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ABSTRACT  

In this research project, the report will highlight the issues regarding the housing problems 

of students based on the study capitals of Denmark. The focus of this report will be how to 

develop a website and explaining the different design decision behind it, while exploring 

the term of cohousing and the psychology behind it. This report will contain an analysis 

based on LFA, Interaction Design and PACT-analysis and also contains research 

conducted by the project group and data gathered by an survey and usability testing. All 

the topics will culminate into a discussion and finally a conclusion.  
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BEGREBSAFKLARING 

Udlejer: Begreb til at betegne en person, som udlejer et eller flere værelser i sin bolig.  
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Lejer: Begreb til at betegne en studerende person, som er bosat til leje i et værelse i en 

bolig. Eller som søger at leje en lejlighed eller et værelse i en bolig.  

Roommate: Begrebet bliver brugt til at betegne en person, som er sammenboende med 

en selv i samme lejlighed. 

Bofællesskab: En boform hvor to eller flere personer bor i samme lejemål.  

UI: Står for user interface, betyder på dansk “brugergrænseflade”.  

Boligsøgningsplatform: En platform, ofte digital, hvor brugere kan søge efter boliger, 

lejligheder og andre bomuligheder. 

Digital Platform: Er en business model for at flere deltagere (bruger og forbrugere), kan 

forbinde og interagere sig med hinanden.  

HTML: Står for Hypertext Markup Language og bruges til at tilføje elementer til 

hjemmesiden, her er et HTML-element en slags byggeklods.  

CSS: Styling sprog til visuel modificering af HTML-elementer. 

Javascript: Programmeringssprog til at ændre CSS egenskaber til HTML. 

C#: Programmeringssprog til back-end delen samt bindeled mellem hjemmeside og 

database (Udtales ”C-Sharp”). 

SQL: Programmeringssprog specielt udviklet til databaser, som består af kommandoer. 

Mock-up: Mock-up er en falsk data eller i vores tilfælde en falsk profil. Her laver 

projektgruppen mock-ups af profiler til roommatesøgningen. 

Algoritme (sorteringsalgoritme): En algoritme tager et input og forvandler dette input til 

noget output. I vores tilfælde tager sorteringsalgoritmen en liste af alle roommates, sortere 

i disse ud fra kriterier og giver en sorteret liste af roommates som output. 

Hjemmeside arkitektur: Opbygningen af en hjemmeside. Her kan det ses som et slags 

kort over hjemmesiden, omkring hvilke sider man kan bevæge sig hen til.  

Back-end: Den funktionalitet som ligger bag alt det visuelle på hjemmesiden. Bliver ofte 

brugt for at styre grundfunktionerne som en sorteringsalgoritme. 

Front-end: Her tales der om alt det visuelle ved hjemmesiden.  

Database: Et specielt miljø til opbevaring af data (information).  

Feature: En visuelle eller handlings funktion.  

Framework: Modulær funktionalitet til software, som skal tilpasses det enkelte software 

projekt. 

Bibliotek: Eksisterende software der kan bruges direkte i et software projekt. 
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INDLEDNING 

Vores motivation for dette projekt, tager udgangspunkt i en fælles undren over manglende 

studievenlige boligsøgningsplatform. Projektgruppen synes at de nuværende løsninger 

virker uoverskuelige, og mange har en abonnementsplan, som gør det svært for en 

studerende, at finansiere. 

Alle i projektgruppen har haft deres egne erfaringer med besværligheden i at skulle finde 

en ny lejlighed og/eller en passende roommate. Samtidig har vi oplevet problemer med 

dette i vores eget sociale netværk, og derfor er der også en personlig motivation for en 

mulig løsning til problemstillingen. Derfor er det interessant at undersøge problemet 

nærmere, da vi mener, at der er et større problem end først antaget. 

PROBLEMFELT 

I København er der sket en markant stigning på boligpriserne i løbet af de seneste år. En 

lejlighed i Københavns Kommune kostede i gennemsnit 39.844 kroner per m² i år 2018, 

hvilket er cirka 22.000 kroner dyrere end landsgennemsnittet (Gregersen, 2019). Samtidigt 

ses der en stor udvikling i antallet af studerende i storbyen. I en undersøgelse gennemført 

af RealMæglerne og BoligOne på baggrund af statistik fra Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen, skrives der følgende:  

“I 2008 var der 55.527 studerende ved videregående uddannelser bosat i København. I 

2017 var tallet 68.643. Til sammenligning var der i 2017 i alt 12.262 registrerede 

studieboliger i København, herunder kollegier og ungdomsboliger. Det er 1.590 flere 

studieboliger end i 2008. Det vil sige, at der er kommet 13.116 flere studerende, mens der 

blot er kommet en ottendedel så mange studieboliger.” Der er langt fra nok kollegier og 

ungdomsboliger til alle studerende, hvilket betyder at de bliver nødt til at søge andre veje 

for at finde et sted at bo.  

 

I 2018, belyste forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin, et problem med 

boligløshed i blandt danske studerende i en artikel fra TV2 (Jørgensen M. K., 2018). Hun 

konstaterer at studerende ”går ned med flaget”, grundet den stigende efterspørgsel på 

studieboliger, der fører til boligløshed blandt mange studerende. Samtidig understreger 
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Mahin også, at det er en myte, at studerende kun vil bo i centrum af byen. (Jørgensen, M. 

K. 2018). Hun oplever at studerende flytter længere væk fra studiebyen, hvilket skader det 

sociale studieliv. Dette kan ifølge Sara Mahin betyde, at de studerende dropper ud af 

deres studie.  

  

Tilbage i 2015 lavede Danske Studerendes Fællesråd en undersøgelse, om studerendes 

vigtigste kriterier til valg af studieboliger, sammen med Tal & Analyse. Undersøgelsen 

viste, som Sarah Mahin konstaterer i 2018, at mange af de danske studerende var let 

tilbøjelige til at flytte længere væk fra centrum af byen, for at finde en studiebolig 

(Kristiansens, 2015). Både Gitte Petersen, administrator hos Kollegiernes Kontor, og 

Rasmus Okholm Hansen, leder af Centralindstillingsudvalget, fortalte i led med 

undersøgelsen, at de oplevede et stigende antal af desperate boligsøgende studerende. 

De satte begge to grunden til dette på boligmangel i København (Pries, K. 2015). 

  

Okholm Hansen udtalte til DR: 

  

”Vi oplever studerende, der henvender sig enten telefonisk eller i vores rådgivning, hvor vi 

fornemmer, at de er tæt på at melde sig ud af uddannelsen, fordi de ikke kan finde tag 

over hovedet.” (Pries, 2015) 

  

Grundet disse konsekvenser, og projektgruppens personlige erfaring indenfor problemet, 

er målgruppen for projektet SU-modtagere. 

 

Da den gennemsnitlig husleje for en etværelses bolig på 40 m2 er over 7000 kroner om 

måneden i Storkøbenhavn. Hvilket er 1800 kroner højere end hvad en udeboende 

studerende får udbetalt i SU efter skat (Hansen, 2018). Projektgruppen sætter derfor 

lighedstegn mellem dette gennemsnit og følgende citat fra en DR-artikel fra 2018, hvilket 

omhandler den stigende interesse for deleboliger blandt unge:  

 

”Interessen for deleboligerne blandt unge i alderen 20-29 år er på blot fem år steget med 

over 31 procent i hovedstadsområdet. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.” (Mærsk, 

K.& Poulsen, K. 2018). 
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Med de problemstillinger, og den målgruppe, vil projektet fokusere på at skabe en 

platform, som skal hjælpe SU-modtagere med at skabe en bedre kontakt imellem lejer og 

udlejer. På baggrund af dette er følgende problemformulering blevet stillet: 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hvilke fordele og ulemper er der ved bofællesskaber, og hvordan kan en digital 

platform designes, for at den kan formidle deleboliger til SU-modtagere?   

 

ARBEJDSSPØRGSMÅL 
For at besvare vores problemformulering har projektgruppen stillet følgende 

arbejdsspørgsmål: 

 

• Arbejdsspørgsmål 1: Hvilke problemstillinger er der ved boligsøgning for 

studerende? 

• Arbejdsspørgsmål 2: Hvad ser vores målgruppe af problemer i de nuværende 

boligsøgningsplatforme?  

• Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan skal boligsøgningsplatformens UI være bygget op?  

• Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke overvejelser skal indgå i opbygningen af platformens 

sorteringsalgoritme, som sorterer brugerprofilerne for den enkelte bruger?  

• Arbejdsspørgsmål 5: Hvilke fordele og ulemper er der ved bofællesskaber? 

• Arbejdsspørgsmål 6: Hvordan adskiller vores platform sig ud fra eksisterende 

boligsøgningsplatforme?  
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SEMESTERBINDINGER 

 

I vores projekt har projektgruppen arbejdet med de to semesterbindinger; Teknologiske 

systemer og artefakter og Design og Konstruktion. 

 

Den primære semesterbinding, Teknologiske systemer og artefakter, er hovedsageligt 

blevet inddraget gennem kodningen af vores hjemmeside. Hjemmesiden er blevet lavet 

ved brug af HTML for at skabe hjemmesidens opbygning af elementer, CSS for at skabe 

det visuelle ved vores hjemmeside, JavaScript er brugt til ændring af CSS-egenskaber 

under visse forhold. Samtidig er C# blevet brugt til at skabe vores sorteringsalgoritme, som 

er en af de bærende grundsten for produktet samt forbinde hjemmesiden til databasen.  

