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Abstract 
This study seeks to examine the motives for the lack of (opinion) registration among young 

people in relation to organ donation and especially; how to create a solution that can help this 

group make an informed decision. This study focuses primarily on a deliberately chosen 

target group; 15-19 year olds. The selected target group is based on statistics which shows 

that this segment is the one with the lowest percentage registered.  

 

In order to get an adequate picture and gather the necessary empirical data to answer the 

stated problem, this project uses various theories and methods. Firstly, we have researched 

the field through relevant literature and thereby gathered a comprehensive background 

understanding. Based on this understanding, we have read theories about nudging, usability 

and user experience. These theories helped us to better understand what to keep in mind when 

designing the final solution. Furthermore, the project is based on quantitative methods. The 

quantitative method is expressed in two separate questionnaire surveys aimed at the target 

group. The first survey examines the problem, whereas the second evaluates three possible 

design solutions. In the first survey, we could confirm that the lack of information is the main 

reason why the younger segment have doubts when it comes to making a decision about 

organ donation. Also, we could confirm that their doubts did not come from either resistance 

or lack of motivation. Besides the surveys, we have also included an analysis of our 

elaborated rich picture and sequence diagram. These modeling techniques helped us visualize 

both the problem and the solution. In terms of the solution, we have designed an informative 

game to help the younger segment gain the sufficient knowledge to make an informed 

decision. Furthermore, there will be a discussion about the degree of validity and reliability in 

our data – and what could have been done differently. Likewise, we will discuss the 

relationship between ethics, humans and technologies – and how these are intertwined.  

 

In conclusion, organ donation is a complex and personal issue. Both in terms of ethical 

considerations, as well as how to develop a solution appropriate to both the subject and target 

group. We can conclude that the best way to get more young people to make an informed 

decision is through a more ‘playful’ approach than what already exists. Finally, we will 

consider the different point of views on registration and what could eventually happen if the 

Danish legislation were to change.  
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1. Indledning 
For nogle mennesker gælder det, at de er så kritisk syge, at de kun kan overleve, såfremt de 

får et nyt organ gennem transplantation (DCO 1 – Viden om organdonation vedkommer os 

alle, s.d.). Derfor har alle danskere, over 15 år, muligheden for at tage stilling til, hvad der 

skal ske med deres organer efter de dør; om de vil donere nogle, alle eller ingen af deres 

organer til transplantation (DCO 1 – Viden om organdonation vedkommer os alle, s.d.). 

Modsat andre skandinaviske lande, har vi i Danmark såkaldt ‘informeret samtykke’ til 

organdonation. Dette vil sige, at det er op til den enkelte at vælge, hvorvidt de vil være 

organdonor eller ej (DCO 1 – Viden om organdonation vedkommer os alle, s.d.). For nogle er 

dette en nem beslutning, som ikke kræver nærmere overvejelse – for andre kan tvivlen, samt 

manglende informationer om hvordan organdonation foregår, stå i vejen for en beslutning 

(DCO 1 – Viden om organdonation vedkommer os alle, s.d.).  

 

I Danmark har to ud af tre taget stilling, hvoraf 26% af disse er registrerede organdonorer 

(DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). Her er især tvivl den primære grund til, at 

danskerne ikke tager stilling – den næststørste årsag er, at de ‘ikke lige har fået det gjort’ 

(DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). Kigges der på dybdegående statistikker, står unge i 

alderen 15-19 år frem som den aldersgruppe, som har sværest ved at tage stilling (DCO 1 – 

Danskernes stillingtagen, s.d.). Kun 5% har registreret deres holdning, hvoraf blot 1% af 

disse er organdonorer (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). Baseret på Dansk Center for 

Organdonations (DCO) egne undersøgelser, peger unges tvivl på to årsager; 1) de har ikke 

den rette kendskab til, at de kan registrere deres holdning i Organdonorregistret, og 2) de har 

svært ved at forholde sig til egen død, hvilket besværliggør dét at tage stilling (DCO 1 – 

Danskernes stillingtagen, s.d.). Dog peger undersøgelser på, at dette ikke skyldes en 

manglende interesse i emnet, hvorfor DCO selv i 2022 udgav iBogen “Når død giver liv – 

organdonation i undervisningen” (DCO 1 – Unge og organdonation, s.d.). En skræddersyet 

iBog, der skal sætte organdonation på skoleskemaet, og som med sine illustrationer, videoer 

og praktiske øvelser, vil invitere unge til at gå i dialog og reflektere over emnet.  

På baggrund af ovenstående problemstillinger lyder vores problemformulering således: 

Hvordan får vi flere unge til at træffe et informeret valg omkring organdonation? 

Dermed, søger vores projekt at supplere unge danskere i alderen 15-19 år med den rette viden 

om organdonation, sådan de føler, at de kan træffe et valg på et mere informeret grundlag.  



 5. 

Dette indebærer en redegørelse af hvad DCO har gjort (indtil videre) for at imødekomme 

denne udvalgte målgruppe. Hertil har vi formuleret vores første arbejdsspørgsmål: Hvilke 

initiativer har DCO udarbejdet for at få flere unge til at tage stilling? Denne baggrundsviden 

er essentiel, idet vi på denne måde kan få en bedre forståelse for, hvilke initiativer 

organisationen har forsøgt sig med, hvad der indtil nu har (og ikke har) fungeret, samt 

hvordan vi – potentielt – kan forbedre disse. Samtidigt, kan vi ikke skabe et design der 

rummer alle problemstillingens facetter, uden at have et reelt kendskab til dé ‘løsninger’, der 

allerede eksisterer.  

Endvidere, vil der med udgangspunkt i kvantitative data, analyseres på, hvad der helt præcist 

holder unge fra at tage stilling. Dette indebærer, blandt mere, en bedre forståelse for deres 

holdning til organdonation generelt. Hertil hører vores andet arbejdsspørgsmål: Hvad kan 

ligge til grund for, at unge tvivler? Denne vinkel kan bidrage til en bedre forståelse for, 

hvilke faktorer der spiller ind – og vægter højest – hos de unge, når de skal tage stilling til 

organdonation. Et aspekt der kan hjælpe os til at udarbejde en løsning, der tager højde for dé 

faktorer, der står ud som de ‘mest væsentlige’ hos målgruppen. På denne måde, kan vi 

imødekomme potentielle udfordringer, eller mangler, ved vores endelige designforslag. 

Slutteligt, vil der diskuteres, hvordan vi kan udarbejde en løsning, der tager højde for de 

etiske overvejelser/dilemmaer, der hører til et så komplekst emne som organdonation. Hertil 

hører vores tredje, og sidste, arbejdsspørgsmål: Hvordan kan der udvikles en løsning, som 

kan ændre på unges adfærd, uden at overskride deres individuelle, etiske grænser? Dette 

aspekt er essentielt at inddrage, idet vi ikke søger at ‘pålægge’ de unge et bestemt perspektiv 

om, at der er et ‘rigtigt’ eller ‘forkert’ valg – men i højere grad gøre dem parate til at vælge 

det helt rigtige valg for dem. 

 

1.1 Motivation 

Motivationen til at arbejde med netop denne problemstilling bunder i flere aspekter. Først og 

fremmest, er vi alle registrerede organdonorer – og har på denne måde en personlig 

tilknytning til emnet. Herudover, er det selvsagt, at organdonation kan redde liv, hvilket i sig 

selv har fungeret som en motiverende faktor til det videre arbejde. Der var dog særligt én 

tragisk hændelse, der stod ud som det ‘sidste skub’ til at dykke ned i emnet. I 2020 døde 15-

årige Josephine Sebbelov på ventelisten til et nyt hjerte; et meningsløst tab, der potentielt 

kunne være afhjulpet, såfremt flere havde taget stilling (DCO 1 – Mads Sebbelov, s.d.). Der 
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findes dog mange andre som Sebbelov, der enten har mistet livet på baggrund af et 

manglende organ – eller som fortsat lever på ‘stand by’ i deres venten på et nyt (DCO 1 – 

Unge og organdonation, s.d.). Derfor anser vi ikke blot problemstillingen som aktuel, men 

også som nødvendig at undersøge, sådan der potentielt kan inspireres flere, næstekærligt, til 

aktivt at tage stilling til organdonation (DCO 1 – Mads Sebbelov, s.d.). 

 

Efter at have dykket ned i DCOs data, som er tilgængelig på deres hjemmeside, fremgik det, 

at især unge har svært ved at tage stilling (DCO 1 – Organdonation i tal, s.d). Her viser 

undersøgelser, at det ikke nødvendigvis handler om en manglende interesse fra unges side – 

men nærmere vidner om en begrænset viden (DCO 1 – Unge og organdonation, s.d.). 

Problemet ved dette er, at der iblandt de resterende 95%, findes en masse potentielle 

organdonorer. Hvorvidt de ønsker at donere deres organer efter døden, eller ej, anser vi det 

alligevel som essentielt, at den enkelte – som minimum – har taget stilling. Netop idet, at dét 

at forholde sig passiv kan resultere i et liv, der går (meningsløst) tabt. Formålet med vores 

projekt er hermed ikke at få flere til at blive organdonorer, men at motivere (især) unge – med 

den rette information – til at tage stilling. Noget der, potentielt, kan skabe bedre betingelser, 

og større overlevelsesmuligheder for de alvorligt syge på ventelisten. 

 

1.2 Afgrænsning 

Vi har haft flere overvejelser i forhold til, hvordan projektet skulle udfolde sig. Som det 

første, har vi valgt at afgrænse projektet til udelukkende at omhandle organdonation efter 

døden – og altså ikke levende organtransplantation. Organdonation er et komplekst emne 

med mange aspekter, der både berører etik og den personlige sfære, hvorfor det er særdeles 

vigtigt at overveje hvordan, der arbejdes med dette. Endvidere, hvordan der formidles på en 

sober og gavnlig måde.  

Som det fremgår af DCOs data, er det suverænt det yngre segment, der ikke har taget stilling 

(DCO 1 – Unges stillingtagen, s.d.). Derfor stod det hurtigt klart, at vi gerne ville arbejde 

med, og tage udgangspunkt i, målgruppen; 15-19 år. Selvom vores løsningsforslag 

formentligt også kunne være relevant for en lidt ældre målgruppe (19-29 år), har vi altså valgt 

at afgrænse målgruppen til førnævnte. Netop idet, DCOs data er opdelt i – blandt andre – 

disse aldersspænd, er det mere overskueligt at gå ud fra denne data. DCO selv peger på nogle 

mulige grunde til, at de unges stillingtagen ligger så lavt. Trods dette, ville vi – som noget af 

det første – forsøge at afdække og dermed afgrænse hvor de størst problematikker lå. Dette 
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gjorde vi ved hjælp af et spørgeskema, som derefter skulle bruges som springbræt til 

udarbejdelsen af vores endelige løsningsforslag.  

 

I tråd med dette, har vi valgt at afgrænse projektet – og selve løsningsforslaget – til at skulle 

udvikles specifikt til DCOs hjemmeside. På denne måde, afgrænser vi altså projektet til ikke 

at tage udgangspunkt i noget helt nyt, men derimod noget allerede-eksisterende. I starten af 

projektet, var idéen umiddelbart at lave en informativ app. Appen skulle have til formål at 

oplyse ved hjælp af visualiseringer. Dog blev vi hurtigt bevidste om, at en app ikke 

nødvendigvis ville være den ‘bedste’ løsning i dette tilfælde. Netop fordi, det er kompliceret 

og omfattende at udvikle et sådan system. Herudover, ville det ikke nødvendigvis føles 

relevant for den valgte målgruppe – især med tanke på motivation til at downloade en sådan 

app. Vi havde også for øje – i valget af hvilken platform, projektet skulle tage udgangspunkt i 

– at vi har at gøre med en yngre målgruppe. En målgruppe, der bruger store mængder tid på 

sociale medier, hvorfor andre platforme kan syne mere ‘ideelle’ (Lerche, 2021). Dog, er det 

bevidst, at valget er faldet på DCOs hjemmeside, da vi helst vil ‘ramme’ de, der gerne vil 

informeres og oplyses om organdonation. Netop med tanke på, at dét at tage stilling til 

organdonation ikke bør pålægges nogen, men derimod være ‘åbent’ og op til den enkelte.  

 

2. Baggrundsforståelse 

For at kunne udarbejde den bedst tænkelige løsning, er vi nødt til at have den rette 

baggrundsviden omkring hvad organdonation er, og hvori problemet egentligt ligger hos de 

unge. Derudover, er det relevant at undersøge hvilke tiltag, DCO har udviklet indtil videre – 

og om disse kan bruges som inspiration til vores endelige løsningsforslag. Derfor vil der, i 

dette afsnit, indgå en detaljeret gennemgang af organisationen, såvel som et udvalg af de 

statistikker, de har tilgængelige på deres hjemmeside.  

 

2.1 Organdonation 

I Danmark benyttes organdonation som en ‘mulighed’, hvis en person enten erklæres 

hjernedød eller cirkulatorisk død (DCO 1 – Konstatering af døden, s.d.). Har personen ikke 

selv taget stilling, eller mundtligt overleveret sin holdning, er det de pårørende, som skal tage 

den endelige beslutning (Sundhedsstyrelsen, 2019). Der findes tre, forskellige, juridisk 

gyldige måder, hvorpå ens holdning kan tilkendegives (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, 

s.d.). Den første måde er at registrere sin holdning via Sundhed.dk – dette er den eneste 
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måde, hvorpå ens data kan registreres direkte i organdonorregistret (DCO 1 – Danskernes 

stillingtagen, s.d.). Den anden måde sker ved at få tilsendt, og derefter udfylde, et fysisk 

donorkort (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). Den sidste måde er ved at gøre sine 

pårørende opmærksomme på sit ønske (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). Ved at følge 

én, eller flere, af de ovenstående muligheder, sikres det, at dine ønsker ‘opfyldes’ efter din 

død (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). De juridiske rammer omkring organdonation er 

fastsat af Sundhedsloven, hvis formål netop er at sikre, at den rette procedure overholdes 

(Sundhedsstyrelsen, s.d.;Sundhedsministeriet, 2022).  

 

I år 2021 døde 57.152 danskere (Danmarks Statistik, s.d.). Dog er det ikke i alle dødstilfælde, 

at organdonation er en mulighed. Kun få hundrede danskere, som er organdonorer, dør på en 

sådan måde, at en reel donation kan finde sted (Sundhedsstyrelsen, 2019). Dette skyldes, at 

organdonation kun kan blive en realitet, hvis en person får en skade i hjernen; enten ved en 

hjerneblødning, hjernesvulst, iltmangel til hjernen efter hjertestop – eller for store kvæstelser 

i hjernen efter ulykke (Sundhedsstyrelsen, 2019). Såfremt der er givet tilladelse til donation, 

skal lægerne undersøge, hvorvidt døden med sikkerhed er indtrådt (DCO 1 – Sådan foregår 

organdonation, s.d.). Det vil sige, at organerne ikke bliver fjernet, før end døden er bekræftet 

ud fra fastlagte kriterier og procedurer (DCO 1 – Sådan foregår organdonation, s.d.). Kun 

sådan, kan lægerne med sikkerhed konstatere, at personen er hjernedød, og organerne stadig 

fungerer (DCO 1 – Sådan foregår organdonation, s.d.).   

 

2.2 Dansk Center for Organdonation 

Dansk Center for Organdonation fungerer som det nationale og offentlige videnscenter for 

organdonation, hvis formål er at oplyse danskerne, så de kan tage stilling på et informeret 

grundlag (DCO 1 – Dansk Center for Organdonation, s.d.). Nonprofitorganisationen blev 

etableret tilbage i 2007 på baggrund af et forslag, der blev udarbejdet af Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). Organisationen afhænger ikke økonomisk 

af den almene borger, men er i stedet finansieret af Finansloven (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). 

En årlig finansiering, som fungerer som et driftstilskud til DCO, der skal dække deres 

omkostninger (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). Yderligere, ansøger DCO årligt hos Sundheds- og 

Ældreministeriet om endnu et driftstilskud, hvilket både giver dem en bevilling og en fælles 

udarbejdet plan for brugen af midlerne (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). Dette betyder, at de har 

en specifik vision, de skal følge – for netop at overholde de pågældende betingelser for 

bevillingen (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). DCO har, internt i organisationen, flere visioner de 
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ønsker at opfylde; 1) at arbejde på at styrke indsatsen for organdonation fra afdøde, 2) at 

optimere anvendelsen af det eksisterende donorpotentiale, 3) generere og indsamle viden om 

organdonation, 4) at sikre høj kvalitet af pleje og behandling i donationsforløbet, 5) at sikre 

en høj kvalitet i omsorg for pårørende og 6) at bidrage til den folkelige oplysning om 

organdonation- og transplantation (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.).  

 

DCO har udviklet en række forskellige tiltag til at ‘nå’ ovenstående visioner. Et af dem er 

gratis foredrag med personer, som har haft organdonation tæt ind på livet (DCO 2 – Faste 

aktiviteter, s.d.). Et andet, er et gratis foredrag med læger og sygeplejersker, som skal 

videreformidle de mere ‘praktiske’ informationer (DCO 2 – Faste aktiviteter, s.d.). 

