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Indledning
Danskerne har indenfor de sidste ti år fået mere fritid (Danmarks, 2018), og derudover
har forbrugsmønsteret rykket sig fra materialistiske tendenser mod oplevelser (C
WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, n.d.). Dette har dannet baggrund for en eventbranche i vækst, hvilket har givet en større efterspørgsel på events,
og åbnet op for mulighederne for større differentiering i forhold til tema af event.
Det tema, som vi har valgt at arbejde med, er digital sikkerhed. Dette har vi valgt at
gøre med generation Y som vores målgruppe. Generation Y er vokset op sideløbende
med dagligdagsteknologiens boom, og er derfor også en af generationerne, der bruger
enheder allermest. Det er derfor også dem, der oftest bliver udsat for brud på deres
digitale sikkerhed. En stor del af problemet er manglende digital dannelse, da de ikke
har modtaget den nødvendige digitale undervisning (VigiTrust, 2019). Antallet af personer påvirket af cyberkriminalitet er hvert år stigende, og der bliver hvert år brugt
flere ressourcer på at håndtere disse sager (VigiTrust, 2019). Vi valgte derfor at lave et
event til at imødekomme netop dette behov.
I denne opgave vil vi beskrive, analysere og vurdere det afviklede event “Dit D.A.T.A.”.
Vi har gennem denne opgave valgt at bruge den hermeneutiske metode. Denne metode
har vi blandt andet brugt i vores feasibilityundersøgelse, da den blev brugt til at teste
gennemførligheden og efterspørgslen af vores event. Vi har arbejdet naturvidenskabeligt med en deduktiv tilgang for at be- eller afkræfte vores hypotese.
Vi vil i opgaven undersøge planlægningsprocessen, hvor vi blandt andet kommer ind
på oplevelsesdesign, rentabilitet, frivilligledelse og markedskommunikation. Opgaven
er delt op i før- under- og efter eventet, hvor vi i projektprocessen primært har arbejdet
ud fra agil projektledelse. Vi stræbte i vores idé- og konceptudvikling efter at skabe et
kreativt event, der kunne differentiere sig og skabe forandring og forundring hos deltageren.

Beskrivelse af eventet ”Dit D.A.T.A.”
Vores event “Dit D. A. T. A.” - Digital Anvendelse & Teknologiske Ansvar - omhandlede
det digitale aftryk, man efterlader på internettet, samt de tilladelser man uvidende giver til virksomheder (bilag 1). Missionen var at gøre deltageren interesseret, opmærksom og kritisk over for de data, som de videregiver om dem selv. Eventets ønskede
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værdi for deltageren var, at dække et uvidende behov for sikkerhed på internettet (bilag 2). En del af vores vision var, at deltagerne skulle bruge disse informationer til
fremtidig færden på internettet (bilag 2). Informationer blev formidlet til deltagerne
gennem interaktive poster, som udgjorde eventet “Dit D.A.T.A.” (bilag 3-5). En af værdierne for “Dit D.A.T.A.” var, at de skulle være med til at skabe en oplevelse for dem
selv. Derudover var en af de større værdier, at eventet havde kompetente frivillige, som
kunne formidle informationer til deltagerne på en aktiv og lærerig måde (bilag 2).
Eventet var et personligt event, med interesse i at forbedre vores målgruppes evner
inden for sikker digital færden (Shone & Parry 1961-, 2013, pp. 63-64). Deltagelse var
gratis, da vi mente, at disse informationer skulle være tilgængelige for alle. Derudover
var eventet nonprofit, da vi ikke ønskede at tjene penge på det (Shone & Parry 1961-,
2013, pp. 63-64).
Antivirusvirksomheden “Panda Security” fungerede som hovedsponsor for eventet, og
deltog med egen post (bilag 3-5). De informerede omkring computervirus og beskyttelse mod disse, samt havde mulighed for at sælge deres produkt.
Eventet bestod af forskellige poster, som deltagerne frit kunne bevæge sig mellem. Posternes emner var Google, Cookies, Nudging og Cybercrime. Googleposten havde en
skattejagt, Google Hunt, hvor man fik testet sin viden om Google. På selve posten
kunne man scanne QR-koder, for at se personlig information, som Google havde indsamlet om deltageren (bilag 6). Cookieposten gav deltageren viden om forskellige typer af digitale cookies, man efterlader, når man har besøgt et websted (bilag 7). Nudgingposten påviste, hvordan deltageren kan blive manipuleret til at tage bestemte valg
på internettet. Samtidig fik deltageren forklaret, hvordan nudging og manipulation senere kan føre til afhængighed af f.eks. deres mobiler (bilag 8). Den sidste post var passiv, hvor deltageren kunne lære om, hvilken type cyberkriminalitet de kan blive udsat
for på internettet, samt hvilke konsekvenser det kan have (bilag 9). Derudover havde
vi et kort foredrag, der omhandlede identitetstyveri, samt hvilke foranstaltninger der
kræves af en sådan situation.
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Før eventet
Feasibilityanalyse
For at undersøge om der var interesse i at afholde et event omkring digital sikkerhed,
udarbejde vi en survey, som havde til formål at indsamle kvantitative data om emnet
(Watt Boolsen, 2008, pp. 13-32), (bilag 0 og 10). Denne feasibilityundersøgelse havde
derudover også til formål at give et indblik i målgruppen, samt hvilke forventninger de
havde til det pågældende event, og hvad de vidste om emnet (Juel-Jacobsen, 2019b).
For at få disse informationer, udviklede vi et spørgeskema, der gennem handlings-,
holdnings- og vidensspørgsmål gav os nogle kvantitative oplysninger, som vi kunne
bearbejde og uddrage relevant information fra (bilag 0 og 10). Spørgeskemaet blev delt
på Facebook, da vi alle delte spørgeskemaet, og vi derved hurtigt kunne få respondenter. Dog tog vi ikke højde for, at vores netværk på mange måder minder om os selv, og
vi derfor fik en målgruppe, der spejler os (bilag 0 og 10).
Efter at have indsamlet data fra 143 respondenter, analyserede vi svarene for at finde
frem til målgruppen, samt for at måle interessen for eventet, og om det ville være relevant at afvikle. På baggrund af respondenternes svar af spørgeskemaundersøgelsen
(bilag 11), blev der udarbejdet et Venn-diagram. Diagrammet viste sammenfaldet mellem ”respondenter inden for den rette målgruppe” og ”respondenter der er interesseret i at deltage i eventet” (figur 1). Sammenfaldet kunne hermed give et indblik i, om
der var en reel efterspørgsel og derved baggrund for at afholde eventet ”Dit D.A.T.A.”
(Juel-Jacobsen, 2019b). Ud fra diagrammet var der en klar interesse for afholdelse af
emnet, hvilket gav os belæg for at fortsætte udarbejdelsen og planlægningen af eventet
(figur 1).

Figur 1
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Eventplanlægning
Nato-modellen
Eventplanlægningsprocessen startede med idégenerering, hvor selve eventkonceptet
og idéen blev udviklet. Vi benyttede os af (Engholm & Michelsen, 2016) Nato-modellen, hvor første fase kaldes research og definitionsfasen (Engholm & Michelsen, 2016).
I denne fase identificeres et eller flere problemer, og opdeles derefter i mindre delproblemer (Engholm & Michelsen, 2016). Vi identificerede et problem i den måde vores
generation begår sig på internettet, uden at være klar over hvilke personlige informationer, de uden videre giver fra sig (Styrrelsen for undervisning og kvalitet, 2018).
Disse informationer kan bruges til at begå cyberkriminalitet, og vi ønskede derfor at
gøre deltageren opmærksom på dette (Sikker digital, 2017). Derefter kommer skitseringsfasen, hvor forskellige løsningsforslag opstilles. Herunder lavede vi en spørgeskemaundersøgelse (bilag 11), for at inddrage forbrugeren i udviklingen af eventopbygningen (Engholm & Michelsen, 2016). Denne spørgeskemaundersøgelse udviklede vi
for at se, hvorvidt der var efterspørgsel og interesse for eventet (Shone & Parry 1961-,
2013, pp. 105-106). Tredje fase omhandler konklusion og løsning, hvor vi ud fra spørgeskemaet udvalgte forskellige elementer, der skulle indgå i eventet. Eksempler på
dette kunne være, at der skulle være ét eller flere oplæg til eventet, der skulle være
mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan man begår sig sikkert på internettet,
samt information om deltagernes egne personlige oplysninger (bilag 11). Den sidste
fase i Nato-modellen omhandler fremstilling, der indebærer hvilke personer, der har
hvilke opgaver, og hvornår disse opgaver skal udføres (Engholm & Michelsen, 2016).
Opgaverne kan omfatte produktion, indkøb, marketing med videre. Her uddelegerede
vi fire ansvarsområder; markedsføring, økonomi, nøglepersoner og andet praktisk,
hvor vi hver især agerede som tovholdere inde for vores felt (Shone & Parry 1961-,
2013, pp. 99-105). Dette betød at vi havde mulighed for at tage nogle beslutninger indenfor vores felt, uden at være afhængige af de andre gruppemedlemmers involvering
i beslutningsprocessen. Dette gjorde os mere effektive og dermed produktive
(Jacobsen, Thorsvik, & Stig W. Jørgensen, 2014, pp. 274-284). I forlængelse af dette,
fulgte vi også modellen “Stiafhængighed”, hvor man for hver beslutning bliver mere
afklaret om, hvordan det endelige produkt tager sig ud (Jacobsen et al., 2014, pp. 309310), (bilag 12).
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Foruden rollefordelingen blandt gruppens medlemmer, blev der også inddraget en
ekstern person, Mikkel Ravnsted, der fungerede som ekspert inden for eventets emne
(Shone & Parry 1961-, 2013, pp. 99-101). Dette blev gjort, da ingen fra gruppen har en
større indsigt i den digitale verden. Ved at inddrage M. Ravnsted, der studerer IT-teknologi på KEA, kunne vi tilføje denne viden til eventet (bilag 13; 2/10). M. Ravnsted
fungerede som ekspert og konsulent under udviklingsprocessen af service- og venuedesignet (bilag 14), (Juel-Jacobsen, 2019a), derudover agerede han også frivillig på
eventdagen.

Venuedesign
Vi byggede en prototype af vores oplevelsesrum, for at undersøge hvordan opstillingen
af venuet skulle se ud (bilag 5). Dette gjorde vi for at få en fælles forståelse for, hvordan
vores event skulle se ud (Kelley & Littman, 2001). Dette gav os mulighed for at diskutere og afprøve forskellige opstillinger for at finde netop den, som vi synes passede
eventet bedst. Heraf kunne vi sikre, at der var plads til alle elementer (Shone & Parry
1961-, 2013, pp. 166-167). Derved fandt vi den teknisk bedste opstilling af borde, vægge
osv., og lavede tegninger, som kunne visualisere venuedesignet yderligere (bilag 4). Vi
brugte også vores prototype og tegninger til at præsentere vores event til både undervisere, medstuderende og mulige deltagere, som gav feedback af opstillingen og emnet
(Barringer & Ireland, 2016, pp. 110-118). Dertil kunne vi også indordne vores event
efter vores venues fysiske faciliteter samt sikkerhedskrav osv. (National Instruments,
2019).

Gantt chart
Vi har gennem vores konceptudvikling af eventet benyttet tankegangen bag agil projektledelse. Dette har vi gjort, da den bygger på fleksibilitet og løbende definerer målet
undervejs i processen (Demidoff, 2019, p. 15). Dog har vi i vores projekt ikke en leder,
da vi er en lederløs gruppe, der ser alle medlemmer som ligeværdige (Ravn, 2011, pp.
26-27). Lederrollen knyttede sig derfor til personen inden for det pågældende ansvarsområde.
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Figur 2

Som del af vores planlægningsproces af eventet har vi udarbejdet et Gantt chart (figur
2), (bilag 13; 7/10). Dette blev gjort på baggrund af vores ugeplanlægning, hvor vi allerede havde opsat retningslinjer for eventets tidsplan (bilag 15 og 13). Vi startede hurtigt på at udarbejde et budget for eventet. Budgettet skulle bruges til at søge sponsorer,
og efterhånden som konceptidéen udviklede sig, blev budgettet revideret (bilag 16;
27/9, 7/10). Sponsorsøgning begyndte i uge 39, hvilket gav os omkring otte uger til at
få de likvide midler, som budgettet for eventet krævede (figur 2). Dog forventede vi at
have afsluttet sponsorsøgningen efter ca. fire uger, så vi havde et overblik over vores
økonomiske situation. Herefter kunne vi begynde indkøb af de materialer til eventet,
som ikke var blevet sponsoreret (bilag 6-9). På figur 2 er pilen med oplægsholdere relativt lille, da vi på daværende tidspunkt allerede var i kontakt med en interesseperson.
Dog lagde vi en stiplet pil ind over den periode, hvor vi ville fortsætte søgningen, hvis
interessepersonen meldte fra, hvilket skete (bilag 13; 25/9), (bilag 17). Vi begyndte rekrutteringen af frivillige den 2. november, hvor vi havde et møde med vores ekspertperson og konsulent Mikkel Ravnsted (bilag 13; 2/10), (bilag 14). Efter aftale fik han
event- og postbeskrivelserne med hjem og skulle forsøge at rekruttere nogle af hans
studiekammerater som frivillige. Således ville vores frivillige have en teknologisk baggrund. Fristen for at skaffe frivillige gennem M. Ravnsted var d. 27/10, og derefter ville
vi begynde at søge frivillige på anden vis (bilag 14). Den stiplede pil under markedsføring repræsenterer planlægningsperioden, hvor plakater og planen for markedskommunikation blev udarbejdet (figur 2), (bilag 18-19). Forarbejdet gjorde det lettere for
os at styre markedskommunikationen, da vi begyndte at markedsføre vores event i uge
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44. På det tidspunkt havde vi overblik over, hvad der skulle ske på hvilke tidspunkter.
Samtidig gav det et frirum til at koncentrere os om at få styr på andre vigtige ting,
herunder tekniske faciliteter, venuedesign, samt indkøb og erhvervelse af materialer
til eventet (bilag 13; 8/11, 13/11, 14/11 og 18/11).
Gantt chart’et hjalp os med at visualisere, hvilke processer vi satte i gang, samt hvilke
deadlines vi skulle overholde, og hjalp os derved med at holde et større overblik over
eventet. Dette virkede godt for os, da det var både var praktisk og motiverende. Vi
kunne se de forskellige processer i vores projekt blive afsluttet, og at vi gradvist nærmede os målet (Shone & Parry 1961-, 2013, pp. 114-116).
Efter at have fundet idéen til eventet, undersøgt efterspørgslen og fastlagt en dato, var
det venuet, der skulle fastlægges (figur 2). Vi undersøgte nogle forskellige muligheder
til venue (bilag 20), hvor vi udvalgte én af disse, som vi arbejdede videre på i forhold
til vores venuedesign. Da vi fik bekræftelse på at benytte aulaen og auditoriet på Professionshøjskolen Absalon som venue, kontaktede vi studenterrådet på Absalon og facility service, med håb om, at de ville have interesse i eventet (bilag 21-22). Da eventet
var en lærerig fællesaktivitet for de studerende, sagde Studenterrådet ja til at stille
5000 kr. til rådighed (bilag 23), (Shone & Parry 1961-, 2013, pp. 156-161). Facility service stod for de sikkerhedsmæssige elementer, da eventet fandt sted på Absalon, og
hjalp samtidig med logistik og tekniske faciliteter (Shone & Parry 1961-, 2013, pp. 169176). Vi stod selv for opsætning af venuedesignet på dagen, og skulle ligeledes pakke
sammen efterfølgende og aflevere stedet, som vi havde fået det overleveret (Shone &
Parry 1961-, 2013, pp. 180-181).

Markedskommunikation
Kommunikationsplan
Markedskommunikationen før eventet blev opdelt i fysiske medier, online medier og
inddragelse af deltageren i form af Google Hunt. De fysiske elementer bestod primært
af plakater og infoskærme på Absalon, som skulle fange deltagernes opmærksomhed
og vække interesse for eventet, når man befandt sig på skolen (bilag 18 & 24). På selve
eventdagen blev der lagt flyers rundt på skolen, som en påmindelse om at eventet fandt
sted, hvilket også tjente som massekommunikation (Hansen, 2019). Alle plakater,
både fysiske og online, havde et fælles tema, hvor den blå farve var gennemgående.
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Dette havde vi valgt pga. ”blue screen of death”, som ofte sammenlignes med computerproblemer, hvilket gav en association til eventet (Hoffman, 2018). Som optakt til
eventet lavede vi en digital skattejagt, Google Hunt. Deltageren skulle downloade en
app, Woop, og svare på fem spørgsmål om Google og data (Spejderne, n.d.). Google
Hunt’en fungerede som en alternativ måde at markedsføre os på, da deltageren fik en
forsmag på eventets aktiviteter (bilag 25). Samtidig havde de mulighed for at vinde
præmier, som skulle afhentes til eventet, hvilket ville tvinge deltageren til at komme
forbi på eventdagen. Denne form for markedsføring kaldes ”direct response coupon
advertising” (Pelsmacker 1957-, Geuens 1969-, & Bergh 1971-, 2013, pp. 409, 282283), da gennemførsel af Google Hunt på sin vis tjener som en ”kupon” til en præmie.