For at skabe en ramme for projektet, er TRIN-modellen blevet brugt som et 

analytisk rammeværktøj. Derfor har TRIN-modellen fået sit eget afsnit i starten af 

rapporten, for at skabe en afklaring rapportens form. TRIN-modellen bliver brugt til at 

diskutere vores tilvalg og fravalg ved utilsigtede effekter, men også inddraget i selve vores 

produktbeskrivelse for at gå i dybden med teknologien bagved hjemmesiden. Dette er for 

at beskrive de systemer, som er sat op igennem hjemmesiden, og som fører videre ud i 

den virkelige verden.   

 

Den sekundære semesterbinding, Design og Konstruktion, bliver brugt til 

sammensætningen af vores produkt. Der er blevet inddraget lærte designmetoder som 

Logical Framework Approach, til forståelsen af opgavens problem. Her er der blevet opsat 

et problemtræ, for at forstå problemet og karakterisere nogle af de årsager der er til 

problemet, samt hvilke konsekvenser det kan føre til. Tilhørende problemtræet er der lavet 

et løsningstræ for at forstå, hvilke grundkomponenter vores produkt skal indeholde. Til 

sidst er der lavet en aktør- og kontekstanalyse ud fra de to træer, for at forstå hvem de 

vigtigste hovedpersoner i projektet er. 

Udover lært materiale fra kursusgangene i Design og Konstruktion, har projektgruppen 

også inddraget designmetoder såsom: Interaktionsdesign, incremental software process, 

PACT-analyse og User Interface. De er alle sammen blevet implementeret for at hjælpe til 

opsætningen og optimering af vores hjemmeside. 
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TRIN-MODELLEN 

 

Vi har brugt TRIN-modellen til, at danne rammen for hele vores projekt, da 

hovedsemesterbindingen for projektet er Teknologiske Systemer og Artefakter.  

 

TRIN-modellen, Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, er et værktøj 

udviklet af Niels Jørgensen, Thomas Budde Christensen og Erling Jelsøe, der blev 

præsenteret i grundkurset Teknologiske Systemer og Artefakter på 1. semester. Formålet 

med TRIN-modellen er at analysere og beskrive teknologier (Jørgensen, 2018: 2). Brugen 

af modellen bliver udført gennem modellens seks analytiske trin: 

 

TRIN 1: TEKNOLOGIERS INDRE MEKANISMER OG PROCESSER 

“De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål.” (Jørgensen, 2018: s. 6). 

 

Trin 1 i TRIN-modellen bliver dækket igennem vores inkremental sofware process i 

metodebeskrivelsen og interaktionsdesignsanalysen. Her bliver der forklaret hvordan 

hjemmesidens front-end bidrager til teknologiens formål. Under designrationalet bliver det 

afdækket hvordan back-end funktionaliteten bidrager til teknologiens formål. 

 

TRIN 2: TEKNOLOGIERS ARTEFAKTER. 

“Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande 

frembragt gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en 

teknologisk funktion.” (Jørgensen, 2018: s. 7).  

 

Trin 2 i TRIN-modellen bliver afdækket i vores designrationale. Her bliver der beskrevet 

vores produkts teknologiske funktioner, og hvorfor produktet er et teknologisk artefakt. 
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TRIN 3: TEKNOLOGIERS UTILSIGTEDE EFFEKTER  

“De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative. (...) Man kan skelne 

mellem utilsigtede effekter, som har karakter af risici, nogle som skyldes designfejl og 

endelig nogle som skyldes økonomiske hensyn”. (Jørgensen, 2018: s. 8). 

 

Trin 3 i TRIN-modellen bliver afdækket i vores analyse af afholdt usability test, her bliver 

der undersøgt hvilke utilsigtede effekter, i form af designfejl, vores design har. Samtidig vil 

der i diskussionen forblive forsøgt at afdække nogle af de risici, vores produkt kan 

indeholde. En state of the art-analyse er blevet lavet for at afdække hvilke designfejl 

eksisterende løsninger har, og hvordan de kan undgås. 

 

TRIN 4: TEKNOLOGISKE SYSTEMER 

“Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som 

samlet besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik 

på opfyldelse af menneskelige behov.” (Jørgensen, 2018: s. 8). 

 

Trin 4 i TRIN-modellen bliver afdækket i vores teori afsnit, hvor projektgruppen 

analyserende prøver at forstå hvordan systemet bag vores hjemmeside skal fungere. Her 

bliver der tænkt på den sorteringsalgoritme, og de filtreringskriterier der bliver valgt, for at 

skabe de mest effektive og succesfulde match på hjemmesiden. Selve funktionaliteten af 

artefakter bliver beskrevet i vores produktbeskrivelses-afsnit.  

 

TRIN 5: MODELLER AF TEKNOLOGIER 

“Modeller af teknologier kan være numeriske (abstrakte), visuelle eller fysiske. De er 

repræsentationer, hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges gengivet 

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

konkrete artefakter.” (Jørgensen, 2018: 9). 

 

Trin 5 i TRIN-modellen bliver afdækket gennem Logical Framework Approach. Her er der 

blevet lavet fire modeller, der har hjulpet med at skabe et overblik over problemet, samt 

givet løsningsmuligheder der kunne bruges til vores produkt. Designrationalet præsenterer 
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forskellige modeller; en der skaber overblik over hjemmesidens arkitektur og hvordan de 

forskellige funktioner på siden hænger sammen. En model over relationerne imellem de 

forskellige programmeringssprog, der er brugt til at opbygge hjemmesiden. Sidst er der en 

model over de forskellige teknologiske systemer som hjemmesiden gør brug af når den 

opererer. 

 

TRIN 6: TEKNOLOGIER SOM INNOVATION 

“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte om hvilke 

forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at teknologien bliver 

udbredt.” (Jørgensen, 2018: 10). 

 

Trin 6 i TRIN-modellen bliver afdækket i analysen af projektets kvantitative undersøgelse i 

form af et spørgeskema. Her analyseres der på målgruppens forventninger og erfaringer 

med de nuværende løsninger, og hvordan produktet skal designes herefter. I diskussionen 

og perspektiveringen vil der forsøges at argumenteres for innovationen bag produktet, og 

hvordan det adskiller sig fra nuværende løsninger.  

 

DELKONKLUSION PÅ TRIN-MODELLEN 

I dette projekt vil TRIN-modellen blive inkluderet som en ramme for analysen. Gennem 

inddragelsen af de seks trin, har projektgruppen mulighed for at beskrive og analysere 

produktet og de tanker der har været igennem udviklingen af platformen. Der vil være 

nogle af punkterne der er mere relevante end andre, og det vil derfor være forskellige hvor 

meget hvert punkt vil blive inddraget. 

METODEAFSNIT 

 
I dette afsnit vil de forskellige metoder inkluderet i projektet blive præsenteret. Det er disse 

metoder, der har dannet rammerne for vores arbejde med projektet og været med til at 

udforme vores opgave. Metoderne der vil blive præsenteret, er følgende;  
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Logical Framework Approach, kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema, PACT-

analyse, incremental software process, usability test. 

 

VALG AF METODER 

Logical Framework Approach er blevet valgt over Coloured Cognitive Mapping, da denne 

metode giver os mulighed for at lave en analyse af vigtige aktører indenfor 

problemstillingen. Dette har lagt til grundlag for vores valg af målgruppe, samt brugt til 

vores realiseringsargument for produktet. Tilmed bliver der også brugt et problem-, og 

løsningstræ til at konstatere problemstillingerne indenfor emnet, og skabt løsningsidéer til 

dette.  

 

En kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema blev valgt over en kvalitativ 

undersøgelse i form af et fokusgruppeinterview. Dette skyldtes et ønske om en større 

mængde data over målgruppens holdninger til problemstillingerne. Samtidig mente 

projektgruppen, at det var mere relevant for projektets daværende status, da et 

fokusgruppeinterview først havde været relevant senere i processen.  

 

En explorativ usability test, blev valgt over en komparativ usability test, da produktet ikke 

var færdig udviklet nok, til at en sammenligning med andre løsninger. Den explorative 

usability test gav relevant data, da projektgruppen skulle have feedback fra brugere om 

hvilken retning designprocessen skulle gå.  

 

Interaktionsdesign, incremental software process, PACT-analyse og User Interface blev 

alle sammen valgt, da det gav projektet de bedste metoder til at designe en teknologisk 

løsning i form af en digital platform.  

 

FRAVALG AF METODER 

I løbet af arbejdet med projektet er der blevet undersøgt forskellige metoder, hvor nogle af 

dem er blevet taget i brug, imens andre er endt med at blive fravalgt. Tre metoder som 
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bevidst er fravalgt; fokusgruppeinterview, komparativ usability test og Colored Cognitive 

Mapping. 

