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Abstract 

In this paper, it is discussed whether a better coronapas could be developed for the 

purpose of delivering documentation for vaccination, immunity, or a negative test for 

COVID-19. This is done by studying and using TRIN-modellen, created by Erling Jelsøe, 

Thomas Budde, and Niels Jørgensen. It is used as a tool, for analyzing a technology. 

Furthermore, is FEDS used to evaluate the chosen technology, the coronapas. This paper 

also discusses the impact the implementation of the coronapas has had on the Danish 

population.  
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Indledning 

I december 2019 i byen Wuhan, 

som er placeret i det sydøstlige 

Kina, spredte sig en type 

coronavirus, som på nuværende 

tidspunkt har smittet flere end 

80 millioner mennesker, hvoraf 

1,7 millioner er registreret døde 

efter at have været smittet 

(Høher-Larsen, 2021). Det 

eskalerede hurtigt til en global 

virusepidemi, som har resulteret i store konsekvenser for økonomien og 

menneskesundheden i store dele af verden, da lande blev lukket ned og livet sat på pause. 

Mennesker har mistet arbejde og firmaer er gået konkurs, hvilket har resulteret i en 

større grad af stressede og angstramte mennesker (Ritchie et al., 2021). På nuværende 

tidspunkt er store dele af verden begyndt at vaccinere mod coronavirus, som kan ses på 

billedet ovenfor (Figur 1). Det samme er Danmark, hvilket har resulteret i at folketinget 

d. 24. feb. 2021 besluttede sig for at landet kunne åbne mere op, ved at reducere 

retningslinjerne, for blandt andet at få gang i virksomhederne og dermed økonomien. 

Herefter indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti etc. i en samlet rammeaftale for 

genåbningen af Danmark, der blev opsat som en faseplan, for at skabe en fleksibel og 

ansvarlig genåbning (STM, 03/22/2021). Danmarks mål er at alle de danske borgere er 

tilbudt vaccination ved udgangen af juni 2021 (Sundhedsstyrelsen, 2021). Dette giver 

befolkningen en vis tryghed, da det betyder at deres liv snart kan komme i gang igen. 

Genåbningen får også betydning for aktiviteter og ind- og udrejser af landet. Hvorfor, der 

er vist interesse i at få skabt et coronapas, der kan dokumentere, hvorvidt man er 

vaccineret mod COVID-19, så det kan vises til portøren i klubben eller i lufthavnen. Der 

har været debat i forhold til hvilke andre egenskaber coronapasset har skulle indebære, 

samt hvor og hvordan det skulle fremvises. Projektgruppen ønsker at undersøge hvordan 

coronapasset kan designes bedst muligt, for at optimere borgernes dokumentation for 

vaccination, immunitet eller en negativ test for COVID-19, samt hvilken indvirkning 

implementeringen af coronapasset har haft på den danske befolkning.  

Figur 1: Billede af COVID-19 vaccinerne doseret per 100 person på 
verdensplan. Kilde: Ritchie et al. 2021. 
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Problemfelt 

Hvilket design af et coronapas kan optimere borgernes dokumentation for vaccination, 

immunitet eller en negativ test for COVID-19 og hvilken indvirkning har 

implementeringen af coronapasset haft på den danske befolkning? 

• Hvilke teknologiske egenskaber bør et coronapas have? 

• Hvilke etiske aspekter har implementeringen af coronapasset medført for det 

danske samfund og det individuelle menneske? 

Afgrænsning 

Corona og det tilhørende pas er en meget nutidig problemstilling, hvilket betyder at der 

forekommer ændringer i historien og reglerne hver dag. Dette gør, at gruppen har valgt 

at sætte en skæringsdato for, hvornår informationen/litteraturen er taget fra. I dette 

tilfælde er skæringsdatoen d. 22. april 2021, da det var datoen, der skulle afleveres oplæg 

til midtvejsevaluering. Dette valg er taget på baggrund af at halvdelen af projektet i 

princippet var skrevet på daværende tidspunkt. Projektgruppen ønskede ikke at skulle 

starte forfra med litteratursøgningen, hvilket er grunden til at d. 22. april 2021 virkede 

som den mest praktiske skæringsdato. Dog blev coronapas app’en først lanceret efter 

skæringsdatoen, hvilket betyder at der er blevet gjort en undtagelse af skæringsdatoen, 

vedrørende litteratur, der indeholder dyrebar information om coronapas app’en.   

Semesterbinding 

Projektet her på 2. semester forankres i dimensionen Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA), hvis læringsformål indebærer at opnå kendskab til og kunne anvende 

TRIN-modellen, for at analysere og beskrive en teknologi. Projektgruppen vil tage 

udgangspunkt i TRIN-modellen, for at udarbejde en teknologisk analyse af de 

tilgængelige danske coronapas. Dette gøres på baggrund af Niels Jørgensens tekst ”Digital 

signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer”, fra 

d. 19. august 2020.  
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Derudover har projektgruppen valgt at inddrage dimensionen Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS), hvis læringsmål indebærer at skabe en forståelse af forholdet mellem 

mennesker, teknologi og samfund, samt de metoder, der anvendes til at undersøge dette 

forhold. Denne dimension er valgt på baggrund af de etiske og samfundsrelaterede 

udfordringer, der ligger bag implementeringen af et coronapas. STS vil bidrage til 

forståelsen og eventuelt løsningen af de såkaldte udfordringer.  

