhed, og indenfor 

en masse nye retningslinjer, som har forbehold i forhold til hvilke tredjeparter den indsamlede data 

må deles med. Problemet er, virksomhederne omgår reglerne ved at bede brugeren om at give dem 

tilladelse til at handle sådan.  

GDPR giver borgeren en masse rettigheder, som har til formål at beskytte den almene borger fx i 

forhold til hvordan brugeren har ret til at kræve, at databehandlerne sletter de data, som de har om 

dem. Det fungerer dog ikke så godt i praksis, da et sådant krav om sletning af data, betyder, at 

brugeren ikke længere må bruge virksomhedens ydelse. GDPR gør derfor ikke brugerens data 

fysisk mere sikre, da undersøgelser viser at den almene bruger har den adfærd, at de bare accepterer 

de vilkår og politikker, som platforme giver dem, da de ikke kan undgå det hvis de vil bruge 

platformens ydelse.  

The Cambridge scandal er et eksempel på at virksomheder udnytter brugerens data, og tjener gode 

penge på det. GDPR skal forhindre dette, fordi der i den nye lovgivning er blevet skærpet reglerne 

om sanktioner og bøder ved brud af loven; ”Der er nemlig lagt op til, at virksomheder i yderste 

konsekvens kan straffes med en bøde på op til 20 millioner euro eller fire procent af den globale 

omsætning” (Peter Blume, 2017, afsnit 6, linje 2). Et problem er at GDPR er hindret af de enkelte 

EU-landes domstole fx blev der i ”the Cambridge scandal” kun udstedt en bøde på 4,2 millioner, 
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hvilket for Facebook kun svarer til 5 minutter af deres omsætning. Specielt de store virksomheder 

slipper billigt.   

Omvendt føler brugeren faktisk, at deres persondata er blevet mere sikre, selvom dette ikke kan 

siges at være tilfældet. Hvorfor? GDPR har i modsætning til det gamle datadirektiv nedskrevet 

brugerens rettigheder, og tvunget alle virksomheder til at være mere ”transparente” omkring deres 

brug af data, og dette har givet brugeren en tryghed, om end symbolsk. GDPR har kun gjort 

brugerens data så sikre, som de selv kan holde dem.   

For at løse dette problem er der blevet udarbejdet en formidling løsning af Facebooks tjenestevilkår 

i form af en extension, som har til formål at sikre at den almene bruger for en bedre bevidsthed, som 

hvad de siger ja til.  
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9.0 Perspektivering  

Vi som gruppe har lært en del i løbet af dette projekt. Det har være det første store projekt for os 

alle sammen på universitetet, og det har givet en del erfaringer man kan tage med sig videre til 

næste projekt.  

Det er ikke for at sige at dette projekt har fremstillet ”den perfekte opgave ” der er altid plads til 

forbedringer, som man kan tage med sig videre til de kommende projekter. Det kan være en vigtig 

egenskab at kunne se, hvad der kan gøres bedre. Det i sig selv er noget man kun kan blive bedre til, 

og derfor har vi valgt at fremhæve nogle af de ting, der har fungeret godt eller dårligt i denne 

perspektivering.  

Det vi som gruppe fandt ud af, er når der tales om empiri-indsamling til dette projekt er altid en 

svær ting, da man er afhængigt af andre mennesker til deltage til f.eks. et interview.  Vi havde 

indtrykket at vi var i god tid med at sende spørgeskema ud, og skrive til eksperter omkring 

interviews, men det viste sig at vi pludselig løb tør for tid, og blev nødt til at fravælge ekspert 

interviews.  

Det resulterede i meget ”spildt” arbejde på at komme i kontakt med personer, vi har følt var 

kompetente til at interviewe, så vi kunne inddrage dem som eksperter. Ud over det, så tog det også 

sin tid til at forberede relevante og specifikke spørgsmål til hver af de forskellige ”eksperter.” Det 

kan gøres bedre ved at komme i gang med at sikre interviews og brugerundersøgelser tidligere end 

der blev gjort i vores gruppe.  

Det var selvfølgelig en ærgerlig situation, da der blev forventet, at vi som gruppe bare kunne 

komme i kontakt med mindst en ekspert, som ville lade sig interviewes. Det kan siges at vores 

vejleder rådede os til at fokusere mindre på ekspert-interviews, da der ofte er skrevet noget i 

forvejen, der ville kunne svare på de spørgsmål der blev søgt svar på. 

Det er noget vi kunne have gjort anderledes, da det ville have sparet os en masse tid, der kunne 

blive brugt på andet. Det er noget vi alle gruppens medlemmer vil tage huske på i fremtidige 

projekter. I fremtiden vil der blive undersøgt om der er eksisterende materiale, der giver svar på det 

eksperten vil blive spurgt om, da det kan være ligeså godt, som selve Interviewet. 

Gruppen havde valgt at fokusere kun på Facebook fordi der var bred enighed om at projektet havde 

været for stort ved at fokusere på flere forskellige sociale medier, hvilket var med til at sikre et 

overblik. 
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Projektet har medbragt nogle kontroverser og udfordringer men der har også været mange ting, der 

har fungeret godt i projektet.  

Vi fik mange svar på vores empiri-indsamling. Der har været en god oplevelse at der har været så 

mange mennesker, der har været med til at hjælpe til vores projekt. Det var også en succes at finde 

testpersoner til at afprøve og give feedback til vores prototyper. Der har fungeret virkelig godt at 

simulere vores produkt til testpersoner udefra, der ikke vidste noget om det i forvejen. 

 

Implementeringsproblemer: 

Ved at implementer dette Chrome-extension medfølger det visse problematiske situationer. Hvis 

denne Chrome-extension skulle udgives, ville det være problematisk at få brugere til, da det kræver 

at der er en reel interesse indenfor datapolitik og at øge sin egen bevidsthed omkring de 

konsekvenser det kan medføre at sige ja til tjenestevilkår uden videre omtanke. Derfor kræver det at 

brugeren allerede i forvejen har en lyst/interesse for emnet da de selv skal opsøge det. Det kunne 

tænkes at man kunne få et samarbejde med virksomheder/organisationer der har interesse i at 

brugere er bevidste om behandlingen af deres personlige oplysninger såsom NEM-ID, denne form 

for samarbejde kunne bestå promovering af produktet. 

Produktet kræver også tekniske kompetencer indenfor programmering da det ville være optimalt at 

ændre produktet så den virker på flere sociale platforme såsom Instagram eller Twitter for at ramme 

en bedre målgruppe. Dette vil kræve at du har en forståelse indenfor de tekniske krav som stilles for 

at opnå netop dette mål.  

 

I det juridiske aspekt er det også vigtigt at kigge på om Facebooks tjenestevilkår ændrer sig og 

dermed rette sin egen formidling derefter. Der er også statslige faktorer, da det er muligt at loven 

ændrer sig og dermed kan formidling være ugyldig og skal opdateres. Problematikken i at have flere 

platforme man formidler for er, at du skal formidle og forstå flere tjenestevilkår dette er bl.a. en af 

grundende til at gruppen har valgt at sætte fokus på kun Facebooks tjenestevilkår.  

Hvis Facebook ændrer deres tjenestevilkår skal gruppens formidlinger ændres så den passer til den 

nyeste version af tjenestevilkår, derfor kræver det at man aktivt følger med i lovgivningens 

ændringer og opdateringer af de tjenestevilkår man behandler. 
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De ovenstående problematiske situationer er ikke alle de scenarioer som kan uddeles af 

implementeringen af produktet, men stadig relevante punkter at have med i sine overvejelser. 
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