 

Der blev længe overvejet at foretage et eller flere fokusgruppeinterview med personer fra 

et bofællesskab. Der var dog usikkerhed omkring, om det ville være svært for personer, 

der bor sammen, at fortælle oprigtigt om negative ting i deres bofællesskab og om de 

havde haft nogle dårlige oplevelser, og derved opgive utroværdige svar. Senere i 

projektarbejdet blev der overvejet et fokusgruppeinterview med personer fra forskellige 

bofællesskaber. Det blev fravalgt, da projektgruppen på dette tidspunkt havde udsendt et 

spørgeskema og da mange af de samme besvarelser sandsynligvis ville gå igen. 

Fordelene ved at have foretaget et fokusgruppeinterview havde været at få kvalitative 

besvarelser på positive og negative oplevelser med bofællesskaber. 

 

Under udarbejdelsen af usability testen havde projektgruppen til at starte med valgt, at 

planlægge det som en komparativ usability test. Her skulle testpersonerne sammenligne 

vores platform med andre lignende, for at få en bedre forståelse for hvad var godt og 

dårligt i forhold til konkurrenterne. Da den fastsatte dato for testen nærmede sig, var 

produktet ikke færdigudviklet nok til en sammenligning. 

Hvis det havde været muligt at foretage en komparativ usability test ville fordelene have 

været, at kunne sammenligne projekthjemmesidens funktioner med lignende funktioner på 

andre hjemmesider og på den måde modtage bedre feedback på, hvad der fungerede 

godt og dårligt. 

 

I starten af projektet var udgangspunktet at gøre brug af Colored Cognitive Mapping, for at 

skabe os et overblik over problemer og løsninger på vores problem. Dette blev fravalgt til 

fordel for Logical Framework Approach. LFA adskiller sig især fra CCM ved også at have 

fokus på aktør- og kontekstanalyse, derfor så projektgruppen ikke nogen fordele ved at 

inddrage CCM.  

LOGICAL FRAMEWORK APPROACH 

Logical Framework Approach er et simpelt og systematisk analyseværktøj, udviklet af 

Norwegian Agency for Development Cooperation, som kan anvendes når der skal 
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forberedes, implementeres og evalueres designprocesser. Gennem arbejdet med LFA, er 

der mulighed for at skabe sig et visuelt overblik over projektets aktører og herfra hvilke 

løsninger der kunne være på disse problemer (Kursusgang 1, Design og konstruktion)  

  

I arbejdet med LFA er der syv forskellige trin, der deles ind i to grupper - det analytiske og 

det designmæssige. De første fire trin er analytiske, hvor der bliver undersøgt hvilken 

information, der er relevant for et projekt, og problemerne samt løsningerne identificeres. 

De sidste tre trin er designorienteret. Her vil den viden om projektet, som de fire analytiske 

trin har givet, blive brugt til at designe løsninger på problemet (NORAD, 1999: 27). 

 

I arbejdet med Logical Framework Approach har projektgruppen forholdt sig til de 

analytiske trin i modellen. De bliver lavet gennem et problemtræ, et løsningstræ og til sidst 

en aktøranalyse. Dette er en simpel og visuel måde at skabe et overblik over problemets 

årsager og konsekvenser, og hvilke løsninger der er på problemet samt de relevante 

aktører.   

 

De fire analysetrin:  

1. Kontekst og aktøranalyse. 

2. Problemanalyse.  

3. Analyse af målsætninger for designet.  

4. Analyse af alternativer.  

 

De tre designtrin:  

     5) Designets elementer.   

     6) Eksterne faktorer.   

     7) Indikatorer.  

(NORAD, 1999: 27).  
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PROBLEMTRÆ 

For at lave et problemtræ, skal der konstateres et problem som skal undersøges. Et 

eksempel, opstillet i teksten “Logical Framework Approach - handbook for objectives-

oriented planning” er, at der i de seneste år har været mange busulykker i en given by. De 

opstiller dermed hovedproblemet: Frequent bus accidents. 

Efter at hovedproblemet er blevet fastlagt, kan der sættes fokus på de forskellige årsager 

til at problemet opstår. I dette tilfælde er der fundet frem til tre årsager til problemet, som 

alle bliver placeret i bokse under hovedproblemet. 

Når der blevet konstateret et hovedproblem og fundet årsager til hvorfor problemet opstår, 

kan der sættes fokus på de konsekvenser som problemet medfører. Konsekvenserne 

bliver placeret over hovedproblemet:    

  

 

  

 

Når både årsagerne og konsekvenserne til problemet er blevet konstateret, er 

problemtræet færdigt. Ved at lave problemtræet, er der blevet skabt en bedre forståelse 

over hvilke problemer der er relateret til projektet. Når problemtræet er færdigt, skal det 

laves om til et løsningstræ. (NORAD, 1999: 91-94)   
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LØSNINGSTRÆ 

Ved at lave et løsningstræ bliver ens tilgang ændret, fra en problemorienteret tilgang til en 

løsningsorienteret tilgang (NORAD, 1999: 91-94). For at lave et løsningstræ, ændres 

hovedproblemet først fra et problem til en mere optimal løsning. I dette tilfælde bliver det 

ændret fra “frequent bus accidents” til.  

Derefter ændres de fundne årsager og konsekvenser i problemtræet også, fra et negativt 

udsagn til et positivt udsagn. På denne måde skabes der et overblik, over hvilke løsninger 

der er på problemet, og hvilke positive effekter det vil føre til. Nedenunder kan det 

endelige løsningstræ ses.   

 

 

l   

 (NORAD, 1999: 91-94)   

 

AKTØRANALYSE 

Når problem- og løsningstræet er lavet, vil der efterfølgende blive lavet en aktøranalyse. 

Den har til formål at skabe et overblik over hvilke aktører, der har en relevans for 

problemet og analysere de interesser og motiver, som de forskellige aktører kunne have 

(NORAD, 2018: 28). 
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 Hvis der kigges videre på eksemplet fra før, er der først lavet et overblik over de 

forskellige institutioner, interessegrupper og andre aktører, der kunne have en interesse i 

problemet med de hyppige busulykker. Efterfølgende vælges de aktører, som er mest 

relevante for ens projekt, og der laves en mere dybdegående analyse af deres indflydelse. 

I denne analyse sættes der fokus på fire områder; problemer, interesser, potentiale og 

relation.  

I området problemer analyseres hvilke hovedproblemer som aktøren står over for eller 

bliver påvirket af. I interesser undersøges hvilke interesser, som aktøren har i at problemet 

bliver løst. Under potentiale sættes der fokus på, hvilke muligheder som aktøren har for at 

være med til at løse problemet. Til sidst kigges der på relation, hvor sammenhængen 

mellem de forskellige aktører bliver fastlagt (NORAD, 2018: 31). 

 

DELKONKLUSION PÅ LOGICAL FRAMEWORK APPROACH 

Ved at inddrage Logical Framework Approach, kan der skabes overblik, bedre indsigt og 

forståelse over projektets problem. Dette bliver gjort ved at analysere problemet ved hjælp 

af et problemtræ, løsningstræ og en aktøranalyse. Brugen af Logical Framework Approach 

vil blive præsenteret i analysen. 

KVANTITATIV UNDERSØGELSE 

Til denne rapport har projektgruppen valgt at lave en undersøgelse i form af et 

spørgeskema. Den er lavet ud fra den kvantitative fremgangsmåde, som er relevant at 

bruge, når der skal dokumenteres og skabes overblik over store mængder data. 

Kvantitative teknikker forudsætter, at det der undersøges, kan gøres målbart og kan 

præsenteres og kategoriseres numerisk. Ved at gøre dette, er der mulighed for at 

behandle ens data og nå frem til konklusioner på empirien (Olsen, P. 2018: side 52). 

  

Spørgeskemaet er lavet med Google Analyse, da denne platform gav os adgang til et 

ubegrænset antal spørgsmål, samt indbygget analyseværktøjet til dataanalyse. Dette har 

til formål at skabe større indsigt i, hvad vores målgruppes forståelse af et godt 

bofællesskab er.  
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Samtidig vil projektgruppen også undersøge, hvilke platforme respondenterne tidligere har 

brugt til at finde bofællesskaber og deres holdning til disse. Derfor blev følgende 

forskerspørgsmål stillet:  

  

Hvad er SU-modtagers opfattelse af boligsøgningen i studiebyerne, samt deres 

forventninger til og erfaringer med bofællesskaber?  

 

 I led med analysen vil projektgruppen prøve at få bekræftet vores hypoteser omkring:  

1. SU-modtagere er utilfredse med de nuværende boligsøgningsplatforme.   

2. Få relevant viden til produktdesignet omkring SU-modtagers erfaringer og forventninger 

til bofællesskaber.   

 

For at undgå en forudindtaget bekræftelse af hypotesen, er der blevet fremsat en nul-

hypotese, som projektgruppen ligeledes vil forsøge at bekræfte:   

1. SU-modtagere er tilfredse med de nuværende boligsøgningsplatforme.  

2. Opnå ingen relevant viden til produktdesignet omkring SU-modtageres erfaringer og 

forventninger til bofællesskab.  

 

FORBEREDELSESFASEN 

Valget om at projektrapporten skulle indeholde et spørgeskema, blev taget efter et 

vejledermøde, afholdt d. 17/04. Her blev det besluttet, at et kvantitativt interview ville give 

projektet den bedst mulige empiri.  