 

Der er også inddraget metoder fra dimensionen Design og Konstruktion (D&K), 

heriblandt The Information Systems Research Cycle og FEDS. The Information Systems 

Research Cycle anvendes til at undersøge det givne problem i samfundet, og illustrere 

udviklingen og evalueringen af artefaktet.  FEDS anvendes til at evaluere designartefaktet 

ved brug af evalueringsstrategier.  

 

Dimensionerne vil bidrage til en teknologisk forståelse af det tilgængelige coronapas, 

samt dets betydning for samfundet og det individuelle menneske.  

Metode 

TRIN-modellen 

Til udarbejdelsen af dette afsnit tages udgangspunkt i teksten ”Digital signatur. En 

eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer”, skrevet af Niels 

Jørgensen (Jørgensen, 08/19/2020), samt andet kursusmateriale fra basiskursus 3: 

Teknologiske Systemer og Artefakter.  

 

TRIN-modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen, med 

inspiration fra Mitchams model, Müllers model og andre teknologi-teoretikere. TRIN-

modellen er ikke udviklet som en metode til at analysere en teknologi, men derimod som 

inspiration til en teknologi-analyse, med fokus på teknisk-videnskabelige aspekter af 

teknologierne. Modellen er bestående af følgende seks trin: 
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Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Dette trin anvendes til at beskrive ”De centrale mekanismer og processer i en teknologi, 

som bidrager til at opfylde teknologiens formål.” (Jørgensen, 08/19/2020, s. 6). Formålet 

og de principper, der bidrager til at opfylde formålet skal forklares under dette trin. 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Dette trin omhandler ”menneskeskabte objekter med en teknologisk funktion”, (Jørgensen, 

08/19/2020, s. 7) og kan ses som et slags ”mikro-punkt”, der ser på de enkelte 

bestanddele i teknologien. Her udføres en gennemgang af de artefakter, der følger med til 

den udvalgte teknologi.  

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Dette trin anvendes til at forklare de utilsigtede effekter, der er medført af den udvalgte 

teknologi. Det kan forekomme at de utilsigtede effekter er knyttet til teknologiens indre 

mekanismer og processer, også kendt som trin 1.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Dette trin omhandler de teknologiske systemer, der er forbundet til den udvalgte 

teknologi. Dette trin ”er et slags ”makro-punkt”, som fokuserer på de store sammenhænge 

omkring en teknologi” (Jørgensen, 08/19/2020, s. 9). Her beskrives, hvorvidt den 

udvalgte teknologi er et teknologisk system i sig selv, og hvilke andre teknologiske 

systemer, det er forbundet til.  

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Dette trin indebærer en beskrivelse af de modeller, der er konstrueret på baggrund af 

teknologierne. ”Modeller af teknologier kan være numeriske (abstrakte), visuelle eller 

fysiske. De er repræsentationer, hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges 

gengivet og/eller undersøgt. En model kan samtidig være et værktøj til at skabe eller udvikle 

konkrete artefakter” (Jørgensen, 08/19/2020, s. 10).  

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

Dette trin omhandler en sammenfatning af teknologien. Dette gøres gennem en 

undersøgelse, der forklarer ”om teknologien faktisk er blevet udbredt? og hvilke 
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drivkræfter eller barrierer der har forårsaget dette?”, hvilket er knyttet til trin 1 og trin 3 i 

modellen (Jørgensen, 08/19/2020, s. 11). Trin 1 kan ses som værende drivkræfterne for 

teknologiens udbredelse, hvorimod trin 3 kan ses som værende barriererne. I dette trin 

forklares altså hvilke drivkræfter og barrierer, der er tilknyttet den udvalgte teknologi, 

og hvilke roller de har haft på udbredelsen af teknologien.  

Design-processen 

På figuren til højre (Figur 2) ses en model over 

design-processen. Denne model kan bidrage til 

forståelsen af, hvordan en design-proces bør tilgås. 

Design er svaret på et behov, hvilket betyder at det 

er meningsløst at designe noget, der ikke er behov 

for. Problemet skal studeres fra flere forskellige 

synsvinkler, og der skal identificeres minimum én mulig løsning til problemet. Herefter 

opstilles nogle kriterier, som designet kan evalueres efter. Det er også relevant at 

pointere, at der kan være mange løsninger til et givent behov, men at det aldrig er en god 

idé at arbejde med den første bedste idé. Der vælges en løsning, der arbejdes videre på, 

hvorefter løsningen bliver konstrueret og afprøvet (Pries-Heje, 2020).  

The Information Systems Research Cycle 

Dette afsnit er udarbejdet på baggrund af Alan R. Hevner og Salvatore T. March’s tekst 

”The Information Systems Research Cycle” fra november 2003.  

 

The Information Systems Research Cycle1 af Alan R. Hevner er baseret på samme princip 

som design-processen. Modellen kan ses på figur 3. Målet med informationssystems-

forskning er at producere viden, der muliggør anvendelsen af information-teknologi til 

organisatoriske og ledelsesmæssige formål.  

 
1 Yderligere omtalt som ”informationssystemsforskning” og ”IS-forskning” på dansk.  

Figur 2: Model over design-processen. Kilde: 
Pries-Heje, 2020. 
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Informationssystemforskning 

er baseret på to forskellige 

paradigmer: fortalere for 

adfærdsvidenskabsparadigmet, 

der betragter IS-forskning som 

en samfundsvidenskab, samt 

fortalere for designvidenskabs-

paradigmet, der betragter det 

som en teknisk videnskab. 