Herudover, afholder organisationen en årlig dag med fokus på emnet; Organdonationsdagen 

(DCO 2 – Faste aktiviteter, s.d.). Noget de, blandt mere, promoverer gennem deres sociale 

medier (DCO 2 – Faste aktiviteter, s.d.). Udover dette arrangement, har DCO også udviklet 

et detaljeret idékatalog til andre mulige arrangementer. Dette kan være alt fra at gå i dialog på 

gaden, til at bage en særlig organdonationskage til at skabe opmærksomhed (DCO 1 – Find 

inspiration til dit arrangement, s.d.). Der er dog ikke kun udarbejdet idéer til den ‘almene 

befolkning’, men også til hospitalspersonale. Her foreslår de, eksempelvis, at lave en 

informativ video til sociale medier, såvel som at quizze sine kolleger (DCO 1 – Find 

inspiration til dit arrangement, s.d.). Udover, at organisationen udvikler informative tiltag til 

befolkningen, prioriterer de altså også deres ressourcer til at uddanne sundhedspersonale 

(DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). Netop, så de på en ‘ordentlig’ måde kan overlevere patientens 

ønsker til pårørende – og informere om selve forløbet med organtransplantation, hvis dette 

også er ønsket (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.).  

 

Organisationens primære platform til formidling er deres hjemmeside “organdonor.dk”, som 

hovedsageligt henvender sig til befolkningen. Her formuleres informationerne på en mere 

‘let’ og ‘tilgængelig’ måde, gennem visualiseringer og statistikker. Foruden denne platform, 

har de også udarbejdet en hjemmeside “organdonation.dk”, som henvender sig mere til det 

sundhedsfaglige erhverv. På den primære platform, har DCO også fokus på unge – og 

hvordan disse, på forskellig vis, kan informeres på ‘rette’ måde. Hertil er der udviklet et 

dilemmaspil (“Dilemmaspillet”), der skal starte samtalen om organdonation (DCO 1 – Unge 

og organdonation, s.d.). Samtidigt, ses deres “Tip en 13’er”, som kan bruges til at teste 

familie og venners paratviden omhandlende organdonation (DCO 1 – Unge og 
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organdonation, s.d.). Begge spil har til formål at afmystificere både myter og faktuelt 

forkerte oplysninger, der findes om emnet.  

 

På platformen ses også, som tidligere nævnt, deres iBog særligt udviklet til gymnasier. Denne 

bog er skræddersyet som uddannelsesmateriale, der kan tilpasses alle fag; sådan der er rig 

mulighed for at starte både samtale og debat (DCO 1 – Ny interaktiv bog om organdonation 

til gymnasierne, s.d). Bogen henvender sig til unge, hvilket skyldes, at de er den 

befolkningsgruppe, som har sværest ved at tage stilling – trods deres store nysgerrighed til 

emnet (DCO 1 – Ny interaktiv bog om organdonation til gymnasierne, s.d). DCO definerer 

formålet med iBogen som: 

 
“De langsigtede mål med at bringe organdonation ind i undervisningen i 

gymnasierne er, at flere unge får viden om organdonation, og at de bliver i stand til at 

indgå i dialog med deres nærmeste om emnet men også deltage i samfundets debatter. 

Derudover må det selvfølgelig også gerne resultere i, at flere unge selv tager aktivt 

stilling til organdonation.” (DCO 1 – Når død giver liv, s.d.).  

 

For at kunne klæde de unge på til at deltage i samfundets debatter, er der inkorporeret en 

række praktiske øvelser, opgaver og quizzer – der alle inviterer til dialog og nærmere 

refleksion (DCO 1 – Når død giver liv, s.d.).  

 

2.3 Statistikker  

DCO har – på deres hjemmeside – udarbejdet en række, detaljerede statistikker og 

visualiseringer, som hver især har til formål at informere befolkningen på en mere ‘kreativ’ 

måde. Overordnet set, har to ud af tre danskere taget stilling til organdonation (DCO 1 – 

Danskernes stillingtagen, s.d.). Dette vil altså sige, at én tredjedel af danskere over 15 år, 

ikke har tilkendegivet deres holdning – og derfor befinder sig i en form for ‘gråzone’. En 

gråzone, hvori det er svært at vide, hvorvidt de ikke har ‘lyst’ til at være organdonorer, eller 

ikke ‘lige’ har fået registreret sig. 
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(“To ud af tre har taget stilling” på organdonor.dk) 

 

Ud af de 1.305.138 danskere, der har taget stilling, fremgår det at 989.495 (76%) af disse har 

givet fuld tilladelse til at donere alle deres organer (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d). 

Ved den begrænsede tilladelse ses 219.387 (17%) registreringer, hvilket vil sige, at disse 

danskere har udvalgt, hvilke organer de ønsker at donere. I den anden ende af spektret, har 

73.747 (5%) danskere givet et decideret forbud mod at bruge deres organer til transplantation; 

de modsætter sig denne form for donation (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d).. 

Slutteligt, ses 22.590 (2%) registreringer som har svaret; “Ved ikke” til, at de overlader 

beslutningen til deres pårørende (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d). 

 

 
(“Typer af registrering” på organdonor.dk) 

 

Kigges der på aldersspektret, og hvordan registreringerne her fordeler sig, fremgår det at der 

er flest registrerede organdonorer (20%) i aldersgruppen 30-39 år og 40-49 år (DCO 1 – 

Danskernes stillingtagen, s.d.). I den anden ende, ses de unge i alderen 15-19 år, hvor det kun 
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er 1 %, som har registreret sig som organdonor (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.).  

 

 
(“Alder” på organdonor.dk) 

 

Som det fremgår af ovenstående statistikker, er det altså et stort behov for at belyse dette 

emne, så flere kan tage aktivt stilling. Især fremgår det, at fokusset bør ligge hos de unge, da 

der her er potentiale til at ‘ramme’ (samt oplyse) flest.   

 

3. Metode  

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse af de udvalgte metoder, som kommer til udtryk i 

projektet. Først, hvordan vi benytter den kvantitative metode – gennem to udsendte 

spørgeskemaundersøgelser – til at få en bedre forståelse for vores målgruppe, problemet vi 

undersøger og designet dertil. Dernæst, hvordan den iterative metode Rich Picture benyttes til 

bedre at forstå, hvilke udfordringer der kan være ved vores valgte it-system. Slutteligt, 

hvordan modelleringsteknikken Sequence Diagram kan bidrage til et klarere overblik over it-

systemets specifikke processer og funktioner. Altsammen, udgør en ‘optakt’ til analysen, 

hvor den indsamlede empiri – samlet gennem de forskellige metoder – vil præsenteres og 

undersøges for at få en dybere forståelse for problemstillingen. 

  

3.1 Kvantitativ data: Spørgeskema 

Vi har valgt at benytte den kvantitative metode, idet denne metode er særligt brugbar til at be- 

eller afkræfte hypoteser (Kvantitative og kvalitative metoder, s.d.). Herudover, muliggøres 

dét at generalisere resultatet, ud fra en større mængde data, så det gælder for en større gruppe 

individer (Kvantitative og kvalitative metoder, s.d.). Samtidigt, er denne metode også 

velegnet til at sikre repræsentativiteten; så hele, og ikke dele af, populationen repræsenteres.   
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Vi har, i dette projekt, valgt at udarbejde to spørgeskemaer med hvert deres fokus, som dels 

skal afdække problemet, og dels give indblik i, hvordan vores designforslag kan opfattes af 

målgruppen. Dermed svarer spørgeskemaerne på vores problemstilling. Til udarbejdelsen af 

spørgeskemaerne, har vi benyttet SurveyXact. Et digitalt spørgeskema-værktøj, som har 

hjulpet os til at opbygge en klar struktur over spørgsmålene. Fælles for begge spørgeskemaer 

er, at de var anonyme, hvilket var tydeliggjort fra start. Ved at understrege, at spørgeskemaet 

var anonymt, var forhåbningen at kunne opnå respondenternes tillid (Stamp & Mikkelsen, 

2008:19). På denne måde, skulle de ikke stå til ‘ansvar’ for, hvordan de ville fremstå eller ‘se 

ud’ – hvilket lagde op til mere ærlige, ufiltrerede holdninger (Stamp & Mikkelsen, 2008:19).  

 
(Startside for begge spørgeskemaer, hhv. det første til venstre og det andet til højre) 

 

Én af ulemperne ved at benytte metoden, kan siges at være, at dataen kan blive for 

overordnet. Netop idet, respondenterne ikke på samme måde – som med kvalitative metoder 

– tildeles mulighed for at specificere deres svar (Kvantitative og kvalitative metoder, s.d.). 

Denne ulempe har vi forsøgt at imødekomme ved at supplere med en “Andet”/”Uddyb”-

svarboks, hvori respondenterne netop kunne udtrykke dét, der ikke nødvendigvis blev udtrykt 

i de listede svarmuligheder (Kvantitative og kvalitative metoder, s.d.). I tråd med dette, er det 

dog essentielt at pointere, at denne boks ikke nødvendigvis kan eliminere risikoen for, at 

svarene bliver for ‘overordnede’ til at arbejde videre med (Kvantitative og kvalitative 

metoder, s.d.). Ved at arbejde med kvantitative metoder, lægges der op til en form for 

énvejskommunikation, hvor risikoen for for lukkede svar er stærkt til stede (Kvantitative og 

kvalitative metoder, s.d.).  
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I forhold til antallet af spørgsmål, har vi haft vores målgruppe in mente. Eftersom vi 

henvender os til en yngre gruppe individer, har vi begrænset antallet af spørgsmål, idet vores 

antagelse er, at dette kan sørge for flere gennemførte besvarelser. Ved netop at indsnævre 

spørgeskemaet, gør vi det også mere fokuseret – hvilket, igen, kan tiltale en yngre målgruppe. 

Da vi i forvejen var nervøse for, hvorvidt vi kunne ramme netop denne målgruppe, grundet 

manglende bekendtskaber i denne aldersgruppe, var det yderst vigtigt, at dem der svarede 

ikke faldt fra undervejs. Dog var det lige så vigtigt ikke at have for få spørgsmål, da det 

‘fyldestgørende helhedsbillede’ herigennem ville kunne gå tabt (Spørgsmålstyper i 

spørgeskemaundersøgelser, s.d.). Med henblik på vores målgruppe, har vi også taget højde 

for ordlyden af spørgsmålene; netop så de matcher en målgruppe, der (ifølge indsamlet viden) 

ikke ved meget omkring emnet.  

 

3.1.1 Spørgeskema: Forståelse for problemet  

Med vores første spørgeskema, søgte vi at få indblik i målgruppens relation til organdonation, 

herunder hvad der kan ligge til grund for, at unge har svært ved at tage stilling. Formålet med 

spørgeskemaet var hermed at kunne skabe et mere generelt billede af, hvorvidt der ‘hersker’ 

de samme tvivl hos unge. Noget vi forventer, kan fortælle os om, hvor vi skal ‘sætte ind’ for 

at imødekomme disse tvivl, samt motivere til aktiv stillingtagen. Derudover, ønskede vi også 

at undersøge om de samme tendenser, som DCO peger på – som de primære årsager til unges 

manglende stillingtagen – også spiller ind i vores spørgeskemaundersøgelse.  

 

Med tanke på målgruppen, var spørgsmålene formuleret til målgruppen, så vi var sikre på, at 

de – med al sandsynlighed – ikke blev misforstået eller tolket forskelligt (Kvantitative og 

kvalitative metoder, s.d.). På denne måde, var håbet at kunne indsamle gyldige og brugbare 

besvarelser. Dertil, havde vi også overvejet selve strukturen på spørgeskemaet. Idéen var her 

både at tiltale de respondenter, som allerede havde kendskab til organdonation, og de der ikke 

havde noget viden. Helt specifikt, var der to indledende og ni uddybende spørgsmål. De 

første spørgsmål skulle – i højere grad – berøre overfladen, såsom respondentens alder og 

køn. Her ønskede vi særligt indblik i, om der kunne være forskel på, hvad piger og drenge 

tænker – og om deres alder kunne have en betydning. Tanken med de resterende spørgsmål 

var derimod, at de skulle være mere dybdegående, idet disse omhandler deres relation til 

organdonation.  
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Et af de første, uddybende spørgsmål lød således: “I hvor høj grad har du kendskab til 

organdonation?”. Her var formålet at undersøge, hvorvidt unge har en fornemmelse af, hvad 

organdonation egentligt er; om det er noget, de har læst, lært eller hørt om. I tråd med dette, 

var det efterfølgende spørgsmål: “Hvorfra har du fået din viden om organdonation?”. Med 

dette, ønskede vi at danne et overblik over hvor, de unge havde tilegnet sig deres viden. Til 

de, der ikke havde kendskab til organdonation, var der naturligvis mulighed for at svare, at de 

ingenting vidste. Alle svarmuligheder, i de ni uddybende spørgsmål, er netop modificeret 

således, at der altid er en svarmulighed, som refererer tilbage til sit foregående svar. I dette 

tilfælde, hvis respondenten svarede at de: “Ingen kendskab har”, kunne de ved næste 

spørgsmål igen svare: “Jeg har ikke kendskab til organdonation”. Med det efterfølgende 

spørgsmål: “Ved du hvor du kan tage stilling til organdonation?”, søgte vi at afdække om de 

unges manglende stillingtagen skyldtes en modstand – eller at de blot ikke vidste, hvor de 

skulle registrere deres holdning.  

 

Herudover, var det vigtigt for os at blive klogere på, hvor mange af vores respondenter, der 

havde taget stilling. Derfor lød spørgsmålet: “Har du taget stilling til organdonation?”. 

Hertil var svarmulighederne ikke blot ja/nej, men nærmere end gennemgang af de tre, gyldige 

måder til at tage stilling – naturligvis også med muligheden for at svare nej hertil. Formålet 

var altså at (indirekte) oplyse respondenterne om, at der findes flere måder at gøre førnævnte 

på. Efterfølgende spørgsmål tog direkte udgangspunkt i det foregående – med det formål at få 

udspecificeret, hvad der lå til grund for respondenternes ‘valg’ (eller mangel på samme). Her 

spurgte vi specifikt: “Hvis du har taget stilling: Hvad fik dig til at tage stilling?”, samt: 

“Hvis ikke du har taget stilling: Hvorfor har du ikke taget stilling?”. Her var forventningen 

at få indblik i den enkeltes motivation til at registrere sig, såvel som den enkeltes grund(e) til 

manglende motivation. Eftersom vi forsøger at motivere unge til at lære mere om 

organdonation, var vi særligt interesserede i, hvilke faktorer der var vigtigt for disse unge, da 

de tog stilling – eller der er for, at har lyst til at tage stilling. Til dette hører spørgsmålene: 

“Hvad kunne få dig til at tage stilling?”, samt: “Hvis du har taget stilling: Hvad fik dig til at 

tage stilling?”. Igen var der mulighed for at svare: “Ingenting”, såfremt respondenterne var 

sikre i deres sag.   

 

Næstsidste spørgsmål: “Hvilke af følgende årsager til tvivl har du kunne relatere til (før du 

tog stilling)?”, havde til formål at afdække de (potentielle) tvivl, som de der har taget stilling, 

havde før de tog stilling. Svarmulighederne var her de samme, som ved spørgsmålet: “Hvis 
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du ikke har taget stilling: Hvorfor har du ikke taget stilling?” – netop for at se, om de to 

grupper oplever/oplevede samme årsager til at tvivle. Slutteligt, lød spørgsmålet: “Hvad 

tænker du omkring organdonation?”. Her var tanken at få indblik i respondenternes generelle 

holdning til organdonation, ved netop at give dem mulighed for at udtrykke sig ‘frit’ i en 

uddybende boks.  

 

3.1.2 Spørgeskema: Fokus på design 

Ud fra vores første spørgeskema, og dertilhørende data, udviklede vi vores andet 

spørgeskema; omhandlende et potentielt design. Det primære formål var her at præsentere tre, 

forskellige designforslag for vores målgruppe. Med dette, håbede vi på, at de kunne give os 

feedback på, hvilken løsning de fandt mest ‘appellerende’.  

 

Selve opbygningen af spørgeskemaet var, foruden de to indledende spørgsmål (alder og køn), 

opbygget anderledes end det første. De to parametre, alder og køn, var netop interessante i 

forhold til, hvorvidt disse havde indflydelse på hvilket design, respondenterne bedst kunne 

lide. De efterfølgende 15 spørgsmål var mere dybdegående og havde til formål at give os 

indblik i målgruppens tanker om hver enkelt designløsning.  