  

Forberedelsesfasen til udarbejdelse af et spørgeskema er vigtig. Når først skemaet er 

sendt ud, er analysens grundlag allerede fastlagt, hvilket ikke kan ændres på. Derfor ligger 

der et stort arbejde i at forberede og gennemarbejde spørgeskemaet før udsendelsen 

(Olsen, P. 2018: side 153-154). Den 22/04-2019 kl. 12.00 blev det udarbejdet og 

offentliggjort på Facebook.  

Herefter blev den videreformidlet af de fire gruppemedlemmerne ved hjælp af Facebooks 

dele-funktionen. I de kommende afsnit vil nogle af de vigtigste overvejelser, der er blevet 

gjort til spørgeskemaet blive gennemgået.  
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MÅLGRUPPE 

Spørgeskemaet blev afgrænset til svar fra SU-modtagere, som er projektets målgruppe. 

Dermed undgås der at modtage data, der ikke kan bruges i udarbejdelsen af projektets 

produkt. 

  

BAGGRUNDSVARIABLE 

Igennem tre sektioner i spørgeskemaet vil der blive skabt baggrundsvariabler for de 

besvarende. Den første sektioner omhandler modtagelse af SU. Ved svaret “nej”, er der 

indsat en stopfunktion, så besvareren bliver viderestillet til spørgeskemaets sidste side og 

indsender et svar. Dette er gjort for at sortere alle ikke-SU-modtagere fra, da deres svar 

ikke ville kunne bruges i analysen af spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Vores næste sektion bruges for at skabe de generelle variabler om køn og alder af 

respondenterne. Den tredje sektion bruges til at skabe grupperinger ud fra hvilken 

studieby respondenterne kommer fra, og hvad deres indkomst ud over SU er. Til sidst vil 

der blive grupperet ud fra om respondenterne har været boligsøgende før.  

 

KRITERIER 

Spørgeskemaet har blandt andet til formål at finde ud af hvilke kriterier, boligsøgende 

studerende finder relevante i en roommate. Derfor har projektgruppen opsat et par 

spørgsmål, der kan give os et indblik i dette. Først bliver et åbent spørgsmål stillet “Hvad 

finder du positivt ved at bo i et bofællesskab?”. Her kan de besvarende personer i stikord 

sætte ord på, hvad de finder positivt ved at bo i et bofællesskab. Efterfølgende bliver et 

mere lukket spørgsmål stillet, hvor respondenten skal vælge mellem en masse opstillede 

kriterier.  

 

PLANLAGT ANALYSE 

Spørgeskemaet forbliver åbent indtil aflevering af projektet den 27/5-2019. Dette har 

projektgruppen valgt at gøre for at øge muligheden for at flere respondenter ville svare på 

spørgeskemaet.  
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Under udviklingen af vores produkt, vil de give svar blive indsamlet, og der foretages en 

analyse af dem. Igennem analysen håber projektgruppen på at kunne understøtte vores 

hypotese om utilfredshed omkring de nuværende boligsøgningsprocesser som SU-

modtager, samt at belyse hvilke kriterier vores målgruppe mener er vigtigst for et 

velfungerende bofællesskab.  

 

DELKONKLUSION PÅ KVANTITATIV UNDERSØGELSE 

Ved at lave en kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema i projektet, vil der være 

mulighed for at få indsamlet en større mængde data fra vores målgruppe. Dette vil give 

mulighed for at skabe bedre indsigt og forståelse for, vores målgruppes opfattelse af 

boligsøgningen i studiebyerne, samt deres forventninger til og erfaringer med 

bofællesskaber. Denne data vil blive analyseret og bruges til at foretage designvalg på 

projektets produkt. 

 

PACT-ANALYSE 

En PACT-analyse er defineret, som at være et brugerorienteret krav. PACT-analysen er 

en metode til at reflektere omkring emnerne people, activities, context og technologies, i 

forhold til at give et detaljeret overblik omkring designet samt funktioner omkring projektets 

hjemmeside, (Essays, 2018). 

 

Der fokuseres derfor på følgende elementer: 

1. People – Kognitive samt fysiske krav samt kultur og andre aspekter der med til at 

give data som er brugbart i forhold til projektgruppens hjemmeside (Essays, 2018) 

2. Activities – Omhandler de funktioner samt opgaver der kunne foretages på 

hjemmesiden, (Essays, 2018). 

3. Context – Fokusere på alt fra fysiske og sociale miljøer, i forhold til hvilken kontekst 

man foretager sig sine aktiviteter i, (Essays, 2018). 

4. Technologies – Fokuserer på pågældende teknologi, og hvilke faktorer der spiller 

ind under udarbejdelse af indebærende aktiviteter, (Trulock, 2019). 
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INKREMENTEL SOFTWARE PROCES 

Produktet i dette projekt er udviklet under den inkrementelle udviklingsproces. Her 

fokuseres der på at få udgivet en ny version af det udviklede produkt hurtigst muligt med 

tilføjede features til den tidligere version. Med den inkrementelle udviklingsproces 

sammensmeltes de traditionelt set adskilte aktiviteter; specifikation, udvikling og validering. 

Det hele koges sammen til én aktivitet hvor denne aktivitet gentages over flere omgange. 

Det vil sige, at der med tiden tilføjes nye features til de nye udgivelser (Sommerville, side 

46).  

 

Processen passer ikke til alle typer af projekter, f.eks. sikkerhedskritiske softwareprojekter 

vil typisk anvende vandfaldsprocessen, hvor der lægges stor vægt på analyse, 

dokumentation og hvor selve udviklingen af produktet først ses sent henne i processen 

(Sommerville, side 46). 

 

Fra projektets begyndelse var der meget at finde ud af, i forhold til udviklingen af 

produktet. Projektgruppen har helt hen til afleveringen af projektet, været under en 

læringsproces og fundet ud af flere og flere aspekter af og krav til produktet. Derudover 

var der også hele læringsprocessen bag udviklingen af produktet. Projektgruppen havde 

noget kendskab til udvikling af den valgte produktteknologi, men også dette var en 

læringsproces. Derudover havde projektet ikke sikkerhedskritiske aspekter, udover 

datasikkerhed i forhold til personfølsomdata. Herefter blev der planlagt, hvordan det 

sikkerhedskritiske aspekt skulle håndteres. Denne planlægningsdel var med i første 

iteration, hvor de fundamentale ting ved produktet blev specificeret. Dermed passede den 

inkrementelle udviklingsproces godt ind i dette projekt, da der ofte blev lært nye ting og 

dermed tilføjet nye features til vores produkt i løbet af processen. 

 

Den inkrementelle udviklingsproces er den mest anvendte udviklingsproces indenfor 

softwareudvikling. Her tales om at processen benyttes indenfor alle projekter, dog med 

aktiviteter inkorporeret fra andre udviklingsprocesser. Det skyldes at processen har vist sig 

at være ekstremt effektiv til, at få udviklet software hurtigere og billigere end alternativerne. 

Igennem projektet er der gennemgået syv iterationer, under de syv iterationer har 

projektgruppen gennemgået alle tre sammensmeltede aktiviteter, som nævnt foroven; 



2.Semester  HumTek B 27-05-2019 
 

 
 

 
 

23 

 

specifikation, udvikling og validering. Med hver iteration er der blevet specificeret en række 

krav i form af features, der skulle tilføjes til den tidligere version. Disse krav blev udviklet 

ud fra ny viden, som under fællesskab i projektgruppen blev omdannet og formuleret til en 

række nye krav. Under udviklingen blev der arbejdet hen imod en succesfuld validering, af 

de krav der blev stillet under specifikationen. Dette betyder, at udvikleren i projektgruppen 

måtte analysere de krav, der er blevet stillet til versionen, og udvælge passende 

teknologier i form af programmeringssprog, frameworks samt udviklingsmiljøer. Som 

validering satte projektgruppen sig ned efter hver iteration af udviklingerne, hvor 

projektgruppen gennemgik alle krav og implementerede features. Heraf blev der truffet en 

beslutning om, hvorvidt kravene var mødt. 

USABILITY TEST 

 

Der blev valgt at bruge en kvalitativ metode i form af en usability test, for at få konstruktiv 

kritik på produktet. Samtidig er projektets spørgeskema kvantitativt og ikke specifikt rettet 

mod designet af produktet, hvilket en usability-test derimod vil være. Projektgruppen 

mener derfor, at usability testing er den mest optimale metode at få testet projektets 

produkt på, for at få feedback til optimering.  

 

Usability testing, eller brugervenlighedstest, er en metode som bruges når et produkt skal 

testes, med henblik på forsøgspersonerne, som ikke aner hvordan produktet fungerer. 

Brugerne bliver stillet arbejdsopgaver, som de skal udføre. Dette kunne f.eks. være, at de 

skulle navigere rundt på projektets hjemmeside. Et andet eksempel kunne være, at 

brugeren skulle lave et login for at finde ud af om det var brugervenligt eller det modsatte 

(UX, 2019).  