Kommunikationsformer
Ud fra målgruppeanalysen planlagde vi at markedsføringen foruden de fysiske elementer, primært skulle foregå digitalt, da internettet har stor betydning for markedsføring (Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 361-362). Denne markedskommunikation
gav en rød tråd til eventets tema, og til mødet den 19. september lavede vi en liste med
mulige kommunikationsplatforme (bilag 20). Da konceptet omkring selve eventet var
relativt ukendt (bilag 11), benyttede vi rationel appel, som tilgang til markedsføringen
(Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 209-214). Dette var tilknyttet til en præsentation af
eventet, den nemme tilgængelighed på uddannelsesinstitutionen og gratis entré (bilag
6-9). Den rationelle appel blev suppleret af den følelsesmæssige appel på hovedsageligt to områder; frygt og humor. Frygt som følelsesmæssig appel ses ved f.eks. markedsføringen af Panda Security (bilag 18.5). Her anvendtes frygten for, hvad der kan
ske, hvis ikke man benytter produktet (Pelsmacker 1957- et al., 2013, p. 219). Humor
som følelsesmæssig appel blev brugt i forbindelse med Google Hunt, hvor detektivfigurene på plakaten og Google Hunt-posten skulle skille sig ud og derved fremme interessen hos deltagerne (bilag 18.4 & 26), (Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 214-216).
Vi estimerede, at vores markedsføring kunne ramme lidt over 4000 personer, da Absalon i Roskilde og RUC samlet har omkring 13000 studerende og undervisere
(Professionshøjskolen Absalon, 2017), (Roskilde Universitet, 2019). Dertil ville vores
netværk uden for studiet også blive eksponeret for reklame for eventet. Da markedsføringen af vores event skulle igangsættes, ændrede planen sig. Podcasten “kamelrytterne” var lukket ned og kunne ikke sprede budskabet. Vores kontaktperson fra RUC
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meddelte, at hun havde misforstået os, og at det ikke var muligt at benytte deres infoskærme og Facebookside alligevel. Dette resulterede i en halvvering af markedskommunikationen. Denne ændring blev også korrigeret i vores sponsorsøgningsmails (bilag 16), da vi ikke længere kunne garantere den samme dækning. Mails til både interessepersoner, mulige sponsorer og fondsøgning blev alle præciseret og målrettet de
enkelte personer eller firmaer (bilag 16), hvilket kan betegnes som ”direct marketing”
(Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 406-407). Dette definerer Arthur Middleton
Hughes som "Any marketing activity in which you attempt to reach the customer
directly or have them reach you" (Pelsmacker 1957- et al., 2013, p. 406), hvilket var,
hvad vi gjorde.

Primær kommunikationsplatform
Facebook blev hurtigt den primære kommunikationsplatform efter begivenheden blev
offentliggjort den 28. oktober (bilag 1). Først efter at have offentliggjort begivenheden,
blev vi klar over, at vi kunne have oprettet en Facebookside til at markedsføre vores
begivenhed ud fra. Da vi delte opslag på begivenheden fra egne profiler, gik dette ind
over vores eget personlige liv, frem for at vi holdt os mere på afstand og adskilte arbejds- og privatliv.
Vi havde udarbejdet en markedskommunikationsplan, der beskrev processen for opslag, og som samtidig var en tidsplan for kommunikationen (bilag 19). Kommunikationsplanen strakte sig over tre uger, hvor der blev lavet opslag hver anden eller tredje
dag. Der var øget kommunikation omkring offentliggørelsen af eventets optaktsaktivitet: Google Hunt (Spejderne, n.d.), (18.4). Timing for offentliggørelsen af opslag var
planlagt ud fra målgruppen. Opslagene blev enten delt mellem kl. 11 og 12, hvor frokostpausen for studerende ligger, eller mellem kl. 15 og 16, hvor mange benytter offentlig transport, og derfor er aktive på sociale medier (bilag 27). Opslag om fredagen
blev strategisk lagt op kl. 13, da brugen af Facebook allerede begynder at aftage der
(Arens, 2019). Lørdagsopslag blev lagt op om eftermiddagen, og søndagsopslag omkring middag, da der på Facebook er størst aktivitet i de timer (Arens, 2019).
Vi vurderede, at aktiviteten og interessen for begivenheden ikke opfyldte vores forventninger eller nærmede sig de opstillede succeskriterier og målsætninger. Dette resulterede i, at vi fredag den 8. november købte Facebook reklamer for at promovere
eventet (Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 266-272), (bilag 20), (figur 3). Disse rekla-
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mer blev målrettet således, at de ramte vores målgruppe både demografisk og geografisk (bilag 28). Effekten af reklamer, samt plakater på skolen og ny deling af programmet for eventet, gav en smule udslag i aktiviteten og interessen for eventet (figur 3).

Figur 3

Foruden oprettelsen af begivenheden, skete der størst aktivitet inde på begivenheden
i uge 46 (figur 3). Denne aktivitet kan have været resultat af Facebook ads eller at der
kom fysiske plakater på Absalon, hvilket gjorde begivenheden synlig i det fysiske rum.
Efter målsætningerne ville “Dit D.A.T.A.” have omkring 75 deltagere (bilag 29), men
endte med at få ca. en tredjedel af dette, hvilket også visualiseres på figur 3 (bilag 30).
En grund til det lave deltagerantal kunne være tidspunktet på semesteret, da mange
studerende skrev eksamensopgaver. Det kunne også have være grundet fejltolkning af
målgruppen, eller eventuelt brandforvirring. Eventet blev muligvis misforstået af målgruppen, da meddelelsen omkring hvad det var, og hvad det kunne tilbyde, ikke var
tydelig nok (Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 244-245).

Attitudekomponenter
Deltagerne havde ud fra modellen “attitude components” hovedsageligt en positiv attitude omkring eventet (Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 82-85). Dette kunne vi gennem observation til eventet se, da deltagerne ud fra målsætningerne fik det ud af eventet, som vi havde forventet (bilag 30). De kognitive komponenter over for attituden,
udsprang af den viden og forståelse, som deltagerne tilegnede sig ved at deltage aktivt
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i de forskellige poster (Pelsmacker 1957- et al., 2013, pp. 82-85). De affektive komponenter blev synlige, når deltagerne blev overrasket og forarget over den information,
som de blev præsenteret for. Flere deltagere sagde, at det var skræmmende at tænke
på hvor meget information, der blev lageret om dem på internettet (bilag 30). Dertil
kom den personlige fortælling omkring identitetstyveri, som i høj grad skabte empati
blandt deltagerne (bilag 18.3). De adfærdsmæssige komponenter påvirkede ikke direkte deltagernes attitude over for eventet. Dog påvirkede eventet deltagernes fremtidige adfærd på internettet, hvilket var et af succeskriterierne for eksistensen af ”Dit
D.A.T.A” (bilag 0).

Rekruttering af frivillige
Vores event krævede tiltrækning og rekruttering frivillige til forskellige interaktive poster, da konceptet var opbygget efter dette (Shone & Parry 1961-, 2013, p. 271), (bilag
6-9). Selve oplevelsen havde fokus på digital dannelse, hvorved vi besluttede, at ‘Plan
A’ var at gå målrettet efter frivillige, der arbejdede eller studerede inde for informationsteknologi (Ordbog, 2019). Disse personer ville som frivillige kunne give de bedste
råd og vejledning i forbindelse med de interaktive poster til eventet, og derved også
den bedst mulige oplevelse (Shone & Parry 1961-, 2013, p. 246).
Den 2. oktober havde vi et møde med Mikkel Ravnsted, der studerer IT-teknologi på
KEA, og han indvilligede i at agere ekspert og konsulent, samt at være frivillig til eventet (bilag 4). I uge 40 startede vi søgen og rekruttering af frivillige med erfaring inden
for feltet, hvilket blev gjort gennem Facebookopslag på ITU’s Facebookside for job og
praktik (figur 2), (bilag 31-32). Derudover tog vi også fysisk ud på ITU og uddelte flyers
omkring at blive frivillig til eventet (bilag 32). Vi antog, at denne type personer var
mere tilbøjelig til at blive rekrutteret som frivillige, pga. den naturlige interesse for
området (Juel-Jacobsen, 2019b). I rekrutteringen lagde vi blandt andet vægt på
Maslows behovsteori, hvor især ”behovet for anerkendelse” blev vægtet (Jacobsen et
al., 2014, pp. 224-247). Her kunne den frivillige opnå status gennem et diplom og anbefaling efter afsluttet frivilligt arbejde (bilag 31-32).
Efterhånden som vi nærmede os eventdagen uden at have modtaget respons fra hverken KEA eller ITU, valgte vi at gå til “Plan B”. Her var det personer fra vores studienetværk, som vi forsøgte at rekruttere som frivillige, og der blev lagt endnu et opslag
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op på Facebookgrupperne “KU Data Science”, “Leisure Management 2018” og “Leisure Management 2019” (bilag 33). Her var det især materielle goder, der blev lagt
vægt på, da man på eventdagen “får en t-shirt, samt betalt frokost” (bilag 33),
(Jacobsen et al., 2014, pp. 224-247). Derudover blev ”behovet for anerkendelse” dækket gennem titel og status i forbindelse med arbejdet som frivillig. Udfordrende opgaver og socialt samvær med andre frivillige udfyldte ”behovet for selvrealisering” (bilag
33), (Jacobsen et al., 2014, pp. 224-247).
Da det på dagen før eventet stadig ikke var lykkedes os at rekruttere andre frivillige
end M. Ravnsted, måtte vi benytte os af “Plan C”. Vi måtte selv bemande de sidste to
poster, som krævede personer til at gøre dem interaktive (bilag 6-7). Da to fra gruppen
bemandede hhv. Cookie posten og Google Hunt posten, agerede de resterende to gruppemedlemmer leisure managers under eventet (Shone & Parry 1961-, 2013, p. 271).

Budgettering
Vores budget blev lavet ud fra traditionel budgettering, og årsagen var, at der ikke var
nogen variation i den oplevelse, vi solgte. Det betød, at der ikke blev udbudt flere forskellige billetter med variation i pris eller service. Vi lavede tre budgetter, før vi kom
frem til det realiserede budget; maksimumsbudget (bilag 34), minimumsbudget (bilag
35) og opfølgningsbudget (bilag 36).

Maksimum- og minimumsbudget
Det første estimerede maksimumbudget viste, hvad alle udgifter sammenlagt ville
være, hvis vi ikke fik noget sponsoreret (bilag 34). Dette budget blev lavet, da vi designede vores event og endte på 26.890 kr. (bilag 13; 25/9). Priserne på diverse ressourcer
var estimerede og sat efter, at der kom 100 deltagere til eventet. Der blev her medregnede alle fysiske elementer til eventet, hvilket også inkluderede computere og andet,
som vi selv stillede til rådighed.
Deraf lavede vi også et minimumbudget på 7590 kr., der udelukkende bestod af de
mest nødvendige ressourcer for at kunne lave eventet (bilag 35). Dette blev gjort som
en foranstaltning i tilfælde af, at vi ikke ville kunne skaffe de nødvendige sponsorater
eller materialer (bilag 6-9).
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Opfølgningsbudgettet lå på 11.192,5 kr. og var en revideret udgave af maksimumsbudgettet (bilag 36). Her fjernede vi de ting, vi selv kunne stille til rådighed, og budgetterede udelukkende med det der skulle anskaffes. Samtidig var nogle af priserne blevet
revideret, så budgettet ændrede sig lidt. Dette budget blev brugt til f.eks. søgning af
fonde (bilag 16).

Nulpunktsanalyse af maksimumsbudget
Vi har lavet en nulpunktsanalyse ud fra det første estimerede budget, da det var vores
første rettesnor, dog mangler der prisen for leje af venuet til eventet (bilag 34). Denne
pris var der ikke medregnet i nogle af budgetterne, da vi på daværende tidspunkt allerede vidste, at vi kunne benytte venuet gratis (bilag 37). For at lave en nulpunktsanalyse inkludurede vi venueleje som fast udgift og antager, at det koster 4300 kroner
(bilag 37). Foruden de faste omkostninger, skal der i nulpunktsanalysen også tages
højde for de variable omkostninger (Vangstrup, 2016, p. 23).
For at beregne omkostningerne pr. billet divideres de samlede omkostninger med 100,
da budgettet som sagt er estimeret til at dække for 100 deltager. Prisen pr. deltager
bliver derved 311,9 kroner (bilag 38), og de variable omkostninger dækker 93,5 kr. ud
af de samlede omkostninger.
Nulpunktsanalysen er lavet ud fra følgende formel:
𝐹𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟. 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
Nulpunktsanalysen med de korrekte værdier indsat i formlen:
21840 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟
= 100 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟/𝑏𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟
311,5 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 − 93,5 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟
I følgende diagram er resultaterne af nulpunktsanalysen indsat. For at dække de faste
omkostninger, skal der sælges 71 billetter, hvilket svarer til lige over 70% af det samlede billetsalg. Derudover skal der sælges 29 billetter for at dække de variable omkostninger, som ligeledes svarer til lige under 30% af det samlede billetsalg (bilag 38). Det
svarer til, at der skal sælges 100 billetter á 311,9 kr., for at nå til nulpunktet ud fra dette
budget. Ud fra feasibilityanalysen ville størstedelen af respondenterne betale mellem
0-50 kr. for at deltage i eventet, hvilket er for lav en pris i forhold til eventets nulpunkt
(bilag 0). Det ville derfor ikke være rentabelt at lave eventet, hvis der skulle betales for
alle elementer.
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Figur 4

Realiseret budget
Det realiserede budget blev færdig lige inden vores event, hvor vi havde skåret meget
af på eventets ressourcer (bilag 39). Først og fremmest var vi på dette tidspunkt meget
tæt på afholdelse af eventet, og vi vidste derfor præcist hvilke materialer, vi skulle
bruge til at skabe vores poster (bilag 6-9). Derudover justerede vi mængden af forplejning til deltagere, da der var mindre aktivitet på Facebookbegivenheden, end hvad vi
havde forventet, da vi lagde det første budget (bilag 2, 29, 34). Endvidere valgte vi også
at have penge i overskud med vilje for at have et redningsnet, hvis vi pludselig stod
med uforudsete udgifter. Endnu en årsag til vores reviderede budget var, at vi fik sponsoreret nogle ting som t-shirts, cookies, og lodtrækningsgaver m.m. (bilag 23, 40, 41).
Vi lavede en aftale med Panda Security om, at de ville betale for t-shirts, såfremt deres
logo var på ryggen af dem (bilag 42). Vi forsøgte som udgangspunkt enten at søge om
at få ting sponsoreret, eller at lave aftaler til gode priser, for at holde vores omkostninger nede, samt blive inden for budgettet (bilag 39).
Studenterrådet på Absalon sponsorerede 5000 kr. til at støtte op om eventet, og var
derfor vores eneste sponsor i form af likvide midler (bilag 22). Vi lagde selv ud for
materialerne, og fik efterfølgende tilbagebetalt pengene fra Studenterrådet (bilag 22).
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I første omgang havde vi ansøgt om 10.000 kr. fra dem (bilag 22), da vi på det tidspunkt stadig ikke havde faste rammer for, hvilke materialer vi skulle bruge, samt prisen for disse. Dette var fra vores side en strategisk beslutning, da vi regnede med at få
et nedslag i forhold til pengesummen. I første omgang fik vi tilbudt 3000 kr. til eventet
(bilag 22), og efter at have sendt vores reviderede budget, tilbød de os yderligere 2000
kr. (bilag 22). I ugerne op til eventet, var der større fokus på at søge fysiske materialer
i form af sponsorater, hvilket gav et større udbytte (bilag 16 & 40).

Delkonklusion
Vi kan konkludere ud fra feasibilityanalysen, at der var grundlag og belæg for at udføre
eventet, da næsten en tredjedel af respondenterne udviste interesse for at deltage. På
baggrund af undersøgelsen startede planlægningsprocessen, hvor vi foruden konceptudvikling og venuedesign, samtidig igangsatte markedskommunikationen. Selve
eventkonceptet ændrede sig gennem planlægningsperioden, og det endelige resultat
varierede fra den originale idé. Gantt chart’et var vores primære guide til, hvornår de
forskellige processer skulle igangsættes og færdiggøres, hvilket hjalp os med at overholde tidsplanen. Vi havde allerede tidligt i projektet lagt en plan for markedskommunikationen, men undervejs ændrede planen sig, da nogle af vores primære kommunikationsplatforme mod forventningen ikke var til rådighed. Dette havde betydning for
markedsføringen og muligvis også deltagelse til eventet, da vores kommunikationskanaler blev færre.
Da vi ikke selv havde den nødvendige viden omkring eventets emne, rekrutterede vi
frivillige, der foruden viden om emnet også kunne bemande de poster, som eventet var
bygget op omkring. Dette mislykkedes, da vi kun rekrutterede en enkelt frivillig med
faglig baggrund. Årsagen til dette kunne være den sene rekruttering eller for lille tiltrækningsværdi for mulige frivillige. Vi satsede på den forkerte type frivillige, da interessen muligvis ikke var nok til at tiltrække den fornødne arbejdskraft. Det økonomiske aspekt før eventet drejede sig hovedsageligt om at lave budget og skaffe likvide
midler, for at kunne skabe eventet. Budgettet gav os et overblik over hvor mange ressourcer og materialer, der skulle indsamles, for at eventet kunne afholdes. Derudover
beregnede vi deltagerprisen for eventet uden sponsorater og fonde. Prisen lå på 311,9
kr. pr. person, hvilket var langt over deltagernes betalingsvillighed fra feasibilityanalysen.
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Under eventet
Vi havde udarbejdet en arbejdsoversigt til selve eventdagen, hvor vi slavisk kunne se,
hvad der skulle gøres hvornår (bilag 43). Denne arbejdsoversigt gjorde vores arbejde
som leisure managers lettere, da vi havde noget konkret at forholde os til på dagen.

Observationer
Da vores event brugte frivillige, med klare retningslinjer for deres opgaver, havde leisure managers mulighed for at observere, hvordan deltagerne interagerede med de
frivillige, samt hvordan de bevægede sig rundt til eventet (Korsholm, 2019). Dette gav
en chance for at se, hvilke af posterne, som blev besøgt hyppigst. Derudover havde vi
som leisure managers til opgave at holde et løst overblik over, hvor mange deltagere
hver post havde, samt hvor mange deltagere der var i alt. Dette var praktisk for os, da
vores event var åbent og uden tilmelding eller billet. Det er bl.a. udfra disse optællinger
at

vi

måler

succesen

af

vores

event

(Korsholm,

2019).