 

Det adfærdsvidenskabelige paradigme anvender naturvidenskabelige forsknings-

metoder til at udforske interaktionerne mellem mennesker, organisationer og teknologi. 

Dette ønskes undersøgt, for at det fremtidige design kan være effektivt i den 

kontekstuelle organisation. Design-science paradigmet er baseret på teknik, og anvendes 

til at skabe innovationer, der inkorporerer de bedste idéer og tekniske muligheder, for 

effektivt at udføre analyser, design, implementering og brug af informationssystemer 

(Hevner & March, 2003).  

 

Denne model anvendes af forskere, der ønsker at undersøge et behov eller problem i en 

virksomhed eller i et samfund. Den illustrerer hvordan en designproces forløber, samt 

udviklingen og evalueringen af et artefakt, ved brug af to forskellige paradigmer.  

FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research 

Dette afsnit er udarbejdet på baggrund af John Venable, Jan Pries-Heje og Richard 

Baskerville’s research essay ”FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science 

Research” fra 2014. 

 

Evaluering af designartefakter og designteorier er afgørende inden for Design Science 

Research (DSR). Dette er blandt andet en del af de to førnævnte modeller: design-

processen og The Information Systems Research Cycle. Ved brug af veludførte 

evalueringsmetoder, kan forskerne definere nytten, kvaliteten og effektiviteten af den 

aktuelle designgenstand. En anerkendt metode til at evaluere designartefakter og 

designteorier er FEDS.  

Figur 3: The Information Systems Research Cycle. Kilde: Hevner, 2007.  
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”A FEDS strategy considers why, when, how, and what to evaluate.”  

(Venable et al., 2014) 

 

Det er afgørende at designede artefakters ydeevne og anvendelse analyseres, da dette 

resulterer i forklaringer på ændringer og forbedringer i systemers, menneskers og 

organisationers opførsel. Evaluering inden for DSR betragter ikke blot den nytte 

artefaktet bidrager til dets miljø (også kendt som Relevance Cycle i The Information 

Systems Research Cycle), men betragter derimod artefaktet og designet af dette i 

sammenhæng af den viden, det bidrager til vidensbasen (også kendt som Rigor Cycle i The 

Information Systems Research Cycle) (Venable et al., 2014).  

 

FEDS er en ramme til evaluering i designvidenskab, 

der inkluderer en todimensionel karakterisering af 

DSR-evalueringsepisoder; en dimension med et 

funktionelt formål, samt en dimension, der 

bestemmer, hvilket paradigme evalueringen skal 

følge. Den funktionelle dimension kan være enten 

formativ eller summativ. Den anden dimension kan 

være enten kunstig eller naturalistisk. Dette kan ses 

på figur 4. På figuren ses yderligere fire evalueringsstrategier: Human Risk & Effectiveness, 

Quick & Simple, Technical Risk & Efficiancy og Purely Technical. Disse har varierende 

kendetegn, der beskriver evalueringsprocessen, f.eks. kendetegnes evalueringsstrategien 

Quick & Simple ved en kort proces med få evalueringsepisoder, hvilket gør den 

fordelagtig for korte projekter.  

 

Ved anvendelsen af FEDS evaluering, skal man igennem fire steps, for at udvælge den 

tilgang man evaluerer med. De fire steps er beskrevet nedenfor i citatet: 

 

“The FEDS evaluation design process is comprised of four steps: (1) explicate the goals of 

the evaluation, (2) choose the evaluation strategy or strategies, (3) determine the 

properties to evaluate, and (4) design the individual evaluation episode(s).”  

(Venable et al., 2014) 

Figur 4: FEDS med evalueringsstrategier. 
Kilde: Venable et al., 2014. 
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Denne metode anvendes til at evaluere designartefakter og designteorier, ved brug af 

diverse evalueringsstrategier med varierende kendetegn. hvilket betyder at alle 

evalueringsstrategierne ikke nødvendigvis er relevante for dette projekt. For at vælge 

den evalueringstilgang, der passer bedst til projektet, skal man igennem fire steps.  

Produktanalyse 

TRIN-modellen 

Projektgruppen har udarbejdet en produktanalyse af det tilgængelige, danske coronapas, 

på baggrund af TRIN-modellen, The Information Systems Research Cycle og FEDS. 

Produktanalysen er baseret på coronapasset, der findes på MinSundhed, samt 

inddragelsen af den nye coronapas-app, der er udviklet af Sundhedsministeriet, 

Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut, Digitaliseringsstyrelsen etc. (Råd og 

regler, 2021).  

 

”Den nye coronapas-app er udviklet og designet specifikt til det formål at vise og scanne 

coronapas i modsætning til eksisterende løsninger, som fx MinSundhed-appen, der har et 

bredere formål og samler en række sundhedsoplysninger.” (Råd og Regler, 2021). 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Hovedformålet med coronapasset er at kunne vise personlig autentisk dokumentation for 

at du er testet negativ, er vaccineret, eller er immun, ved tidligere at have været smittet 

med COVID-19. En negativ PCR-test eller hurtigtest kan anvendes som gyldig 

dokumentation, hvis den er foretaget indenfor de seneste 72 timer. Dokumentation fra 

vaccinering accepteres 14 dage efter første vaccinationsstik som gyldig. Ved 

dokumentation af immunitet skal den positive PCR-test være foretaget inden for de 

seneste 14-180 dage, for at fremstå som gyldig dokumentation.  