Formålet med usability testing er, at give os som udviklere, en forståelse for hvor 

brugervenlig hjemmesiden er, og hvad en almen bruger synes om hjemmesiden. Disse 

resultater kan bruges i vores optimering af hjemmesiden, for at gøre den mere 

brugervenlig (UX, 2019). Den specifikt valgte metode indenfor usability testing er 

explorative usability testing (UX, 2019). Denne test går ud på at teste produktet, før det er 

færdigt. Derfor kan det få brugerne til at påpege, hvilke funktioner der mangler, og 

potentielt kunne være bedre i forhold til produktet.  
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Fordele ved explorative usability testing: 

• Projektgruppen får direkte feedback fra målgruppen. Dette kan være med til at gøre 

det nemmere at løse nogle af de problemer produktet har – f.eks. kunne brugerne 

være utilfredse med den størrelse knapperne har på projektets hjemmeside. Dette 

er en mindre detalje, som har en stor indflydelse på den samlede oplevelse ved 

brug af hjemmesiden. (UX, 2019) 

• Muligheden for at diskutere flere løsninger end blot én. Hvis designeren og 

programmøren f.eks. diskuterer om login-systemet, kan testpersonen være med til 

at løse dilemmaet. Dette sker når testpersonen giver feedback til hvordan de synes 

loginsystemet bør fungere. Det er trods alt for testpersonen som designeren og 

programmøren laver produktet til, og derfor vægter deres stemme højt. (UX, 2019) 

• Kommende og usete problemer, kan testpersonen være med til at påpege. F.eks.; 

”Har I tænkt over farven rød til jeres afslut knap” kunne det være en kommentar, der 

kunne give inspiration til at udvikle produktet. (UX, 2019) 

 

Ulemper ved explorative usability testing:  

• Det er en kvalitativ metode at teste på, som ikke kan bruges i en argumentation for 

at løsningen vil være 100% fungerende for alle. Bare fordi nogen kan lide størrelsen 

på vores knapper, betyder det ikke at alle brugere ville elske det. Det er en risiko 

udvikleren skal huske at vurdere, ved implementeringen af funktioner fra usability 

testen (UX, 2019).   

 

UDARBEJDELSE AF USABILITY TEST  

Torsdag den 16. maj mellem klokken 11-13 blev usability testen afholdt på Roskilde 

Universitets campus. Den blev foretaget med tre forskellige testpersoner, der alle 

gennemgik usability testen individuelt. Meningen med at foretage en usability test på 

produktet var, at få udefrakommende meninger vedrørende forskellige funktioner, så der 

kunne laves forbedringer og hjemmesiden kunne videreudvikles frem mod 

projektafleveringen. 
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Tre testperson blev udvalgt - som var Jacob, Timmy og Morten på henholdsvis, 21, 22 og 

22 år. Morten var den eneste af testpersonerne, som har arbejde ved siden af sit studie. 

De blev valgt da de passede kriterierne om at være udeboende SU-modtagere. Inden 

udarbejdelsen af usability testen skrev de alle under på en kontrakt, der konstaterer, at de 

har udarbejdet besvarelsen. 

 

De tre testpersoner, Jacob, Timmy og Morten, blev alle guidet gennem de samme syv 

spørgsmål: 

 

Opgave 1: Gennemgå introduktionsfasen og opret en bruger. 

Dette spørgsmål skulle undersøge, hvorvidt testpersonerne forstod, hvordan de kunne 

oprette sig selv som brugere på hjemmesiden, samt at afdække om vores 

introduktionsfase hjalp dem i brugen af hjemmesiden.  

Opgave 2: Log ud, for derefter at logge ind.  

Dette spørgsmål skulle undersøge, om testpersonerne kunne forstå basisfunktioner, ved 

at logge sin bruger ud af hjemmesiden, samt også at logge ind på hjemmesiden.  

Opgave 3: Find tre profiler du matcher med.  

Denne arbejdsopgave blev stillet for at undersøge om testpersonerne forstod, hvordan de 

kunne finde profiler på hjemmesiden. Opgaven bestod også i, om de kunne finde ud af at 

tilføje profilerne til en huskeliste på hjemmesiden. Til opgaven var der blevet lavet mock-up 

data, med falske profiler for at give dem profiler at vælge imellem. Der var 15 forskellige 

profiler, heriblandt både mænd og kvinder med forskellige profilbilleder. Alderen for de 

forskellige profiler lå imellem 18-47 år. De var opstillet med forskellige kriterier i form af 

interesser, for at give testpersonerne en oplevelse af, at de ikke bare skal vælge de tre 

øverste.  

Opgave 4: Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden og dens funktioner, hvor vil du så finde 

svar på dem? 

Dette spørgsmål skulle undersøge om vores testpersoner forstod hvad “brugerservice” 

siden indeholdte, og om der kunne navigeres frem til siden.   

Opgave 5: Hvad er hjemmesidens formål? 

Dette spørgsmål var for at afdække om testpersonerne havde forstået platformens 

intentioner om at formidler deleboliger mellem brugere.  
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Opgave 6: Har introduktionsfasen hjulpet dig i dit brug af hjemmesiden?  

Dette spørgsmål blev stillet for at få testpersonerne til, at reflektere om vores 

introduktionsfase havde hjulpet dem i brugen af hjemmesiden. Det blev gjort på baggrund 

af at undersøge om introduktionssiden levede op til sit formål.  

Opgave 7: Ønsker om forslag til ændring af hjemmeside.  

Sidste opgave var et reflekterende spørgsmål, for at få testpersonerne til at give projektet 

konstruktiv feedback omkring ændringer, de som brugere af hjemmesiden, kunne ønske 

sig efter en kommende iterativ proces af hjemmesiden.  

 

De blev alle bedt om at foretage opgaverne på egen hånd og at tænkte højt, hvis der var 

en funktion eller noget tekst, som de synes fungerede dårligt eller uklart. Samtidigt blev de 

optaget over en telefon med en diktafon applikation. Deres skærmbillede blev optaget, 

med applikationen Screencast-O-Matic, så projektgruppen efterfølgende kunne iagttage 

deres handlen på hjemmesiden. Sideløbende blev det noteret på skrift, af interviewer, 

hvornår testpersonerne havde besvær med at fuldføre sine opgaver eller når de generelt 

oplevede noget besværligt på hjemmesiden.  

 

DELKONKLUSION PÅ USABILITY TEST 

Ved at lave en explorative usability test, har projektgruppen mulighed for at få konstruktiv 

feedback på projektets produkt. Der kan opnås information omkring hvilke funktioner der 

skal forbedres og samtidigt også bekræfte hvilke funktioner, som allerede er brugervenlig 

TEORIAFSNIT 

I teoriafsnittet vil projektgruppen forsøge at få en bedre forståelse for, hvad et 

bofællesskab er, hvordan det kan defineres, og hvordan de sociale interaktioner kan skabe 

problemer og udfordrende situationer.  

 

KONFLIKTFYLDT FÆLLESSKAB 

Dorte Kousholt har skrevet artiklen, “Researching Family through the Everyday Lives of 

Children across Home and Day Care in Denmark”. Den undersøger familiens funktion i en 
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hverdagskontekst og som et konfliktfyldt fællesskab (Kousholt, 2011. Side 98). Teksten 

omhandler familier, og hvilke konflikter der kan opstå i forholdet mellem børn, deres 

forældre og andre aktører i dagligdagen. Her mener projektgruppen, at der kan drages 

paralleller, der kan overføres til det at bo i et bofællesskab, og hvordan det kan være 

konfliktfyldt og udfordrende.  

 

I artiklen gør Kousholt brug af begrebet konfliktfyldt fællesskab. Begrebet er inspireret af 

konfliktfuld kooperation, der beskriver hvordan menneskeligt samarbejde består af flere 

forskellige perspektiver, hvilket altid vil gøre menneskeligt samarbejde konfliktfyldt. Hun 

argumenterer for, at familien kan ses som et konfliktfyldt fællesskab. Alle medlemmerne af 

en familie er med til at bidrage til at fællesskabet fungerer, men de bidrager alle med 

forskellige perspektiver og forskellige interesser. Konflikter er altså en naturlig del af 

kollektiv deltagelse i sociale fællesskaber (Kousholt, 2011. Side 103). 

 

Kousholt argumenterer for, hvordan en families hverdagssituationer kan være komplekse 

og har flere facetter, og der derfor altid vil være mulighed for, at der opstår eller foregår 

flere forskellige konfliktfulde aktiviteter (Kousholt, 2011. Side 104). Derfor bliver de 

forskellige familiemedlemmers adfærd i hverdagen nødt til at være koordineret og forstået i 

forhold til hinanden, da der kan være mange udefrakommende kontekster, der kan bidrage 

til konflikter i familiens fællesskab, hvis de ikke bliver forstået rigtigt (Kousholt, 2011. Side 

104). 

 

For at forstå hvordan familien kan forstås som et konfliktfyldt fællesskab, giver Kousholt et 

eksempel. Her har hun iagttaget en familie, der spiser morgenmad. Her bliver moren, 

Rebecca, sur på sin 5-årige søn Andreas, fordi han ikke spiser sin morgenmad færdig, 

men vælger at lave en masse andre ting i stedet. Imens dette tager plads, sidder faren, 

Alex, og forholder sig passivt og læser sin avis, imens han foretager nogle opkald 

(Kousholt, 2011. Side 102). Dette minder på overfladen om en meget simpel konflikt, men 

der er flere kontekster fra hverdagen, der spiller ind på de forskellige familiemedlemmers 

reaktioner på situationen. Rebecca vil gerne have at Andreas spiser, så han er veloplagt 

fra starten af dagen (Kousholt, 2011. Side 103).  
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Samtidigt har hun gennem en længere periode været bekymret for, om hendes søn ikke 

spiser nok i børnehaven og derhjemme, hvilket kan have en indflydelse på hendes 

reaktion (Kousholt, 2011. Side 104). Samtidigt har Kousholt observeret at Andreas i andre 

tilfælde i børnehaven ikke har spist, og i stedet har valgt at komme med sjove 

kommentarer for at imponere kammeraterne (Kousholt, 2011. Side 105). Alex har dagen 

inden situationen været i en bilulykke og har derfor andre ting at fokusere på (Kousholt, 

2011. Side 105).  

 

Hverdagen kan altså i en familie byde på konflikter, der opstår fra en simpel ting som 

morgenmad. Disse konflikter kan forstås simple i situationen, men kan ofte have en dybere 

kontekst grundet familiemedlemmernes forskellige holdninger og perspektiver på 

situationen.  