Vores event havde alt i alt cirka 25 aktive deltagere. Med dette menes der deltagere,
som var interesserede og deltog i posternes aktiviteter. Omkring halvdelen af disse
deltagere besøgte vores event inden for den første time. Dette var overraskende, da
spisepausen på Absalon enten ligger fra kl. 11-12 eller fra kl. 12-13 (bilag 27). Vi havde
ud fra skemaerne regnet med at få en større menneskestrøm i dette tidsrum, hvilket
ikke var den faktiske oplevelse.
Vores mest besøgte post var Cookie posten (bilag 30). Dette kan skyldes, at den var i
indgangen af vores event og oplevelsesrum, og skabte derfor et blikfang og dragede
folk til (bilag 3). Posten havde også mange fysiske virkemidler til at formidle dens budskab, og kunne derfor medvirke til at fange forbipasserenes interesse. Derudover
havde denne post kage og forfriskninger, hvilket også tiltrak mange inaktive deltager
(bilag 3).
I forhold til Google Hunt skattejagten havde vi også et andet fremmøde end forventet
(bilag 30). Ugen op til eventet var Google Hunt’en blevet offentliggjort, som en optakt
og promovering af eventet. Deltagerne kunne få kendskab til eventet og få en smagsprøve på indholdet af “Dit D. A. T. A.”. Dog havde dette ikke den ønskede effekt, da
ingen havde deltaget før eventet, på trods af præmie udlodning blandt de gennemførte
(bilag 18.4). Til eventet valgte vi derfor at informere alle deltagere om Google Hunt’en
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og fik derfra deltagere (bilag 30). Dette var en god løsning, da deltagerne kom tilbage
til eventet efter at være blevet introduceret til emnet om digital sikkerhed, og derved
fandt en interesse i eventets poster. Samtidig fik størstedelen af deltagerne præmier,
hvilket også havde en positiv effekt på dem.

Forundring, forvandling & forandring
Oplevelsen til “Dit D.A.T.A.” er skabt til at forandre, forundre og forvandle. Vores udfordring i forbindelse med oplevelsesdesignet var, at gøre dette event til en udviklende
og transformerende oplevelse (Jantzen, Vetner, & Bouchet, 2011, p. 43). Oplevelsen
skulle derfor kunne udfordre deltagernes eget syn på handlinger og dermed påvirke de
antagelser deltageren havde til omverdenen og andre (Jantzen et al., 2011, p. 46). Dette
operationaliseres gennem de interaktive poster, som skulle skabe et brud med deltagernes forventninger til oplevelsen (bilag 6-8), (Jantzen et al., 2011, p. 45). Vi benyttede f.eks. QR koder forbundet med forskellige hjemmesider, hvor deltageren kunne
se data om deres digitale adfærd (bilag 25). Disse data kunne være oplysninger om din
”live lokation”, som Google registrerer gennem en længere periode. Derudover fulgte
en uddybning af oplysningernes betydning (bilag 6), hvilket kunne føre til en forvandling dvs. en uddybet forståelse og et mere nuanceret verdensbillede om deltagerens
digitale adfærd (Jantzen et al., 2011, p. 45). Oplevelsen har derfor et højt læringspotentiale, og giver deltageren et anderledes perspektiv end dét, individet havde før oplevelsen.
Under oplevelsen får deltageren lov til at færdes i sit eget tempo blandt posterne, hvorimod den frivillige bestemte tempoet på de interaktive poster (bilag 1), (Jantzen et al.,
2011, p. 41). Deltageren gennem gik en forandring ved deltagelse på posterne, da den
nye information brød med deres forudindtagelser omkring emnet (Jantzen et al., 2011,
p. 45). Samtidig fremkaldte eventoplevelsen følelser hos deltageren, hvor nogle blev
forargede eller bange over den information, de fik, og andre fandt det komisk eller
underholdende (bilag 44).
De tre led, forandring, forundring og forvandling, hjalp deltageren til at udvide sine
kognitive kompetencer og ændre sin fremtidige digitale adfærd (Jacobsen et al., 2014,
pp. 320-325). I oplevelsen til “Dit D.A.TA.” lærer og udforsker deltageren med sin egen
mobil den skinbarlige sandhed om den digitale bagside. Deltageren kunne udforske
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sin egne mobil, som det nøje gennemarbejdede produkt til digital manipulation og
nudging, det er (bilag 8). Mobilens formål er, at tracke og indsamle så meget data som
muligt om ens forbrugeradfærd, som derefter kan sælges videre til andre virksomheder. Den oplevelse, vi ville give til deltageren, var en overraskelse (forandring), der
førte til en nysgerrighed (forundring), og til slut en ændret adfærd og transformation
i deltageren (forvandling). Deltageren opnåede indsigt i både gode og dårlige konsekvenser, i forbindelse med den ubegrænsede information og kommunikation på internettet (DR Medieforskning, 2018). “Dit D.A.T.A.” er grundet denne forvandling blevet
en rettesnor til deltagerens fremtidige valg og handlinger inden for digitale adfærd.

Oplevelseshjulet
I planlægningsprocessen benyttede vi oplevelseshjulet som inspiration til opsætning
af eventet, for at lave en fyldestgørende oplevelse for deltageren (Halberg Madsen,
2015, pp. 78-79). Vi valgte f.eks. at arbejde med æstetik og synssansen, hvor vi benyttede blå lysopsætning til at give et bedre visuelt udtryk. Det blå lys havde ikke den
forventede effekt, da det var højlys dag. Ydermere benyttede vi også video på storskærm for at tiltrække deltagere til eventet. Vi brugte stille baggrundsmusik, der var
med til at sætte en stemning i form af digitale lyde. Dog blev dette slukket, da det forstyrrede andre på uddannelsesstedet.
Vi gik samtidig ud fra følesans, deltagelse og tilgængelighed, hvor service og kommunikation af budskaberne var interaktive (bilag 6-8), (bilag 45). Vi brugte mange af disse
elementer, for at udfordre deltagerens sanser og derved skabe en attraktiv oplevelse
(Halberg Madsen, 2015, pp. 78–79).

Delkonklusion
Vi kan på baggrund af ovenstående konkludere, at deltagerne overordnet var tilfredse
med oplevelsen. Den mest populære post var Cookie posten, da den havde flest aktive
deltagere, hvor Google Hunt’en havde færre deltagere end forventet. Selve oplevelsen
og konceptet tilbød en lang række faktorer inden for forandring, forundring og forvandling. Dette blev understøttet af oplevelseshjulet og de overraskelser, der var indlagt i de interaktive poster. Eventet fungerede som en øjenåbner for deltagerens eksi-
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sterende viden om emnet. Selvom der var mangel på flere æstetiske virkemidler, formåde eventet at leverer en transformerende oplevelse til deltageren. Denne oplevelse
kan tilmed danne baggrund for deltagerens ændrede digitale adfærd i fremtiden.

Efter eventet
Regnskab
Efter eventet blev regnskabet opgjort, og vi endte med et tilbageværende beløb på 3710
kr., da vi ikke havde brugt alle pengene fra Studenterrådet Absalon. Årsagen var, at vi
fik sponsoreret mange fysiske ting, og at der ikke kom store uforudsete udgifter undervejs. Når budgettet og regnskabet sættes op overfor hinanden, bliver det tydeligt,
hvad der var sat penge af til, og hvor mange penge vi brugte (bilag 23). Man kan f.eks.
se, at der blev sat penge af til forskelligt merchandise og t-shirts til frivillige, hvilket
var noget af det, der blev sponsoreret. Dette betød at udgifter til materialer blev mere
end halveret (bilag 23). Præmierne til Google Hunt’en blev også sponsoreret, og vi
skulle derfor heller ikke bruge penge på den post (bilag 23). Der var budgetteret til
forplejning i form af kaffe og kage til 100 deltagere, hvilket vi inden afholdelse af eventet reviderede til 50 deltagere pga. den manglende interesse på Facebookbegivenheden
(bilag 46). Samlet set gik vi fra at have et budget på 4904 kr. til at bruge 1261,90 kr. til
eventet (bilag 23).

Nulpunktsanalyse
Efter at have afholdt eventet og fået styr på alle omkostninger i forbindelse med “Dit
D.A.T.A.”, lavede vi endnu en nulpunktsanalyse. Denne nulpunktsanalyse gik ud fra,
at intet er blevet sponsoreret, og er estimeret til at have 50 deltagere (figur 5), (bilag
47). De samlede omkostninger for eventet divideres med 50, som er det estimerede
deltagerantal, og billetprisen pr. enhed bliver derved 226,008 kroner. (bilag 47). Ud
af denne pris er 123,26 kr. variable omkostninger, og nulpunktsanalysen kommer til
at se således ud:
5137,40 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟
= 50 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟 (𝑏𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟)
226,008 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟 − 123,26 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑒𝑟
Figur viser, for at dække de faste omkostninger, skal der sælges minimum 23 billetter,
hvilket svarer til 46% af det samlede billetsalg (bilag 47). Derudover skal der sælges
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yderligere 27 billetter for at dække alle omkostninger af eventet, hvilket samlet bliver
50 billetter (bilag 47), (figur 5). Bliver der til gengæld solgt 100 billetter, som vi havde
estimeret i den første nulpunktsanalyse ville eventet give et overskud (bilag 38), (figur
5). Overskuddet ville ligge på 5137,4 kr., da 100 deltagere giver en indtægt på 22600,8
kr. og udgifter for 17463,4 kr. (bilag 47).

Figur 5

Eventet ville være i fuldkommen konkurrence, da der ikke er en direkte substitutionsmulighed, og derfor ville det være nemmere at øge afsætningen ved at sætte billetpriserne ned (Biede, 2015, pp. 97-131). Ud fra feasibilityanalysen var der flest, som helst
ikke vil betale for at deltage til eventet, og af dem der var villige til at betale, ønskede
flest at betale 25-50 kr. (bilag 11). Dette stemmer ikke overens med de resultater, vi
nåede frem til i nulpunktsanalysen, da prisen ville ligge på ca. 226 kr., for at afholde
præcis dette event med alle udgifter (bilag 47).

Event evaluering
Vi tager i evalueringen udgangspunkt i vores succeskriterier, som er udarbejdet på
baggrund af eventets vision, mission og værdier (bilag 2). Dette gør vi for at konkludere, hvorvidt vi har levet op til vores egne målsætninger. Vores værdier gik f.eks. ud
på at have et event af høj kvalitet, der repræsenterede Absalon og Leisure Management
studerende godt. Endvidere ville vi at have kompetente frivillige, som bedst muligt
formidlede information til målgruppen (bilag 2). Vi endte med at gå på kompromis
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med vores værdier til eventet, da vi som nævnt ikke fik rekrutteret kompetente frivillige (se afsnit Rekruttering af frivillige, s.15-17), (bilag 2).
Den del af visionen, der knyttede sig til deltagerens udbytte af eventet var succesfuldt
(bilag 29 & 44). Vi observerede, at deltageren havde interesse indenfor emnet af digital
sikkerhed, pga. aktiv deltagelse på flere af posterne (bilag 30 & 44).
Efter eventets afholdelse kunne vi evaluere og bedømme, hvorvidt vores event var en
succes. Derudover benyttede vi evalueringen til at se på, om en gentagelse af eventet
ville være succesfuldt og rentabelt (Shone & Parry 1961-, 2013, pp. 312-313). Deltagerantal til oplægget levede ikke op til målsætningen, da der kun var 10 deltagere, modsat
vores forventning på 25 (bilag 44). Vi oplevede ud fra observationerne til eventet, at
deltageren var positivt stemt, og at de opnåede en transformation i form af forandring,
forundring og forvandling (se afsnit Forandring, forundring, forvandling, s. 21-22).

Delkonklusion
Vi kan på baggrund af budgettet og regnskabet konkludere, at vi havde flere penge til
rådighed, end vi havde brug for til eventet. Dette var især grundet de mange ting, som
blev sponsoreret, der ellers var givet plads til i budgettet. Hvis eventet skulle afholdes
igen, og variablerne blev rettet til, viser vores nye nulpunktsanalyse, at deltagerprisen
ville være ca. 226 kr.. Denne pris er stadig højere end deltagernes betalingsvillighed
fra feasibilityundersøgelsen, der lå mellem 0-50 kr. for en billet. Derfor kan vi konkludere, at eventet ikke ville være rentabelt at gentage, med mindre man endnu engang
kunne søge sponsorater og få samarbejdspartnere.
På de fleste punkter levede eventet op til de overordnede succeskriterier, da deltagerne
fik det ud af eventet, som var det tiltænkt. Dog var antallet af deltagere ikke fyldestgørende, og samtidig skulle der ændres på noget vedrørende rekruttering af frivillige.
Eventets mission, vision og værdier skulle formidles bedre til deltageren, så der var en
tydeligere kommunikation omkring eventets formål, hvilket kunne påvirke deltagerantallet positivt.
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Konklusion
Feasibilityanalysen påviste, at der var grundlag for at afvikle eventet “Dit D.A.T.A.”, da
en tredjedel af surveyens respondenter udviste interesse for konceptet og deltagelse.
Svarene fra surveyen var med til at forme eventets indhold, og selve konceptet blev
derved planlagt ud fra dette. Vi brugte Gantt chart’et som rettesnor for de forskellige
eventplanlægningsprocesser. Denne blev brugt til at holde overblik af tidshorisonten,
samt hvornår specifikke opgaver, skulle udføres. På trods af den kronologiske planlægning, skete der ændringer undervejs i forberedelsesprocessen, som følge af uforudsete hændelser. Disse hændelser førte til, at planlægningen måtte omstruktureres,
hvilket f.eks. havde betydning for vores markedskommunikation (se afsnit Kommunikationsformer, s.12-13).
En forudsætning for at eventet kunne finde sted, var rekruttering af frivillige til bemanding af de interaktive poster. De frivillige skulle, ud fra eventets orverordnede
værdi, have kompetencer og viden inden for emnet digital sikkerhed. Denne værdi gik
vi på kompromis med, da vi ikke formåede at tiltrække denne type frivillige.
Dertil kom det økonomiske aspekt, hvor vi opstillede et budget for at undersøge, hvilke
ressourcer eventet krævede. Vi opstillede en nulpunktsanalyse af både maksimumsbudgettet og budgettet for hvis eventet skulle gentages. De to nulpunktsanalyser påviste begge, at eventet ville være for dyrt at afholde, hvis der ikke indgik sponsorater og
godtgørelser. Baggrunden for dette er, at respondenternes betalingsvillighed i feasibilityanalysen hovedsageligt lå mellem 0 kr. og 50 kr.. Begge nulpunktsanalyser endte
ud med billetpriser på over 200 kr. (figur 4 & figur 5).
Deltagerens oplevelse til eventet levede op til målsætningerne, hvorved ”Dit D.A.T.A”s
mission blev opnået. Eventetkonceptet åbnede op for forandring, forundring og forvandling, som deltageren gennemgik i sin færden til eventet. De forskellige poster
havde hver især elementer fra oplevelseshjulet, der dannede ramme om deltagernes
eventoplevelse. Dét, at deltagerne blev aktiveret på posterne, gjorde, at de gennem læring og underholdning tilegnede sig viden omkring digital sikkerhed, der kunne ændre
fremtidig digital adfærd.
Vi opnåede ikke succeskriteriet omkring deltagerantal, da kommunikationen omkring
eventets formål var for uhåndgribeligt og resulterede i en mulig brandforvir-
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ring. Eventet, som det var, ville ikke være rentabelt at gentage, da deltagernes betalingsvillighed og de endelige omkostninger ikke ville kunne opveje hinanden. Vi kan
konkludere, at eventet ikke gjorde en stor nok forskel, for en stor nok målgruppe.
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Bilag
Bilag 0
Feasibility-analyse
Feasibilityundersøgelsens formål er at give et indblik i hvilken målgruppe, der kunne
have interesse i eventet, samt hvilke forventninger de havde til det pågældende event,
og hvad de vidste om emnet (Watt Boolsen, 2008).
Problemformulering og Undersøgelsesspørgsmål

Vi vil undersøge, om der er interesse for digital dannelse, da vi selv oplever, at mange
i vores omgangskredse ikke ved, hvordan man begår sig sikkert på internettet. Vi har
undret os over, hvorfor mennesker ikke går mere op i dette emne, da det man deler,
liker og giver tilladelse til har stor værdi for virksomhederne (The world’s most valuable resource is no longer oil, but data - Regulating the internet giants, u.d.). Deraf lavede vi følgende problemformulering:
Ville unge interessere sig mere for hvilke data de giver fra sig, hvis de vidste hvad
disse data blev brugt til og hvem der havde adgang til dem?
Ud fra problemformuleringen vil vi undersøge, om dette emne er relevant at lave event
om, hvoraf vi lavet en feasibility-undersøgelse (Getz & Page, 2005, s. 98-105). Vi har
derfor gennem relevant information udformet denne hypotese, som vi vil be- eller afkræfte ud fra spørgeskemaets resultater:
Hvis mennesker i aldersgruppen 18-30 år er vokset op mens computeren blev en
naturlig del af hverdagen, har det været naturligt bare at bruge internettet uden videre omtanke.
Så det er ikke sikkert, at de ved, hvordan man begår sig sikkert på internettet.
På grund af at man først indførte digital dannelse på folkeskolerne i 2009 (Undervisningsministeriet. (2010). It- og mediekompetencer i folkeskolen. (5).)
Planlægning og design
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Undersøgelsesspørgsmålene blev lavet på baggrund af den positivistiske videnskabsteori (Watt Boolsen, 2008, s. 37-39). Feasibilityundersøgelsens spørgsmål var overordnet sammensat ud fra et demografisk aspekt, viden som modtagerne besidder, og
modtagerens forventninger til et sådanne event (bilag 10).
De spørgsmålstyper, som feasibilityundersøgelsen bestod af, var baggrundsvariabler
samt videns-, handlings- og holdningsspørgsmål, hvoraf holdningsspørgsmålene fylder størstedelen af undersøgelsen. Årsagen til, at dette var den primære type spørgsmål, var, at vi ville undersøge, hvad modtagerens holdning til emnet var. Deraf kunne
vi vurdere, om vi skulle lave et event, og hvordan vi kunne imødekomme deltagernes/målgruppens forventninger (Watt Boolsen, 2008, s. 46).
Svarmulighederne bestod både af åbne, halv-åbne og lukkede spørgsmål. Spørgsmålene kunne besvares med forskellige svarkategorier eller ud fra likert-skala (Watt Boolsen, 2008, s. 37-85). Vi valgte at have lukkede spørgsmål med, for at få så præcise
informationer vi kunne. Dette betød at vi kunne vurdere, om dette event var relevant
at lave. Derudover valgte vi at bruge likert-skalaen for at se hvilken holdning modtageren havde til spørgsmålene (Watt Boolsen, 2008, s. 68 og 75).
Et af spørgsmålene var: “I hvor høj grad tænker du over hvem der har adgang til dine
data på nettet, og hvordan de bliver brugt?” (bilag 10; spørgsmål 8). Dette er et halvåbent spørgsmål med 6 svarmuligheder. Svarmulighederne var en skala, der gav respondenten mulighed for at udtrykke sin mening og holdning mere præcist end et
ja/nej spørgsmål. Spørgsmålet var meget reflekterende, og det kunne derfor hurtigt
blive uoverskueligt, hvis spørgsmålet havde været åbent.
Indsamling af data