 

Coronapas app’en har til formål at kunne scannes og fremvises i udlandet i modsætning 

til MinSundhed coronapasset, der har et bredere formål, ved blandt andet at samle en 

række andre sundhedsoplysninger (Råd og regler, 2021).  
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NemID påkræves som log in til coronapassene. NemID log-in kan fremtræde som 

værende én af de centrale mekanismer af coronapassene, da den bidrager til anvendelsen 

af private og personlige oplysninger. Derudover kan QR-koden også fremstå som én af de 

centrale mekanismer i coronapas app’en, da den bidrager til opfyldelsen af app’ens 

formål, ved frembringelsen af en hurtig og nem løsning til at verificere gyldigheden på 

coronapasset.  

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Coronapas app’en er udviklet af flere forskellige styrelser i symbiose. App’en omfatter en 

række forskellige artefakter, heriblandt nøgler og sikkerhedssystemer. App’en benytter 

to nøgler; en nøgle, som anvendes for at hente oplysninger om din personlige corona-

situation, samt en nøgle, der anvendes for at verificere, at myndighederne har signeret de 

scannede data.  

 

Coronapassene indeholder personligt og fortroligt sundhedsdata, hvilket har resulteret i 

store hensyn for sikkerheden. Dataene bliver leveret af Det Danske Vaccinationsregister 

og Mikrobiologidatabasen, hvor Statens Serum Institut er ansvarlig for det hentede data. 

I coronapas app’en er det Sundhedsdatastyrelsen, som er databehandler for app’en og 

varetager udviklingen, driften og vedligeholdelsen af coronapasset. Det er dog vigtigt at 

pointere, at ingen har adgang til de oplysninger, der lagres på din telefon uanset hvilket 

coronapas, der gøres brug af. En kontrollør vil kun kunne se om dit pas er gyldigt eller ej, 

og dataene vil ikke blive gemt på telefonen eller kontrollørens udstyr (Råd og regler, 

2021).   

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

MinSundhed coronapasset blev udviklet før coronapas app’en. De blev konstrueret med 

forskellige formål, hvilket betyder at de har varierende kvalifikationer, hvilket har 

resulteret i differerende utilsigtede konsekvenser.  
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MinSundhed coronapassets 

brugergrænseflade er f.eks. mere 

brugerinkluderende end 

coronapas app’ens 

brugergrænseflade, da det er en 

nødvendighed for brugeren at 

vælge hvorvidt de vil se deres 

COVID-19 test, COVID-19 

vaccination eller COVID-19 immunitet (se figur 5 og 6). Det kan dog skabe en vis utryghed 

for brugeren at de skal fremvise hvorfor deres coronapas er gyldigt. Det kan føles 

grænseoverskridende og som en berøvelse af privatlivet at skulle vise (og evt. forklare), 

hvorfor man har gjort som man har. Dette er derimod ikke en mulighed og derfor ikke et 

problem for brugeren på coronapas app’en, da den gyldige dokumentation, QR-koden, 

automatisk dukker op på skærmen, når app’en åbnes. Her fremvises det ikke, hvorfor 

coronapasset er gyldigt, men blot at det er gyldigt. Udløbsdatoen på coronapasset 

fremvises dog heller ikke, hvilket kan skabe en vis tvivlsomhed hos brugeren, hvis de ikke 

er klar over, hvornår dokumentationen bliver ugyldig. Derudover, følger der heller ikke 

navn eller fødselsdato med automatisk i coronapas app’en. Dette kan frivilligt slås til, 

hvilket kan gøre det nemmere for venner eller familie at låne hinandens gyldige 

coronapas. Coronapas app’en kan dog også skabe mistillid og splid mellem familie og 

venner, da alle har adgang til en QR-kode scanner. Det kan derfor tænkes, at nogle vil 

misbruge den magt fremfor at stole på hinanden, når en person siger, at de har et gyldigt 

coronapas. MinSundhed coronapasset har ikke en QR-kode eller scanner til at verificere 

gyldigheden på coronapasset, hvilket kan øge risikoen for snyd, da der blot skal 

billedredigering til for at få coronapassets gyldighed til at vare længere, eller til at skabe 

en falsk gyldig dokumentation for vaccination eller immunitet.  

Figur 5: Visualisation af coronapas app'ens brugergrænseflade. Kilde: 
Screenshot af projektgruppens telefon. 
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Figur 6: Visualisation af MinSundhed coronapassets brugergrænseflade. Oprindelse: Screenshots fra projektgruppens 

telefon, samt ét billede fra Fasting, 18. Maj. 2021, og ét billede fra Degnbol & Susaa, 05/11/2021. 



Roskilde Universitet        Freja M. L. Jørgensen  

09.06.2021         S2124791814 

        

Side 14 af 27 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Coronapasset som teknologisk system omfatter brugerne, udviklerne og 

organisationerne, der har kreeret passet (Jørgensen, 08/19/2020). De organisationer, 

der har udviklet coronapas app’en er opridset i følgende citat: 

 

”Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen, 

Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og 

Justitsministeriet har i fællesskab udviklet coronapas-appen, som en del af 

myndighedernes indsats mod COVID-19.” (Råd og regler, 2021). 

 

På vegne af sundhedsmyndighederne og Digitaliseringsstyrelsen har it-leverandøren 

Netcompany udviklet app’en og it-leverandøren Trifork har udviklet den webservice, der 

forbinder de relevante databaser med app’en (Råd og regler, 2021).  