 

DELKONKLUSION 

Dorte Kousholt argumenterer for, at familier kan ses som et konfliktfyldt fællesskab, og at 

konflikter er en naturlig del af kollektiv deltagelse i sociale fællesskaber. De forskellige 

familiemedlemmers hverdage kan resultere i forskellige antagelser af situationer, hvilket 

kan være med til at føre til komplekse konflikter. Disse elementer mener projektgruppen 

kan drages som paralleller til nogle af de udfordringer, der kan opstå i et bofællesskab. 

COHOUSING 

For at forstå de vigtige elementer i at bo sammen er der blevet undersøgt litteratur omkring 

cohousing - bofællesskaber på dansk. I den valgte litteratur er der meget fokus på store 

fællesskaber, flere husstande med beboere, hvor produktet undersøger nærmere omkring 

de mindre bofællesskaber, én husstand med flere beboere. Teorierne om de store 

fællesskaber vil blive brugt for at lave sammenligninger til problemstillinger for de mindre 

bofællesskaber.  

  

I Peter Jakobsen og Henrik Gutzon Larsens videnskabsartikel ”An alternative for whom? 

The evolution of socio-economy of Danish cohousing” diskuterer de to forfattere den 

voksende tendens til cohousing i Danmark, (Jakobsen & Larsen, 2018).  



2.Semester  HumTek B 27-05-2019 
 

 
 

 
 

29 

 

De definerer at bofællesskaber er både banebrydende og enormt succesfulde i Danmark. 

Danske bofællesskaber bliver også ofte brugt i internationale studier omkring cohousing, 

grundet den høje standard de har (Jakobsen & Larsen, 2018). Der bliver også beskrevet, 

at mange bofællesskaber har mange af de samme store karakteristika til at definere sig, 

selvom der er små variabler der kan være anderledes (Jakob & Larsen, 2018). I artiklen 

bruger de Graham Meltzers definition af hvad der adskiller cohousing-begrebet fra 

international communities:  

  

”Cohousing communities place a stronger emphasis on the balance between community 

life and the privacy of individuals and households. Dwellings are self-sufficient, and 

household autonomy is symbolically expressed in architectural form, as is the importance 

of the common house with its ‘vital social and practical purpose’.” (Meltzer, 2005).  

  

Meltzer definere derfor cohousing til, at være et fællesskab der stærkt vægter balancen 

imellem at leve i fællesskab, men også sørger for at individet kan have et privatliv. Jakob & 

Larsen (2018) definerer også bofællesskab som at være anderledes end et privathjem, 

ved at beskrive kravet om at der skal være en vis form for fællesskab, men stadig 

mulighed for privatliv. Dette sker ved hjælp af fællesområder hvor fællesskabet kan 

samles, og stadig beholde private opholdsområder for  

beboerne (Jakobsen & Larsen, 2018).  

  

Cohousing er også anderledes end andre fællesskaber, i det at beboerne alle deltager i 

det fysiske design og indretning af faciliteten. Og samtidig deler fælles faciliteter såsom 

vaskerum, køkken, spisestue eller et fælles møderum (Jakobsen & Larsen, 2018).  

  

I artiklen “An alternative for whom? The evolution of socio-economy of Danish cohousing,” 

refereres der også til en artikel skrevet af Graham Meltzer, Grayside Cohousing 

(Sustainable Community – Learning from the Cohousing Model). Meltzer (2005) 

fremsætter her mindst seks karakteristika, som betegner cohousing-begrebet, der er lavet 

af Kathryn McCarmant, Charles Durret og Ellen Hertzmani. Oversat til dansk lyder de:  

  

• Den inddragende proces hvor til beboerne organiserer og deltager i designet og 

udviklingen af projekt (re. bofællesskabet) (Meltzer, 2005). 
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• Nabodesign hvor beboelsesplanlægningen opfordrer og faciliterer social interaktion 

imellem beboerne (Meltzer, 2005). 

• Fællesområder som indeholder mindst ét køkken og spiserum, som er stort nok til 

at afholde en regelmæssig fællesspisning, samt et fælles vaskerum, og et socialt 

område med flere formål (Meltzer, 2005). 

• Egen administrering af projektet (re. bofællesskabet) gjort af beboerne selv, når det 

er færdigbygget og bosat (Meltzer, 2005). 

• Et ikke eksisterende hierarki og konsensus af beslutningstagende (Meltzer, 2005).   

• Ingen fælles pulje for kapital og økonomiske ressourcer (Meltzer, 2005). 

  

DELKONKLUSION 

Mange af de begreber som Jakob & Larsen (2018) bruger til at definere cohousing, er 

nogen som projektgruppen ser, går igen i de mindre bofællesskaber. Igennem analysen af 

vores spørgeskema, blev der konstateret et klart ønske om fællesskab, men også 

muligheden for privatliv. Samtidig bliver der også snakket om at lave fællesmadlavning. I  

state of the art-analyse blev det konstateret, at mange nuværende boligsøgningsplatform, 

tydeliggøre om der er mulighed for f.eks.: madlavning, opvaskemaskine, eller rengøring af 

tøj. Hvilket alle sammen er krav for at definere et bofællesskab (Jakobsen & Larsen, 2018) 

 

ANALYSEAFSNIT 

ANALYSE AF LOGICAL FRAMEWORK APPROACH 

Projektgruppen har valgt at gøre brug af Logical Framework Approach metoden, for at 

identificere problemer, løsninger og aktører inden for projektets problemområde. I de 

følgende afsnit vil læseren først blive præsenteret for en aktøranalyse, efterfølgende et 

problemtræ og til sidst et løsningstræ. 
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AKTØRANALYSE 

Når der gøres brug af LFA, startes der med at lave en aktøranalyse. Den er med til at 

skabe overblik over de relevante aktører indenfor vores problememne. Der er valgt at tage 

udgangspunkt i problemer som studerende har med den nuværende proces, når der skal 

findes et bofællesskab.  

 

De to største aktører er boligsøgende studerende og boligejere. Det er dem som den 

nuværende boligsøgningsproces direkte påvirker. Dernæst har projektgruppen valgt fire 

andre aktører, som alle har en bi-interesse i problemet, som er afhængig af de 

boligsøgende studerende. Det er uddannelsesinstitutioner, Danske Studerendes 

Fællesråd, studiebyernes kommuner og de studerendes familier.   

 

*Figur 1 aktøranalyse 

 

 

Efter at de relevante aktører er blevet udvalgt, laves der en mere dybdegående 

kontekstanalyse af de forskellige aktører. Her har projektgruppen valgt at sætte fokus på 

de boligsøgende studerende, boligejerne, uddannelsesinstitutionerne og Danske 

Studerendes Fællesråd. 
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*Figur 2 kontekstanalyse 

Først vil der undersøges hvilke problemer, der opstår for de forskellige aktører som følge 

af den nuværende proces med at finde et bofællesskab. 

 

Problemer for boligsøgende studerende:  

De boligsøgende studerende har flere problemer med den nuværende boligsøgning. 

Mange er desperate efter at finde en lejlighed, da det både kan være svært og dyrt. Dette 

kan lede til at der er en større chance for at ende i en dårlig boligsituation, hvilket kan 

ende i at de vil blive nødt til at flytte ud eller blive smidt ud.  
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Problemer for boligejere: 

Boligejerne har større chance for at tage mindre velovervejede valg af roommate, der kan 

lede til et dårligt match. Dette kan betyde at boligejerne oftere skal ud og finde en ny lejer, 

hvilket kan tage lang tid og føre til et økonomisk tab. Samtidigt har de svært ved at filtrere 

lejere fra før et eventuelt personligt møde, da det oftest kun er meget overordnede filtre 

der kan sorteres efter, når en ny lejer skal findes. 

 

Problemer for uddannelsesinstitutioner og DSF: 

De har begge en interesse i at studerende finder et længere varigt sted at bo, så de 

studerende ikke skal bruge meget af deres tid på deres boligsituation. En usikker 

boligsituation kan føre til forsømmelse af studiet hvilket i sidste ende kan betyde at den 

studerende må droppe ud. 

 

Efterfølgende kan de forskellige aktørers interesse i forbedring af problemet undersøges.  

for boligsøgende studerende. 

 
Interesse for boligsøgende studerende: 

De boligsøgende studerende har en interesse i at den nuværende boligsøgningsproces 

bliver forbedret. Det ville betyde, at de mere optimalt kunne finde bofællesskaber, som 

matcher deres ønskede kriterier. Dette betyder, at der ville være en større chance for, at 

de boligsøgende studerende ville have længere tid mellem at skulle søge efter bolig igen.  