Til vores spørgeskemaundersøgelse valgte vi at bruge Googles Analytics (Analytics,
u.d.). Dette valgte vi, da vi gennem dette program havde adgang til alle svar, modsat
nogle andre programmer, og dermed kunne vi danne os et klarere billede af gennemførligheden af dette event.
Spørgeskemaet blev udsendte på Facebook, hvor vi delte det i forskellige grupper, samt
på vores private profiler. Fordelene ved at gøre dette var, at det var en meget let og
overskuelig metode at bruge. Vi havde alle en profil, og derved kunne vi hurtigt nå ud
til mange mennesker. Ulemperne var, at svarene afhang stærkt af, hvem fra ens netværk, der valgte at besvare undersøgelsen. Vi havde altså ikke fået et virkelighedstro
billede af efterspørgslen af vores event. Undersøgelsen repræsenterede et udsnit af
målgruppen, men var ikke repræsentativ, da den var begrænset til vores netværk på
Facebook (Hansen, 2018).
Behandling og analyse

Følgende afsnit beskrives de indsamlede data, heraf bliver de analyseret, og argumenteret for, hvad formålet med spørgsmålene var.
Respondenternes demografi og viden om emnet
Gennem feasibility-undersøgelsen blev den primære målgruppe fundet ud fra 143 respondenter. Undersøgelsen viste, at målgruppen var mellem 20 og 24 år og overvejende kvinder. Langt størstedelen var studerende på en videregående uddannelse,
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samt bosat i enten region Sjælland eller Hovedstaden. Derudover brugte alle Facebook, og størstedelen af dem havde også profiler på både Instagram og Snapchat (bilag
11).
Man kunne ud fra den målgruppe, som spørgeskemaet gav os, se en spejling af os selv.
Dette skete, da vi som studiegruppe er ¾ kvinder, studerende, bosat i region Sjælland,
og dagligt benytter sociale medier. Samtidig består vores netværk primært af folk, der
ligner os. Hvis vi ville have haft et klarere billede af, hvem der var interesseret og derved var en mulig målgruppe, skulle vi have en brugt en platform, der ikke var knyttet
til vores personlige netværk. Ved at sende spørgeskemaet til en gruppe med flere forskellige livssituationer og baggrunde, ville vi kunne have fået et klarere billede af,
hvilke mennesker, der havde interesse for emnet (Hansen, 2018).
Respondenternes viden om emnet fra feasibility-undersøgelsen
I undersøgelsen blev respondenternes viden indenfor eventets emne testet, for at give
os et indblik i, hvilket vidensgrundlag deltagerne havde. Deltagerne blev spurgt om de
vidste, at Google og Facebook har 5000 datapunkter om deltageren, hvor 65% svarede
ja, mens de resterende 35% svarede nej. Dertil kom nogle mere uddybende underspørgsmål, som bliver fremhævet i diagramform og forklaret.

Dette spørgsmål vægtede respondenternes interesse i vores emne, og om deres digitale
fodspor var noget, de tænkte over i deres hverdag. Dette var vigtig information, da folk
med interesse for emnet sandsynligvis ville være mere tilbøjelig til at deltage i eventet,
for at få stillet deres nysgerrighed. Resultatet viser, at 71,4 %. af respondenterne har
vist interesse og svaret “i nogen grad” (49%), i høj grad” (16,8%) og “i meget høj grad”
(5,6%). Dertil var der 28,6 % som har svaret modsat, og ikke tænker meget over hvilke
data der findes på internettet om dem.
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Dette spørgsmål undersøgte respondenternes opmærksomhed på digitale tilladelser,
og brugen af disse. Resultaterne gav os et indblik i, hvordan målgruppen tænkte i forhold til personlig sikkerhed på internettet, og hvordan vi eventuelt kunne inkorporere
det i eventet. Respondenterne som svarede “i nogen grad”, “i høj grad” og “i meget
høj grad” påviser, at de tænkte over emnet, men det betyder nødvendigvis ikke, at de
havde viden om emnet. Samtidig blev baggrunden for svarene “i lav grad” og “i meget
lav grad” ikke vist, hvorved vi ikke kunne bedømme, om de var ligeglade eller uopmærksomme om dette emne.

Dette spørgsmål tjente som en indikator, for at se hvor interesserede folk var i netop
vores oplevelsesprodukt. Disse resultater viste dog ikke, hvorfor de svarede ja, nej og
måske, men vi reflekterede og diskuterede over deres svar.
Refleksion og diskussion af feasibility-undersøgelse “Dit DATA”
Ud fra resultaterne i det tredje diagram ses det at 36,4% sagde nej til at deltage i eventet. Dette kunne skyldes flere ting bl.a. at værdien i eventet kunne virke uklar, eller dét
at eventet omhandlede et emne, der kunne være svært at forholde sig til som forbruger.
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Derudover kunne dette skyldes, at respondenterne følte, at dette event var overflødigt,
fordi de allerede havde tilstrækkelig viden indenfor emnet. De 37,8% der sagde, at de
gerne ville deltage i eventet, kunne være fordi de følte et behov eller havde en interesse
indenfor emnet. De resterende 25,9% svarede “Ved ikke”, hvilket for os var uklart at
definere noget brugbart ud fra. Dog kunne dette skyldes, at events værdi var uklart
formuleret, og respondenterne ikke havde nok information til at tage stilling til det.
Præsentation og formidling

På baggrund af respondenternes svar af spørgeskemaundersøgelsen (bilag 11), blev der
udarbejdet et Venn Diagram (figur 1), for at vise sammenfaldet mellem ”respondenter
inden for den rette målgruppe” og ”respondenter der er interesseret i at deltage i eventet”, se nedenstående diagram. Sammenfaldet kunne hermed give et indblik i, om der
var en reel efterspørgsel og derved baggrund for at afholde eventet ”Dit D.A.T.A.”
(Watt Boolsen, 2008). Ud fra diagrammet var der en klar interesse for afholdelse af
eventet, hvilket gav os belæg for at fortsætte udarbejdelsen og planlægningen af eventet.

Bilag 1
Begivenheds beskrivelse
Vil du blive klogere på digital nudging, cookies, cybercrime samt hvordan det påvirker dig i din hverdag?🤔
Eventet "Dit D.A.T.A" afholdes d. 19. november kl. 10-13 i kantinen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde - og det er GRATIS at deltage!👍🏼
På eventdagen vil du på standene kunne deltage aktivt, samtidig med at vores
D.A.T.A.-guruer vil oplyse dig om:
➡️ Hvad nudging er og hvordan det bliver brugt online af virksomheder📲
➡️ Hvilke cookies du accepterer og hvad de tilladelser indebærer🍪
➡️ Hvordan Google følger din daglige færden, og gemmer disse oplysninger til senere brug🌍
➡️ Hvad der kan ske, når det går galt og dine data på nettet bliver misbrugt🚫
➡️ Oplæg i auditoriet om identitets-tyveri - en personlig fortælling om hvad der kan
ske, når dine oplysninger bliver stjålet
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Derudover stiller Panda Security op med brand gode tilbud til at beskytte din computer, og meget mere🐼
-------------------------PROGRAM:
- Kl. 10.00 --> Event opstart, stande åbner op
- Kl. 11.15 --> Oplæg i Auditoriet om personlig fortælling
- Kl. 11.45-12.15 --> Lodtrækning og præmier
- Kl. 13.00 --> Vi takker af for i dag
De interaktive stande og D.A.T.A.-guruerne er tilgængelige fra start til slut og kan besøges fra 10-13
-------------------------I dagene op til eventet kan du tilmed deltage i vores digitale skattejagt “Google Hunt”
og have mulighed for at vinde præmier, som afhentes når eventet afholdes!🎁
De første 15 personer der kommer til eventet og har gennemført Google Hunt er garanteret en præmie.
Alle der gennemfører Google Hunt deltager i lodtrækningen om større præmier og
gavekort til eksempelvis Tivoli og Paintball Arena!🎊
- Gå ikke glip af denne chance! :D
🔜 Google hunt'en offentliggøres snart!
Vi ses på d. 19 november i Absalons kantine!
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Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4
4.1

4.2
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4.3

4.4
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4.5
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Bilag 5
5.1

5.2
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5.3

5.4
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5.5

5.6
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5.7

Bilag 6

Google har dine DATA
Opløb til aktivitet: “Google-løbet”
3uger inden kan deltagerne være med i en Google hunt, hvor de skal finde plakater
om eventet på Absalon og bruge Woop app’en.
Man kan se hvem der har deltaget til selve googlehunten. De første 15 pers. som kommer får en forklaring på google hunt posterne og en præmie.
Materialer:
• QR-koder - lave dem
• Mobiler
• Kilde til google og info om hvad de gør med ens DATA https://policies.google.com/terms?hl=en-US

Aktivitetsbeskrivelse til post/stand på eventet:

Google hunt
Deltagerne møder op til denne post og påviser at de har gennemført vores “Google
Hunt”, og får deraf en præmie (læs dokumentet “Google hunt spørgsmål og svar”).
Deltagerne bliver informeret om, hvorfor google lager disse informationer, og hvordan man kan, sørge for at google ikke kan få sine data.
(læs dokumentet “Google hunt spørgsmål og svar”)
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Aktive opgaver og QR-koder
Der er interaktive opgaver på posten deltageren kan lave. Derefter kan deltagerne
scanne QR-koderne, som er på den mobilevæg, der refererer til deltagernes egne
google-konti, hvor de kommer direkte ind på at se, hvad google har af informationer
ift. :
•

Planche 1: Verdenskort - HVOR HAR DU REJST HEN I VERDEN
• Tegn/marker hvor du har været på et verdenskort.
• Scan QR-kode og se hvad google ved:
• (maps) google.com/maps/timeline?…
• Materiale: Verdenskort, mobilvæg, skriveredskaber m. snor i fast til
væggen, Qr-koder.

•

Planche 2: Youtube Historik - TEGN OG GÆT
• Tegn hvad du kan lide at se på youtube
• Scan QR-kode og se hvad google ved:
• (search history) youtube.com/feed/history/s…
• Materiale: Blank planche, toucher, snor, nåle, QR-koder

•

Planche 3: Hvad drømmer du om at købe? - sæt kryds
• Drømmer du om at købe? Sæt et kryds ved kategorien.
• Scan QR-kode og se hvad google ved:
• (ads) google.com/settings/ads/

Opsætning af post:
De mobile vægge er placeret rundt om studierummet, under trappen. Teaterlys står
inde i studierummet og kaster lys på trappen.
På de tre mobile vægge er der små kreative opgaver man kan lave, og QR-koder man
kan scanne. Der skal stå en ekspert person og forklare opgaverne.
Google-hunt opgaven er placeret ved et bord lige ved el. under trappen. Der er gaver
på bordet og en mobil væg, hvor der står GOOGLE HUNT meget stort.
Eksperten der står her, ser om de deltagere der kommer, har gennemført Googlhunt, forklarer spørgmålene i Google-hunt’en og giver præmie.
Materialer:
• Præmier til “Google hunt” (slik, snacks, biografbilletter mv.)
• Snacks på standen.
• 2* Ekspert person
• 2* T-shirt til frivillig
• 1*Planche med tegning af købe kategorier
• 1*Planche til at tegne på
• 1* Sort verdenskort
• 15* kuglepenne el. Toucher
• 5 m Snor til skriveredskaber
• 100* Klistermærker - små
• 4* mobile vægge
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40* nåle til væg
2* Teaterlys - blåt filter

Skitse af post/stand
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Bilag 7
Design af Cookie posten:
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- Der skal laves et skilt/planche med terms and conditions, hvor forskellige udsnit er
fremhævet, for at tydeliggøre hvad man giver lov til ved at acceptere.
-

Der skal bruges to gennemsigtige rør, og 2x100 bordtennisbolde
•
•
•

•
•
•

2 gennemsigtige rør → Ikea? Plastic der foldes som rør med en fod?
2 kurve/skåle boldene kan ligge i inden de puttes i rørene
Bordtennisbolde
o Farvede (låne af RoskildeBadene)
o Hvide (spejderne? købe?)
Et bord
To skillevægge til opsætning af plakater/plancher (facility service)
Plakater/plancher (facility service - print)

- Når en deltager accepterer cookies (en småkage) vil de blive spurgt om de accepterer alle cookies, eller redigere hvilke cookies, de accepterer. Accepterer de
alle cookies, skal de lægge en bold i hvert glas (førsteparts- og tredjeparts-cookies), og hvis de vælger at redigerer deres cookies, skal der kun lægges cookies
i det ene glas.
(Man kan eventuelt lave et papir som “pop-op-boks” der spørger om man accepterer cookies - ligesom når man besøger en hjemmeside - hvor de så kan
sige “accepterer”, eller “rediger cookies”)
-

Hvad er cookies - planche?:
En lille datafil, som computeren gemmer, for at kunne genkende computeren
næste gang man besøger webstedet. Nogle bliver slettet igen, når man forlader
websiden, andre har flere års levetid.
o Førsteparts-cookies → Husker login, bruges til webanalyse, deles stort
set ikke med andre, sættes af webstedet du besøger.
o Tredjeparts-cookies → Sociale plugins (like, share osv.), cookies til målrettet reklame, deles med andre, sættes af andre websteder end det du
besøger.
(Uddyb disse mere og sæt på en planche, for at give oplysning om cookies)
•

Terms and conditions - det accepterer du i virkeligheden:
Lav en stor planche med udskrift af eks. Facebooks terms and conditions - fremhæv
nogle af de ting, som man måske ikke ved at man accepterer.

Bilag 8

Nudging & Addiction
1. Your addiction to the phone
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Aktivitetsbeskrivelse:
Vendespil:
Dette fungerer præcist som et normalt vendespil, forskellen er at man skriver et tal
eller en farve et sted på nogle af kortene diskret, hvor du efter spillet spørger om et
tal mellem 1-10 og de vil højst sandsynligt sige det tal der var på nogle af kortene. Det
virker bedst med tallet 7.
Koncentrationstest:
Video af koncept. Personen/gæsten sætter sig ned med en Ipad eller computer hvor
vedkommende laver en professionel test, en tænke app. Her kommer det til idtryk
hvilken effekt lydene fra notifikationer har.
https://www.youtube.com/watch?v=jSCf3nQSjZ4
•

Alternativ: Lav en tegneleg eller andre mentale øvelser og opleve effekten af
ens telefon og hvordan man bliver nudget og manipuleret ved hjælp af disse
lyde.

Skærm tid:
Gå ind på Iphones app service “Skærmtid”, hvor man får en ‘aha’ oplevelse om hvor
meget tid man faktisk bruger på sin telefon.
Slå blå skærm lys til:
• Kan fx også omhandle det blå skærmlys der er i mobilen - få vist hvordan man
slår gult lys til.
• Se skærm tid på din telefon
Billeder af nudging: Digital nudging: billeder på en skærm af hvordan digital nudging sker på hjemmesider for at være bevidst om dette. og hvordan det bevidst bliver
brugt til at få os til at købe mere. Se liste på nettet: (find)
Hvordan påviser man hvor afhænger man er af sine telefon?
Hvad er godt og hvad er dårligt ved denne afhængighed?
Hvordan påvirker telefonen os? kognitivt på alle niveauer.
Opstilling af Posten:
Der opsættes 3x borde & stole hvor personer kan sidde ned og løse en opgave, mens
at deres (venner) stå ved siden af og “spamme” dem på deres telefon for at se effekten
af notifikationer.
Derudover sættes en skærm op med forskellige budskaber, der skabe blikfang og giver information. Foran denne skærm sættes evt. et bord hvor den frivillige kan lave
vendespil med deltagende, her kan der også stå snacks. Evt. et ståbord som supplement.
Materialer:
• 3x borde
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6x Stole
1x tv-Skærm
2x rumdeler
1x vendespil eller kortspil som kan bruges som vendespil.
1x tus til at skrive på.

•
•
•

Snacks på standen.
1x Ekspert person
1x T-shirt til frivillig
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Andet:
En ekspert igangsætter deltageren i en øvelse, der påviser deres afhængighed til deres mobil, og får fortalt konsekvenserne af det, fysisk såvel psykisk.
Fx hvor mange mange timers skræm tid man har brugt på mobilen -> kan vises på
standen - hvad har det af konsekvenser? Øger virksomhederne såsom Google, Facebook, Instagram, Snapchat vores afhængighed til vores mobiler.
Opsætning:
Standen er opsat med plancher med….XXX
Der er snacks deltageren kan snacke.
Materialer:
• Ekspert inde for afhængighed af mobiler/teknologi - evt. ITU
• T-shirt
• Mobiler
• Snacks
Evt:
Facial recognition: video med video.

Bilag 9

How to commit Cyber crime - død post
Kilde: Panda security
https://www.pandasecurity.com/mediacenter/panda-security/types-of-cybercrime/
Beskrivelse af posten
På denne post behøver der ikke at være nogen til at bemande den.
Posten bliver en passiv post. Deltagerne har mulighed for at slå med en terning og
finde ud af hvilken slags cybercrime de kan begå, og hvad der skal til for at for at kan
committe crimen og hvad de får ud af det.
Cybercrime beskrivelser
Kategori 1: forbrydelser der rammer netværk eller enheder
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1. Virusser
En computer virus en en ond computer code eller et program der er lavet til at
lave om på måden en computer virker og opererer. Den er designet til sprede
sig fra en computer til en anden. En virus virker ved at indsætte eller vedhæfte
sig til et legitimt program eller dokument, og gennem dele af det for at udøve
dets kode.
2.

Malware - PUPs
Er man bekendt med skrive koder, kan cybercrimen “Potentially Unwanted
Program”, også kendt som PUPs være vejen frem. PUPs er en type malware,
altså en ondsindet programkode, som kan gøre skade på ens computer. Denne
type cybercrime går ud på at afinstallere software på computere for at svække
sikkerheden, så det bliver lettere at tilgå computerens systemer. PUPs er mindre truende end andre cybercrime, men bliver man udsat for PUPs er man mere
sårbar over for større cyberangreb, og dette kan man beskytte sig mod ved eksempelvis at installere antivirus programmer.