Derudover er coronapasset som teknologisk system også knyttet til andre teknologiske 

systemer, heriblandt de steder, hvor coronapasset skal fremvises, samt til udlandet og 

lovgivningen.  

Der er blevet indført retningslinjer i det danske samfund under corona-krisen, for at 

minimere udbruddet og spredningen af virussen. Dette har resulteret i, at der blandt 

andet skal fremføres et gyldigt coronapas for at kunne deltage i diverse aktiviteter, såsom 

at besøge museer og biografer, blive friseret eller masseret, samt spise på restauranter 

og caféer (Råd og regler, 2021). Disse aktiviteter indgår i et samlet teknologisk system, 

hvoriblandt coronapasset som teknologisk system er tilknyttet. Dette er også gældende 

for udlandsrejser, der kan være arrangeret både for spas med familien eller som led i 

forretninger.   

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Der er som udgangspunkt ikke nogen modeller, der er konstrueret på baggrund af 

coronapasset. Det er en meget ny teknologi, baseret på ældre teknologikonstruerings-

metoder. Med dette menes, at coronapasset er nyt, men app-teknologien og 

softwareteorien bag coronapasset er af ældre generation. Dette, samt den hurtige 

udvikling af passet, kan have haft betydning for inkluderingen af modeller i 

teknologiudviklingsprocessen.  
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Niels Jørgensen beskriver modeller af teknologier, som værende ”... repræsentationer, 

hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges gengivet og/eller undersøgt” 

(Jørgensen, 08/19/2020, s. 10). Det kan derfor diskuteres hvorvidt figur 5 og 6 kan 

antages for at være visuelle modeller, da de repræsenterer udvalgte egenskaber ved 

coronapasset.  

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

Corona-krisen har forårsaget udviklingen af coronapasset. Herefter er det 

retningslinjerne og hastelovene, der har skabt et behov hos de danske borgere for at have 

et gyldigt coronapas. Udbredelsen af coronapasset er altså forbundet til de teknologiske 

systemer, det er knyttet til coronapasset. De teknologiske systemer er beskrevet i trin 4. 

De centrale mekanismer i coronapassene kan også ses som en drivkræft for udbredelsen 

af coronapasset. De centrale mekanismer er beskrevet i trin 1. Egenskaberne i 

coronapassene har bidraget til en optimering af borgernes muligheder for at vise gyldig 

dokumentation for vaccination, immunitet eller en negativ test for COVID-19, hvilket har 

bidraget til udbredelsen af teknologien.  

De forskellige egenskaber coronapassene har, kan også ses som værende en barriere for 

udbredelsen af det enkelte coronapas. Coronapas app’en er f.eks. mere privat orienteret 

end MinSundhed coronapasset, hvilket kan have haft en negativ virkning på udbredelsen 

af MinSundhed coronapasset, efter at coronapas app’en kom til markedet. De utilsigtede 

effekter er beskrevet i trin 3. De nævnte systemer, drivkræfter og barrierer har alle spillet 

en rolle i udbredelsen af de to forskellige coronapas.  

FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research 

Projektgruppen ønsker at lave en evaluering af 

udviklingsprocessen af MinSundhed coronapasset 

og coronapas app’en, ved brug af FEDS. For at 

udvælge hvilken tilgang, der skal arbejdes med, skal 

de fire steps gennemgås.  

 

Som beskrevet i metode-afsnittet, består første step 

af at forklare formålet med evalueringen. Formålet 
Figur 7: FEDS med evalueringsstrategier. 
Kilde: Venable et al., 2014. 
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med denne evaluering er at undersøge, hvordan et coronapas kan designes bedst muligt, 

for at optimere de danske borgers dokumentation for vaccination, immunitet eller en 

negativ test for COVID-19. Dette betyder blandt andet at det er vigtigt at teknologien kan 

bruges i en reel situation (effektivitet), hvilket betyder at det er favorabelt at arbejde med 

en naturalistisk evaluering ifølge John Venable et al. (Venable et al., 2014).  

 

På baggrund af at der ønskes en naturalistisk evaluering og at dette projekt foregår over 

en kort periode, vil den mest optimale evalueringsstrategi at anvende være Quick & 

Simple. Dette svarer til en udførelse af step to. Som det kan ses på figur 7, består den 

pågældende evalueringsstrategi ikke af mange evalueringsepisoder (Venable et al., 

2014).  

 

Step tre indebærer at vælge de funktioner, krav og målsætninger, der er inkluderet i 

teknologien, som skal vurderes. De teknologiske funktioner og egenskaber 

coronapassene inkluderer, er beskrevet i TRIN-modellen og indebærer f.eks. variationen 

af privatliv og brugergrænsefladen i de to coronapas. 

 

Step fire indebærer at designe evalueringsepisoderne. Det kan diskuteres, hvorvidt 

MinSundhed coronapasset kan opfattes som værende den første prototype af et 

coronapas, hvorefter der er udført en evaluering af dette og funktionerne er blevet 

vurderet. Coronapas app’en blev udviklet og implementeret med andre og evt. 

forbedrede funktioner end MinSundhed coronapasset, da det blev udviklet på baggrund 

af evalueringen af MinSundhed coronapasset. Dette kan sammenlignes med The 

Information System Research Cycle af Alan Hevner, da der fokuseres på at et artefakt skal 

omprøves flere gange, for at opnå det mest optimale resultat (Hevner & March, 2003). 