 

De tre designs, vores respondenter blev præsenteret for, var: 1. “Vendespil”, 2. “Hvem vil 

være millionær (organdonor)?” og 3. “Afliv myter - giv nyt liv til organer”. Disse blev 

præsenteret gennem følgende visualiseringer: 

 
(Visualiseringer af de tre designforslag) 

 

Fælles for disse løsningsforslag var, at de hver var suppleret med en informerende tekst 

(regelsæt) omhandlende, hvordan spillene tiltænkes at skulle spilles. 
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(Eksempel på et regelsæt) 

 

Ved netop at specificere det enkeltes spils regelsæt, var forhåbningen at respondenterne bedre 

kunne få en forståelse for spillet og dets tiltænkte brug. På denne måde, var håbet også, at 

respondenterne ‘lettere’ kunne tilkendegive deres holdning til spillet; hvorvidt de kunne se 

sig selv benytte det, med dét formål at øge deres viden omkring organdonation. 

 

De tre løsninger blev præsenteret på hver deres ‘side’ med en række spørgsmål. Disse 

spørgsmål var gennemgående ens for hver løsning, idet vi netop ønskede at respondenterne 

vurderede dem ud fra de samme parametre. Det var – ligesom ved første spørgeskema – 

essentielt, at der ved alle spørgsmål fremgik en mulighed for enten at uddybe eller supplere 

med et andet svar. Med tanke på vores målgruppe, havde vi udarbejdet strukturen til at være 

så overskuelig som muligt, sådan det ikke skulle blive for ‘kringlet’ for den enkelte at forstå 

(Kvantitative og kvalitative metoder, s.d.). Herudover, var spørgsmålene (så vidt muligt) 

formuleret med dén tanke at gøre dem både letlæselige og ‘ungdommelige’; uden risiko for at 

respondenterne tolkede dem anderledes end det tiltænkte (“Kvantitative og kvalitative 

metoder”, s.d.). 

 

  
(Oversigt over spørgsmålene til hvert løsningsforslag) 
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Det første uddybende spørgsmål knyttet til løsningerne var: “Hvad er din umiddelbare 

reaktion på spillet?”. Med dette, søgte vi at få indsigt i de unges førstehåndsindtryk af 

løsningen. Altså, om de havde en overvejende positiv eller negativ opfattelse af løsningen.   

Med næste spørgsmål: “Hvor motiverende virker spillet?”, var formålet nærmere at få 

indblik i om spillet, i sig selv, ville kunne motivere de unge. Forstået således; om løsningen 

ville være motiverende ‘nok’ til, at de aktivt ville interagere med den. I øjemed, er det 

afgørende at fange deres interesse fra start. I tråd med dette, var næste spørgsmål: “Hvor 

informerende virker spillet?”. Her ønskede vi at få indblik i, om løsningen kunne ‘leve op til’ 

idéen om et informativt og lærerigt tiltag. For at sikre at respondenterne ikke blot fandt spillet 

‘brugbar’ på papiret, var det essentielt at spørge til, hvorvidt de reelt kunne se sig selv benytte 

det. Dertil lød spørgsmålet: “Ville du selv spille dette spil?”. Sidste spørgsmål – til hver 

løsning – var: “Hvad er dine tanker om dette spil? (Må gerne være i stikord)”. Her var det 

muligt for respondenten at tilkendegive sin ufiltrerede holdning til, samt opfattelse af, spillet 

som helhed. Altså, rummer dette spørgsmål både overvejelser i forhold til design og indhold, 

som ikke nødvendigvis fremgår i de øvrige spørgsmål.  

 

Efter respondenten havde vurderet hver løsning, blev respondenten ført videre til det 

afsluttende spørgsmål. Her skulle respondenten rangere løsningsforslagene, hvoraf: “1 = 

Favorit”, “2 = Næstbedst” og “3 = Det en ommer!”. Med dette, søgte vi en samlet 

bedømmelse og et klarere overblik over hvilken af de tre løsninger, det gav bedst mening at 

arbejde videre med.  

 

3.2 Rich Picture 

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse af Rich Picture som metode, og hvordan denne 

kommer til udtryk i vores rapport.  

 

Rich pictures kan siges at tage afsæt i Soft Systems Methodology (SSM); en tilgang der 

benyttes til at forstå menneskelige aktiviteter i systemer, hvilke problemer der kan opstå 

under denne aktivitet, og hvordan de kan løses (Monk & Howard, 2015:20). På mange 

punkter, kan et rich picture beskrives som ‘startskuddet’ til netop denne lærings- og 

forståelsesproces (Monk & Howard, 2015:20). Dette skyldes metodens egenskab til at skabe 

overblik over, samt forståelse for, hvilke relevante aktører et projekt berører (Monk & 

Howard, 2015:22). Samtidigt, hvordan de forskellige aktører er forbundet; altså deres 

indbyrdes relationer (Monk & Howard, 2015:22). Hermed, kan metoden beskrives som et 
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visuelt disskusionsværktøj, der formår at bringe underliggende diskussioner og potentielle 

konflikter frem i lyset (Monk & Howard, 2015:24). Det handler altså ikke, med et rich 

picture, om kvaliteten af selve ‘billedet’, men om at opbygge en struktur og reflektere over 

denne; uden at arbejde ud fra et bestemt perspektiv (Monk & Howard, 2015:22).  

 

Et rich picture er oftest skabt på baggrund af interviews; helst foregående på arbejdspladsen, 

sådan det mest realistiske ‘billede’ af situationen kan tegnes (Monk & Howard, 2015:22). For 

at gøre dette, opbygges et rich picture af tre kernekomponenter; struktur, proces og 

bekymringer (Monk & Howard, 2015:23). Struktur refererer til de aktører som vil benytte, 

eller blive berørt af, dét system der ønskes implementeret (Monk & Howard, 2015:23). 

Proces refererer til de faktorer, som kan opstå under ‘transformationen’ fra ét system til et 

andet; altså de potentielle goder, data og dokumenter, som kan udledes derfra (Monk & 

Howard, 1998:24). Sidst, men ikke mindst, refererer bekymringer til aktørernes individuelle 

bekymringer og motivation i forhold til at benytte/udvikle systemet (Monk & Howard, 

1998:24). Alle aktører vil have bekymringer i forhold til projektet; disse kan blandet andet 

være personlige eller økonomiske (Monk & Howard, 1998:24). Fordelen ved at udpensle den 

enkeltes motivation er, at de forskellige ‘intentioner’ med systemet kan tydeliggøres (Monk 

& Howard, 1998:24). Netop idet, at de forskellige aktører kan have forskellige motiver; 

hvilket potentielt kan skabe en konflikt (Monk & Howard, 1998:24). Ved at opdage dette 

tidligt, vil der kunne tages hensyn på forhånd – hvilket ultimativt vil kunne resultere i et 

system, som alle aktører kan være tilfredse med (Monk & Howard, 1998:24). 

 

Formålet med at benytte et rich picture, i vores projekt, var netop at tænke ud fra aktørernes 

synspunkter – og dermed åbne op for nye perspektiver. Herudover, ønskede vi at afdække 

hvori de indbyrdes relationer, potentielle bekymringer kunne opstå (Monk & Howard, 

1998:22). På denne måde opstod en iterativ proces, hvor vi kunne genoverveje de 

grundantagelser, vi havde, som også har dannet afsæt for projektet (Monk & Howard, 

1998:22) 

 

3.3 Sequence Diagram 

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse af et Sequence Diagram som modelleringsteknik, og 

hvordan denne kommer til udtryk i vores rapport.  
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Et sequence diagram kan kategoriseres som en modelleringsløsning i UML (Unified Model 

Language), hvori der fokuseres på kerneelementer som livliner, processer og objekter (Seidl 

et al., 2015:21). Tilsammen, kan disse elementer hjælpe til at danne et overblik over de 

forskellige processer/funktioner, der er integreret i det udvalgte it-system (Seidl et al., 

2015:21). Herudover, kan diagrammet beskrive interaktionerne mellem objekterne i systemet 

– med fokus på den kronologiske rækkefølge, som interaktionerne sker i (Seidl et al., 

2015:20). En interaktion kan her beskrives som en veksling af beskeder, eller data, mellem to 

interaktionspartnere/‘parter’ – hvoraf disse parter både kan være menneskelige og ikke-

menneskelige; såsom serveres og softwares (Seidl et al., 2015:107). Et sequence diagram kan 

altså ‘præsentere’ kommunikationen mellem parterne, såvel som systemets særlige 

designmønstre (Seidl et al., 2015:139). Udover disse parter, som er afbildet i form af livliner, 

indeholder diagrammet også forskellige typer af beskeder; synkron, asynkron, svar besked og 

opret besked (Seidl et al., 2015:139). Den kronologiske rækkefølge af meddelelserne, altså 

sekvensen, antages generelt at være fra top til bund – langs den lodrette linje i diagrammet 

(Seidl et al., 2015:111). Her gælder det, at disse meddelelser kan ‘trigges’ til at fremkomme 

ved specifikke, prædefinerede hændelser (Seidl et al., 2015:139).  

 

Formålet med at benytte et sequence diagram, i vores projekt, var at uddybe/specificere én ud 

af flere interaktioner i vores designforslag (Seidl et al., 2015:107). Netop for at udpensle, 

hvilke udvekslinger af meddelelser der skal ske, når der skal udføres en specifik handling 

(Seidl et al., 2015:107). Det er altså hér værd at huske, at interaktioner oftest kun beskriver en 

bestemt del af en situation; der findes mange andre, valide, måder at interagere med systemet, 

som ikke altid vises i diagrammet (Seidl et al., 2015:107-108). Dog, er sequence diagrams her 

udvalgt, idet de ofte ‘tillader’ en større modellerings-fleksibilitet/frihed, end andre UML-

diagrammer (Seidl et al., 2015:109). 

 

4. Teori 

Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af de valgte teorier. Som det første, vil der indgå 

teori om Nudging – og hvordan dette relaterer sig til vores projekt samt det udarbejdede 

løsningsforslag. Derudover, en gennemgang af teori omkring Usability (brugervenlighed) og 

User Experience (brugeroplevelse), samt hvordan disse tænkes at influere designet. 

 

 



 21. 

4.1 Nudging 

Nudging er en metode indenfor adfærdsdesign, der har til formål at tilvejebringe specifik 

adfærd. Helt specifikt, skal et nudge forstås som: ”(…) to push midly or poke gently (…)” i 

en bestemt retning (Thaler & Sunstein, 2008:4). Denne venlige puffen bør optræde som det 

mest naturlige ’valg’, sådan at det ikke føles som et direkte valg eller fravalg (Thaler & 

Sunstein, 2008:5). Oftest opdager vi ikke, at vi nudges til bestemt adfærd, idet nudging ikke 

nødvendigvis er åbenlyst (Thaler & Sunstein, 2008:4-5). Dog, er det essentielt, at der – med 

brugen af denne metode – er mulighed for at vælge en anden ’vej’ end dén nudget fører til, da 

disse skal:“maintain freedom of choice” (Sunstein, 2014:2). Hvis nudget skal være 

succesfuldt, skal det i højere grad gøre ét specifikt valg mere åbenlyst end et andet – men 

altså ikke tage valget for en (Sunstein, 2014:2, Thaler & Sunstein, 2008:1). Desuden kan 

nudging bruges i mange henseender – både i forbindelse med at fremme særlige økonomiske, 

politiske og/eller helbredsmæssige interesser (Thaler & Sunstein, 2008:2).       

  

Når der tales om at nudge til bestemt adfærd, er der ifølge Richard H. Thaler & Cass R. 

Sunstein (2008) to systemer, som definerer hvordan mennesket tænker (Thaler & Sunstein, 

2008:21). Hvor den ene måde, vi tænker på, er intuitiv og automatisk, er den anden måde 

mere refleksiv og rationel (Thaler & Sunstein, 2008:21). Disse bliver også kaldt “System 1” 

og “System 2” (Thaler & Sunstein, 2008:21). Eksempler herpå er, at system 1 aktiveres, når 

du dukker dig ned for ikke at få en bold i hovedet – altså når du reagerer impulsivt uden 

rigtigt at tænke og overveje din adfærd (Thaler & Sunstein, 2008:21). System 2 aktiveres, 

derimod, når der skal tages en beslutning om noget, der kræver nærmere overvejelse – 

eksempelvis hvilken rute, der er bedst at tage (Thaler & Sunstein, 2008:22).   

  

Nudging er særlig interessant for vores projekt, idet vi – med vores løsningsforslag – vil 

forsøge at nudge unge til at tage stilling. Her er det essentielt at tænke på det etiske aspekt, 

sådan der ikke direkte nudges til, at de skal registrere sig som organdonorer, men derimod 

blot nudge til, at de tager stilling – og om muligt registrerer deres valg. Endvidere, kan det 

siges, at vores udarbejdede løsningsforslag bør aktivere begge systemer, men primært det 

refleksive system (2). Netop idet, at tage stilling til organdonation kræver, at der vurderes og 

overvejes forskellige faktorer. Dog er tanken, at system 1 også aktiveres – blandt andet 

gennem visualiseringer – sådan at løsningen er associativ og ’umiddelbar’, samt ikke bliver 

for kontrolleret, ’tung’ og derfor kedelig (Thaler & Sunstein, 2008:22).  
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4.2 Usability (Brugervenlighed) 

I udarbejdelsen af et løsningsforslag, som skal benyttes af specifikke brugere (unge), er det 

væsentligt at overveje, hvordan det bedst muligt tilpasses til netop dem. Usability henviser til: 

”the effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users can achieve goals in 

particular environments” (Hornbæk, 2006:79). Usability kan oversættes til brugervenlighed; 

helt specifikt, hvor nemt og effektivt et system er for brugeren at benytte (Hornbæk, 

2006:79). På den måde, handler det primært om at få de funktionelle dele i et design til at 

fungere fuldkomment, så det er nemt for brugeren at interagere med designet/systemet – ud 

fra det tiltænkte formål (Hornbæk, 2006:79, Hansen, s.d.). Når der tales om brugervenlighed, 

bør der tages højde for fire ’grundelementer’: 1. Lærbarhed (”Learnability”), 2. 

Funktionalitet (”Functionality”), 3. Design og 4. Fleksibilitet (”Flexibility”) (Hansen, s.d.). 

Hvor første grundelement henviser til, hvorvidt brugeren kan interagere uden yderligere 

læring, henviser funktionalitet-elementet til, hvorvidt designet/systemet fungerer optimalt 

(Hansen, s.d.). Det tredje element, design, indebærer om selve designet er velovervejet og 

tilpasset sit formål. Fleksibilitets-elementet refererer slutteligt til, i hvilken grad, 

designet/system er fleksibelt, og dermed om det kan bidrage med mere end blot de vigtigste 

’opgaver’ (Hansen, s.d.).    

  

Idet vores løsningsforslag netop er udviklet til, at brugeren interagerer med et bestemt 

design, er brugervenligheden en fundamental faktor. Det skal være let, som bruger, at forstå, 

handle og interagere med vores design. På denne måde, skal designet ikke have for mange 

forstyrrende elementer/funktioner, som gør det vanskeligt for brugeren at benytte systemet 

hensigtsmæssigt (Jørgensen, 2021). Endvidere, skal designet heller ikke have for få 

funktioner, sådan at det netop ikke er brugervenligt, men derimod virker forvirrende og svært 

at gennemskue (Hornbæk, 2009:85). Vores design skal altså være intuitivt i en sådan grad, at 

de unge ikke skal bruge for meget energi på at lære og forstå, førend de kan interagere med 

løsningsforslaget.      

 

4.3 User Experience (Brugeroplevelse) 

Hvor der med usability er fokus på brugervenlighed, er der med user experience – qua ordet – 

fokus på brugeroplevelsen. Rex Hartson & Pardha Pyla (2012) tager afsæt i Donald Normans 

affordance-begreb (1999), som defineres ved: ”to offer, yield, provide (…)” (Hartson & Pyla, 

2012:643). Med andre ord, hvordan et system designes, sådan at det hjælper brugeren med at 

udføre en specifik handling (Hartson & Pyla, 2012:643).  
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Endvidere, definerer Hartson og Pyla fire forskellige typer af affordance: 1. Den kognitive, 2. 

Den fysiske, 3. Den sanselige og 4. Den funktionelle (Hartson & Pyla, 2012:644). Disse 

spiller hver en rolle i forhold til, hvordan brugeren bedst muligt ‘hjælpes’ gennem 

interaktionen. Hvor den kognitive affordance omhandler brugernes tanker, beslutninger og 

læring, henviser den fysiske affordance til, når brugeren klikker, rykker eller rører ‘noget’ 

(Hartson & Pyla, 2012:644). Den sanselige affordance hjælper brugeren med at sanse ting – 

ved altså at se, høre og/eller ‘mærke’ ting (Hartson & Pyla, 2012:644). Den funktionelle 

affordance guider brugeren til at komme i mål med dét, de foretager sig – og bruge systemet 

til at arbejde (Hartson & Pyla, 2012:644). Selvom et design ikke, nødvendigvis, skal inddrage 

alle fire typer af affordance, ville en kombination af dem være fordelagtig.  