3.

DDos Attacks
Blackmailing af online virksomheder er en hurtig - men ulovlig - måde at tjene
penge på, og denne form for cyberkriminalitet er ikke helt uhørt for hackere!
Måden man laver DDoS Attacks sker ved at overloade en hjemmesides kapacitet til at modtage anmodninger. På den måde forhindrer man hjemmesiden i at
opnå sin normale funktion, hvilket de ikke er interesserede i.
Hvis man fx gør det mod en virksomheds hjemmeside, så forhindrer man virksomheden i at sælge deres produkter, og deraf får de dårlig kundetilfredshed.
Så kan man afpresse virksomhedsejeren til at få penge for at stoppe dit angreb.
Ofte rammes Internetbutikkers websteder, Online kasinoer eller en organisation, der er afhængig af at levere online tjenester.
Kategori 2: forbrydelser der indebærer at bruge enheder til at lave
kriminel aktivitet
4.
Phising emails
Udnyttelse af menneskers nysgerrighed eller mangel på sund fornuft er helt enkelt det, som denne type cybercrime går ud på. Man sender mails ud og “fisker”
efter at de bliver åbnet, så man kan få adgang til brugerens konto og computer.
Denne type mails bliver ikke altid opfanget som spam, og beder eksempelvis
forbrugeren om at ændre password, opdatere kontooplysninger eller andet der
giver adgang til oplysninger, der kan udnyttes til cybercrime.

5.

Cyberstalking
Stalking og forfølgelse af andre er kriminelt både når det sker i den virkelige
verden og på internettet. Cyberstalking omhandler chikane, forfølgelse og kontakt over forskellige medieplatforme. Dette leder til utryghed og frygt hos offeret, hvilket tilmed kan lede til føjelig adfærd overfor undertrykkeren, eksempelvis i form af pengeafpresning.

6.

Identitetstyveri
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Drømmen om at have et andet liv er slet ikke så langt væk, som man skulle tro.
Dog er identitetstyveri ikke en lovlig måde at ændre sit liv på. Identitetstyveri
kan ske, hvis en kriminel får adgang til ens personlige oplysninger, såsom kørekort, CPR-nummer, sygesikringskort eller andre dokumenter med fortrolige
oplysninger på. Disse oplysninger kan bruges til at tømme din bankkonto, lave
skattesvindel, organisere kriminalitet i en uskyldigs navn, lave forsikringssvindel og meget mere. Dette kan ske hvis en hacker får fat i brugernavn og adgangskoder, udtrækker personlig information fra sociale medier eller gennem
phishing mails.
Opbygningen af posten
Posten er en stor væg med Dit D.A.T.A Logo på, som hænger øverst. Væggen står på
et bord.
På resten af væggen vil der beskrivelser af de mest typiske cybercrimes man kan begå
(komme ud for).
Man slår med en terning på bordet . Tallet man slår refererer til en cybercrime på
tavlen.

Skitse af posten

Materialer
• 1 tavle
• store ark m. beskrivelser af cybercrime
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En intro plance til posten
Kæmpe terning
1 bord

Bilag 10
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Bilag 11
Svar på feasibility-undersøgelsen.
Svar fra 143 respondenter.
Spørgsmål 1
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Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4
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Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7
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Spørgsmål 8

Spørgsmål 9

Spørgsmål 10
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Spørgsmål 11

Spørgsmål 12

Spørgsmål 13
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Spørgsmål 14
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Bilag 12

Bilag 13
11/9 Brainstorming og udvælgelse af event-koncept
Vi gennemgik og rettede vores gruppekontrakt til, således at alle var enige i punkterne.
Derefter fik vi en kort introduktion til Trello, som vi kommer til at bruge som gruppeværktøj
i forhold til opgaver og studiehjælp.
Vi researchede hver især på et event, således at vi havde noget mere baggrund for dem. Dette
brugte vi ca. en time til, og efter frokost pitchede vi vores ideer og research for hinanden.
Vi stillede kritiske spørgsmål til hvert pitch, og spurgte ind til formål og formåen.
Slutteligt udvalgte vi hver især to events, som vi selv fandt mest interessante og brugbare at
arbejde med. Alle var enige om at vi skulle arbejde videre med Biografevent eller Planteevent.
19/9 Planlægning af ugerne fremover
Vi har lavet en doodle, hvor vi har kunne planlægge de dage, som vi kan mødes alle fire og
arbejde.
Vi har lavet en ugeplanlænging over hvilke ting vi skal nå i ugerne op til efterårsferien og
hvornår vi kan holde møder.
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Dette giver os et overblik over hvilke ting der skal nås, og hvor langt i processen vi er kommet.
20/9 Spørgeskemaundersøgelse - feasibility over digitalt event:
Vi har udviklet et spørgeskema omkring digital overvågning, som kan give os nogle oplysninger omkring vores målgruppe, og om der er efterspørgsel efter et event i denne kategori.
Spørgeskemaet bliver sendt ud i dag, og i løbet af næste uge vil vi analysere spørgsmålene.
Refleksion: Vi brugte tre timer på at udvikle spørgeskemaet, hvilket vi synes var for meget,
da vi brugte en del spildtid. Hvis vi havde sat et mål for hvad vi præcis skulle nå, og eventuelt
sat en tidsramme, kunne vi have udnyttet tiden mere optimalt.
25/9 Praksislab - venuesearch og design:
Small-data undersøgelser er kvalitativ data!
Vi blev delt op i tre forskellige workshops - prototyper, grafisk design og sketch up.
Jeg kom på prototypeværksted, hvor vi hørte om baggrunden for at lave prototyper, og hvor
vigtige de kan være i et forløb. Vi skulle derefter lave nogle opgaver i grupper, og forestille os,
at vi skulle lave et event til nye studerende. Efter at have gennemgået en masse processer for
at få indsigt i de studerendes behov, skulle vi forsøge at lave en prototype af vores event.
Efter at være færdig på de forskellige værksteder mødtes vi i studiegruppen igen, hvor vi
havde et kort telefonmøde med Johanne Kortegaard, omkring muligheden for at få Thomas
Madsen-Mygdal ud som oplægsholder til vores event - virkelig fedt!
Vi blev sammen i studiegruppen og gik i gang med en brainstorm om navn på eventet. Vi fik
lavet et groft skitseret budget, så vi kan begynde at søge sponsorer, og sendt de første par
mails afsted.
Budgettet indeholdt de ressourcer, som skulle til at lave vores event, og hvad det hele ville
koste. Vi vidste at dette ikke var det færdige budget, men et billede af hvad eventet ville koste
indtil videre.
Super god proces, hvor vi virkelig fik noget ud af dagen.
Jeg har i dag kontaktet Liljeborgfonden og Elsebeth Stryhn, i et forsøg på at finansiere vores
udgifter til eventet.
26/9 Prototype og planlægning af event:
Vi har brugt dagen på at konkretisere vores event, og det rum som eventet (forhåbentlig) skal
afholdes i.
Mark og Ellen gik i gang med at videreudvikle de ideer, som vi havde til forskellige stande,
hvor man kan være interaktiv og få information.
Bella og jeg gik i gang med at producere et eventrum og tog udgangspunkt i en plantegning af
kantinen.
Vi udregnede målestoksforhold ud fra et mål af trappens bredde, og gangede derefter op til
den størrelse vi mente var passende (se mere på billederne herunder).
Meget af dagen gik med at bygge prototypen af vores event, og udvikle ideer til standene, og
vi fik også fastsat os på et navn (dit D.A.T.A --> digitale ansvar og teknologiske anvendelse).
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Jeg lavede nogle grafiske tegninger over eventet, som vi kan udstille sammen med vores prototype af eventet og en beskrivelse af hvordan det kommer til at foregå.

2/10 Møde med Mikkel Ravnsted:
Inden undervisning mødtes vi i studiegruppen og brugte ca. tre timer på at udarbejde logo,
plakater, facebookcover m.m. til vores event. Vi fans relevante billeder og videoer der kan
bruges til at markedsføre vores event. Samtidig begyndte vi at undersøge målgruppen ved
brug af SMP-modelle, hvilket Ellen især stod for. Derudover estimerede Ellen vores budget
igen, så vi havde et minimumsbudget og et maximumsbudget for eventet. Ud fra maximumsbudgettet blev vi enige om hvilke ting vi skulle spøge sponsrater til og hvilke ting vi selv
kunne skaffe, for at kunne udføre vores event.
Jeg fik tilrettet nogle e-mails til forskellige antivirus virksomheder og sendt dem afsted, og
allerede et par timer efter var den første aftale i hus med Panda Security, der har stor interesse i at være en del af eventet.
Efter undervisning tog vi til Cafe Kaffekilden i Roskilde, hvor vi havde aftalt et møde men en
af mine gamle efterskolevenner, Mikkel Ravnsted, der studerer IT-teknologi på KEA. Mikkel
blev introduceret til vores event og de grundlæggende ideer bag eventet, og supplerede dertil
med mere baggrundsviden omkring teknologien. Han kom også med input til aktiviteter på
standene og en ide til en ekstra stand, der kunne have relevans. Vi håber på et samarbejde
med Mikkel og eventuelt nogle af hans kontakter som frivillige til eventet, da de har en større
viden inden for emnet, og vil være gode at have i standene. Mødet sluttede med at Mikkel fik
en beskrivelse af eventet og de forskellige stande med hjem, som han kan summe lidt over. Vi
vil bevare kontakt til ham, og han ville gerne være en del af eventet, hvis det passede ind i
hans arbejdsmæssige og studiemæssige tidsplan.
7/10 - Projektledelse:
Vi havde en gæsteforlæser i Event (Thomas Demidoff), som lavede en workshop omkring
projektledelse.
Vi havde i bund og grund allerede lavet en projekt-plan i form af vores ugeplan, men vi fik
lavet en illustrativ formidling af denne (GANTT chart).
Efter forelæsningerne mødtes vi og gennemgik hvilke sponsorer vi har fået respons fra. Vi fik
opsat nogle målsætninger og succeskriterier for vores event. Vi har uddelegeret forskellige
opgaver i gruppen, og givet en tidsfrist på hvornår det skal være færdigt. Onsdagsmødet er
planlagt og der er en overordnet dagsorden for dette også.
21/10 - OT-eksamen
Vi havde skriftlig eksamen i organisationsteorier fra kl. 9-12.
22/10 - Første dag efter efterårsferien.
Da vi havde eksamen dagen forinden, kan det have betydning for vores arbejdsmorale og fokus på opgaven.
Vi havde almindelig undervisning indtil kl. 11.30, hvor vi lavede en model over vores kerneværdier, og hvordan vi ønsker at vores event opfattes. Kl. 12 mødtes vi med Kirsten, der er
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dramalærer på Absalon, for at få styr på hvilke rekvisitter (især lys), som vi har fået lov til at
låne til vores event.
Vi opsummerede hvad der var blevet nået i ferien, og hvor langt vi hver især var nået med vores opgaver.
Mark kontaktede Camilla fra ITU og Victoria fra RUC, som begge er kommunikationsansvarlige.
Freja fik styr på de sidste plakatdesign, og Bella og Ellen fortsatte på målgruppeanalysen.
23/10 - Markedskommunikation
Mark og Freja fik lavet en beskrivelse af eventet til facebookbegivenheden, færdiggjort de
sidste småting omkring plakater, samt begyndt at lave billed- og film-materiale til facility
services infoskærme.
Freja begyndte at lave en skriftlig sponsoraftale, samt fik skrevet ud til flere keynote speakers. Mark fik kontaktet Victoria fra RUC og lavet aftale om at bruge deres sociale platforme
til at promovere vores event.
Bella og Ellen fortsatte målgruppeanalysen, med udgangspunkt i vores feasibillity undersøgelse.
24/10 - Test af begivenhedskommunikation
Vi havde skrevet en beskrivelse til vores begivenhed, samt lagt en video op som coverbillede
til begivenheden.
Vi inviterede hver en til to personer til begivenheden, og bad dem om feedback af beskrivelsen - giver det mening? Vores baggrund for dette var, at vi ønskede at vide om de forstod
budskabet og konceptet, om de kunne fortælle andre om eventet og om det i det hele taget
giver mening - dette kan betegnes som en pre-test, da vi testede kommunikationen til enkelte
personer der passede i målgruppen.
25/10 - Begivenhed offentliggøres
Vi offentliggjorde begivenheden og delte den på forskellige grupper, der kunne være relevant
for vores målgruppe.
8/11 - Møde og opsamling
Vi mødtes i frokostpausen for at snakke om, hvilke elementer der manglede, for at vores
event kunne køre rundt. Vi havde ikke kunnet få vores begivenhed delt på RUC's infoskærme
og facebookside, selvom vi havde været i kontakt med dem om dette. Derudover havde der
været mindre aktivitet på vores begivenhed end ventet, på trods af at vi havde lavet opslag
hver 2-3 dag og delt begivenheden flere gange. Derfor valgte vi at købe nogle facebook-ads,
som blev indstillet til at ramme den målgruppe vi bestemte.
Vi var også presset med frivillige, da vi hverken kunne få nogle studerende fra KEA's IT-uddannelse eller fra ITU til at være frivillig. Vi valgte derfor at skrive ud til vores egen leisure
årgang og dem fra 1. semester, for at se om der kunne tiltrækkes nogle der… dog blev den besked først sendt d. 12/11 på grund af "fejl kommunikation".
13/11 - Møde med facility service
Bella og jeg mødtes med Kim fra facility service, for at snakke om opsætningen til vores
event. Vi skulle blot sende en liste med hvilke fysiske elementer, der skulle bruges på dagen,
så ville de sørge for, at det hele var der.
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Derefter gennemgik Bella og jeg de forskellige poster, og hvordan opsætningen skulle se ud,
samt hvor lamper og andre elementer skulle stå. Vi lavede en skitse over opsætningen, og
derefter en liste over de forskellige elementer, som vi kunne sende til facility service. Vi lavede også en liste over de plakater, som vi skal have printet til selve eventet.
14/11 - Kort opsummeringsmøde
Vi mødtes kort torsdag (Bella, Mark og jeg), for at give Mark en kort opsummering af hvad vi
havde fået ud af mødet med facility service. Vi samlede op på hvad der skulle gøres i weekenden, og hvad der skulle være færdigt til mandag, der var sidste dag før eventet.
18/11 - Sidste dag med forberedelser
Vi mødtes på skolen kl. 8.30 for at få de sidste ting på plads. Der blev lavet flyers til at lægge
rundt på skolen tirsdag, for at gøre opmærksom på eventet. Der blev sat farvet papir på lamperne, så de var klar til tirsdag. Der blev hentet de sidste sponsorgaver og andre fysiske elementer til eventet. Facility service lovede at printe plakater m.m. så det er klart tirsdag morgen kl. 8, når vi skal gøre klar. Der blev lavet oplæg til begivenheden, og der blev snakket
med kantinen om de sidste praktiske ting til tirsdag.
19/11 - Eventdagen
Vi mødtes på skolen kl. 8.00 for at begynde at sætte op. Borde, stole, skærme og lys var det
første, og derefter begyndte vi at sætte de mindre ting op, som plakater, spil, cookies og tape
på gulvet. Tapen satte vi som pile i kantinen, der pegede hen til eventpladsen. Philip fra
Panda Security kom omkring kl. 9.15 og satte de ting op som han havde med, og Mikkel kom
ca. fem minuter efter og blev sat ind i det han skulle vide og gøre. Jeg hentede blomster/vin
til Morten, der kom og holdt foredrag kl. 11.15 - dog blev det rykket til 11.30, da vi forsøgte at
tiltrække flere mennesker.
Kl. 10.00 begyndte eventet, og i den første time til halvanden, var der rimelig okay med aktivitet ved standene. Efter kl. 11.30 var der ret stille og vi lukkede eventet ned kl. 12.30 i stedet
for kl. 13.00, da der ikke var flere som besøgte standene og de fleste var gået til undervisning
igen.
Mark gik med Philip og Mikkel til kantinen kl. 12.30 for at de kunne få frokost, og vi andre
gik i gang med at rydde op og stille væk. Vi var færdige med at rydde op omkring kl. 13.15 og
så gik resten af os til frokost.
Vi lavede en kort evaluering af "lige nu og her", og aftalte at mødes torsdag til en større evaluering af selve eventet.
21/11 - Evaluering
Optakt til event --> Svært at få markedsført os, ukendt koncept, folk vidste ikke hvordan de
brugte Google Hunt.
Opsætning --> Fin opsætning, godt med pile på gulvet, lyset gav ikke helt den ønskede effekt,
lyden blev slukket hurtigt, vi kunne have brugt flere penge på pynt og opsætning (gjort det
større).
Selve eventet --> Fint men stille flow i den første time, virkelig ærgerligt at der ikke kom flere
til oplægget, god stemning og feedback hos de deltagere der kom, efter oplægget faldt flowet
af mennesker i kantinen (folk slukke til undervisning), vi lukkede 30 min før da der ikke kom
flere.
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--> Kunne vi have gjort det bedre hvis vi…:
• … havde holdt eventet i et storcenter?
• … havde betalt for et lokale og haft betalt indgang?
• … havde haft en kendt oplægsholder?
• … havde haft flere frivillige?
… havde holdt et leisure orienteret event?

Bilag 14
Møde med Mikkel:
Mikkel --> præsentation af sig selv og hans baggrund
Freja --> præsentation af Event ide
Mark og Ellen --> præsentation af stande
Mikkel -->
Hjerne/addiction stand:
• Vendespil --> nodging (hjernen registrerer, selvom du ikke rigtig lægger mærke til
det) --> stil spørgsmål efterfølgende, skriv ned hvor mange der gætter rigtigt og forkert --> data :)
Cookies stand:
• Cookies tager data på din ip-adresse, for at markedsføre sig på andre platforme (kig
på sko --> skoreklamer på facebook)
• Oplysning om "sketchy" hjemmesider --> kan eventuelt gemme kort-oplysninger
Google-hunt-stand:
• Skattejagt-app med QR-koder
• 50 første får gave
• Lodtrækning om tivolibillet eller andet som ekstra-gave (stk. alt efter mængde).
Social enginering --> ikke hacking.
• Udnyttelse af at mennesker er dumme eller uopmærksomme
• Eventuelt mails "du har vundet"
"hvis det går galt" - stand!
• Konsekvenser af at data ender i de forkerte hænder
Senest tilbagemelding fra Mikkel d. 27 oktober
Dokument med eventet --> tilføj hvad den frivillige får ud af det --> mad, anbefaling (performence: Ellen skriver noget), gave
Hvor lang tid skal den frivillige være der, hvad er deres opgaver.