 

Interesser for boligejere: 

Det samme gælder for boligejerne. De vil have interesse i forbedring, da det vil fører til 

større chance for at finde en kompatible roommate, og dermed længere tid mellem at de 

skulle finde en ny. 

 

Interesser for uddannelsesinstitutioner og DSF: 

De har interesse i at de studerende får mere tid til deres studie. Der ville være færre, som 

forsømmer studiet og dermed en lavere drop ud procent. Samtidigt ville det betyde at nye 

studerende ville opleve mindre stress i starten af deres studie.  
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Efterfølgende kan der undersøges de forskellige aktørers potentiale i forhold til 

problemstillingen. 

 

Potentiale for boligsøgende studerende: 

De udgør den største del af brugermarkedet, da der er en større efterspørgsel end udbud.  

 

Potentiale for boligejere: 

Boligejerne kan være med til at bidrage med studieboliger til de boligsøgende studerende. 

 

Potentiale for uddannelsesinstitutioner og DSF: 

De har stor interesse i problemet og kunne derfor ses som mulig økonomisk støtte til en 

eventuel boligsøgningsplatform eller marketingsmulighed. 

 

Til sidst kan de forskellige aktørers relation til hinanden i forhold til problemet undersøges: 

 

Relation for boligsøgende studerende: 

Her vil de boligsøgende studerende i stor grad være afhængig af boligejerne for at finde et 

bofællesskab. 

 

Relation for boligejere: 

Boligejerne vil have mulighed for at søge andre steder hen for at finde en lejer. De har en 

relation til de boligsøgende studerende, men er ikke afhængig af dem for at få tilfredsstillet 

deres krav. 

 

Relation for uddannelsesinstitutioner og DSF: 

De har en relation til de studerende, da de interesser sig for deres velfærd og mulighed for 

at have tid og fokus på deres studier.  

 

PROBLEMTRÆ 

Det første trin i LFA, er at lave et problemtræ. Ud fra hovedproblemet, er der kommet syv 

indikationer og syv konsekvenser til problemet.  
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De syv indikationer er blevet delt ind i tre forskellige grene. Den venstre gren  

starter med “Mange platforme og flere med betalingsservices”, og uddybet med at det er 

dyrt at være medlem af mange boligsøgningsplatforme. At søgningen er spredt over 

platforme, flere med betaling, er med til at gøre det svært at finde bofællesskab. 

 

*Figur 3 problemtræ 

 

 



2.Semester  HumTek B 27-05-2019 
 

 
 

 
 

36 

 

Den højre grens indikationer omhandler, at de nuværende boligsøgningsplatforme har en 

mangel på personlig kontakt. Dette har de blandt andet på grund af en mangel på 

personlige kriterier for lejer og udlejer, manglen af baggrundstjek på de oprettede profiler 

samt den manglende mulighed, for at kunne tage direkte kontakt med hinanden. Disse 

årsager er med til at gøre den nuværende proces uoverskuelig.  

Den midterste gren har mere fokus på samfundsudviklingen, og den store mangel på 

studievenlige boliger i hovedstadsområdet. Samtidigt med at flere mennesker flytter til 

København for at studere, stiger bolig- og lejepriserne og opførelsen af nye studievenlige 

boliger er manglende. Derfor kan udbuddet af studievenlige boliger ikke følge med 

efterspørgslen fra studerende.  

 

 

De syv konsekvenser i problemtræet er delt op i to grene. Den venstre gren er de 

konsekvenser som opstår for lejeren. Den uoverskuelige nuværende proces gør, at en 

lejer tager mere desperate valg i sin boligsøgning. Der er ikke tid til eller en nem mulighed 

for at finde en kompatibel roommate, og mange vælger derfor det første de kan få fat i. 

Dette gør at muligheden for at lejeren ender i en utilfreds boligsituation, er markant større 

og at lejeren enten bliver nødt til at flytte ud af værelset eller bliver smidt ud af værelse 

som konsekvens heraf. 

Den højre gren er de konsekvenser, som der opstår for udlejeren. Den uoverskuelige 

nuværende proces gør at udlejeren tager mindre velovervejede beslutninger om valg af 

lejer, hvilket øger chancen for et dårligt roommate-match. Dette kan ende ud i at udlejeren 

blive nødt til at smide lejeren ud eller at lejeren selv flytter ud, hvilket resulterer i at der 

igen skal søges efter en ny roommate.  

De to grene for udlejer og lejer ender ud i den samme konsekvens - at hele denne proces 

og de usikkerheder den bringer med sig, resulterer i at mange bofællesskabssøgende 

studerende ender med at miste meget tid, hvilket presser deres studie.  
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LØSNINGSTRÆ 

Det andet trin i LFA er at lave et løsningstræ. Der tages udgangspunkt i problemtræet, og 

hovedproblemet samt indikationer og konsekvenser til en løsningsorienteret tilgang. Derfor 

er det centrale hovedproblem blevet lavet om til den optimale situation, nemlig en 

“overskuelig proces for udlejer og lejer i forhold til bofællesskab”. 

 

 

 

*Figur 4 løsningstræ 
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De negative indikationer er blevet vendt til positive. Den venstre gren er blevet ændret til, 

at en mere effektiv boligsøgningsproces der har et overskueligt udvalg af platforme, vil 

være med til at skabe en mere overskuelig proces. Samtidigt vil det også betyde, at der vil 

være færre platforme hvor betaling er nødvendig for at være medlem. Den højre gren af 

indikationer er ændret til, at en mere personlig kontakt på boligsøgningsplatforme fører til 

en mere overskuelig proces. Det kan blive skabt, ved at give mulighed for en mere direkte 

kontakt mellem udlejer og lejer - eventuelt gennem en chatfunktion på platformen. 

Samtidigt skal der også være flere personlige kriterier for brugerprofiler. Mange af de 

nuværende platforme gør brug af meget overordnede informationskriterier, frem for at 

have større fokus på brugerens interesser og personlighed. 

 

Den midterste gren er blevet vendt til “flere bofællesskaber med studievenlige priser”. 

Dette er skyldtes, at projektgruppen ikke direkte kan gå ind og ændre på udbuddet og 

efterspørgslen i boligmarkedet. Derimod kan oprettelsen af flere bofællesskaber gøre det 

nemmere og billigere at finde eller udleje en bolig.  

 

De syv konsekvenser er blevet vendt til positive udsagn og er igen opdelt i to grene, hvor 

den ene tilhører lejer og den anden udlejer. Den venstre gren er tilegnet lejeren og ender 

ud i at lejeren bliver boende i bofællesskab i længere tid. Dette er et resultat at den mere 

overskuelig proces vil give mulighed for, at lejeren kan være mere velovervejet i sine 

beslutninger om valg af bofællesskab. Derfor vil der også være en større chance for at 

lejeren ender ud i en positiv boligsituation.  

 

Den højre gren er til udlejeren, og ender ud i at der går længere tid før udlejeren skal finde 

en ny roommate. Dette sker da de overskuelige processer gør at udlejeren kan tage en 

mere velovervejet beslutning om valg af lejer, hvilket vil resultere i at der er en større 

chance for at udlejeren finder et godt roommate-match.  

 

De to grene for lejer og udlejer ender ud i den samme konsekvens, som et resultat af 

lejeren bliver boende længere tid i bofællesskabet, og at der er længere tid imellem 

udlejeren skal finde en ny roommate.  
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Konsekvensen er at der vil være mere tid til den studerendes studie, da de ikke i samme 

omfang skal bruge tid på de mange processer, der er i at finde et nyt sted at bo eller en ny 

lejer til lejligheden.  

 

DELKONKLUSION PÅ LOGICAL FRAMEWORK APPROACH 

Brugen af LFA har givet mulighed for at lave en dybere analyse af problemet med den 

nuværende boligsøgningsproces. Gennem aktøranalysen blev der fundet frem til, at de to 

vigtigste aktører var SU-modtagende boligsøgere og boligudlejere. Derefter fandt 

projektgruppen frem til nogle af de vigtigste årsager og konsekvenser til den nuværende 

uoverskuelige boligsøgningsproces. Hovedpunkterne er at det er dyrt og uoverskueligt 

med de nuværende platforme, at der er en upersonlig kontakt og at udbuddet på 

studieboliger ikke kan følge med efterspørgslen. Alt dette har i sidste ende den 

konsekvens, at lejer og udlejer hurtigt vil ende i søgning på ny bolig eller lejer, og det 

derfor vil gå ud over studietiden.  

Ved at se løsningsorienteret på problemet, fandt projektgruppen frem til at et mere effektivt 

og overskueligt udvalg af boligsøgningsplatforme med fokus på mere personlig kontakt, 

der fører til en mere overskuelig boligsøgningsproces. Dette vil i sidste ende føre til, at der 

vil gå længere tid før at lejer og udlejer ender i søgning efter ny bolig eller lejer og der 

derfor vil være mere tid til studiet.  