 

Det overordnede formål med user experience er at skabe en god oplevelse for brugeren – 

både før, under og efter interaktionen med designet (Hansen, s.d.). Med tanke på vores 

løsningsforslag er det essentielt, at oplevelsen af systemet/designet er god, så det ønskeligt 

kan få flere (unge) til at tage stilling. Selve brugerens oplevelse med designet er især i fokus, 

når der arbejdes med den valgte målgruppe, idet unges opmærksomhed og motivation daler, 

hvis et design ikke er fængende/givende ‘nok’ (Hansen, s.d.). Samtidigt, har dén måde 

brugere forstår og interagerer med et design, stor indflydelse på om det kan anses som 

vellykket (Hansen, s.d.). Derfor er det væsentligt, at vi overvejer hvilken brugeroplevelse, vi 

ønsker at give de 15-19-årige.  

 

Med tanke på den kognitive affordance, er det relevant at de unge – som det første – ved hvad 

de skal gøre i systemet (Hartson & Pyla, 2012:644). Derudover er det relevant, qua emnet 

organdonation, at aktivere deres tanker. Her skal vi især have for øje, at vores målgruppe ikke 

nødvendigvis har det store kendskab til emnet, hvorfor løsningen i høj grad skal oplyse og 

sætte tanker i gang. Vores løsningsforslag skal også benytte fysisk affordance, da det – 

gennem designet – skal være nemt for de unge brugere at vide, hvordan de skal interagere 

(Hartson & Pyla, 2012:644). Der skal altså integreres nogle fysiske/visuelle funktioner, som 

‘guider’ og hjælper til brugen. Et eksempel herpå, kan være at lave en knap i tilstrækkelig 

stor størrelse. I tråd med ovenstående, er den sanselige affordance afgørende for de førnævnte 

affordances. Netop fordi det – mere eller mindre – er gennem den sanselige affordance, at 

kognitiv- og fysisk affordance ‘fungerer’ (Hartson & Pyla, 2012:647). Forstået således; for at 

de unge ved hvad de skal gøre, og deres tanker aktiveres, skal de blandt andet kunne se eller 

læse noget – enten i form af noget visuelt eller noget tekst. Den funktionelle affordance 
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forbinder brugervenligheden med, hvor nemt designet er at anvende for målgruppen – ud fra 

den fysiske affordance (Hartson & Pyla, 2012:649).  

 

5. Analyse 

Følgende afsnit vil udgøre en analyse, der dykker ned i den indsamlede data fra de benyttede 

metoder. Først gennem kvantitative/kvalitative behandlinger af vores spørgeskemaer. 

Dernæst ved en gennemgang, samt udspecificering, af vores udarbejdede rich picture og 

sequence diagram.  

5.1 Spørgeskema: Forståelse for problemet 

I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i vores første udsendte spørgeskema og afsnit 3.1 

Kvantitativ metode, gå i dybden med – og derigennem analysere – respondenternes svar.  

 

Onsdag d. 4. maj 2022, publicerede vi vores første spørgeskema på Facebook. Dette 

spørgeskema lod vi stå ‘åbent’ i omkring en uge, førend vi dykkede ned i dets indsamlede 

data; 81 gennemførte besvarelser. 

 

  
(Oversigt over de spørgsmål, der indgik i spørgeskemaet) 

 

Ud af de 81 respondenter, fremgår det, at gennemsnitsalderen er 17,1 år – hvilket svarer til 

lige omkring midten af vores målgruppe; 15-19-årige (jf. Bilag 1:1). Her er det vigtigt at 

pointere, at vi oprindeligt fik flere besvarelser, men måtte sortere nogle fra, som ikke lå 

indenfor den udvalgte aldersgruppe – eller som kun, delvist, havde besvaret spørgsmålene. 

Trods vi ikke selv havde mange i vores netværk, i denne aldersgruppe, gjorde muligheden for 

at andre kunne ‘dele’ vores opslag på Facebook, at vi derigennem kunne ramme flere unge. 



 25. 

Netop denne delefunktion, gjorde udslaget til, hvorfor valget faldt på denne platform frem for 

andre. 

 

Kigges der nærmere på alderens effekt på de unges stillingtagen, fremgår det her, at ingen af 

de 15-årige har registreret deres holdning via Sundhed.dk. Kun enkelte (omkring 17%) har i 

det hele taget tilkendegivet deres holdning til deres pårørende (jf. Bilag 1:8). 

 

 
(Krydsning af spørgsmål ét og seks. 

jf. Bilag 1:8) 

 

I den anden ende af aldersspektret, ses de 19-årige, som kan udledes at være dén 

aldersgruppe, hvor flest (50%) har taget stilling til organdonation (jf. Bilag 1:8). Disse tal 

giver anledning til, at jo ældre vi bliver, desto ‘lettere’ bliver emnet at forholde sig til. 

Samtidigt, kan der argumenteres for, at der sker et større spring omkring 18-årsalderen, hvor 

de unge bliver myndige. I takt med deres myndighed, er det ikke kun organdonation, som de 

(uden deres forældres accept) kan tage stilling til. Som 18-årig i Danmark har du eksempelvis 

stemmeret, og står enerådigt for personlige- samt økonomiske sager. Sammenlignes der med 

DCOs data, stemmer dette godt overens. Her er det dog vigtigt at pointere, at organisationen 

kun har én statistik tilgængelig, vi kan gå ud fra, som udelukkende viser de, der har 

registreret sig som organdonorer (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). Derfor rummer 

statistikken ikke dem, der blot har taget stilling (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.).  
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(“Alder” på organdonor.dk)  

 

Ud fra ovenstående fremgår det, at det er aldersgrupperne i midten af spektret, som udgør 

majoriteten af organdonorerne i Danmark (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.). 

Omvendt, er det yderpolerne (15-19-årige og 70-80+-årige), som lader til at have de største 

betænkeligheder omkring emnet (DCO 1 – Danskernes stillingtagen, s.d.).  

 

Det andet indledende spørgsmål i spørgeskemaet, omhandlede respondenternes køn; enten 

deres biologiske- eller sociale køn, altså hvad de identificerer sig som (jf. Bilag 1:2). Af 

selvsamme årsag, indgik muligheden for at svare: “Andet”, hvilket ikke blot tilgodeser alle, 

men også ‘rammer ind’ i tidsånden. Ud fra respondenternes svar, fremgik det, at 68% 

identificerer sig som piger, hvor 32% identificerer sig som drenge (jf. Bilag 1:2). Baggrunden 

for at bruge betegnelserne piger/drenge – frem for kvinder/mænd – skyldtes en vurdering af 

hvilken ordlyd, vi tænkte, de unge bedst kunne relatere til.  

 

 
(Oversigt over respondenternes køn.  

jf. Bilag 1:2) 
 

Formålet ved at spørge ind til respondenternes køn var at se, hvorvidt der kunne udledes 

nogle forskelle mellem kønnenes tanker/adfærd; ikke blot i forhold til deres stillingtagen, 
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men også i forhold til, hvad der potentielt holder dem fra at registrere deres holdning. På 

baggrund af DCOs statistikker, omhandlende unges stillingtagen, var vores umiddelbare 

indskydelse, at der var flere piger/kvinder end drenge/mænd, som havde registreret deres 

holdning (DCO 1 – Unges stillingtagen, s.d.). Kigges der på DCOs data, fordeles det således 

på kønnene, at 74% af de registrerede er kvinder, hvoraf de resterende 26% er mænd (DCO 1 

– Unges stillingtagen, s.d.). I forhold til egne indsamlede data, fremgår det, at disse stemmer 

1:1 overens med DCOs – set ud fra de i alt 19 respondenter, der har svaret: “Ja, jeg har 

registreret min holdning i systemet (via Sundhed.dk)” (jf. Bilag 1:8). 

 

 
(Krydsning af spørgsmål to og seks. 

jf. Bilag 1:8) 

 

Overordnet set, peger data i retning af, at der er flere piger – end drenge – som har 

tilkendegivet deres holdning. Hvad dette præcis kan skyldes, ‘fortæller’ vores data ikke noget 

mærkbart om; begge køn lader ultimativt til at have de samme tvivl omkring organdonation 

(jf. Bilag 1:9). Dog fremgår det, at pigernes største årsager til tvivl bunder i, at de 1) ikke kan 

lide at tænke på døden, og 2) synes tanken om at donere sine organer er ubehagelig (jf. Bilag 

1:9). Hvorimod drengenes tvivl bunder mere i, at de 1) ikke ved hvor/hvordan de skal tage 

stilling, såvel som de 2) ikke føler sig informerede nok (jf. Bilag 1:9). Fælles for alle 

respondenterne, uanset køn, er at størstedelen ikke har den store kendskab til emnet. Her har 

40% svaret til spørgsmål tre: “I hvor høj grad har du kendskab til organdonation?”, at de 

ved: “lidt” (jf. Bilag 1:2). 
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(Overblik over unges kendskab til organdonation. 

jf. Bilag 1:2) 

 

Efter at have spurgt nærmere ind til, hvorfra de unge har fået deres viden, kan det udledes at 

størstedelen har fået deres informationer fra venner/familie (43%) og/eller sociale medier 

(36%) (jf. Bilag 1:3). Eftersom mange af de unge fremstår til at tilegne sig viden online, blev 

vi bekræftet i, at en digital løsning ville være det mest optimale til netop denne aldersgruppe. 

Da vi søger at supplere DCOs hjemmeside med et tiltag, var det også essentielt for os at vide, 

hvorvidt de unge har kendskab til platformen. Her svarede 15%, at de havde fået deres 

informationer derfra (jf. Bilag 1:3). Trods dette ikke ligger ‘højt’ på skalaen, har vi dog 

medregnet, at DCO har flere sociale platforme (blandt andet; Instagram og Facebook), hvorpå 

de kan dele vores designløsning, såfremt den bliver en realitet.  

 

Vendes blikket tilbage på, hvad de unge havde svaret – i forhold til deres kendskab til 

organdonation – stod det også ud, at 30% havde svaret: “Jeg ved semi meget” (jf. Bilag 1:2). 

Dette stod ud, idet der i spørgsmål fem: “Ved du hvor du kan tage stilling til 

organdonation?” blev lagt op til, at størstedelen af de unge ikke var sikre på dette (jf. Bilag 

1:3). Faktisk havde størstedelen svaret: “Nej” (35%). Derfor fandt vi det særligt interessant at 

krydse disse svar – netop for at se, hvorvidt deres kendskab omfattede dét, vi anså som noget 

af det vigtigste at kende til; hvor og hvordan der tages stilling (jf. Bilag 1:9).  
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(Kryds af spørgsmål tre og fem. 

jf. Bilag 1:9) 
 

Som det fremgår af krydsningen, er der som udgangspunkt stor overensstemmelse mellem dét 

at vide: “(...) ingenting” og “(...) meget” i forhold til, om der vides, hvor der kan tages 

stilling (jf. Bilag 1:9). Dér hvor det største ‘udfald’ sker, fremgår hos dé, der ved: “(...) semi 

meget” – her ved kun halvdelen (50%) med sikkerhed, hvor de kan tage stilling (jf. Bilag 

1:9). Dette giver et indblik i, at trods de unge føler sig ‘informerede’ i forhold til emnet, har 

der umiddelbart ikke været nok fokus på at formidle, hvordan og hvad de kan bruge denne 

viden til. En problematik vi havde for øje i udarbejdelsen af designløsningen.  

 

Som tidligere beskrevet, har størstedelen (57%) af vores respondenter ikke taget stilling til 

organdonation (jf. Bilag 1:3). Derfor er det særligt interessant at dykke ned i, hvad dette kan 

skyldes. Med vores syvende spørgsmål: “Hvis du ikke har taget stilling: Hvorfor har du ikke 

taget stilling?” søgte vi netop svar på dét (jf. Bilag 1:4). Her oplistede vi nogle af DCOs 

største årsager til tvivl, såvel som vi gav de unge en mulighed for at uddybe/supplere deres 

svar i en “Andet”-boks.  
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(Oversigt over de unge, som ikke har taget stilling, og deres tvivl. 

jf. Bilag 1:4) 

 

Ved første øjekast, er det svært ikke at lægge mærke til, hvordan manglende informationer 

står ud som den primære årsag til tvivl eller manglende stillingtagen. Især ved 

svarmuligheden: “Jeg ved ikke hvor/hvordan, jeg skal tage stilling”, giver det stof til 

eftertanke, at denne begrundelse ikke nødvendigvis bunder i en decideret modstand til 

organdonation. Dog er det her vigtigt at pointere, at respondenterne havde mulighed for at 

krydse flere svarmuligheder af. Kigges der på de andre årsager til tvivl, ses også: “Jeg føler 

mig ikke informeret nok” samt: “Jeg kan ikke lide at tænke på døden” (jf. Bilag 1:4). Disse 

faktorer er da også de to hyppigste årsager til tvivl, blandt unge, hvis du spørger DCO (DCO 

1 – Unges stillingtagen, s.d.). At unge har svært ved at tænke på døden, og dermed tage 

stilling, er principielt ikke noget bemærkelsesværdigt – da det som udgangspunkt ikke ligger 

dem nært (Ritzau, 2019). På mange punkter, kan der drages paralleller fra denne 

problemstilling til da COVID-19 udløste adskillige nedlukninger i Danmark. Her var især 

unge ramte på den sociale front, hvilket mange satte sig imod – netop idet, at det ikke 

(umiddelbart) var en dødelig sygdom for dém; det handlede her om at udvise samfundssind. 

Dette minder på flere punkter om dét at donere sine organer – selvom det ligger fjernt for en, 

er det alligevel vigtigt at udvise næstekærlighed; ved at tage stilling og på denne måde hjælpe 

andre.  
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I forlængelse af ovenstående spørgsmål, ønskede vi mere viden omkring hvad (hvis der altså 

var noget), der kunne få de unge til at tage stilling. Hertil svarede 41%, at de havde taget 

stilling, hvor 15% svarede, at der var: “Ingenting”, som kunne ændre deres mening (jf. Bilag 

1:4). De resterende 39% havde uddybet deres svar i en “Uddyb”-boks (jf. Bilag 1:4). Svarene 

så således ud:  

 

 

(Oversigt over, hvad der kunne få respondenterne til at tage stilling. 

jf. Bilag 1:4-5) 

Ovenstående svar giver indblik i, hvor vigtigt det er for de unge respondenter at føle sig 

velinformerede, så de netop kan tage stilling på et informeret grundlag. Samtidigt, åbner 

svarene op for, at mange af vores respondenter er ‘villige’ til at lære mere; det handler ikke 

om, at de decideret er imod organdonation. En af respondenterne svarer endda således: “For 

at være ærlig, så vidste jeg faktisk ikke, at man i en så ung alder kunne blive organdonor. Så 
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mere oplysning omkring emnet, vil helt sikkert gøre, at jeg tog stilling til det.” (jf. Bilag 1:5). 

En ofte hørt myte er, at man kan være for ung (eller for gammel) til at blive organdonor. 

Dette er netop én ud af mange misvisende informationer, der vil tages højde for i 

udarbejdelsen af designforslaget. I tråd med dette, er det dog essentielt at nævne, at det ikke 

altid har været muligt for unge, helt ned til 15 år, at kunne registrere sig (Ritzau, 2019). 

Faktisk ændrede dette sig først per 1. juli 2019, hvor et flertal i Folketinget (og en ændring i 

sundhedsloven) gjorde, at aldersgrænsen for at registrere sig faldt fra 18 til 15 år (Ritzau, 

2019). Her er det dog vigtigt at nævne, at forældrene fortsat kan modsætte sig donationen – 

såfremt en donation bliver aktuel – inden barnet er fyldt 18 år (Ritzau, 2019).  

Afslutningsvist, spurgte vi ind til respondenternes holdning til organdonation ‘generelt’, 

hvilket gav blandede, men samtidigt givende besvarelser. Generelt set, fremgår tonen 

overvejende positiv i forhold til emnet; de unge finder organdonation vigtigt, spændende og 

nødvendigt. Som en af respondenterne udtaler: “Som organdonor hjælper du andre med at få 

en chance for at leve. Den chance fortjener alle” (jf. Bilag 1:7). Dette stemmer overordnet 

overens med DCOs nyligste undersøgelse af danskernes tvivl omkring organdonation (2019). 

Heri fremgår det, at 80-90% af danskerne er meget positive overfor organdonation – her er 

tvivlerne ingen undtagelse (“I TVIVL OM ORGANDONATION?”, 2019). Tre ud af fire 

tvivlere har svaret, at trods de har svært ved selv at træffe et valg, er de alligevel positive eller 

meget positive overfor emnet (“I TVIVL OM ORGANDONATION?”, 2019). Det samme gør 

sig gældende for 68% af nej-sigerne som, trods deres fravalg, alligevel ser på organdonation 

som noget positivt (“I TVIVL OM ORGANDONATION?”, 2019). Med dette in mente, er det 

altså muligt at have et positivt syn på, eller holdning til, emnet – selvom det ikke er noget for 

en selv (“I TVIVL OM ORGANDONATION?”, 2019). 

Overordnet set, kan det tydeligt udledes, set ud fra vores unge respondenters svar, at 

organdonation anses som både relevant, vigtigt og interessant. Af selvsamme årsag, ser vi et 

stort potentiale i at forsøge os med at oplyse de unge. Netop med henblik på at imødekomme 

efterspørgslen efter flere informationer, som vores data indikerer, at der er: “Idéen om det er 

god, fordi det jo med stor sikkerhed kan hjælpe/redde mange. Men lige nu, føler jeg mig ikke 

klædt godt nok på til at tage et valg.” (jf. Bilag 1:7). 