Bilag 15

Køreplan før og efter Efterårsferien
Dette dokument indeholder planlægningen af 3. semester og hvornår vi skal holde
møder. Studiegruppemedlemmerne er Mark Tinning, Freja Hoffman, Bella Mason og
Ellen Jørgensen.
Side 65 af 118

Ellen Jørgensen mr18s083
Freja Hoffmann mr18s010
Bella Mason mr18s121
Mark Tinning mr18s092

16/12-2019
Leisure Management
3. semester
Studiegruppe 21

Mødepligt: Deltagerne skal skrive så snart man ved om man kan deltage til et møde
eller ej.
Hvis der er 2 mødedeltagere eller færre, der kan deltage til et gruppemøde, så bliver
mødedagen til en arbejd-selv dag. Man aftaler arbejd-selvdage efter fællesmøde, så
alle medlemmer ved hvad de skal på arbejd-selvdagen.
Dagsorden-ansvarlig
Den som står for dagsordner, skal sende dem ud dagen før, så mødedeltagerne kan
forberede sig.
Vedkommende står også for rollefordelingen under møderne. Dagsorden-ansvarlig
behøver ikke at påtage sig facilitatorrollen, så længe de er fordelt ud.
Der skal som minimum være en facilitator og referent.
Derudover kan der også være: Ordstyrer, mødedeltager.
Uge 38
o Møde – 20/9 – fra kl. 12 til ?
-

Udvikling af skema/proces over de resterende uger

-

Spørgeskemaundersøgelse, feasibility
Uge 39
o Møde – 23/9 – tre timer får undervisning: Budgettering og sponsorer
(Event undervisning)

-

Groft budget over vores event (have en fornemmelse af hvor mange penge der skal
bruges)

-

Fastlæg dag – 1., 2. og 3. prioritering (uge og dag)

-

Praksislab – Venue-research og design
o Absalon kantine
o Byens hus
o Bibliotek
o Hedehusene hallen (over for Ro’s tov)

-

Lav +/- liste over forskellige venues

-

Skal det være nonprofit eller skal vi tjene penge på eventet.
Uge 40
o Møde – 30/9 – kl. efter undervisning: Kontakte sponsorer
o Møde - 2/10 – kl. efter undervisning: Mødes med Mikkel?
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o Kender Mikkel nogle der kan komme og snakke (lærer, it-mennesker)?
Uge 41
o Møde – 7/10 – kl. efter undervisning: Kampagne
o Møde – 9/10 - kl. 11-14.30:
-

Begynde på kampagne planlægning

-

Hvilke medier skal vi sende vores budskab ud på?
o Kamelrytterne?
o Facebook begivenhed
o Studiemail
o KRAS – høre deres mening, eventuelt invitere dem til eventet
Uge 42

-

Efterårsferie
Uge 43
o Møde – 22/10 - kl. 11-12: Opsamling efter ferien

-

Praksislab – kampagne planlægning

-

Finpudse kampagne og fastsætte dag for hvornår eventet skal lancieres.

Til næste uge (44) skal følgende være færdigt:
•

•

Postbeskrivelser af stande på eventet:
• postbeskrivelser til frivillige (hvad de skal før og under eventet på posten)
• Tilføj fælles evaluerings-beskrivelse (aktive vs. passive deltagere >
spørg freja).
• Have færdige materialelister -> find ud af hvor i kan skaffe tingene ->
frist på at skaffe tingene er til og med uge 46
Skrive employ opg færdig til søndag - cut ned i opgaven, sæt kildehenvisninger
ind mv.
• Ellen skal skrive diskussion
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•

Næste uge prøver vi at lave ny facilitator-fordeling (Ellen har brug for pause)
• Skriv på de steder man vil lave dagsorden (indebærer at man laver
dagsorden og bestemmer roller samt ved hvad der er sket på forrige
møder -> se referater (frejas logbog)

•

Opsummering af køreplan
• De dage som ikke er blevet skrevet ind er fordi 2 el. færre pers. ikke
kunne have møder på det tidspunkt -> derfor er det blevet til en arbejdsdag, hvor man kan arbejde hjemme.
• Der er møde når der er 3 personer der kan. -> der skal skrives referat
el. oplyses detaljeret til d. 4 pers.
• Hvis der er flere der skal gå før et møde skal det koordineres dagen før
mødet, og vurderes om der nok deltagere til et møde.

Uge 44
•

Dag

kontakte sponsorer og frivillige
Tid

28/10 09.3011

Sted

Mødeform

Ansvar for
dagsordnen

Emne

Absalon

Møde

Ellen

Være færdig med poster + post
beskrivelser + frivilliginfo til
event
Smide video på infoskærme
Smide opslag op på begivenhed
Færdiggøre køreplan

30/10 08-11

Arbejdsdag

Sponsorsedler (Freja)

Gå dør til dør efter sponsorer i
Roskilde (Freja
Finde frivillige på ITU (Ellen+Bella)
Opslag på facebook

31/10

14.3015

Møde

Freja

Skrive til undervisere der underviser til eventdagen og oplyse om event
Design t-shirts

Side 68 af 118

Ellen Jørgensen mr18s083
Freja Hoffmann mr18s010
Bella Mason mr18s121
Mark Tinning mr18s092

16/12-2019
Leisure Management
3. semester
Studiegruppe 21

Forventningsafstemning
Plakater?
Opdatering af markeds-kommunikationsplan
Finde mødeansvarlig til 1/11

Uge 45
Dag

Tid

4/11

0810.30

Sted

Mødeform

Ansvar for
dagsorden

Emne
Købe t-shirts,

12-15
5/11

0811.30

7/11

08-11

Print plakater, planlægge dato
for færdiggørelse af sponsorsøgning
Arb. dag

12-15

Ellen og Bella går efter sponsorer på algade fra kl. 10-14
Lave sidste post færdig

Uge 46
Finde materialer og frivillige - samle de sidste tråde op
Dag

Tid

11/11 0811

Sted

Mødeform

Ansvar for
dagsorden

Emne
Ellen sætter plakater op på skolen! :D
Google Hunt offentliggøres kl 9.
Skaffe materialer til poster senest i denne uge
Finde frivillige blandt leisure el.
aftale mødetid med frivillige
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12/11 0811
1215
13/11 1215
14/11 1215

Skrive til kantinen om hvor meget kage og kaffe vi skal have.
Briefe frivillige i frokost pausen.

Uge 47
-

Eventuge (måske)
Dag

Tid

Sted

Mødeform

Ansvar for
dagsorden

Emne

17/11

Skriv til Esperence blomster - påmindelse.
Kontakt Meny Himmelev mht.
cookies

18/11 1215

Hen gavekurv hos Esperence
blomster.
Freja parkerer sin bil på skolen,
så Panda har en p-plads om tirsdagen!

19/11 0815
21/11 0811

Absalon

xxx

EVENTDAG
FB opslag

1215
22/11 0811
1215

Uge 48
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-

Buffer-uge (hvis eventet ikke kan afholdes i uge 47)

-

Opgaveskrivning
Dag

Tid

Sted

25/11 0811

Mødeform

Ansvar for
dagsorden

Emne
Bella får sine visdomstænder
taget ud, og er her ikke.

26/11 0811
1215
28/11 0811

Uge 49
-

Opgaveskrivning
Dag

Tid

2/12

08-11

Sted

Mødeform Ansvar for dagsorden Emne

12-15
5/12

08-11
12-15

6/12

08-11
12-15

Uge 50
-

Opgaveskrivning
Dag

Tid

9/12

08-11

Sted

Mødeform Ansvar for dagsorden Emne

12-15
10/12 08-11
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12-15
12/12 08-11
12-15
13/12 08-11
12-15

Uge 51
-

Opgave aflevering – mandag d. 16!

Afleveringsmøde - kl. 08-11 (AFLEVERER KL 12)

Bilag 16
Mail til oplægsholder:
26/9
Hej Thomas
Jeg skriver i forbindelse med et projekt på uddannelsen Leisure Management på
Profession højskolen Absalon i Roskilde, hvor vi en studiegruppe på fire, der har
til opgave at lave et event som eksamensopgave. Eventet skal vi selv udføre og arrangere i november måned, og jeg skriver til dig, da vi har stor interesse i, at få
dig ud som gæsteforelæser til vores event.
Eventet er uden betaling, da vi ser det som en oplysning og læring til de deltagende, hvilket også er grunden til at vi afholder det på en læringsinstitution (RUC
eller Professionshøjskolen Absalon i Roskilde).
Deltagerne har mulighed for gå rundt mellem forskellige workshops og informationstande, hvor de kan indhente information om dem selv på internettet. Disse
stande vil også være bemandede, så deltagerne kan få uddybet nogle af de ting de
er uvidende om. Samtidig vil der blive afholdt omkring tre-fire oplæg i et tilstødende lokale, som vi håber på bliver:
- En lærer fra ITU - ca. 15 min.
- En antivirus-virksomhed - ca. 10 min.
- En personlig historie om konsekvenserne ved bruge af internettet uden omtanke (eventuelt identitetstyveri) - ca. 10-15 min.
- Et større fremtrædende navn - ca. 20-30 min.
I og med at du har været med som frontløber for internettet i Danmark, og derved
har været med helt fra begyndelsen, tænker vi, at du har mange erfaringer, både
gode og mindre gode, som kunne bruges i forbindelse med vores event.
Oplægget fra dig ville have en varighed af 20-30 minutter, alt efter hvad du vil
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byde ind med. Dog kan det ikke være længere, da eventet skal være så "spiseligt"
som muligt for især studerende, der skal bruge deres frokostpause på at deltage i
eventet.
Da eventet er ubetalt, vil det også være frivilligt at stå som oplægsholder, dog med
en symbolsk gave som tak.
Vi ser frem til at høre fra dig.
De bedste hilsner Freja Rosenvold Hoffmann.
Professionhøjskolen Absalon.

Fondsøgnings mail:
27/9
Kære Liljeborgfonden.
Jeg skriver i forbindelse med et projekt på uddannelsen Leisure Management på Profession højskolen Absalon i Roskilde, hvor vi en studiegruppe på fire, der har til opgave at lave et event som eksamensopgave. Eventet skal vi selv udføre og arrangere i
november måned, og vi skriver til jer angående en fondsøgning.
Eventet kan klassificeres som kulturelt og læringsmæssigt, da vi vil oplyse især unge
studerende om brugen af deres data på internettet. Eventet er åbent for alle, men
kommer til at forgå på en uddannelsesinstitution – RUC eller Absalon – da den primære målgruppe er unge mennesker.
For at kunne søge fonde hos jer, kan vi se, at man skal søge minimum 100.000 kr.,
dog ligger vores budget kun på omkring 11.000 kr., men vi ville alligevel skrive for at
høre, om der kunne være en eventuel interesse fra jeres side i at støtte op om eventet.
Eventet er gratis og tilgængeligt for alle, hvilket er grunden til at vi søger en måde at
finansiere udgifterne.
Jeg har vedlagt et billede af det grove budget, for at give et overblik af, hvad pengene
kommer til at finansiere.
I er velkomne til at skrive, hvis der er yderligere spørgsmål til eventet.
Vi håber at høre tilbage fra jer.
Mvh. Freja R. Hoffmann. Professionshøjskolen Absalon, Roskilde.
Mail til Panda Security:
2/10
Hej Philip.
Vi forsøger at komme i kontakt med Panda Security, vedrørende et event omkring digital sikkerhed.
Vi skriver til jer, da vi ville være interesserede i at få jer ud på uddannelsesstedet og have en stand
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til eventet. I vil have mulighed for at promovere jeres virksomhed og sælge jeres produkt, da der
er en jævn gennemstrøm af mennesker og mulige kunder for jer.
Vi stiller bord og plads til rådighed, samt sørger for frokost til jeres repræsenterer – vi tænker en
til to personer. Det forventes at i selv søger for udsmykning af standen i form af bannere eller andet. Eventet hedder "Dit D.A.T.A, Digital Ansvar og Teknologisk Advendelse". Det afholdes d.
19/11, fra kl. 10-13, på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.
Eventet kommer til at omhandle det digitale aftryk man efterlader på nettet, og alle de tilladelser
man giver til diverse virksomheder, uden at være klar over, hvad man siger ja til. Vores mål med
event er at få deltagerne til at forholde sig kritisk over hvordan deres data bliver brugt af virksomheder på internettet.
Her ser vi jeres virksomhed som et ekstra sikkerhedsnet til at forbygge misbrug af personlige
data, og samtidig vil det give en ”rød tråd” i form af eventets tema. Vi regner med at der kommer
50-100 mennesker under eventet, men at vores markedsføring vil ramme 4000+ mennesker gennem sociale medier, plakater, gennem uddannelsesinstitutionens medieplatforme.
Det vi kan tilbyde er eksponering af jeres virksomhed gennem markedsføring, på sociale platforme og fysiske medier. Hvis interessen for at være fysisk tilstede ikke er der, er vi stadig villige
til at promovere jeres virksomhed i form af bannere, merchandise, brochure eller andet, såfremt i
sender det til os.
I er velkomne til at skrive, hvis i har spørgsmål. Vi ser frem til at høre fra jer.
De bedste hilsner Freja Hoffmann. Professionhøjskolen Absalon

Sponsor mail (likvide midler):
7/10
Til rette vedkommende i XXX.
Jeg skriver i forbindelse med et projekt på uddannelsen Leisure Management på Professionhøjskolen Absalon i Roskilde, hvor vi en studiegruppe på fire, der har til opgave at lave et event som eksamensopgave. Eventet skal vi selv udføre og arrangere i
november måned. Vi skriver til jer, da vi søger et sponsorat.
Vi har et budget på rundt regnet 27.000 kr. (Se vedhæftede fil.)
Vi søger et sponsorat fra jer på mellem 5000 og 10.000 kr.
Eventet hedder "Dit D.A.T.A, Digital Ansvar og Teknologisk Anvendelse". Det afholdes d. 19/11, fra kl. 10-13, på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.
Eventet kommer til at omhandle det digitale aftryk man efterlader på nettet, og alle
de tilladelser man giver til diverse virksomheder, uden at være klar over, hvad man
siger ja til.
Vores mål med event er at få deltagerne til at forholde sig kritisk over hvordan deres
data bliver brugt af virksomheder på internettet.
Vi regner med at der kommer 50-100 mennesker under eventet, men vores markedsføring vil ramme 4000+ mennesker gennem sociale medier, plakater, gennem uddannelsesinstitutionens medieplatforme.
Det vi kan tilbyde er eksponering gennem markedsføring, på sociale platforme og fysiske medier.
Der er også mulighed for at I kan reklamere med jeres eget merchandise under selve
eventet, hvis i ønsker dette.
I er velkomne til at skrive, hvis i har spørgsmål.
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Vi ser frem til at høre fra jer.
De bedste hilsner Freja Rosenvold Hoffmann
Professionhøjskolen Absalon.

Sponsor mail (cookies):
23/10
Hej Netto.
Jeg skriver i forbindelse med et projekt på uddannelsen Leisure Management på Professionhøjskolen Absalon i Roskilde, hvor vi en studiegruppe på fire, der har til opgave at lave et event som eksamensopgave. Eventet skal vi selv udføre og arrangere i
november måned.
Vi skriver til jer, da vi søger et sponsorat. Et sponsorat af småkager og cookies.
Vi tager gerne imod diverse småkager og cookies (også dem der nærmer sig sidste
salgsdato), da vores event omhandler ”digitale cookies”, og de digitale aftryk man efterlader med dem.
Eventet hedder "Dit D.A.T.A, Digital Ansvar og Teknologisk Anvendelse". Det afholdes d. 19/11, fra kl. 10-13, på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.
Eventet kommer til at omhandle det digitale aftryk man efterlader på nettet, og alle
de tilladelser man giver til diverse virksomheder, uden at være klar over, hvad man
siger ja til. Vores mål med event er at få deltagerne til at forholde sig kritisk over
hvordan deres data bliver brugt af virksomheder på internettet. Vi regner med at der
kommer 50-100 mennesker under eventet, men vores markedsføring vil ramme
2000+ mennesker gennem sociale medier, plakater, samt uddannelsesinstitutionens
medieplatforme.
Det vi kan tilbyde er eksponering gennem markedsføring på sociale platforme og fysiske medier. Der er mulighed for at i kan reklamere med jeres eget merchandise under selve eventet, hvis i ønsker det. I er velkomne til at skrive, hvis i har spørgsmål.
Vi ser frem til at høre fra jer.
De bedste hilsner Freja Rosenvold Hoffmann
Professionhøjskolen Absalon
Mail til oplægsholder:
4/11
Hej Simone.
Jeg skriver i forbindelse med et projekt på uddannelsen Leisure Management på Profession højskolen Absalon i Roskilde, hvor vi en studiegruppe på fire, der har til opgave at lave et event som eksamensopgave. Eventet afholdes d. 19 november i tidsrummet 10-13, og jeg skriver til dig, da vi har stor interesse i, at få dig ud som gæsteforelæser til eventet.
Eventet er uden betaling, da vi ser det som en oplysning og læring til de deltagende,
hvilket også er grunden til at vi afholder det på en læringsinstitution, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Campus.
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Deltagerne der primært er studerende og undervisere på campus (18+år) har mulighed for gå rundt mellem forskellige workshops og interaktive informationstande,
hvor de kan indhente information om dem selv på internettet. Disse stande vil også
være bemandede, så deltagerne kan få uddybet nogle af de ting de er uvidende om.
Samtidig vil der blive afholdt oplæg i et tilstødende lokale med plads til ca. 150 personer, hvor vi tænker at der skal afholdes 2 oplæg på ca. 15-20 minutter - det er her vi
ser dig komme ind i billedet, sammen men vores anden oplægsholder, der skal tale
om identitetstyveri og hvordan man sikrer sig selv bedre.
Vi forestiller os, at du med oplægget kan fortælle vores deltagere noget om hvordan
deres færden på sociale medier kan have betydning for deres liv. Selve oplægget skal
varer ca. 15-20 minutter og du har rimelig frie tøjler til formidling, men da eventet
har en kritisk tilgang til det digitale aftryk og de rettigheder vi giver virksomheder
ved at acceptere cookies osv., tænkte vi at oplægget skulle have sammen indgangsvinkel.
Da eventet er ubetalt, vil det også være frivilligt at stå som oplægsholder, dog med en
symbolsk gave som tak. Vi ser frem til at høre fra dig.
De bedste hilsner Freja Rosenvold Hoffmann.
lProfessionhøjskolen Absalon.