Projektgruppen ønsker at lave en vurdering af coronapassenes varierende funktioner, og 

undersøge, hvorvidt de kunne forbedres. Evalueringen er en ex post evaluering, da den 

foregår efter at produkterne er udviklet og implementeret.  

 

Eftersom at evalueringen er en ex post evaluering påbegyndes første iteration ved 

evalueringen af coronapassenes egenskaber, hvilket også er beskrevet i TRIN-modellen. 

Anden iteration er udviklingen af projektgruppens forslag til et forbedret coronapas, der 
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optimerer borgernes dokumentation for vaccination, immunitet eller en negativ test for 

COVID-19. 

 

Herunder ses en gennemgang af de to iterationer. 1. iteration vil gennemgås overfladisk, 

da flere af egenskaberne allerede er blevet forklaret i TRIN-modellen.  

 

1. Iteration 

MinSundhed coronapas 

Dette coronapas har en brugerinkluderende brugergrænseflade, da der skal vælges 

mellem at se dokumentation fra en negativ test, vaccination eller immunitet for COVID-

19. Sproget på dokumentationen kan nemt ændres mellem dansk, engelsk og fransk. Det 

er angivet, hvornår dokumentationen blev gyldig, hvilket gør det muligt at beregne, 

hvornår dokumentationen bliver ugyldig.  

Desuden er der kommet en tilføjelse til coronapasset som ikke er beskrevet i TRIN-

modellen. Der er kommet et ”live” mærkat i højre hjørne af coronapasset, der skifter farve 

hvert sekund eller lign., for at vise at det er MinSundhed app’en, der er i brug, og at det 

ikke blot er et billede af coronapasset. Det kan argumenteres for, at dette er kommet efter 

inspiration fra coronapas app’en.  

 

Coronapas app 

Dette coronapas viser ikke, hvorfor det er gyldigt, hvilket appellerer til brugerens 

privatliv. Det samme gør muligheden for anonymitet, de det er frivilligt hvorledes 

brugerens navn og fødselsdato skal vises på passet. Passets gyldighed kan verificeres ved 

brug af scanningsfunktionen, der anvendes til at scanne QR-koderne. Passet kan desuden 

modificeres til at kunne vises i udlandet, ved bare et tryk på en knap. Information om 

reglerne i forhold til coronapasset, dets gyldighed og anvendelse er nemt tilgængeligt. 

Dette tilkommes ved at trykke på en informationsknap, der vises under QR-koden. 

 

2. Iteration 

Ved at tage udgangspunkt i 1. iteration, hvor en evaluering af coronapassene 

forekommer, kan projektgruppen anvende den information til at udvikle et forslag til et 

forbedret coronapas, så det kan optimere de danske borgers mulighed for at vise 

dokumentation for en negativ test, vaccination eller immunitet for COVID-19.  
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Projektgruppen ønsker at det forbedrede coronapas skal indeholde en samling 

funktioner, der kombinerer MinSundhed coronapasset og coronapas app’en. Der bør 

være navn og fødselsdato angivet, for at kunne bekræfte brugerens identitet. Men for at 

opretholde lidt af brugerens privatliv, skal det ikke nævnes, hvorvidt dokumentationen 

er fra en negativ test, vaccination eller immunitet for COVID-19. Der skal være en QR-

kode tilgængelig, som kontrolløren kan scanne, for at bekræfte coronapassets gyldighed. 

Derudover ønskes udløbsdatoen også angivet, som en påmindelse til brugeren om at 

dokumentationen skal opdateres. Coronapasset skal indeholde information om 

coronapassets anvendelse i Danmark og udlandet, samt kunne modificeres, så det kan 

fremvises i udlandet som gyldig dokumentation. Det kan eventuelt være i lille format, som 

et mærkat, fremfor en hel modificering. Desuden skal det være nemt at ændre sproget, så 

udlandskontrollører kan stå op for brugerens coronapas' gyldighed.  

 

Nedenfor ses det visuelle produkt af 2. iteration (Figur 8). Det er tegnet i 

computerprogrammet ”Paint” af projektgruppen og skal visualisere de forskellige 

egenskaber i det forbedrede coronapas. Det indeholder alle de egenskaber, der har været 

diskuteret. QR-koden (Brøgaard, 11/02/2012) og indstillingslogoet (Colourbox, 2021) er 

blot eksempler taget fra internettet.  

 

Figur 8: En illustration af det visuelle produkt baseret på 2. iteration. Kilde: Selvudviklet af projektgruppen i 

computerprogrammet ”Paint”.  

Der er fire funktioner tilknyttet det forbedrede coronapas: ”Coronapas”, ”Coronapas til 

udlandet”, ”Information” og ”Indstillinger”. Under ”coronapas” funktionen ses fornavn, 

efternavn, fødselsdato, en QR-kode og gyldighedsdatoen. Hvis der ikke er et gyldigt 

coronapas tilgængeligt, vil det blive visualiseret som vist på figur 8. I funktionen 

”coronapas til udlandet”, er de samme egenskaber, som beskrevet under ”coronapas” 

funktionen. I denne funktion er brugerens nationalitet tilføjet, for at udlandskontrolløren 
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kan sikre sig at identiteten er korrekt. Dette kan også bidrage til en fælles sprogforståelse 

mellem bruger og kontrollør. Under funktionen ”Information”, kan der findes oplysninger 

om coronapasset, dets anvendelse i Danmark og udlandet etc. Dette er til for at give 

brugeren en nem gennemgang af de regler, der er tilknyttet coronapasset, så de kan holde 

sig opdateret. I funktionen ”Indstillinger” kan der ændres på sproget i app’en, samt 

vælges hvorvidt gyldighedsdatoen skal vises på coronapassene. Derudover er det en 

mulighed at tilbagetrække sit samtykke, som bruger. Der skal underskrives en 

samtykkeerklæring ved log-in, for at sikre at brugeren tillader visse handlinger i app’en 

at forekomme. Til sidst, men ikke mindst, er der en log-af knap.  