 

5.2 Spørgeskema: Fokus på design 

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i vores andet udsendte spørgeskema omhandlende mulige 
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designløsninger. Med afsæt i respondenternes svar, vil vi udvælge den mest optimale 

designløsning til at svare på vores problemformulering. 

 
(Oversigt over de spørgsmål, som indgik i spørgeskemaet) 

 

Onsdag d. 18. maj publicerede vi dette spørgeskema på Facebook, hvor vi også havde 

uploadet vores første spørgeskema. På samme måde, lod vi også dette stå ‘åbent’ i en uge. Vi 

fik på denne uge indsamlet 68 gennemførte besvarelser; 13 mindre besvarelser end ved første 

spørgeskema. 

 

 
(Oversigt over køn 

jf. Bilag 2:2) 

 

Ud fra de 68 respondenter, fremgår det, at størstedelen af besvarelserne kommer fra piger 

(66%), hvor 32% af besvarelserne kommer fra drenge (jf. Bilag 2:2). Vi havde igen tilføjet en 

supplerende boks i tilfælde af, at respondenterne hverken identificerede sig som: “Pige” eller 

“Dreng”. Den sidste 1% identificerer sig som: “non binary” (jf. Bilag 2:2). Vendes blikket 

mod respondenternes gennemsnitsalder, fremgår den her til at være 17,2 år; omtrent det 

samme som ved første udsendte spørgeskema. På samme vis, som ved første spørgeskema, 

fokuserede vi især på to udvalgte parametre; alder og køn. Netop for at undersøge, hvorvidt 

disse faktorer kunne have indflydelse på, hvilket designforslag de unge bedst kunne lide.  
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I og med, at vi havde udarbejdet de samme spørgsmål til hver løsning, fik vi et tydeligere 

overblik over respondenternes holdning til de forskellige løsninger. Netop idet, vi ‘måler’ på 

de samme parametre. Med vores spørgsmål: “Hvad er din umiddelbare reaktion på spillet?” 

fremgår det, at alle tre spil har fået overvejende: “Positiv” eller “Meget positiv” feedback. 

Dette kan muligvis skyldes selve idéerne (hvor innovative de er), såvel som måden hvorpå vi 

har præsenteret spillene; med visualiseringer og dertilhørende regelsæt. Ved netop at 

visualisere spillene så 1:1 som muligt, kan vi have skabt en bedre forståelse – blandt de unge 

– for selve brugen af, samt formålet med, de enkelte spil.  
  

 

 

 
(Overblik over reaktionerne til de forskellige spil 

jf. Bilag 2:2-7) 
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Overordnet set, fremgår den ‘værste’ reaktion til at være ved vendespillet. Her har 28% 

svaret, at de har en: “Lidt negativ” reaktion på spillet, hvor 6% har en decideret: “Negativ” 

reaktion (jf. Bilag 2:2). En af respondenterne skriver således, da de bedes uddybe deres svar: 

“Tænker ikke det så fedt online, også passer det måske ikke helt til aldersgruppen. det mere 

et børnespil for små” (jf. Bilag 2:4). Andre respondenter peger på, at selve spillet er 

“kedeligt” og videreformidler informationerne på en måde, hvor de ikke vil blive husket; 

noget der netop modsiger selve formålet med spillet (jf. Bilag 2:3-4).  

 

Kigges der på det enkelte spil, og hvorvidt alder kan have en indflydelse, fremgår det ved 

vendespillet, at det er de 15- og 16-årige, som er mest ‘positive’ omkring spillet (jf. Bilag 

2:2). Herudover, tegner der sig et billede af, at jo ældre de unge bliver, desto mindre 

‘attraktiv’ virker idéen om et vendespil. Ved de 17- til 19-årige fremgår det derimod, at 

næsten halvdelen af disse respondenter (hvis ikke over halvdelen) har en negativ ladet 

holdning til spillet. Idéen med vendespillet var netop at skabe et ‘genkendeligt’ element, da 

de fleste ved, hvordan et sådan spil fungerer. Dog, ved nærmere eftertanke, er et vendespil 

oftest tilegnet en yngre målgruppe; her kan vores unge respondenter muligvis føle, at spillet 

er for ‘barnligt’: “Lidt kedelig måde at anskaffe sig viden, men godt til mindre børn måske” 

(jf. Bilag 2:4). Herudover, peger flere på, at spillet kan være for ‘indviklet’ at spille online; et 

fysisk spil havde været mere gavnligt (jf. Bilag 2:4).  

 

 
(Kryds mellem spørgsmål tre og ét. 

jf. Bilag 2:14). 
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Vendes blikket mod andet spil “Hvem vil være millionær (organdonor)?”, fremgår det især, 

at ingen af respondenterne har en decideret: “Negativ” reaktion til spillet. Som ved første spil 

(vendespillet) er der også henholdsvis 17% af de 15-årige og 25% af de 16-årige, som anser 

spillet som: “Meget positiv”. Dér hvor spillene adskiller sig, er den mere positive tilgang til 

spillet; set ud fra de 18- og 19-årige svar. Vores forventning var, at de fleste unge kendte til 

tv-programmet “Hvem vil være millionær?”, hvilket igen kunne sætte organdonation i en 

mere ‘underholdende’ sammenhæng. Dog havde vi in mente, at idéen muligvis henvender sig 

mere til den ældre ‘gruppe’ af aldersspektret. Trods idéen var, at vi med spillet kunne skabe 

motivation gennem dets ‘konkurrerende elementer’, var flere af respondenterne enige om, at 

spillet blev for ‘langtrukkent’: “Langt, meget tid at præsenteres for mulighederne, 

tidskrævende med valgmuligheder, kun god ide hvis jeg har god tid og meget gerne vil have 

viden” (jf. Bilag 2:7).   
 

 
(Kryds mellem spørgsmål otte og ét. 

jf. Bilag 2:14). 
 

Ved sidste præsenterede spil “Afliv myter – giv nyt liv til organer”, fremgik det, at der her 

var flest positive reaktioner. Det var hermed dette spil, som flest unge fandt motiverende og 

givende; såvel som dét spil, de fleste unge kunne se sig selv spille (jf. Bilag 2:14). Herudover, 

ses der ingen negative reaktioner på spillet – hverken: “Lidt negativ” eller “Negativ” er her 

benyttet som svarmulighed. Tværtimod er der, i alle aldre, en høj procent af respondenter 

som har svaret, at de finder spillet: “Meget positiv” (jf. Bilag 2:14). Hele idéen om at 

kategorisere ting i ‘sandt’ eller ‘falsk’ (her“myte” eller “fakta”) stammer fra DCO’s eget 
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initiativ til at starte en samtale; Tip en 13’er (DCO 1 –  Hjælp til samtalen, s.d.).  

 

 
(Kryds mellem spørgsmål 13 og ét. 

jf. Bilag 2:15). 
 

Fælles for alle respondenterne er, at de anser spillet som “anderledes” og på sin vis 

“nytænkende” (jf. Bilag 2:. Herudover, lader det til, at denne mulighed er den bedste i 

forhold til at videreformidle de rette informationer: “Effektivt til at skabe fokus på 

fejlinformation, som mange måske har om organdonation, og som måske er dét, der afholder 

nogen fra at tage stilling.” (jf. Bilag 2:9).  

 

I forhold til respondenternes motivation til spillene, fremgår det, at 7% har svaret at 

vendespillet er: “Meget motiverende”. Ved millionær-spillet er dette tal 12%, hvorimod 31% 

har svaret dette til myte-spillet (jf. Bilag 2:15). Igen, peger dette på, at sidstnævnte spil er dét 

spil, som bedst kan skabe den ønskede interaktion. Motivationen til at benytte spillet var dog 

ikke den eneste vigtige faktor; også dets egenskaber i forhold til at være informerende var 

essentielt at undersøge. Netop idet, at spillet skulle være en kombination af lærerigt og 

underholdende. Her fordelte det sig således; 16% fandt vendespillet: “Meget informerende”, 

hvorimod 31% pegede på millionær-spillet til at være netop dette (jf. Bilag 2:15). Dog var 

myte-spillet igen dét spil, som fik mest positiv feedback; hele 56% af respondenterne fandt 

dette spil til at være det mest informerende (jf. Bilag 2:15).  
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Trods ovenstående faktorer var essentielle at få vurderet af respondenterne, var det vigtigste 

spørgsmål: “Ville du selv spille dette spil?”. Her ønskede vi især at få indblik i, hvorvidt de 

unge fandt løsningerne brugbare eller realiserbare. Herudover, om de kunne ‘se’ spillene 

fungere ‘in real-life’, eller om de blot forestillede sig, at det var en god idé på papiret. 

Førnævnte spørgsmål kombinerede vi med følgende: “Hvad er dine tanker om dette spil? 

(Må gerne være i stikord)”, for netop at kunne udlede respondenternes umiddelbare 

holdninger til hvert spil. 

 

 
(Oversigt over spørgsmål seks   

jf. Bilag 2:3) 

 

Ved vores første spil “Vendespil”, har flest respondenter svaret: “Ja, det kunne godt være” 

og “Nok ikke”. Med dette kan det altså udledes, at der hverken er overvejende mange eller få, 

som kan se sig selv spille spillet. Argumenterne for at spille spillet er blandt andet: “Det 

giver god mening, da det er et spil mange kender til fra deres barndom af”, såvel som: “Det 

er nemt at forholde sig til” (jf. Bilag 2:4). På den anden side, begrunder respondenterne deres 

‘fravalg’ med: “Der er ikke noget nyt ved det her” og “Tror ikke jeg bliver informeret her” 

(jf. Bilag 2:3-4). I og med, at spillet skal fungere til unge, er det vigtigt at forstå de forskellige 

grunde til, at et spil ikke ‘tiltaler’ dem. Til dette spil, skriver en af respondenterne også 

følgende: “Det er set før, men tænker godt det kan virke motiverende at spille, hvis man 

gerne vil lære mere. Måske for meget tekst kan gøre, at nogle unge falder fra.” (jf. Bilag 2:3). 

Netop dette aspekt fandt vi væsentligt at overveje i udarbejdelsen af det endelige 

designforslag – uafhængigt af hvilket forslag, der vælges.   

 

På baggrund af besvarelserne til vendespillet, kan vi konkludere, at de unge har et 
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nogenlunde ‘neutralt’ forhold til spillet; de er hverken helt ‘imod’ eller helt ‘for’ (med 

henblik på at benytte det). Dog indikerer de uddybende besvarelser, at der findes flere 

‘svagheder’, som afholder de unge fra at ville spille spillet – hvilket afholder spillet fra at 

fungere efter hensigten.  

 

 
(Oversigt over spørgsmål 11 

jf. Bilag 2:6) 

 

Ved vores andet spil “Hvem vil være millionær (organdonor)?” har 56% af respondenterne 

svaret: “Ja, det kunne godt være” til om de ville spille dette spil (jf. Bilag 2:6). Ergo, er det 

over halvdelen af de adspurgte respondenter, som kunne tænkes at benytte spillet til at lære 

mere om organdonation. Samtidig, er antallet af respondenter, der har svaret: “Helt sikkert” 

gået op med 2% i forhold til vendespillet (jf. Bilag 2:6). Ligeledes, fremgår det at ingen (0%) 

har svaret: “Nej, slet ikke” (jf. Bilag 2:6). Som udgangspunkt lader det altså til, at dette spil 

har et større antal ‘tilhængere’ end vendespillet. Af de mere positive kommentarer ses 

følgende: “Sjovt. Mere motiverende end vendespillet. De fleste kender til konceptet. Nemt at 

få overblik over de "rigtige" svar (informationer om organdonation)”, og “Underholdende, 

men på samme tid får man også information” (jf. Bilag 2:6-7).  

 

Trods de positive kommentarer opvejer de negative i antal, er der alligevel et par stykker af 

respondenterne, som ikke finder spillet brugbart. Holdningen er her, at spillet kan blive for 

kompliceret og tidskrævende – hvilket forringer motivationen til at lære om emnet. Dette var 

endnu et aspekt, der fyldte i vores overvejelser; netop at have fokus på brugervenligheden. 

Dette vil altså sige, at spillet ikke skal have for mange, forstyrrende elementer (Hansen, s.d.). 

Samtidigt, var der hos respondenterne en tvivl om, hvorvidt spillet gik ‘hånd i hånd’ med 
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emnet. Hertil uddyber en af respondenterne: “Kan godt se hvor i vil hen, men det da ikke lige 

noget man sætter sammen med organdonation eller hva?” og “Meget god ide, måske ikke 

helt passende til organdonation.” (jf. Bilag 2:6). Dette relaterer sig især til teorien om 

usability; idéen om at designet skal være tilpasset dets formål (Hansen, s.d.).  

 

 
(Oversigt over spørgsmål 16 

jf. Bilag 2:8) 

 

Ved vores tredje, og sidste, designforslag “Afliv myter – giv nyt liv til organer” har 43% af 

respondenterne svaret: “Helt sikkert”, og 47% svaret: “Ja, det kunne godt være” til at spille 

dette spil. Det vil altså sige, at hele 90% af respondenterne har en overvejende positiv 

holdning til spillet; de kan i høj grad se sig selv benytte det. Dette afspejler sig også i de 

uddybende kommentarer: “Fedt at få nedlagt de aspekter af organdonation, som nok ikke 

helt passer. Tænker det godt kan være en god måde til at jeg vil huske bedre på fakta.”, og 

“Kan bedre forholde mig til at ikke skal komme med et nyt svar, men svarer på om det er 

fakta eller myte” (jf. Bilag 2:9-10). Der er dermed bred konsensus om, at spillet både er mere 

innovativt og spændende. Dette er især essentielt, idet unges motivation daler, hvis et design 

ikke formår at være ‘fængende’ nok (Hansen, s.d.).  

 

For at opsummere, anerkender vi naturligvis, at der findes flere fordele og ulemper ved alle 

tre løsningsforslag – her ligger forskellen i, hvor ‘afgørende’ de hver især er for de unge. På 

baggrund af disse fordele og ulemper, bad vi respondenterne om at rangere løsningerne fra 

“1 = Favorit”, “2 = Næstbedst” til “3 = Det en ommer!”. Her kan det udledes, at 

respondenterne har den (overordnede set) mest positive reaktion på spillet “Afliv myter – giv 
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nyt liv til organer” (jf. Bilag 2:10-13). Det er både det mest informerende og motiverende, 

såvel som flest kan se sig selv spillet det; ergo er det favoritten.  

 

 
Vendespil 

Hvem vil være millionær 

(organdonor)? 

Afliv myter – giv nyt liv  

til organer 

1. Favorit = 7 stk. 1. Favorit = 17 stk 1. Favorit = 43 stk. 

2. Næstbedst = 19 stk. 2. Næstbedst = 36 stk. 2. Næstbedst = 17 stk. 

3. Det en ommer! = 42 stk. 3. Det en ommer! = 15 stk. 3. Det en ommer! = 8 stk. 
 

(Tabel over fordelingen af antal stemmer) 

 

Som ovenstående tabel giver indblik i, er der altså bred konsensus om, at tredje 

løsningsforslag bedst lever op til kriterierne for både brugervenlighed og brugeroplevelse. 

Samtidigt, peger svarene i retning af, at dette spil bedst rammer målgruppen og opfylder sit 

formål; at informere unge om organdonation. 

 

5.3 Rich Picture 

Som nævnt i afsnit 3.2 Rich Picture, har et rich picture – qua navnet – til formål at tegne et 

’rigt’ billede. Med et rigt billede, menes der et billede over de involverede aktører, deres 

relationer derimellem og deres relation til løsningen (Monk & Howard, 2015:22). For at 

forstå et rich picture, er det relevant med lidt ’baggrundsviden’. Den ‘normale’ pil skal forstås 

som; A medfører B, den stiplede pil som; A har indflydelse på B, og den prikkede linje skal 

forstås som et link mellem to ‘parter’ (Yasuoka, 2022)1. Tankeboblerne ved hver af aktørerne, 

skal forsøge at udtrykke én eller flere mulige bekymringer, de kunne have i forbindelse med 

projektet (Monk & Howard, 1998:24).     

 

Nedenfor ses vores udarbejdede rich picture. Her har vi – bevidst – ikke taget udgangspunkt i 

én specifik designløsning (endnu), men derimod et digitalt system udviklet specifikt til DCOs 

hjemmeside. Dette er gjort med henblik på netop at kunne bruge vores rich picture som afsæt 

til den endelige designløsning. Herudover også med tanke på, at aktørerne forbliver de 

samme – uafhængigt af hvilket designforslag, vi ender med.  