Bilag 17
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Bilag 18
18.1
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18.2

18.3
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18.4

18.5
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18.6

Bilag 19
Dato

Medieplatform

Virksomhed

28/1
0
Gern
e før

Facebook:
Os selv
privat deling, Absalon + uddannelses,
RUC+Uddannelse

Dele Begivenhed kl. 16
med beskrivelse

29/1
0

Facebook:
privat deling

Bagsiden af inkl. 16
ternettet - plakat
billede

Bella

31/10

Facebook:
Panda
privat deSecurity
ling, Absalon + uddannelses,

Sikkerhed på
computer - plakat billede

Freja

OS selv

Indhold

Tid

Link

Ansvar

Alle er
admin
og kan
dele

Alle deler på
deres private
begivenheder.
Mark deler på
RUC og Absalon

Kl. 16
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RUC+Uddannelse
3/11

Facebook:
Os selv
privat deling, Absalon + uddannelses,
RUC+Uddannelse

Video - Det bliver dine Data
brugt til.

kl 15.15

Mark

6/11

Facebook:
Morten
privat deog hans
ling, Absaoplæg
lon + uddannelses,
RUC+Uddannelse

Identitetstyveri
plakat (fra
canva)

kl 15.30

Freja

7/11

Facebook:
privat deling

Os selv

Cookies - plakat
billede

kl 15

Freja

8/11

Facebook:
privat deling

Os selv

Google countdown 3

kl. 13

Freja

9/11

Facebook:
privat deling

Os selv

Google count
down 2

kl 16

Freja

10/11

Facebook:
privat deling,

Os selv

Google countdown 1

kl. 13

Freja

11/11

Plakater

Absalon

Plakater som reklamerer for
eventet og sponsorer

kl. 9

Ellen og Mark

Kort info om oplæg + sammenkobling til at det
kan ske digitalt

Offentliggørelse af Google
Hunt!
Skal skrives på
FB i beskrivelsen

Google Hunt offentliggøres!
Facebook,
Os Selv
privat deling
Absalon +
uddannelses,
RUC+Uddannelse

WoopApp google hunt

kl. 9

Freja

Facebook

Video af hvordan man laver
google hunt

kl. 9

Mark

Os selv
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13/11

Facebook,
privat deling

Os selv

Nedtælling

kl 11

Freja

15/11

Facebook,

Os selv +
Panda
Security

Program for
event

kl 12

Freja

18/11

Facebook,
+ instagram

Os selv

Så er det i morgen

kl.
12.30

Freja

19/11

Facebook,
+ instagram

Os selv

Eventet er i
gang, kom forbi

kl 11

Freja

20/1
1

Facebook

Os selv
og sponsorer

Tak for opbakning og et godt
event

kl 18

Freja

Bilag 20
Møde 19/9-2019
Processer vi skal igennem:
Uge 38
Møde – 20/9 – fra kl. 12 til ?
•
•

Udvikling af skema/proces over de resterende uger
Spørgeskemaundersøgelse, feasibility

Uge 39
Møde – 23/9 – tre timer får undervisning: Budgettering og sponsorer (Event undervisning)
•
•

Groft budget over vores event (have en fornemmelse af hvor mange penge der skal
bruges)
Fastlæg dag – 1., 2. og 3. prioritering (uge og dag)

Praksislab – Venue-research og design
•
•
•
•

Absalon kantine
Byens hus
Bibliotek
Hedehusene hallen (over for Ro’s torv)

Lav +/- liste over forskellige venues
Skal det være non-profit eller skal vi tjene penge på eventet.
Uge 40
Møde – 30/9 – kl. efter undervisning: Kontakte sponsorer
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Møde - 2/10 – kl. efter undervisning: Mødes med Mikkel?
•
•
•

Finpudsning af budget, da vi har styr på venue og designet.
Sponsorliste – hvem skal vi kontakte?
Snak med Mikkel (IT-menneske) – torsdag eller fredag
• Kender Mikkel nogle der kan komme og snakke (lærer, it-mennesker)?

Uge 41
Møde – 7/10 – kl. efter undervisning: Kampagne
Møde – 9/10 - kl. 11-14.30
•
•

Begynde på kampagneplanlægning
Hvilke medier skal vi sende vores budskab ud på?
• Kamelrytterne?
• Facebook begivenhed
• Studiemail
• KRAS – høre deres mening, eventuelt invitere dem til eventet

Uge 42
-

Efterårsferie
Uge 43
Møde – 22/10 - kl. 11-12: Opsamling efter ferien
Praksislab – kampagneplanlægning
•

Finpudse kampagne og fastsætte dato for hvornår eventet skal lanceres.

Bilag 21
Til Facility Service på Campus Roskilde.
Vores event D.A.T.A i november har fået fuld opbakning af projektet fra både Astrid
og studenterrådet, samt samarbejdende virksomheder. Vi har allerede fået tilladelse til at bruge området foran auditoriet (A0.63) mellem kl. 10-13 til afholdelse af
vores event d. 19/11, dog er vi blevet opmærksomme på at vi ikke har søgt at bruge
området inden eventet, hvor vi har planlagt at stille op og gøre klar. Er det muligt at
vi kan reservere området allerede fra kl. 8.30?
Derudover har vi nogle forespørgsler til fysiske elementer på dagen, og eventuelt
hjælp til opsætning - vi gør selvfølgelig så meget som muligt selv, men hvis der er
specifikke regler osv. er det rart med én der kan hjælpe med og godkende opsætning.
- Hele området skal ryddes for borde, stole, klaver og planter.
- Vi skal bruge 5 almindelige borde og 2 højborde
- Teaterlamper (hvor mange har i?)
- En (muligvis to) flytbare TV-skærme
- To parkerings-tilladelser til foredragsholder og virksomhed
- Kan projekteren over trappen køre med et af vores videoklip under eventet?
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- Er der mulighed for at benytte højtalerne fra 10-13 til en stille stemningsskabende baggrundsmusik?
Er det eventuelt muligt at få lov til at få en guidet tur i kælderen, for at se om i har
andre elementer vi kan inddrage i vores event?
Har i nogle skilte til plakater og reklame (ligesom dem studenterrådet bruger til
"husk at"-kampagne), som vi kan benytte fra uge 44 til 47 som reklame? Og kan vi
samtidig få vores reklame om eventet til at køre på jeres infoskærme i samme periode?
Hvis i har mulighed for at mødes med os efter efterårsferien, vil vi gerne gennemgå
vores tanker og planer for eventet med jer, så vi alle har en fælles forståelse for, hvad
der kommer til at ske.
Mange hilsner fra
Ellen, Bella, Mark og Freja.
Studiegruppe 21
Leisure management, Roskilde

Bilag 22:
Hej!
Vi skriver i forbindelse med et projekt på uddannelsen Leisure Management på Professionhøjskolen Absalon i Roskilde, hvor vi en studiegruppe på fire, der har til opgave at lave et event som eksamensopgave. Eventet skal vi selv udføre og arrangere i
november måned. Vi skriver til jer, da vi søger et sponsorat.
Vi har et light budget på 7590 kr. (Se vedhæftede fil.)
Vi søger et sponsorat fra jer på 10.000 kr. eller andet fra vedlagte budget I kunne
have mulighed for at bidrage med.
Eventet hedder "Dit D.A.T.A, Digital Ansvar og Teknologisk Advendelse". Det afholdes d. 19/11, fra kl. 10-13, på Professionshøjskolen Absalon, Roskilde.
Eventet kommer til at omhandle det digitale aftryk man efterlader på nettet, og alle
de tilladelser man giver til diverse virksomheder, uden at være klar over, hvad man
siger ja til.
Vores mål med event er at få deltagerne til at forholde sig kritisk over hvordan deres
data bliver brugt af virksomheder på internettet.
Vi regner med at der kommer 50-100 mennesker under eventet, men vores markedføring vil ramme 4000+ mennesker gennem sociale medier, plakater, gennem uddannelses-institutionens medieplatforme.
Som sponsor vil vi selvfølgelig gerne reklamere for jer, og eksponere jer på alle vores
promoverings materialer/platforme.
I er velkomne til at skrive, hvis I har spørgsmål.
Vi ser frem til at høre fra jer.
De bedste hilsner
Ellen, Freja, Mark & Bella
Professionhøjskolen Absalon.
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Hej Freja
Vi har talt med økonomi omkring hvordan i får penge.
Der er to måder vi kan gøre det på.
Enten så lægger i selv pengene ud og så sende et billede af eller selve kvitteringen til
økonomi.
Eller så betaler i med vores EAN-nummer(5798000554504) og sende faktura til økonomi med Att. SR Roskilde
Vi kan godt hjælpe jer med begge veje og ved også at det er muligt at få pengene udbetalt af økonomi inden. Så skal en rest bare også betales tilbage når i sender fakturaen
til økonomi.
Vær ops på at det kun hvad vi støtter jer til, der er på kvitteringerne som i sender.
Ellers så marker det på kvitteringerne.
Hvis i har spørgsmål skriver i bare.
Vh
Mads Mølau, Formand
Studenterrådet Roskilde

Hej studenterråd.
Vi ville blot høre om i er kommet frem til noget nyt i forhold til sponsorat til vores event
Dit D.A. T. A.? Og ellers tager vi stadig glædeligt imod de 3000kr.
Vi har lavet en aftale med kantinen til er beløb på 1204 kr. for kaffe, kage og mad til frivillige.
Derudover ville vi høre, hvornår det er muligt at pengene bliver tilgængelige, da vi så
småt skal i gang med indkøb af materialer til eventet.
Mvh. Bella, Ellen, Mark og Freja.
Leisure management 3. semester

Hej Freja
Vi har talt lidt intern i SR og er blevet enige om at vi godt kan støtte jer mere. Så vi vil
gerne støtte jer med 5000kr og hvis i sender os plakater kan vi få dem printet ud til
jer gratis.
Hvor vil i have pengene sendt til?
Kontonummer osv.
vh
Mads Mølau, Formand
Studenterrådet
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Bilag 23
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Bilag 24

Bilag 25
Beskrivelse af Google hunt
Hvad du skal:

De deltagere, der har gennemført vores ‘Google hunt’, vil komme til denne
post/stand på eventdagen, og skal have en præmie.
MEN inden du giver dem præmien skal du først se om de har gennemført ‘Google
hunt’ på Woop app’en.
Du skal have adgang til Ellen Jørgensens Woopkonto, så du kan se om deltageren har
gennemført løbet.
Uddeling af præmier: Lodtrækning og google hunt præmie
Spørg deltageren:
• Har du deltaget på vores Google hunt? - spørg efter deres navn - skriv
det ned så de ikk kan komme og få endnu en præmie.
• Kan du huske nogen af spørgsmålene?
• Forklar svarene på posterne (se nedenstående svar på “Sandt eller falsk
svarene)
• Giv præmien

Spørgsmål i google hunt’en:
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Det skal være i form at sandt eller falsk spørgsmål om google. Spørgsmålene:
1. Google har rettighederne til sælge dine data videre til andre virksomheder.
(false)
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Google kan se dine mails på min googlekonto. (true)
Google ejer mine private data (false)
Hvor meget tjener google på mine data. (3 svarmuligheder)
Google kan se hvor jeg har været (true)
Tillykke! Du har gennemført Google-hunten. Kom til vores event d. 19/11, kl.
10-13 på Professionshøjskolen Absalon og få din præmie!

Svar på sandt eller falsk spørgsmålene:
Spørg deltagerne om de kan huske spørgsmålene. Fortæls spørgsmålet og besvar
1. (false)
Google sælger/deler ikke dine data/personlig information med virksomheder, organisation eller individer uden for Google, bortset fra disse punkter
•

At du har sagt ja til at de må (with consent):
• De deler personlige information når du har sagt ja til deres “terms and
conditions” vil Google dele informationen videre til andre virksomheder, når du har sagt ja til “terms and conditions”.

•

Af juridiske grunde:
• Google vil dele personlige oplysninger uden for Google, hvis Google har
en god tro på, at adgang, brug, bevarelse eller videregivelse af informationerne med rimelighed er nødvendige for at:
• … Møde enhver relevant lov, regulering, juridisk proces eller
håndhæve en regerings-anmodning.
• … Håndhæve gældende servicevilkår, herunder efterforskning af
potentielle overtrædelser.
• … Registrere, forhindrer eller på anden måde adresserer svig,
sikkerhed eller tekniske problemer.
• … Beskytte mod skade på rettigheder, ejendom eller sikkerhed
for Google, vores brugere eller offentligheden som krævet eller
tilladt i henhold til loven.

2. (true)
Når du opretter en Google-konto, giver du Google personlige oplysninger, der inkluderer dit navn og en adgangskode. Du kan også vælge at tilføje et telefonnummer eller betalingsoplysninger til din konto.
Google indsamler også det indhold, du opretter, uploader eller modtager fra andre,
når du bruger vores tjenester. Dette inkluderer ting som e-mail, du skriver og modtager, fotos og videoer, du gemmer, dokumenter og regneark, du opretter, og kommentarer, du opretter til YouTube-videoer.
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3. (true)
Google samler oplysninger om din aktivitet i vores tjenester.
De aktivitetsoplysninger, Google indsamler, kan omfatte:
• Betingelser, du søger efter
• Videoer, du ser
• Visninger og interaktioner med indhold og annoncer
• Stemme- og lydoplysninger, når du bruger lydfunktioner
• Køb aktivitet
• Mennesker, som du kommunikerer eller deler indhold med
• Aktivitet på tredjepartswebsteder og apps, der bruger vores tjenester (inkl.
Google maps)
• Chrome-browserhistorik, du har synkroniseret med din Google-konto
Fx Google kan se din lokation og indsamle data derfra. Henvis til QR koder.
google.com/maps/timeline?…
4. (false)
Nogle af Google’s tjenester giver dig mulighed for at indsende indhold.
Du beholder ejerskabet af intellektuelle ejendomsrettigheder,
som du har i dette indhold. Kort sagt, det, der hører til dig, forbliver dit.
I henhold til Google’s betingelser ejer Google ikke bruger-uploadede filer til Google
Drive, men virksomheden kan gøre hvad de vil med dem.
5. Tillykke!
Tillykke! Du har gennemført Google-hunten. Kom til ‘Dit D.A.T.A’ event, hvor du kan
få uddybende svar på spørgsmålene og din præmie!
Rejseaktiviteter

Youtube-historik
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Reklamer

Bilag 26
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Bilag 27:

Bilag 28
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Bilag 29
Dagsorden d. 7/10-2019
Opsummering af sponsorer:
Hvor mange har vi?
•
•
•
•

Panda security
Føtex?
Roskilde Badene
Lokation

Hvad har vi?
•
•
•
•

Lokation
Virksomhed med merchandise
Kaffemælk og sukker
(Noget fra føtex – venter svar)

Skal vi søge videre?
•
•
•
•
•
•
•

Ja - Forsikringsselskaber, Fagforeninger, fonde/legater, legatbogen, offentlige puljer
→ Alle
Personer/oplægsholdere → Freja fortsætter.
Forplejning, kaffe, kage → Mark
Snacks og cookies → Bella
Blive færdig med servicedesign – sætte en frist:
Kaffe og kage strategisk placeret i auditoriet kl. 11.05 for at tiltrækker mennesker til
oplæg
Poster:
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Post 1: Google hunt → Bella
Post 2: Telt og socialt netværk → Ellen
Post 3: Panda
Post 4: Addiction/nudging → Vendespil (kontakt Mikkel) Mark
Post 5: Cookie → Find ud af hvad der skal stå på skilt/planche (kan den evt.
sponsoreres) + hvordan skal posten se ud og designes? Freja
• Post6: Hvis det går galt → Sort/hvid, wanted-posters, avisudklip, storytelling.
(Ellen)
Symboler til posterne – sammenhæng med vores plakater og markedsføring.
Når appen er gratis, er du selv produktet.
Webcam-cover → spørg panda eller unimedia – Freja
Frist for servicedesign mandag uge 43.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mål og succeskriterier:
•
•

Vi har udformet mission, vision og værdier for vores event.
Udformet målsætninger og succeskriterier for eventet.

Håndgribeligt:
•
•
•
•

Deltager antal, mål 75 → Succes, nåede vi målet?
Henvendelser på posterne
Interesse fra sponsorer, interessepersoner og andre.
Hvorfor accepteres eller afvises vores ansøgninger

Uhåndgribeligt:
•
•

Individuel deltageroplevelse
Generel stemning ved eventet

Målgruppe analyse før markedskommunikation:
•
•
•
•
•

Målgruppeanalyse skal skrives, således at den i bund og grund kan lægges ind i opgaven.
Start på analyse ligger på Trello
SMUK-model
Baggrundsinformation og empiri omkring hvorfor den valgte målgruppe er relevant.
Eventuelle statistikker omkring brug af internet.

Starte dokument til at skrive eksamensopgave i:
•

Tages op til næste møde efter efterårsferien.

Fordele opgaver mellem os:
•
•
•
•

Servicedesign og udvikling af de forskellige poster er opdelt mellem os
Hvis ikke opgaverne udføres onsdag, uddelegeres de retfærdigt til hvert gruppemedlem.
Opdater om Bella har opdateret til facility service:
Nej à vi skriver til dem i fællesskab nu.

Event-lektion/møde på onsdag:
•

Mødes på skolen kl. 9-14
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30 minutter sættes af til at sende vores sponsor-mail, oplægs-søgnings-mail og antivirusvirksomheds-mail til Lene og få feedback.
Employability-opgaven laves og de forskellige bilag vedlægges.
Noter på Trello fra Freja
Målgruppeanalyse kan muligvis påbegyndes/fortsættes (Freja færdiggør analysen i
efterårsferien).

Næste møde:
•

Dokument til eksamensopgave.