 

Til fremtidig brug, kunne det være en idé at tilføje andre vacciner til listen. Alle vacciner 

brugeren har fået kunne opridses på dette pas (eller lign.), for at holde brugeren 

opmærksom på, hvilke vacciner de har modtaget og hvornår de udløber i forhold til 

udlandsrejser. Det er f.eks. et krav at have en vaccination mod gul feber, hvis man er over 

9 måneder gammel og skal til Indien (Rejse-vaccination, 01/10/2020). Coronapasset 

kunne altså udvikles fra at være et coronapas til at blive et vaccinepas. Dette kunne evt. 

overvejes efter udfasningen af coronapasset, når størstedelen af verdens befolkning er 

vaccineret.  

Diskussion 

MinSundhed coronapasset blev lanceret, som et midlertidigt coronapas. Dette coronapas 

kunne vises som gyldig dokumentation efter færdig vaccination, for at give adgang til 

forskellige aktiviteter. Lanceringen af dette midlertidige coronapas åbnede dog op for en 

række interessante problemstillinger, heriblandt hvorvidt det er etisk forsvarligt at 

begrænse friheden for de ikke-vaccinerede, også selvom det kan forsvares fra et 

sundhedsfagligt synspunkt.  

Corona-restriktionerne afgrænsede alles bevægelsesfrihed, store som små, men med 

regeringens lancering af coronapasset blev det tydeligt, at ikke alle ville få lov til at opleve 

genåbningen af landet på lige fod. Selvom vaccinerne på sigt ville blive gjort tilgængelige 

for alle, er det ikke alle der har muligheden for at blive vaccineret.  
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”Fx er det for gravide, børn under 16 år og visse borgere med andre sygdomme slet ikke 

muligt at lade sig vaccinere, uanset om det måtte være et ønske eller ej.” (COVID-19 og 

etik, 04/07/2021) 

For flertallet ville coronapasset give øget frihed, men for visse befolkningsgrupper betød 

det en eksklusion af samfundet, som de hverken kunne gøre til eller fra. Det er også et 

relativt stort tidsrum, hvori befolkningen skal vaccineres. Dette betyder at de 

befolkningsgrupper, der er sidst prioriteret, vil have begrænset bevægelsesfrihed i det 

tidsrum. Derudover er de borgere, der ikke ønsker en vaccine.  

Da idéen om et coronapas blev offentliggjort, blev det mødt med blandede følelser blandt 

befolkningen. Erhvervslivet jublede over endelig at have et redskab til en mulig 

genåbning, mens andre mødte det med skepsis, og frygt for en opdeling af samfundet i et 

såkaldt vaccineret og ikke-vaccineret A og B hold. En kvinde ved navn Chelina Køge 

oprettede et borgerforslag om en lov, der skulle forbyde krav om vaccinestatus indenfor 

Danmarks grænser, som fik lidt over 43.000 støtter (Køge, 12/14/2020). Hendes 

begrundelse var at hun gerne ville have lov til at se sygdommen, vaccinen og 

langtidsudviklingen an, før hun tog en beslutning om hvorvidt hun ønskede at blive 

vaccineret. En tankerække som mange danskere delte, der kun blev forstærket efter at 

AstraZeneca-vaccinen blev linket til en forøget chance for blodpropper. Efter denne frygt 

for uventede bivirkninger, som følge af vaccinen, blev bekræftet, blev der stillet 

spørgsmålstegn til, om det var etisk forsvarligt at behandle folk som 2. rangsborgere, 

fordi de har en reel frygt. Det Etiske Råd anbefalede en mulig løsning, som værende at 

lade et negativt testresultat eller immunitet efter en tidligere COVID-19 infektion være et 

gyldigt alternativ til vaccination i coronapasset (COVID-19 og etik, 04/07/2021).  

Danmark var ikke det eneste land, med den problemstilling. I Storbritannien 

offentliggjorde de planer om et ”Covid-Status-Certificate”, som skulle fungere på samme 

måde som coronapasset. De stod med samme overvejelse om hvorvidt en negativ test 

skulle kunne åbne op for de samme muligheder som en vaccine. Tyskland erkendte de 

etiske dilemmaer ved indførelsen af et coronapas, hvor kun en vaccine blev anerkendt 

som dokumentation: 
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”As long as the number of vaccinated people is still so much smaller than those waiting to 

be vaccinated, the state should not treat the two groups differently. When we have made 

enough people an offer of vaccination and some refuse to be vaccinated, we will have to 

consider whether there should be openings and access only for vaccinated people in 

certain areas. But we are not there yet," – Angela Merkel (Wenxian, 03/16/2021). 