 
1 Kilde lokaliseret på Moodle.ruc.dk (ikke offentligt tilgængelig). 
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(Vores færdigudarbejdede rich picture) 

 

For at dykke dybere ned i tegningen, er vores it-løsning placeret i midten. Helt specifikt, skal 

it-løsningen være et tiltag, der skal implementeres på DCOs hjemmeside. I tråd med dette, er 

organisationen derfor en vigtig aktør i udviklingen på flere måder. Som det første, er det 

deres organisation, der er ‘afsender’ på systemet og derfor også ‘udbyder’ – derfor har de en 

direkte pil ind mod løsningen. Hertil, kan en bekymring for DCO være, om dette tiltag aktivt 

ville benyttes – og om det ville kunne ændre noget. Det skal naturligvis være fordelagtigt for 

DCO at bruge ressourcer (tid, økonomi og kvalifikationer) på at sætte løsningen i gang. 

Derfor er det essentielt, at løsningen bruges som tiltænkt – og ønskeligt ændrer på, at flere 

unge tager stilling til organdonation.  

  

En anden væsentlig aktør i dette henseende, er naturligvis målgruppen, idet det er dem, 

løsningen udvikles til – og det er dem, der (primært) skal bruge denne. En ‘bekymring’ de 

kunne have, fremgår til at være: ”Hvad kan vi bruge dette tiltag til?”. Netop denne 

bekymring er særlig relevant at have in mente i selve udviklingen af løsningsforslaget, idet 

det er altafgørende, at unge aktivt vil benytte – og få gavn af – tiltaget. Endvidere, har de 

unge og DCO stiplede pile mellem sig, da de gensidigt har indflydelse på hinanden. Forstået 

således; DCO kan influere de unge, idet organisationen optræder som et videnscenter og på 
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den måde i sig selv – men også via løsningsforslaget – oplyser omkring organdonation. Den 

stiplede pil fra de unge til DCO, referer til, at da tiltaget udvikles til de unge, skal dette 

tilpasses dem. På dén måde, har de unge altså en ’saying’ i forhold til hvilken information, de 

mangler, og hvordan de ‘vil’ informeres. Hermed kan de unge siges at ’influere’ DCO. Netop 

idet at DCO – for at løsningsforslaget bliver brugt hensigtsmæssigt – er nødt til at lytte til, 

hvad målgruppen ‘efterspørger’/ønsker. I tråd med dette, er der også en pil fra de unge 

direkte til løsningen, idet de unge – som nævnt – tænkes at være de primære brugere af det 

udviklede tiltag. På samme måde, er der også en stiplet pil fra løsningen til de unge, idet 

løsningen har til hensigt at oplyse og informere.   

  

Sundhed.dk (Sundhedsstyrelsen) er også en relevant aktør, fordi det er gennem deres 

hjemmeside/system, holdningerne til organdonation registreres. I og med, at vi ønsker at 

nudge de unge til at tage stilling, skal løsningen henvise videre til Sundhed.dk. Af 

selvsammme årdag, har Sundhed.dk ikke en direkte rolle i forhold til udviklingen af 

løsningen, men er relevante at etablere et samarbejde med; for at ‘få lov til’ at bruge deres 

system. Dog ved vi, at DCO allerede benytter Sundhed.dks system, derfor burde systemet 

ikke være vanskeligt at få lov til at implementere ind i endnu et tiltag.  

 

En anden vigtig aktør, er dé, der decideret skal udvikle løsningsforslaget. Vi ved – qua et 

tidligere samarbejde med DCO – at de ikke indbyrdes i organisationen har de rette 

kompetencer til at udvikle et sådan tiltag. Derfor er det væsentligt, at DCO samarbejder med 

nogle, der har de rette kvalifikationer, sådan at løsningen udvikles som tiltænkt – og fungerer 

herefter. Derfor peger pilen direkte fra udviklerne (af løsningen) til løsningen. Det er som 

sådan ikke relevant, hvem der specifikt vælges til at udvikle systemet. Dog ved vi, at DCO i 

forvejen har et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, som enten selv kunne være 

behjælpelige med udviklingen – eller formentligt kunne pege i retning af andre med disse 

kompetencer. På samme måde, er der en prikket linje (et link) mellem udviklerne og 

Sundhed.dk, idet udviklerne skal inkorporere en henvisning til Sundhed.dk i 

løsningsforslaget. En bekymring som udviklerne kunne have er: ”Kan vi levere dét, der 

efterspørges?”. Altså, om de kan udvikle noget, der lever op til de ønsker og krav, DCO – og 

målgruppen – måtte have.   
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Den sidste aktør, staten, er også væsentlig for projektet, da det kan siges, at realiseringen af 

det endelige løsningsforslag – mere eller mindre – ‘afhænger’ af dem. Forstået således; DCO 

finansernes på en bevilling af staten, som årligt budgetteres i forhold til hvilke tiltag, 

organisationen ønsker økonomisk støtte til (DCO 2 – Hvem er vi?, s.d.). Hvis ikke staten har 

mulighed for at bidrage økonomisk til – eller sågar ikke ser potentiale i – tiltaget, kan dette 

altså ikke realiseres. Derfor er det igen essentielt, at der udvikles den bedst mulige løsning til 

målgruppen, så det ikke ender med at resultere i tid- og ressourcespild. Til dette, lyder statens 

tankeboble: ”Er det (her: løsningsforslaget) relevant at bruge penge på?”, da dette kan 

tænkes at være en større bekymring for dem.    

 

5.4 Sequence Diagram 

På baggrund af afsnit 3.3 Sequence Diagram, har vi benyttet denne modelleringsteknik til at 

udspecificere én specifik sekvens fra vores designforslag. En sekvens som indeholder en 

række forskellige interaktioner mellem objekterne og aktørerne i spillet (Seidl et al., 

2015:21). Et sequence diagram er overordnet opbygget af en “actor” og nogle “objects”, der 

interagerer med hinanden ved at afsende – og modtage – beskeder (Seidl et al., 2015:21). 

Disse aktører har deres egen “lifeline”, som fortæller hvor længe de er ‘aktive’ i sekvensen 

(Seidl et al., 2015:21) – dette ses afbilledet som de lodrette, stiplede linjer. Vi har, i dette 

projekt, udarbejdet et sequence diagram, der skal vise brugerens interaktion med systemet. 

Noget der netop hjælper os med at danne et overblik over den kronologiske rækkefølge, som 

de forskellige interaktioner sker i (Seidl et al., 2015:20). 

Nedenstående visualiserer vores sequence diagram. Diagrammet tager udgangspunkt i spillets 

første sekvens, hvor brugeren præsenteres for første udsagn/myte. Efter at have afgivet deres 

bud til ‘databasen’, ‘svarer’ databasen på hvorvidt det er fakta eller en myte. Selvom dette 

diagram tager udgangspunkt i én sekvens, er sekvensen dog gennemgående i de resterende 

udsagn (altså i størstedelen af spillet). Processerne bag beskederne vil altså gentages spillet 

ud – foruden til slut, hvor der vil ‘opfordres’ til enten at spille igen (starte forfra), eller føres 

videre til Sundhed.dk (for at tage stilling). 
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(Vores færdigudarbejdede sequence diagram) 

Den måde, hvorpå vi har opbygget diagrammet, er udelukkende ved at definere brugeren som 

aktør; altså den der interagerer med spillet. Herfra har vi udvalgt to relevante objekter, som 

hver spiller en rolle for, at brugeren kan gøre netop dette. Disse objekter er defineret som 

ikke-menneskelige ‘parter’; selve spillet og ‘databasen’ dertil (Seidl et al., 2015:107). Vores 

designforslag defineres i diagrammet som: “Spillet”, hvor ‘databasen’ selvsagt defineres 

som: “Databasen”. Det er i denne database, at brugernes svar registreres – og beskeder 

sendes retur (samt fortæller hvorvidt det er fakta eller en myte). Dermed fortæller databasen 

ikke ordret, om svaret er sandt eller falsk; et bevidst valg for netop ikke at demotivere (men 

nærmere motivere) de unge til at fortsætte med spillet. På denne måde, visualiserer 

diagrammet altså den interne ‘kommunikation’ mellem de forskellige parter.  



 46. 

Dykkes der ned i sekvensens enkelte interaktioner/beskeder, fremgår det, at første besked 

(“message”) der oprettes, er brugeren som starter spillet (Seidl et al., 2015:111). Derfra 

opretter spillet en ny besked, som fortæller hvilket udsagn/myte, som brugeren har svaret på, 

og sender det videre til databasen. Databasen ‘responderer’ på beskeden ved at sende det 

korrekte svar tilbage til det midterste objekt; spillet. Når svaret modtages, opretter spillet en 

ny besked, som sendes til brugeren. Denne besked omfatter det korrekte svar på, hvorvidt det 

er fakta eller en myte. Derfra opstår der det, som kaldes et: “Alternative”, hvilket betyder, at 

der bliver afsendt et modelleret svar, som fortæller brugeren resultatet (“UML Sequence 

Diagram Tutorial”, s.d.). Såfremt resultatet fremgår til at være myte, vil beskeden lyde: “Det 

er en myte”. Tværtimod, hvis udsagnet er fakta, vil beskeden lyde: “Det er fakta”. Efter at 

have modtaget en af disse beskeder, kan brugeren vælge at fortsætte med spillet (ved at svare 

på næste udsagn) eller ‘gå ud’ af spillet. Livlinerne for både objekterne og aktøren (de 

lodrette, stiplede linjer) stopper (ved krydsene), når spillet ikke længere er ‘aktivt’; idet spillet 

er gennemført.  

 

6. Design 
Følgende afsnit vil fokusere på selve designet af løsningsforslaget. Som det første, vil der 

præsenteres et bud på den bedst mulige designløsning, samt dertilhørende visualiseringer – i 

form af horisontale prototyper. Derefter, vil der indgå en designevaluering, hvor løsningen 

sættes i relation til teori om nudging, usability og user experience.    

 

6.1 Designforslag 

Ud fra vores indsamlede data – i spørgeskemaerne – samt vores baggrundsforståelse fra 

teorien, har vi udarbejdet ét endeligt løsningsforslag. En løsning der skulle designes 

(målrettet) til DCO, og som havde til hensigt både at oplyse og informere unge om 

organdonation – såvel som motivere dem til at tage stilling.   

 

Som det fremgår i afsnit 5.2 Spørgeskema: Fokus på design, var der bred konsensus om, at 

løsningsforslaget ”Afliv myter – giv nyt liv til organer” var den mest oplagte løsning. Idéen 

med dette løsningsforslag er at ’aflive’ de mest gængse myter – og samtidigt oplyse om fakta 

– omkring organdonation. Helt specifikt, præsenteres brugeren for myter/udsagn, som de 

herfra skal vurdere hvorvidt er fakta eller en myte. På denne måde, kan brugeren ‘teste’ sin 

viden omkring organdonation, samt tilegne sig ny viden. Eksempelvis, hvis de tror, at et af 
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udsagnene er fakta – men det i virkeligheden er en myte.   

 

Som det første, henviser selve navnet på spillet: ”Afliv myter – (...)” til at dé myter, der måtte 

være omkring organdonation, skal ‘aflives’. Det er især vigtigt, at de unge ikke (foruden at 

være uoplyste) har et forvrænget billede af, eller misvisende information omkring, 

organdonation. Et misfortolket/misforstået billede kan nemlig være afgørende for, hvordan de 

unge tænker og forholder sig til emnet. Anden del af navnet: ”(...) – giv nyt liv til organer” 

refererer derimod til, at efter brugeren har gennemført spillet, vil der nudges til at tage 

stilling. Tanken er ikke nødvendigvis at få flere til at blive organdonorer, men i højere grad 

nudge til, at de unge kan registrere deres holdning. 

 

6.2 Horisontale prototyper 

For bedre at kunne forstå og visualisere et løsningsforslag, kan der med fordel udarbejdes 

prototyper af selvsamme. En prototype er med til at give et overblik over hvilket indtryk, 

brugeren mødes af i interaktionen med ‘produktet/systemet’ (Houde & Hill, 1997:1).  

  

Vi har derfor udarbejdet horisontale prototyper, for netop at give et visuelt overblik over de 

funktioner, spillet skal indeholde. Herudover til at vise, hvordan flowet skal ‘fungere’, samt 

hvordan spillet skal opfattes som helhed. Som det første, har vi udarbejdet et logo til spillet, 

som skal være sigende med henblik på, hvad der kan ‘forventes’ af spillet. Samtidigt, er det 

udarbejdet med afsæt i DCOs logo – og dermed ud fra deres designguide.   

 
(Spillets logo) 
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Det første brugeren møder, når de trykker ind på spillet, er en form for startside. Her skal 

navnet fremgå, såvel som der skal indgå en kort beskrivelse af, hvad hensigten med spillet er. 

Formålet med dette er, at brugeren forstår spillets budskab – og dermed hvad de kan 

‘forvente’ at få ud af det.   

 

 
(Spillets startside) 

 

Når brugeren trykker på “Start spil” (i højre hjørne), skal den efterfølgende side forklare 

spillets regler. Altså, hvad spillet går ud på og hvordan brugerne skal interagere med det.   

 

 
(Spillets regelsæt) 
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Når regelsættet er læst, kan der (i højre hjørne) trykkes på: “Videre”. Denne funktion skal 

føre brugeren direkte ind til spillet. Herfra bliver der (på hver side) præsenteret 1 (ud af i alt 

15) udsagn/myter. Her skal brugeren vælge, hvorvidt de tror, at sætningen er sand eller falsk. 

     

 
(Eksempel på en side med et udsagn) 

 

Som det fremgår af prototypen ovenfor, har brugeren her to (principielt tre) valgmuligheder. 

Her er det mest væsentlige, at brugeren kan vælge, om udsagnet er enten: “Fakta” eller en 

“Myte”. Den tredje ‘valgmulighed’, er muligheden for at trykke: “Næste udsagn”; hvis 

brugeren ønsker at springe pågældende udsagn over. Når der klikkes på enten: “Fakta” eller 

“Myte”, præsenteres der automatisk en større informationsboks med det rigtige svar: 

 

 
(Eksempel på hvis udsagnet er en myte) 
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Denne informationsboks skal afklare, hvorvidt udsagnet er faktuelt eller en myte. Samtidigt, 

skal boksen også indeholde uddybende information, så brugeren – udover at få ovenstående 

afklaret – også tilegner sig ny viden. Denne nye viden er vigtig, idet denne viden kan have 

betydning for hvilket billede brugeren, i sidste ende, tegner sig af organdonation.   

  

Når brugeren har været igennem alle 15 udsagn, har de per automatik gennemført spillet. 

Dette skal naturligvis anerkendes i form af et virtuelt ‘skulderklap’: 

 

 
(Næstsidste side af spillet) 

 

Tanken er her, at brugeren skal trykke: “Videre”. På næste side (nedenstående prototype) 

præsenteres de for tre valgmuligheder. Første mulighed – og den der skal nudge mest hen 

imod – er at de kan tage stilling til organdonation: “Tag stilling”. Denne knap skal indeholde 

en genvej (et link) til Sundhed.dk, hvor ens valg kan registreres. En anden mulighed, hvis de 

er i tvivl eller behøver mere information, er at de kan læse mere på: “organdonor.dk”. Dette 

link skal sende dem ‘tilbage’ til DCOs hjemmeside, hvor de selv kan undersøge dét, de føler 

tvivl omkring. Tredje mulighed er blot at afslutte spillet: “Afslut spil” (i højre hjørne).    
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(Afsluttende side i spillet) 

 

For at opsummere, har spillet til hensigt at få brugeren til at reflektere over organdonation. 

Samtidigt, skal det forhåbentligt oplyse og informere om fakta, som de ikke vidste i forvejen. 

Spillet henvender sig altså hovedsageligt til de unge, der ønsker at vide mere om 

organdonation – og formentligt ikke har en stor viden indenfor feltet i forvejen.  

 

6.3 Designevaluering 

I dette afsnit, vil vi evaluere det endelige designforslag ud fra vores valgte teorier. Først, 

hvordan designet relaterer sig til nudging. Dernæst, hvordan usability og user experience 

kommer til udtryk i selve designet.  

 

6.3.1 Design i forhold til Nudging 

I og med, at vores designløsning skal tænkes at fungere som et svar på vores 

problemformulering, har vi forsøgt at inkorporere nudging i vores design. Forstået således, 

for at flere unge ønskeligt skal træffe et informeret valg omkring organdonation, skal de 

derfor – med løsningsforslaget – nudges til overhovedet at tage stilling.  

  

Som nævnt, skal nudging ses som et venligt puf i en bestemt retning (Thaler & Sunstein, 

2008:4). I vores tilfælde, er ‘retningen’ at registrere sin holdning digitalt på Sundhed.dk. 

Dette kommer til udtryk, når spillet gennemføres – og det mest åbenlyse at gøre derfra, er at 

trykke: “Tag stilling”. Ved at trykke på dette, føres brugeren til Sundhed.dk. Dog, er den 

overordnede idé at få de unge til at reflektere og tage et valg omkring organdonation, hvorfor 
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mundtligt overlevering til pårørende og udfyldning af et fysisk donorkort også ‘tæller’. 