•

Back-up med hensyn til frivillige på dagen? Hvad gør vi hvis de frivillige ikke dukker
op?

Bilag 30
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Bilag 31
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Bilag 32
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Bilag 33

Bilag 34
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Bilag 35

Bilag 36

Bilag 37
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Bilag 38
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NULPUNKTSANALYSE AF BILLETSALG
Pris pr. enhed

Variable omkostninger

Faste omkostninger

40000
35000

OMKOSTNING

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

0

20

40

60

80

100

120

ANTAL ENHEDER
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Bilag 39
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Bilag 40

Nr.

Produkt

Pris

Butik

1

Slips m. pingviner

250 kr.

Tøjeksperten

2

Gilette shaving foam

19 kr.

Frisør Anas

3

Morfose aqua gel

70 kr.

Frisør Anas

4

Morfose aqua gel

70 kr.

Frisør Anas

5

Morfose aqua gel

70 kr.

Frisør Anas

6

Morfose aqua gel

70 kr.

Frisør Anas

Side 106 af 118

Ellen Jørgensen mr18s083
Freja Hoffmann mr18s010
Bella Mason mr18s121
Mark Tinning mr18s092

16/12-2019
Leisure Management
3. semester
Studiegruppe 21

7

Studio 2000 system hair
gel

45 kr.

Frisør Anas

8

Totex hair styling clay
wax

65 kr.

Frisør Anas

9

Metal kortholder

200 kr.

Rud & Vester

10

Metal kortholder

200 kr.

Rud & Vester

11

Marc Jacobs pung

Promotion produkt, ikke sælgbart

Matas, Algade 39

12

Gucci notesbog

Promotion produkt, ikke sælgbart

Matas, Algade 39

13

Earpods

249 kr.

FixPhone

14

Lightning jack-mellemstik

79 kr.

FixPhone

15

Blæksprutte

29,75 kr.

Jagt og lystfisker huset

16

Blæksprutte

29,75 kr.

Jagt og lystfisker huset

17

Blæksprutte

29,75 kr.

Jagt og lystfisker huset

18

Klokker x 7

7 kr. x 7

Jagt og lystfisker huset

19

Trout dip - grøn

40 kr.

Jagt og lystfisker huset

20

Trout dip - rød

40 kr.

Jagt og lystfisker huset

21

Shampoo

158 kr.

Stender - Roskilde

22

Balsam

158 kr.

Stender - Roskilde

23

Hår voks

168 kr.

Stender - Roskilde

i alt 2090kr.
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Bilag 41
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Bilag 42
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Bilag 43
Game plan

Kl. 08
1. Ordne lys - klippe lyspapir og sætte det på lamper
2. Teste lyd
3. Stille borde, stole lamper, skærmvægge op
• Test lamper står godt hvor de skal stå
4. Sætte papir og lign. materialer op til posterne
5. Alle skærme skal være oppe og køre
6. Placerer brochure på borde på hele skolen
7. Lave pile på gulv
8. Evt.
Kl. 09-09.30
• Phillip fra panda security ankommer
• Freja henter blomster til kl. 09.15 (Eller når phillip er ankommet)
• Muligvis køber tegnestifter og touscher
• Mikkel ankommer (skal briefe frivillige)
Kl. 10
•
•
•

Begynder event
2 er på Google og cookie post
• Dem der står på post tæller hvor mange der deltager på posten
2 er leisure manager
• 1 tæller deltagere og observere hvem der kommer og går.
• 30 min observation - evaluere - spørge ind til deltagere - agere vært
• 30 min tage billeder
• 1 er klar til at gå på ærinder - AKA slukke brænde

Kl. 11.15
• Afholdes oplæg af Morten
Kl. 11.45
• Uddele præmier til deltagere
Kl. 13
•
•

Vi takker af
.Frokost til frivillige
• Mark følger de frivillige over til kantinen

Udførsel af event
Vi mødtes på eventvenuet kl. 8.00, hvor facility service havde klargjort de større fysiske elementer, som
vi havde efterspurgt. Venuedesignet blev sat op efter planen, og derefter blev materialer til posterne klargjort og opsat. Mellem kl. 09.00-09.30 ankom Panda Security’s repræsentant og den frivillige, Mikkel
Ravnsted. Panda Security’s repræsentant stillede op på deres stand, og M. Ravnsted blev briefet om selve
eventets forløb og ‘Nudging posten’, som han havde været medudvikler af og derfor skulle bemande.
Eventet begyndte kl. 10.00, hvor alle stationer skulle være bemandet og klar. De frivillige registrerede
antal af deltager på hver enkelt post, og kunne få direkte feedback fra deltagerne. Da der manglede to
frivillige, valgte vi at uddelegere teamroller således, at Freja bemandede ‘Cookie posten’ og Ellen ‘Google
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hunt posten’. Mark og Bella agerede Leisure managers. Dette betød, at Mark og Bella håndterede kommunikation med facility service, stod for optælling af deltagere, og var til rådighed hvis en akut situation
skulle opstå. Derudover bød de deltagerne velkommen, tog billeder og agerede stand-in for frivillige, hvis
dette blev nødvendigt. Kl. 11.15 var der planlagt et oplæg om identitetstyveri med Morten Frederiksen,
hvor der også blev serveret kaffe og kage, dette blev dog rykket til 11.30, for at forsøge at tiltrække flere
publikummer. Lodtrækning og uddeling af ekstra præmier, til de deltagere som havde gennemført Google
Hunt, foregik kl. 11.45, og omkring kl. 12.30 lukkede vi eventet ned og sørgede for frokost til de frivillige.

Bilag 44
Evaluering af Event – d. 21/11 - torsdag – afviklingen af eventet var den 19/11 – antal mødedeltagere:
3/4
Skriv stikord under jeres refleksioner. Når vi er færdige skal noterne gemmes i drev til opgaveskrivningen.
1 Øvelse:
Alle starter skiftevis med at fortælle 3 ting de godt kunne lide med eventet og 3 ting der kunne gøres
bedre ud fra hvad man har tænkt selv i onsdags (i går). Fortæl hvorfor man er kommet frem til de refleksioner og skriv dem ned.
Bella:
•
•

Deltagerne var oprigtigt interesseret, Philip og Mikkel havde god forståelse for at det var ”ude af vores hænder” at der ikke kom flere, godt eventflow og ingen kriser.
Mangel på frivillige, få mennesker til oplæg og oplægget blev skubbet 15 min., havde det måske hjulpet på blikfang hvis vi havde brugt flere penge på pynt?

Mark:
•
•

Opstilling og oplevelsesrummet var godt, oplæg med Morten, stande/poster kunne det de skulle.
Ny koncept som er svært at markedsføre, på skolen var der større fokus på opgaveskrivning og eksamener end på at der ”skete noget nyt”, stor projekter kunne have haft et budskab udover kun at
være dekoration.

Freja:
•
•

Godt flow den første time, pile på gulvet som opmærksomhed, god feedback og god stemning fra
deltagere.
Lyd og lys havde mindre effekt end forventet, Google Hunt optakt var ikke succes men den fungerede godt på dagen, efter pausen hold menneske-flowet op og vi stoppede 30 min. tidligere.

2 øvelse:
Alle deltagere til mødet fortæller skiftevis, hvad de oplevede under eventet ud fra nedenstående punkter.
Ingen snak under refleksionen.
Refleksionsspunkter:
•

Reflekter i 1 min over hvordan du opfattede eventet fra jobbet som den frivillige til eventet. Fortæl skiftevis i gruppen.

Bella: Hyggelig atmosfære, godt at snakke med folk – de ville gerne snakke, godt at det var interaktivt så
de også lavede andet end at snakke.
Mark: Sjovt at kunne nudge folk, godt at have en at spare med på posten, folk fandt det interessant.
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Freja: Givende at kunne fortælle om sin post, hyggeligt at være der, når der ikke var deltagere kunne
man underholde hinanden.
•

Reflekter i 1 min over hvordan du opfattede eventet fra jobbet som den deltageren til eventet.
Fortæl skiftevis i gruppen.

Bella: Man havde god tid og blev taget godt imod da der ikke var så mange deltagere, man blev sat ind i
posterne og kunne have en samtale alle steder.
Mark: Sjovt og anderledes, man får information på ”ens eget niveau” og behøvede ikke at have stor viden
om det, man kunne få information på forskellige niveauer, større skilte på posterne så deltagerene ved
hvad der sker hvor.
Freja: Deltagere der kom alene havde ofte længere snakke rundt på posterne, deltagere der kom i grupper grinede og hyggede sig meget på postene og fik også snakket lidt.
•

Reflekter i 1 min over hvordan du opfattede eventet fra jobbet som den Leisure manageren til
eventet. Fortæl skiftevis i gruppen.

Bella: Nogenlunde selvkørende event så der var ikke meget behov for leisure managere, optælling af deltagere på posterne, tage over for Ellen når der var behov for det.
Mark: Byde velkommen til folk og præsentere posterne, kunne ordne de små problemer som den varme
lampe, kunne træde til for Mikkel ind i mellem, tale med deltagere.
Freja: Indhente mennesker til oplæg, være aktiv på posterne så det så ud som om der var ”åbent”, opsætning og oprydning af poster/event, holde overblik over eventet fra Cookieposten.
•

Reflekter 5 min over hvad man kunne have gjort anderledes for fx tidsplanen, selve posterne,
placering af eventet (både tid og sted) og opbyggelsen af eventet. Reflekter i 5 min – ingen snak
under refleksionen. Fortæl skiftevis jeres refleksioner.

Ikke i eksamensperiode, vælge en dag hvor leisure 3. semester havde været på skolen, overskrifter på
posterne kunne have fanget interesse hos deltagerne, den døde post var ikke besøgt, godt venue – moderne og teknologisk- passede godt til temaet.
•

Reflekter i 2 min over hvad man kunne have gjort anderledes i forberedelsen til eventet. Fx
kunne man have byttet poster, ændret markedsføringen, lokation af eventet, formålet med eventet.

Hvis man havde ændret baggrund for eventet kunne det have virket som en politisk debat. Markedsføringen kunne have været ændret, vi stolede for meget på facebook og gjorde ikke så meget ekstra. Man
kunne have haft flere fysiske plakater og måske have gjort mere på RUC for at tiltrække dem. Da Absalon er et uddannelsessted bliver folk bombet med information, så derfor vil de måske ikke bruge ekstra
tid på flere oplæg når de har pause. Det kunne måske haft mere interesse hvis det havde været ”fritidsleisure” frem for ”interesse eller lærings-leisure”?
•

Reflekter i 2 min over om eventet opfyldte de mål vi havde sat fra starten fx ift. hvor mange deltagere der ville komme.

Eventet levede ikke op til vores succeskriterier på mellem 50 og 100 deltagere, da vi kun havde omkring
25 deltagere. Til gengæld fik deltagerne en god oplevelse ud af eventet, og den oplevelse levede op til vores succeskriterie for de enkelte deltagere (de fik det ud af eventet, som vi ønskede). Personer til oplægget levede heller ikke op til målsætningen, da der kun var 10 og vi havde håbet på 20-25 stykker.
3 øvelse:
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Evaluer over følgende punkter af eventet. Sæt jer og sum i 5 min over hvert punkt, skriv jeres overvejelser ned i stikord. Når tiden er gået, gennemgår i punkterne og fortæller skiftevis hvad jeres overvejelser.
Min oplevelse af eventet:

•
•

Eventet var godt udført og gjorde det det skulle, der var bare for få deltagere.
Mit samlede udbytte af eventet ift. Personlige forventninger.

•
•
•
•

M: Det levede ikke 100% op til forventningen, fik en masse godt ud af det alligevel.
B: Vi skulle forberede et event, udføre et event og skrive en opgave… det er fint
F: Selve eventet var fint udført og vi gjorde det vi skulle, dog er der lidt skuffelse over antal af
deltagere.
Mine forventninger til mine kollegaer før eventet og fremadrettet.

•
•
•
•

M:
B: Vi skulle opføre os pænt og klare det.
F: Forventninger til at man kunne varetage de opgaver, man havde inden for sit ansvarsområde,
eller spørge om hjælp til dette. Skuffet over at der blev fralagt ansvar og opgaver omkring event.
Tidsplan for markedskommunikation blev ikke overholdt, hvilket skubbede andre opslag. Markedskommunikationen blev overdraget til Freja, da der var behov for at dele opgaverne mere ud,
men samtidig blev rekruttering af frivillige ikke opfyldt. Der opstod flere gange ”miskommunikation”, hvor opgaver ikke blev varetaget af personen inden for det ansvarsområde, hvilket resulterede i at tidsplanen blev skubbet og der blev pres op til eventet.
Eventets evne til at inspirere og udfordre deltagerne

•
•

God evne til at deltagere kunne snakke og gøre noget fysisk. De blev udfordret på deres viden,
samt i spil og leg.
Flyers og plakater kunne skabe interesse og snak om eventet
Eventets arbejdsfordeling før afviklingen af eventet og mod den nye skriveperiode.

•
•
•
•
•

Ellen 🡪 Godt overblik af hvad der skulle gøres og hvad tidslinjen var/er (godt hun har prøvet det
før 😊). Skrivemakker i skriveperioden.
Bella 🡪 Løst ansvar op til event, vores joker. Kommer til at træde mere til og brilliere i skriveperioden.
Freja 🡪 Praktisk tovholder sammen med Ellen. Godt med i det skriftlige – no worries.
Mark 🡪 Løst ansvar op til eventet, uddelegerer markedsføring. All in på skriveperiode.
Evt. (noget man selv kan tilføje)

•
•
•

Nogle af sponsorgaverne var lidt øv… haha
Arbejdet med at lave event og undervisningen dertil bliver godt til når vi skal skrive opgave.

•

Vejledning på mandag d. 25/11
🡪 Ledelse af frivillige? Vi havde Mikkel, der både var frivillig og vores teknologiekspert – hvordan kringler vi den? Martin som delvis frivillig (hjælpende hånd, fik frokost og t-shirt)?
🡪 Opgaveopbygning
🡪

Efter vi har reflekteret og evalueret over øvelserne, så skal alle noterne i har skrevet sættes ind i et dokument, så det kan hives frem, når vi skal skrive opgave.
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Bilag 45
Lise Lycks oplevelseshjul (Halberg Madsen, 2015, pp. 78-79)

Bilag 46
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Bilag 47
Faste omk.

kr.
5.137,40

Vari omk.

kr.
6.163,00

Variable omkostninger per deltager
50 deltagere
6163/50
kr 123,26

Omk. ialt

kr.
11.300,40

Omkostninger i
Variable omkostninAntal enheder Billetpriser alt
Faste omkostninger
ger
0
0
5137,4
5137,4
0
1
226,008
5260,66
5137,4
123,26
2
452,016
5383,92
5137,4
123,26
3
678,024
5507,18
5137,4
123,26
4
904,032
5630,44
5137,4
123,26
5
1130,04
5753,7
5137,4
123,26
6 1356,048
5876,96
5137,4
123,26
7
1582,056
6000,22
5137,4
123,26
8 1808,064
6123,48
5137,4
123,26
9 2034,072
6246,74
5137,4
123,26
10
2260,08
6370
5137,4
123,26
11 2486,088
6493,26
5137,4
123,26
12
2712,096
6616,52
5137,4
123,26
13 2938,104
6739,78
5137,4
123,26
14
3164,112
6863,04
5137,4
123,26
15
3390,12
6986,3
5137,4
123,26
16
3616,128
7109,56
5137,4
123,26
17 3842,136
7232,82
5137,4
123,26
18 4068,144
7356,08
5137,4
123,26
19
4294,152
7479,34
5137,4
123,26
20
4520,16
7602,6
5137,4
123,26
21
4746,168
7725,86
5137,4
123,26
22
4972,176
7849,12
5137,4
123,26
23
5198,184
7972,38
5137,4
123,26
24
5424,192
8095,64
5137,4
123,26
25
5650,2
8218,9
5137,4
123,26
26 5876,208
8342,16
5137,4
123,26
27
6102,216
8465,42
5137,4
123,26
28 6328,224
8588,68
5137,4
123,26
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

6554,232
6780,24
7006,248
7232,256
7458,264
7684,272
7910,28
8136,288
8362,296
8588,304
8814,312
9040,32
9266,328
9492,336
9718,344
9944,352
10170,36
10396,368
10622,376
10848,384
11074,392
11300,4
11526,408
11752,416
11978,424
12204,432
12430,44
12656,448
12882,456
13108,464
13334,472
13560,48
13786,488
14012,496
14238,504
14464,512
14690,52
14916,528
15142,536
15368,544
15594,552
15820,56
16046,568
16272,576
16498,584
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8711,94
8835,2
8958,46
9081,72
9204,98
9328,24
9451,5
9574,76
9698,02
9821,28
9944,54
10067,8
10191,06
10314,32
10437,58
10560,84
10684,1
10807,36
10930,62
11053,88
11177,14
11300,4
11423,66
11546,92
11670,18
11793,44
11916,7
12039,96
12163,22
12286,48
12409,74
12533
12656,26
12779,52
12902,78
13026,04
13149,3
13272,56
13395,82
13519,08
13642,34
13765,6
13888,86
14012,12
14135,38

5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4

123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

16724,592
16950,6
17176,608
17402,616
17628,624
17854,632
18080,64
18306,648
18532,656
18758,664
18984,672
19210,68
19436,688
19662,696
19888,704
20114,712
20340,72
20566,728
20792,736
21018,744
21244,752
21470,76
21696,768
21922,776
22148,784
22374,792
22600,8
22826,808
23052,816
23278,824
23504,832
23730,84
23956,848
24182,856
24408,864
24634,872
24860,88
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14258,64
14381,9
14505,16
14628,42
14751,68
14874,94
14998,2
15121,46
15244,72
15367,98
15491,24
15614,5
15737,76
15861,02
15984,28
16107,54
16230,8
16354,06
16477,32
16600,58
16723,84
16847,1
16970,36
17093,62
17216,88
17340,14
17463,4
17586,66
17709,92
17833,18
17956,44
18079,7
18202,96
18326,22
18449,48
18572,74
18696

5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4
5137,4

123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
123,26
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NULPUNKTSANALYSE AF BILLETSALG
(GENTAGELSE AF EVENT)
Pris pr. enhed

Variable omkostninger

Faste omkostninger

30000

OMKOSTNINGER
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