Nogle EU-lande, heriblandt Tyskland, Frankrig og Belgien var bekymrede for den ulighed 

og diskrimination indførelsen af et coronapas ville medføre. Derudover var det også 

diskussion om, hvilke vacciner, der skulle godkendes som dokumentation. Med andre 

ord, var de i tvivl om, hvorvidt vacciner, der ikke var godkendt af EMA (European 

Medicines Agency), skulle accepteres som gyldig dokumentation i coronapasset. Det er 

blandt andet diskuteret at coronapasset kun skal være gyldigt for folk med én af de fire 

følgende vacciner, der er godkendt af EMA: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna og 

Johnson & Johnson (Wenxian, 03/16/2021). På samme måde har der været debat om 

lyntesten skulle godkendes som gyldig dokumentation for COVID-19, når de har en 

følsomhed på 70 procent, samt om immunitet skulle godkendes til at gælde som gyldig 

dokumentation.  

Israel var et af de første lande til at have et coronapas tilgængeligt for borgerne. Det blev 

navngivet ”Green Pass” og var tilgængeligt for folk, som var blevet fuldt vaccineret eller 

havde været under behandling af corona. Dette pas skulle vises til faciliteter som hoteller, 

teatre og træningscentre. Ydermere gav det adgang til internationale rejser mellem 

Grækenland og Cypern. Dette skyldes at Grækenland og Cypern mfl. er økonomisk 

afhængige af turisme. De har ønsket at få coronapas hurtigt på gaden, så internationale 

rejser kunne forekomme igen, og deres turisme ville blomstre (BBC news, 03/26/2021).  

Hvis man kigger på et land som USA, er der meget delte holdninger i forhold til 

anvendelsen af et coronapas. Der er flere steder, der har indført rene vaccinations sikre 

områder, hvor kun vaccinerede personer har adgang, heriblandt flere sportsklubber, som 

basketballholdet Miami Heat. Førende universiteter som Cornell og Brown har udtalt at 

ikke-vaccinerede studerende ikke vil have adgang til universiteterne efter sommerferien. 

Flere flyselskaber arbejder på vaccine sikre fly. Det australske flyselskab, Quantas, 

startede projektet med vaccinesikre fly, og sidenhen har de amerikanske flyselskaber, 

United Airlines og Jet Blue, fulgt trop. Quantas lavede endda en brugerundersøgelse, hvor 
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90% var tilhængere af et coronapas-fly (Illeborg, 04/07/2021). Men, der er også flere 

stater, der er modstandere af coronapasset. Florida og andre republikanske stater har 

modsat sig brugen af coronapasset baseret på etiske grundlag og overvejelser. Greg 

Abbott, Texas’ republikanske guvernør, har endda udstedt et forbud mod, at 

virksomheder og organisationer, der modtager statsstøtte, anvender coronapas. Han 

udtalte at de ikke ønsker at træde på folks personlige frihed, men vil fortsætte 

vaccineringen af dem (Illeborg, 04/07/2021).  

I slut marts til start april blev det en mulighed for danske borgere at fremvise et negativt 

testresultat og immunitet efter en tidligere COVID-19 infektion som gyldig 

dokumentation i MinSundhed app’en. Der er dog borgere, som er bekymrede for at deres 

sikkerhed, menneskerettigheder, selvbestemmelse og personlige frihed vil blive 

udfordret, hvis der bliver gjort forskel på de borgere, som kan fremvise et coronapas, og 

dem som ikke vil/kan fremvise et coronapas. Chelina Køges borgerforslag angiver endda, 

hvordan at det er forskelsbehandling, hvis ens personlige sundhedsbeslutning kan give 

adgang til ekstra eller færre fordele i samfundet (Køge, 12/14/2020). Der er f.eks. 

borgere, der ikke ønsker at blive testet for COVID-19, medmindre de føler sig syge. De 

mener at det er resursespild og at der bliver skabt en forkert indsigt på 

menneskesundheden, idet at man testes for sygdom, selvom man ikke føler sig syg.  

Ved at give friheden tilbage til flertallet, berøver vi den samtidig fra minoriteten og passer 

vi ikke på, kan det meget vel ende i en ”Os og dem” mentalitet. Det er derfor en 

nødvendighed at der tages forbehold for alle borgers menneskerettigheder. Der ønskes 

international solidaritet. Hvorfor, det er relevant at verdens lande bliver enige om 

coronapasset, dets regler og anvendelse. Hvorefter, coronapasset og dets 

anvendelsesområder bør udfases i takt med vaccinationen af verdens befolkning, for at 

mindske uligheden mellem befolkningsgrupperne.  
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Konklusion 

Det kan på baggrund af den udførte TRIN-model og evalueringen ved brug af FEDS 

konkluderes at der kan kreeres et design af et coronapas, der optimerer borgernes 

dokumentation for vaccination, immunitet og negativ test for COVID-19. Dette design er 

præsenteret som resultatet af 2. iteration i FEDS, og kan ses på figur 8. Dette design 

fokuserer på anvendelighed, sikkerhed og opretholdelse af brugerens privatliv, og er 

designet med inspiration fra MinSundhed coronapasset og coronapas app’en.  

Ydermere kan det konkluderes at corona-krisen og implementeringen af coronapasset 

har haft en negativ indvirkning på den danske befolkning. Borgerne er blevet berøvet 

deres bevægelsesfrihed og menneskerettigheder, på grund af indførte retningslinjer og 

hastelove. De er blevet udsat for stressende forhold, rent økonomisk og 

sundhedsmæssigt. Coronapasset og dets anvendelse har resulteret i en ulighed mellem 

befolkningsgrupper, da borgerne ikke har haft adgang (eller lyst) til de samme 

muligheder i forhold til vaccination.   
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