Derudover, må nudging aldrig tage valget for en, men blot gøre ét valg mere åbenlyst end et 

andet (Thaler & Sunstein, 2008:4-5). Netop fordi, nudges altid skal indeholde frihed til selv at 

vælge (Thaler & Sunstein, 2008:1). Derfor er der – udover at der åbenlyst kan trykkes: “Tag 

stilling” – implementeret to andre muligheder, som naturligvis ikke er lige så ‘åbenlyse’. 

Som nævnt i afsnit 6.2 Horisontale prototyper, er det næstmest åbenlyse valg, at brugeren 

kan læse mere på organdonor.dk. Det sidste, mindst åbenlyse valg, er at afslutte spillet. 

Gennem spillet, er der i højre hjørne altid en – ikke så åbenlys – mulighed for enten at 

springe udsagnet over eller trykke: “Videre”. Det primære nudge er altså placeret i midten og 

er dét, der visuelt fylder mest, sådan at brugeren ikke er i tvivl. Endvidere, er størrelsen på 

“Fakta”-knappen og “Myte”-knappen lige store, så der netop ikke nudges til det éne mere 

end det andet.  

  

Thaler og Sunstein peger på, at mennesket har to måder at tænke på: 1. Intuitivt og 

‘automatisk’ og 2. Rationelt og refleksivt (Thaler & Sunstein, 2008:21). Med vores 

løsningsforslag, forsøger vi at ‘ramme’ begge systemer. System 1 rammes primært i selve 

strukturen på spillet. Forstået således; der er to valgmuligheder til hvert udsagn, som visuelt 

er illustreret med to ‘knapper’. Dét at trykke på en knap er intuitivt, idet vi ved, at de kan 

(oftest; skal) trykkes på (Rancea, 2021). Derudover er “Fakta”-knappen grøn og “Myte”-

knappen rød. Det forbinder vi – som mennesker – automatisk med at grøn er lig med ’rigtigt’ 

og rød er lig med ‘forkert’ (Cortsen, 2021). Ligesom vi ved, at vi skal gå over for grønt lys og 

stoppe ved rødt lys. System 2 rammes derimod med spillets indhold. Udsagnene er tiltænkt at 

sætte tanker igang hos brugeren, som altså skal reflektere over udsagnet, førend der svares. 

Hertil, er brugeren ‘nødt til’ at tænke rationelt. Forstået således; brugeren svarer ud fra egne 

oplevelser og erfaringer – altså ud fra en form for forudindtaget baggrundsviden.  

 

6.3.2 Design i forhold til Usability 

Vendes blikket mod hvor brugervenlig vores udarbejdede designforslag kan siges at være, 

kan der peges på flere faktorer, der har betydning for netop dette. Som det første, har vi 

designet løsningsforslaget med fokus på at gøre det så ‘nemt’ og effektivt som muligt. Det vil 

sige, at der kun optræder de mest væsentlige og nødvendige funktioner; såsom at vælge 

hvorvidt det er en myte eller fakta, at kunne trykke: “Videre” / “Næste udsagn” / “Start / 

Afslut spil”. Såvel som at kunne trykke: “Tag stilling” eller føres videre til “organdonor.dk”. 
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På denne måde, er det også afgørende – når der er så få funktioner – at de fungerer 

fuldkomment. Netop sådan, at de medvirker til det tiltænkte formål (Hornbæk, 2006:79).  

  

Ydermere, har vi taget højde for de fire grundelementer – omtalt i afsnit 4.2 Usability 

(Brugervenlighed) – for at sikre et design, der er brugervenligt. Med tanke på første element, 

lærbarhed, har vi forsøgt at gøre designet så intuitivt som muligt. Netop, så brugeren kan 

interagere med spillet uden yderligere instrukser (Hansen, s.d.). Endvidere, har vi forsøgt at 

imødekomme dette grundelement, ved at præsentere spillets regelsæt som noget af det første 

for brugeren. Andet grundelement, funktionalitet, har vi især haft for øje i designet. Netop 

fordi, det er væsentligt at designet – og funktionerne deri – er velfungerende (Hansen, s.d.). 

Derfor har vi udelukkende valgt at implementere de mest væsentlige funktioner – på samme 

måde, for at sikre, at disse fungerer optimalt.  

 

Design-elementet spiller også en stor rolle, da dette henviser til hvorvidt et design er 

velovervejet og tilpasset formålet (Hansen, s.d.). Som det første, kan det siges, at vores 

designforslag er velovervejet, idet vi nøje har udvalgt, hvad der er relevant, og hvordan dette 

bør formidles. Dertil, har vi bevidst – med tanke på, at spillet skal passe ind i DCO-regi 

(særligt deres hjemmeside) – tilpasset designet dértil. Dette vil sige, at vores udarbejdede 

design er udviklet med afsæt i deres designguide; blandt andet med henblik på farver og 

fonte. Det sidste grundelement, fleksibilitet, har også været en større faktor i overvejelserne 

om designet, idet dette refererer til hvorvidt designet er fleksibelt (Hansen, s.d.). Der kan her 

peges på, at vores udviklede løsningsforslag er fleksibelt. Netop idet, spillet bidrager med 

mere end blot det tiltænkte; at ‘aflive’ myter. Det er derigennem, at spillet også oplyser og 

informerer omkring organdonation. Endvidere, kan det tænkes, at spillet kan være 

medvirkende til at flere (unge) besøger – og ønskeligt interagere med – DCOs hjemmeside og 

deres andre informative tiltag. På samme måde, kan det siges at spillet (med tanke på ‘fun 

factsene’), er medvirkende til at indbyde til samtaler omkring organdonation. Eksempelvis, 

såsom: “Faktisk, var den ældste organdonor 83 år”.  

 

For at opsummere, har vi altså taget højde for alle de fire grundelementer – i håbet om at 

udvikle det mest brugervenlige designforslag.  

 

6.3.3 Design i forhold til User Experience 

Når der tales om brugervenlighed i forhold til design, er det især relevant at tale om 
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brugeroplevelsen. I udviklingen af vores designforslag, har vi særligt haft fokus på hvordan 

brugeren skulle opfatte/opleve spillet, da dette kan være afgørende i forhold til, hvorvidt de 

unge vil tage stilling eller ej. Dette er forsøgt imødekommet ud fra Hartson og Pylas fire 

typer af affordance, idet disse hver især spiller en rolle for, hvordan brugeren på bedste vis 

‘hjælpes’ gennem spillet (Hartson & Pyla, 2012:644). Den første type affordance, kognitiv 

affordance, kommer til udtryk, idet spillet generelt set tager udgangspunkt i brugerens 

allerede-eksisterende viden. Endvidere, kan selve emnet organdonation – og de præsenterede 

myter – ønskeligt sætte tanker igang hos brugeren. På samme måde, har vi bevidst valgt, at 

spillet afforder til (kognitiv) refleksion, og læring, om organdonation. Noget der i højere grad 

fokuseres på, end selve læringen om hvordan spillet spilles. Derfor er spillereglerne – igen 

med tanke på at give brugeren en god og intuitiv oplevelse – oplistet i starten af spillet. 

Herfra kan brugerne fokusere på at optage så meget viden som muligt, uden at fokusere på 

selve spillets fremgangsmåde.  

  

Den fysiske affordance er inkorporeret i designet, idet der visuelt optræder funktioner, hvor 

brugeren kan klikke på ‘noget’ (Hartson & Pyla, 2012:644). Eksempelvis, afforder knapperne 

“Myte” og “Fakta” til at disse kan, og ‘skal’, klikkes på.  

 

 
(Eksempel på spillets knapper) 

 

Selvom disse ikke er fysiske knapper (som vi kender dem), ved vi per automatik at der kan 

klikkes på disse. I tråd med dette, ved at understrege organdonor.dk, gøres brugeren 

opmærksom på, at der kan klikkes på dette – netop idet, vi forbinder understregningen af et 

ord med et link. Endvidere, er selve størrelsen på funktionerne forskellige, da vi – som nævnt 

i afsnit 6.3.1 Design i forhold til Nudging – bevidst gerne vil fremhæve visse ‘handlinger’ 

frem for andre. 

  

Tredje type af affordance, den sanselige, skal hjælpe brugeren med at sanse ting; eksempelvis 

ved at se og mærke ‘noget’ (Hartson & Pyla, 2012:644). Som det første, kommer denne 

affordance til udtryk i spillet, da spillet både indeholder tekst (som skal læses) og funktioner 

(der skal ‘interageres’ med) (Hartson & Pyla, 2012:647). Dertil, er det igennem den sanselige 
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affordance, at den kognitive- og fysiske affordance fungerer (Hartson & Pyla, 2012:647). 

Forstået således; førend knapperne afforder til, at de kan trykkes på – skal det først ‘sanses’, 

at det er knapper. Endvidere, kan der argumenteres for, at den sanselige affordance også 

kommer til udtryk, når brugeren føler noget. Dette kan være alt fra en succes-følelse, en 

overraskelse eller en åbenbaring, som brugeren oplever i interaktionen med spillet. 

Endvidere, er selve farverne i spillet valgt ud fra DCOs designguide – dertil har vi også valgt 

de farver, der umiddelbart var mest fængende og dermed i iøjefaldende. Farverne skulle, 

yderligere, fremhæve de væsentligste (fysiske) funktioner. 

  

Den sidste affordance, den funktionelle, skal hjælpe brugeren med at komme i mål med dét, 

de foretager sig (Hartson & Pyla, 2012:644). Det er essentielt, at brugeren kommer i mål og 

gennemfører spillet. Netop sådan, at brugeren bliver tilstrækkeligt oplyst, så der til slut kan 

tages et valg omkring organdonation (på et informeret grundlag). På baggrund af dette, er der 

– for at medvirke til den bedste brugeroplevelse – taget nogle bevidste til- og fravalg. Som 

det første, har vi overvejet hvor mange udsagn/myter, der skulle præsenteres i spillet, så det 

netop ikke blev for ‘kedeligt’ og langtrukkent. Samtidigt, så vi var sikre på, at spillet 

indeholdt ‘nok’ information. I tråd med dette, er der en gennemgående mulighed (i højre 

hjørne) for at komme videre i spillet, hvoraf selve ordlyden varierer. På denne måde, er 

tanken at brugeren kan ‘justere’ spillets længde – og derved gennemføre det i eget tempo.    

 

Altså, har vi overvejet alle fire typer af affordance i forsøget på at give brugeren den bedst 

mulige brugeroplevelse. Overordnet set, har vi forsøgt at gøre spillet (som helhed) så intuitivt 

som muligt. Netop ved at overveje hvor mange og hvilke funktioner, der var nødvendige. Især 

med tanke på, at brugeren udelukkende skal have en god oplevelse med, og opfattelse af, 

spillet – og dermed forbinde organdonation med noget positivt.   

 

7. Diskussion 

Følgende afsnit vil indeholde en diskussion omhandlende den indsamlede data, fra vores 

spørgeskemaer, og hvorvidt denne kan argumenteres for at være gyldig (valid) og pålidelig. 

Herudover, vil der indgå en diskussion med fokus på hvordan etik, organdonation og 

teknologi hører sammen, såvel som hvor i denne relation, der kan opstå de største etiske 

dilemmaer.  
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7.1 Validitet & Reliabilitet  

Når der arbejdes med kvantitativ, såvel som kvalitativ, data – er det oftest nødvendigt at 

vurdere graden af både validitet og reliabilitet. Med dette menes der, hvorvidt den indsamlede 

data er henholdsvis gyldig/troværdig samt pålidelig. I dette projekt, er der arbejdet med to 

adskilte spørgeskemaer, hvorigennem der er indsamlet en række data; her er der flere 

faktorer, der muligvis kan have haft indflydelse på det endelige resultat. Derfor er det 

essentielt at undersøge, samt vurdere, hvorvidt denne indflydelse kan have påvirket 

validiteten og reliabiliteten af dataene. I denne diskussion vil der tages udgangspunkt i første, 

udsendte spørgeskema. 

 

Når repræsentativiteten i et spørgeskema skal vurderes, findes der to faktorer, der kan have 

en særlig betydning (Nørregård-Nielsen et al., 2008:47). For at en undersøgelse kan siges at 

være repræsentativ, kræver det først og fremmest, at den i en tilstrækkelig grad afspejler 

populationen (Nørregård-Nielsen et al., 2008:47). Med populationen refereres der til; den 

udvalgte gruppe af individer (målgruppen), som ønskes at undersøges (Nørregård-Nielsen et 

al., 2008:47). I dette tilfælde vil det altså sige unge danskere i alderen 15-19 år. Hvorvidt en 

undersøgelse reelt set undersøger hele (fremfor dele) af populationen, opgøres i henholdsvis 

hvor mange, samt hvilke, respondenter undersøgelsen omfatter (Nørregård-Nielsen et al., 

2008:47). Formålet er netop, at respondenterne er repræsentative for populationen – her 

gælder, at jo større repræsentativiteten er, desto større kan validititen af den udtrækkede data 

også siges at være (Nørregård-Nielsen et al., 2008:47). For at øge chancen for en større 

repræsentativitet, er det essentielt at udvælge respondenterne tilfældigt (Nørregård-Nielsen et 

al., 2008:50). For at imødekomme netop dette, søgte vi at ‘ramme’ så vilkårligt som muligt. I 

og med, vi ikke selv havde mange i vores netværk – i denne aldersgruppe – har vi været 

‘afhængige’ af, at vores spørgeskema blev videredelt blandt vores venner/bekendte.  

 

Vendes blikket mod antallet af respondenter, og hvornår der kan antages at være ‘nok’ – 

afhænger dette primært af, hvor detaljeret analysen ønskes at være (Nørregård-Nielsen et al., 

2008:47). I dette projekt, skelnes der ‘kun’ mellem alder og køn, hvilket lægger op til, at 

detaljeringsgraden er i den – så at sige – ‘lave’ ende (Nørregård-Nielsen et al., 2008:48). Med 

dette menes der dog ikke, at dataene dermed ikke er gyldige. Detaljeringsgraden har altså 

ikke indflydelse på, hvorvidt respondenterne kan siges at være repræsentative ‘nok’ i forhold 

til målgruppen (Nørregård-Nielsen et al., 2008:48). I vores tilfælde, hvor alder netop var det 

primære fokus, kan der argumenteres for, at en udvidelse af ‘skellet’ til (eksempelvis) etniske 
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grupper, ikke nødvendigvis havde suppleret os med mere pålidelige svar. Netop idet, fokusset 

lå andetsteds. 

 

Ved nærmere refleksion, har vi haft vores overvejelser omkring, hvorvidt ordlyden i 

spørgsmålene kan have influeret de svar, vi fik. Især ved spørgsmål tre: “I hvor høj grad har 

du kendskab til organdonation?” (jf. Bilag 1:2), er overvejelserne gået på, hvorvidt resultatet 

kan tænkes at være påvirket af respondenternes opfattelse af ordene: “I hvor høj grad”. 

Forstået således; når et spørgsmål bliver en vurderingssag, er det ikke selvsagt, at vores 

respondenter vurderer ud fra de samme parametre, som vi selv ville have gjort. Det vil altså 

sige, at hvis respondenterne har opfattet spørgsmålet (og dets svarmuligheder) anderledes end 

tiltænkt, ville det potentielt kunne så tvivl omkring deres svars gyldighed. Såfremt vi 

fejlfortolker respondenternes svar, eller læser noget ind i dem, der ikke reelt ‘er der’, vil det 

også kunne påvirke reliabiliteten; altså pålideligheden af dataene. Samtidigt, havde vi på 

forhånd defineret “svarrummet” ved at komme med specifikke valgmuligheder; noget der 

lægger op til et lukket spørgsmål, hvor udfaldet er ‘besluttet’ på forhånd (Stamp & 

Mikkelsen, 2008:17). For at imødekomme dette, havde vi konsekvent suppleret hvert 

spørgsmål med en “Uddyb”-boks (Stamp & Mikkelsen, 2008:17). Dette valg er bevidst taget, 

sådan respondenterne hele vejen igennem har kunne uddybe, hvad de egentligt lagde i deres 

svar (Stamp & Mikkelsen, 2008:17). Denne mulighed måtte vi dog erkende ikke blev hyppigt 

benyttet af de unge respondenter.  

 

I og med, vi arbejder med et emne som lægger op til en række etiske dilemmaer, har netop 

etikken – i forhold til spørgsmålene – været essentiel at fokusere på (Stamp & Mikkelsen, 

2008:18). Særligt spørgsmålet: “Har du taget stilling til organdonation?”, kan gå under et 

såkaldt ‘etisk spørgsmål’ (Stamp & Mikkelsen, 2008:18). Det er spørgsmål som disse, der 

oftest kan være svære at få respondenterne til at svare på (Stamp & Mikkelsen, 2008:18). 

Netop fordi, nogle respondenter kan opleve følelsen af ‘frygt’ for, hvorvidt de vil blive 

’konfrontereret’ med deres svar efterfølgende; dette er trods den lovede anonymitet (Stamp & 

Mikkelsen, 2008:18). Af selvsamme årsag, søgte vi i vores spørgeskema at undgå at lægge op 

til, at ét af svarene var mere ‘etisk korrekt’ end det andet. Derfor var tonen især fokuseret på 

at være så neutral som muligt. Set i bakspejlet, har vi alligevel reflekteret over, hvorvidt vi 

har gjort mest muligt for at ‘imødekomme’ dé, som ikke har taget stilling. Ved spørgsmålet: 

“Hvis du ikke har taget stilling: Hvorfor har du ikke taget stilling?”, søgte vi bevidst at få et 

klart svar på, hvad der lå til grund for deres manglende stillingtagen. Her burde vi, ved 
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nærmere eftertanke, have suppleret spørgsmålet med: “Det ønsker jeg ikke at oplyse”. Netop 

idet, at det for nogle af respondenterne kan være en privat sag.  

 

En anden faktor, som potentielt kan have haft indflydelse på respondenternes svar, var vores 

fravalg af muligheden for at svare: “Ved ikke”. Håbet var, at fravalget ville gavne os, idet 

respondenterne i højere grad ‘skulle’ tage stilling, samt forholde sig, til spørgsmålene. 

Hvorvidt denne mulighed skal indgå i spørgeskemaet, er da også noget, der bør overvejes 

nøje (Stamp & Mikkelsen, 2008:18). Ved at inddrage denne svarmulighed, øges risikoen for 

at få for neutrale svar, hvilket gør det svært at udlede noget brugbart (Stamp & Mikkelsen, 

2008:18). Ved ikke at inddrage svarmuligheden, er der risiko for at opnå upålidelige svar, da 

respondenten kan føle sig nødsaget til at give et svar, som ikke nødvendigvis rummer deres 

egentlige holdning (Stamp & Mikkelsen, 2008:18). I vores projekt søgte vi netop – så vidt 

muligt – at øge graden af validitet, hvilket vi mente kunne ske gennem mere konkrete svar. 

Slutteligt, for at vende tilbage til vigtigheden i anonymitet, er det essentielt at respondenten 

gøres opmærksom på deres vilkår for deltagelse (Stamp & Mikkelsen, 2008:19); hvorfor 

dette stod som noget af det første i spørgeskemaet. Samtidigt, skal formålet med 

undersøgelsen fremgå tydeligt fra start (Stamp & Mikkelsen, 2008:19). Eftersom vi ønskede 

at få de unges ærlige, ufiltrerede holdninger, gjorde vi meget ud af at oplyse respondenterne 

om, hvad de kunne forvente af spørgeskemaet. Dette gjorde vi ligeså for at motivere 

respondenten til at gennemføre hele – frem for dele – af spørgeskemaet. Netop så vi kunne 

tegne et helhedsbillede af hver respondents holdning til organdonation. 

 

7.2 Etik, Organdonation & Teknologi 

Etik omhandler hvordan individer behandler hinanden, og hvordan der bør tages hensyn til 

ens medmennesker (Det Etiske Råd, 2010:7). Blot fordi, at etik handler om at tage hensyn til 

andre, end kun sig selv, betyder det ikke nødvendigvis, at der er én rigtig måde at behandle 

andre på (Det Etiske Råd, 2010:7). Når etik spiller en rolle, kan der opstå dilemmaer, hvor det 

ikke altid kan vurderes, hvad der er ‘den etiske gode handling’ (Det Etiske Råd, 2010:7). 

 

Når der tales om organdonation, og specifikt om dét at tage stilling, kan der indgå flere etiske 

overvejelser (Det Etiske Råd, 2020). Først og fremmest, skyldes det, at der opstår en form for 

‘afhængighed’ mellem dén person, som har behov for organer, og dén person som afgiver 

sine organer (Det Etiske Råd, 2020). Sat på spidsen, er det nødvendigt, at ét menneske dør, 

for at et andet kan overleve. Herudover, opstår der også et etisk dilemma i forhold til 
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personens ret til at bestemme over egen krop (Det Etiske Råd, 2015). Eftersom lovgivningen i 

Danmark beror på aktiv tilmelding, indebærer dét, at det er op til den enkelte at tage stilling 

til, hvorvidt de vil donere deres organer eller ej. Ved netop at frasige sig dette – eller forholde 

sig passiv – kan der argumenteres for, at der tages et aktivt valg om ikke at ville redde liv. 

Dog, er der ikke én specifik definition på ‘det etiske gode’; at være organdonor er ikke 

nødvendigvis mere ‘etisk korrekt’ end ikke at være det (Det Etiske Råd, 2020). Dette kan 

siges at være op til personlig fortolkning. Der er dog, omvendt, flere argumenter der peger i 

retning af, at dét at donere sine organer vidner om en næstekærlig, uselvisk handling (Det 

Etiske Råd, 2020). 

 

Med tanke på vores projekt, hvor vi arbejder med en teknologisk løsning, er det også værd at 

overveje, hvordan teknologi og etik her hænger sammen. I takt med, at teknologiudviklingen 

vokser eksponentielt, kan der argumenteres for, at synet på etik – i forhold til teknologi – ikke 

har undergået samme ‘udvikling’ (Det Etiske Råd, 2007). På den ene side, har teknologien 

gjort viden mere tilgængelig for alle, hvilket har medvirket til en mere oplyst befolkning. 

Dog, peger flere undersøgelser på, at teknologien påvirker måden hvorpå mennesket tænker, 

hvilket ikke nødvendigvis er udelukkende positivt (Carr, 2008). Her argumenteres der for, at 

internettet (og dets konstante ‘flow’ af informationer), har ændret på, hvordan vores hjerner 

optager viden (Carr, 2008). Ved altid blot at være ét ‘klik’ væk fra ny viden, svækkes vores 

koncentrationsevne, såvel som vores evne til at ‘tænke selv’: “(...) And what the Net seems to 

be doing is chipping away my capacity for concentration and contemplation. My mind now 

expects to take in information the way the Net distributes it: in a swiftly moving stream of 

particles.” (Carr, 2008).   

 

Teknologi spiller altså nu en større rolle, end førhen, for hvordan mennesket formes 

(Dalsgaard, 2017). Omvendt, spiller mennesket også en afgørende rolle i udviklingen af 

teknologi (Dalsgaard, 2017). Denne gensidige påvirkning har ‘givet’ teknologi en så stor 

‘magt’, at de føles trygge og tilregnelige i en sådan grad, at vi styres af dem (Riis et al., 

2021:8; Dalsgaard, 2017). Historiker Melvin Kranzberg (1986) betoner, at teknologier 

grundlæggende hverken er gode eller dårlige, men derimod heller ikke neutrale (Riis et al., 

2021:8). Dette hænger særligt sammen med teknologiens mediering, som skal forstås ved at 

teknologi placerer sig i midten af subjektet (mennesket) og objektet (verden) (Riis et al., 

2021:8). Ved at have teknologi i midten, lægges der op til, at teknologi både har indflydelse 

på, hvordan mennesket agerer i verden, såvel som hvordan mennesket forstår verden (Riis et 
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al., 2021:8). Denne påvirkning af menneskets erfaring af verden, rejser flere spørgsmål 

omkring morale og etik (Riis et al., 2021:9). Teknologi er netop ikke passiv, men ‘nudger’ 

oftest til en bestemt adfærd; et eksempel på dette ses med dén alarm der lyder, når en 

sikkerhedssele ikke er spændt (Riis et al., 2021:9). Her lyder en tiltagende, bippende tone fra 

bilen, som først stopper idet, at sikkerhedsselen spændes. Med dette medierer teknologi altså 

nogle specifikke, etiske intentioner; i dette tilfælde, en intention om at forhindre en potentiel 

ulykke (Riis et al., 2021:9). Her kan der argumenteres for, at intentionen er god. Det er dog 

ikke alle teknologier, som nødvendigvis falder under denne kategori; et ‘mod’-eksempel 

hertil kan være spillemaskiner. Disse beror på, at mennesket bliver afhængig og dermed 

fortsætter med at benytte teknologien; med dét formål at tjene penge på menneskers 

afhængighed (Schüll, 2006:2). 

 

I forhold til vores projekt, er det hermed interessant at overveje de etiske intentioner med 

vores designforslag. Eftersom organdonation er et personligt samt individuelt valg, rejses der 

flere etiske dilemmaer i forhold til, hvor grænsen går, når der skal udtænkes en teknologi, der 

vedrører emnet. I vores projekt, forsøger vi at få flere unge til at opnå en større viden 

omkring organdonation – ikke nødvendigvis til at blive organdonorer. Dermed kan der 

argumenteres for, at vi med vores løsning ikke forsøger at ‘overbevise’ unge om, at én 

bestemt adfærd er mere korrekt end en anden; altså at det er mere etisk ‘korrekt’ netop at 

være organdonor. I og med, at vores designløsning afslutter med et nudge til at tage stilling, 

kan der argumenteres for, at dette kan stride imod ovenstående etiske overvejelser. Især hvis 

de unge ikke er bevidste om, at de nudges til bestemt adfærd. Forholdet mellem teknologi og 

etik, lægger altså op til overvejelserne om, hvornår der påvirkes for meget i én bestemt 

retning (Det Etiske Råd, 2015).  

 

8. Konklusion 
Dette projekt søgte at belyse, hvordan vi – ved hjælp af en teknologisk løsning – kunne få 

flere unge til at træffe et informeret valg omkring organdonation. Dette indebar, blandt andet, 

en baggrundsforståelse for, hvad organdonation er, samt hvori problemet ligger hos de unge. 

Altså; hvad de største årsager til unges tvivl bunder i. For at komme nærmere en løsning på 

problemstillingen, fungerede vores arbejdsspørgsmål – samt de udvalgte metoder – som en 

rød tråd i forbindelse med projektets udvikling.  
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For at forstå problemet bedre, søgte vi at få en dybere forståelse for de faktorer, som kan 

spille ind, når unge skal tage stilling til organdonation. Samtidigt, hvilke årsager til tvivl, der 

fremkommer som de mest betydningsfulde. Noget vi (ud fra vores data) kan konkludere, er 1) 

manglende informationer omkring organdonation, såvel som 2) en større ‘ubehag’ ved at 

tænke på døden. Trods disse tvivl, kom vi alligevel frem til, at der eksisterer en overvejende 

positiv holdning til organdonation blandt de unge. På samme måde, giver respondenternes 

svar anledning til, at de er motiverede til at lære mere om emnet. Derfor fandt vi det ikke blot 

relevant, men også nødvendigt, at udarbejde et tiltag til at understøtte netop dette formål.  

 

Med tanke på, hvordan der kan designes den bedst tænkelige løsning, fandt vi det relevant at 

undersøge de initiativer, Dansk Center for Organdonation allerede havde udarbejdet til at 

‘ramme’ målgruppen. Netop for at få et bedre overblik over, hvad der i forvejen fandtes på 

‘markedet’. Her stod det klart, at DCO primært havde fokuseret deres ressourcer på mere 

akademiske initiativer. Disse tiltag synes knapt så ‘underholdende’ for unge, netop fordi de 

henvendte sig mere til undervisningsbrug end privat brug. Af selvsamme årsag, blev vi 

opmærksomme på manglen af et mindre ‘omfattende’ initiativ, som lettere kunne motivere de 

unge til at lære omkring organdonation; i dette tilfælde et digitalt spil til læring. Dette spil til 

læring skulle ikke blot tage højde for de unges præferencer, men også en række etiske 

overvejelser. Her kom vi frem til, at der er en hårfin grænse mellem en venlig puffen og dét at 

pålægge de unge et bestemt perspektiv. Netop idet, at organdonation er et personligt – for 

nogle et ømtåleligt – emne. Dertil fandt vi, at det er essentielt ikke at lægge op til, at der 

findes et ‘rigtigt’ eller ‘forkert’ valg. Derimod er pointen at klæde de unge bedre på, med 

relevant (faktuel) viden, til at kunne tage det rigtige valg for dem. 

 

Med afsæt i ovenstående, kan det konkluderes, at der i ønsket om at informere unge omkring 

et så komplekst emne som organdonation, bør tages nøje hensyn til flere faktorer. Først og 

fremmest, skal informationerne være let ‘fordøjelige’ i den forstand, at der tages hensyn til, at 

(især) unge kan have svært ved at tænke på døden. Herudover, må visionen om at få flere til 

at tage stilling ikke overskygges af ønsket om at få flere til at blive organdonorer. Hermed 

kan vi konkludere, at den bedste måde at få flere unge til at træffe et informeret valg på, er 

ved at formidle informationerne i et mere ‘legende’, brugervenligt tiltag.  
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9. Perspektivering 
Dette afsnit vil indeholde en refleksion over debatten om den danske organdonorlov, som 

beror på aktivt tilvalg – og hvordan denne afviger fra andre europæiske lande, der i højere 

grad er overgået til aktivt fravalg. Formålet med afsnittet er at overveje de forskellige 

tilgange til organdonation; netop for at belyse emnet i et nyt perspektiv.  

 

9.1 Organdonation som tilvalg eller fravalg? 

Søndag d. 15. maj 2022, stemte et flertal (60,1%) af den schweiziske befolkning for at 

indføre organdonation med aktivt fravalg (Organdonation – ja tak!, 2022). Dette vil sige, at 

Schweiz nu er det 24. land i Europa, hvor borgerne betragtes som organdonorer fra 

myndighedsalderen; 18 år (Schuldt, 2022). Såfremt dette er imod den enkeltes ønske, skal 

borgerne altså – som følge af den nye lovgivning – aktivt gå ind og fravælge dette (Schuldt, 

2022). Den nye lov er vedtaget på baggrund af håbet om at øge donorraten, såvel som 

(potentielt) at kunne redde flere liv (Organdonation – ja tak!, 2022). Det er dog ikke kun 

Schweiz, men også lande som England, Skotland, Holland og Frankrig som har tilsluttet sig 

denne lovgivning (Organdonation – ja tak!, 2022). Tilbage står dog både Tyskland og 

Danmark, som fortsat beror på aktivt tilvalg til organdonation (Organdonation – ja tak!, 

2022). Dette vil sige, at det er op til den enkelte borger at beslutte, hvorvidt de ønsker at tage 

stilling til, hvad der skal ske med deres organer efter døden (Organdonation – ja tak!, 2022). 

Trods det i Danmark forholder sig anderledes, end i Schweiz, er det dog ikke ensbetydende 

med, at debatten ikke eksisterer (Schuldt, 2022). Som nævnt i afsnit 1.1 Motivation, var vi 

stærkt motiverede af Josephine Sebbelovs historie; en 15-årig pige, der døde på ventelisten til 

et nyt hjerte. Efter hendes død, har Sebbelovs far – Mads Sebbelov – ihærdigt forsøgt at 

ændre den danske lovgivning; netop så flere potentielt kan reddes fra samme ‘skæbne’ 

(Schuldt, 2022).  

 

At ændre ved lovgivningen er dog ikke en nem, men derimod en kompleks, proces. Netop 

idet, at der rejses en række etiske spørgsmål. Argumenterne imod det aktive fravalg, bunder 

især i at: “borgeren bliver statens ejendom, og at staten kan blive afsender på, hvad der er 

det rigtige på et meget personligt spørgsmål” (Schuldt, 2022). Samtidigt, peger denne 

‘tilgangs’ største kritikere på, at der (blandt andet nu i Schweiz) kommer til at være nogle 

individer, som donerer deres organer, trods dette ikke er deres ønske (Schuldt, 2022). Også et 

stort flertal hos Det Etiske Råd anbefaler, at der skal gives samtykke til organdonation; 
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mennesket bør selv tilkendegive, hvad der skal ske med deres krop (Schuldt, 2022). 

Argumentet er især, at såfremt alle per definition er organdonorer, vil der ikke længere være 

et reelt valg; kun et fravalg (Birkler, 2012). Noget der meget muligt kan have en negativ 

effekt på menneskets følelse (og fornemmelse) af selv at kunne tage stilling (Birkler, 2012).  

Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse på fronten viser, at 84% procent af danskerne har en 

positiv, eller meget positiv, holdning til organdonation (Schuldt, 2022). Her er frygten, ved at 

ændre på lovgivningen, at dette også vil ændre på denne holdning (Schuldt, 2022). Af 

selvsamme årsag, er også politikerne splittet på området (Schuldt, 2022). Derfor drøftes der, i 

skrivende stund, forskellige politiske tiltag som kan skabe mere fokus på emnet – uden at 

ændre på den pågældende lovgivning om aktivt tilvalg (Schuldt, 2022). Blandt andet drøftes 

der, hvorvidt borgerne skal ‘konfronteres’ med at tage stilling til organdonation, når de 

eksempelvis skal have nyt pas, sygesikringskort eller kørekort (Schuldt, 2022). Mads 

Sebbelov har dog taget tingene ‘i egen hånd’, og gennem et borgerforslag (omhandlende 

aktivt fravalg) fået indsamlet de fornødne 50.000 underskrifter til at tage forslaget op på 

Christiansborg (Schuldt, 2022). Borgerforslaget skal derfor i høring i Folketinget d. 3. juni 

2022; hvad der sker herfra kan, potentielt, ændre på den danske lovgivning omkring 

organdonation, som vi kender den i dag (Schuldt, 2022). 
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