 

ANALYSE AF SPØRGESKEMA 

 

DATA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE  

Formålet med dette spørgeskema var at blive informeret omkring SU-modtageres 

boligsøgningsvaner, hvilke kriterier de fandt vigtige hos en roommate og gennem hvilken 

platform de har skaffet deres bolig. I denne del af rapporten vil projektgruppen analysere 

de indsamlede svar og forsøge at besvare forskerspørgsmålet. Først har vi lavet en 

gennemgang af variablerne fra de besvarede spørgsmål, og dernæst en analyse af 

sammenhænge af variablerne.  
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Her ses via spørgeskemaet hvor gamle respondenterne er. Alderen er fordelt mellem 18-

25 år, hvor det især er de 21-24-årige der har besvaret (se bilag 19). Dette stemmer 

overens med folk der studerer på universitet og eventuelt bor i en studiebolig.  

 

Efterfølgende ses det at størstedelen af SU-modtagerne som har besvaret 

spørgeskemaet, befinder sig i København (se bilag 20). Dette skyldtes at projektgruppen 

er bosat i København, og at det er blandt vores sociale netværk, spørgeskemaet er blevet 

delt. 

 

Herefter ses respondenternes indtægt ud over SU (se bilag 21). Her har størstedelen 

svaret at de tjener mellem 2000-4000 kroner. At respondenterne ingen indkomst har, har 

mellem 4000 og 6000 samt under 2000 er alle meget lige. Over 6000 kroner er den mindst 

besvarede. 

 

Ved næste spørgsmål ser man klart, af størstedelen af SU-modtagere har været 

boligsøgende, de resterende har enten været hjemmeboende eller fået forældre køb (se 

bilag 22). 

 

Kigges der samtidig på besvarelserne, for hvor tilfredse respondenterne er med huslejen i 

deres studieby ses det, at størstedelen er meget utilfredse med de nuværende forhold (se 

bilag 23). Der er nogle enkelte som mener, at huslejen er rimelig, hvilket kan være baseret 

på at de enten lever billigt eller har en høj indtægt ved siden af SU. 

 

Ud fra næste spørgsmål ses det, at der er stor variation i forhold til hvor mange steder 

respondenterne har været udeboende, samt hvor mange antal gange de har boet i et 

bofællesskab (se bilag 25 og 26).  

 

Kigges der på næste spørgsmål, baseret på tre relevante kriterier, er størstedelen af 

besvarelserne enige i, at der helst skal være fællesskab og fælles ansvar involveret, når 

de skal bo sammen med andre mennesker (se bilag 29). Få respondenter svarer 

individuelle træk til individet som; humor, civil status samt køn. 
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Efter spørgsmålet omhandlende de tre mest relevante kriterier, ved respondenternes 

vurdering af en potentiel rommate, ser projektgruppen klart at størstedelen af alle 

besvarelser beskriver, at de ikke har haft held med boligsøgningsplatforme (se bilag 31). 

Der er til gengæld 19 respondenter, der har haft held med dette mere end én gang (se 

bilag 31). 

 

Til gengæld det ses, at der en klar variation fra det at bruge en boligsøgningsplatform i 

forhold til at bruge sit sociale netværk som kollegaer, familie eller venner hvilket viser mere 

effektivt alternativ i forhold til at søge bolig (se bilag 32). 

 

Her varierer det også bestemt meget, men helt klart størstedelen befinder sig på nul gange 

og resten er meget spredt ud på det forskellige antal gange, et socialt medie har hjulpet 

dem (se bilag 33). 

 

ANALYSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE  

I dette afsnit vil der forekomme en analyse af vores spørgeskemaundersøgelse. Data fra 

spørgeskemaet er hentet ned den 21. maj og består af 63 respondenter. Af disse er otte 

sorteret fra, da de ikke var SU-modtagende og dermed ikke en del af den målgruppe der 

ønskes at undersøge. Besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen kan ses i bilag 5. 

Igennem analysen vil projektgruppen prøve at besvare forsker-spørgsmålet; Hvad er SU-

modtagers opfattelse af boligsøgningen i studiebyerne samt deres forventninger til og 

erfaringer med bofællesskaber? I led med analysen vil der også prøves at få bekræftet de 

oplyste hypoteser eller nul-hypoteser.  

For give en struktureret besvarelse af forskerspørgsmål til spørgeskemaet, har 

projektgruppen delt forskerspørgsmålet op i to arbejdsspørgsmål. 

 

Hvad er SU-modtagers opfattelse af boligsøgningen i studiebyerne? 

 

For at begrunde at vores respondenter er repræsentative til at svare på opfattelsen af 

boligsøgningen i studiebyerne, har projektgruppen undersøgt hvor mange steder de har 

boet ude.  
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I alt har 65,2 % af de studerende prøvet at bo ude mere end ét sted og hvis det regnes i 

gennemsnit, har de 55 SU-modtagende respondenter boet ude to gange. Dette betyder at 

de besvarende studerende flytter meget rundt og de derfor kan bruges som en 

repræsentativ gruppe. Tre af de 55 respondenter har ikke boet ude endnu, men to af dem 

er aktivt boligsøgende. De tre respondenter er derfor også blevet ført udenom 

spørgsmålene omhandlende udeboende i bofællesskab, da de ikke har erfaring med at bo 

ude.  

Til analysen af hvad vores respondenters holdning er til de nuværende løsninger, gav 

projektgruppen dem mulighed for at give åbne svar. Derfor blev det valgt at gruppere dem 

i tre kategorier som er følgende:  

Negativ – Brug af skældsord eller direkte negativ skrift. 

Neutral - Ingen holdning 

Positiv - Brug af positive ord som “god” eller “fin”.  

 

Ved at inddele svarene i disse tre kategorier, hjalp det analysen at gruppere 

respondenterne og skabe et mere samlet overblik over deres holdninger.  

Af de 55 respondenter var 23 negative i deres holdning til nuværende løsninger, 15 var 

neutrale og 17 var positive. Dette går ind og støtter vores hypotese om at de danske SU-

modtagere er utilfredse med de nuværende løsninger for boligsøgning. Grundet at der 

samlet set er flere som finder sig utilfredse med løsningerne, end tilfredse eller neutrale.    

For at underbygge nul-hypotesen, har projektgruppen grupperet 17 respondenter for at 

være positive overfor de nuværende løsninger. Fem af de 17 respondenter er positive 

overfor personlige relationer og/eller sociale medier som løsning, og derved i virkeligheden 

er neutrale overfor løsninger lavet til boligsøgning. Hvilket gør, at det reelle tal som finder 

sig positive overfor de løsninger, som er lavet til boligsøgning, er nede på 12 

respondenter.  

 

DELKONKLUSION PÅ FØRSTE ARBEJDSSPØRGSMÅL 

Grundet lav svarrate på spørgeskemaet, er der ikke stor difference mellem de som er 

utilfredse, 23, og de som finder sig tilfredse, 12, med de nuværende løsninger som er lavet 

til boligsøgning.  
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Hvis de tal sammenlignes med de neutrale, 20, kan det konkluderes, at der er flere som 

finder sig utilfredse end neutrale, og færre som finder sig tilfredse end neutrale.  

 

 

Hvad er SU-modtagers forventninger til og erfaringer med bofællesskaber? 

 

Til dette spørgsmål vil der fremgå en forskel på forventninger og erfaringer til 

bofællesskaber fra vores respondenter. Forventninger kommer fra de 20 respondenter der 

ikke har boet i bofællesskab før, og derfor ikke har egen erfaring med dette.  

De 17 respondenter der har boet i ét bofællesskab, har projektgruppen valgt at 

kategorisere som at have noget erfaring, hvor de 15 respondenter, som har boet ude i to 

eller flere, er blevet kategoriseret som at have mere erfaring. De resterende tre 

respondenter har ikke boet ude endnu, og er derfor ikke inkluderet i denne analyse.  

Hos de tre grupperinger er der nogle klare fællesnævnere omkring deres forventninger og 

erfaringer. Projektgruppen har delt dem op i positive og negative forventninger, og vil 

gennemgå dem derefter.  

 

Ikke boet i bofællesskab 

Positive forventninger: 

En tydelig fællesnævner er det sociale aspekt i at bo sammen, her har ni af vores 

respondenter en forventning om at dette er positivt. Tre gange fremgår det, at det 

økonomiske aspekt i at dele huslejen og/eller andre udgifter også er positivt. Til gengæld 

har de resterende ti respondenter valgt at afgive svar om at de ikke har boet i et 

bofællesskab, og derfor ikke ved hvad der er positivt.  

 

Negative forventninger: 

Det sociale aspekt fremgår også fra ni respondenter ved de negative forventninger. Her 

fremgår det mere af at være et problem med manglende privatliv, og mere larm i hjemmet. 

Syv af respondenterne havde sat det sociale som at være en positiv forventning. Tre af 

respondenterne havde en forventning om konflikter, og det at skulle gå på kompromis som 

en negativ forventning. Syv har svaret, at de ikke har boet i et bofællesskab.  
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Boet i ét bofællesskab 

Positive erfaringer: 

Hos de 17 respondenter der har boet i ét bofællesskab før, er det klart det sociale aspekt 

der fylder mest i de positive erfaringer. Her går ord som “fællesskab”, “selskab” og “hygge” 

igen i ti af svarene. Samtidigt er den billigere husleje også en fællesnævner i fem af 

svarene. 

 

Negative erfaringer:  

Samtidigt er det sociale også noget af det der går mest igen i de negative erfaringer. Her 

bliver der i 12 af svarene nævnt ting som mangel på privatliv og en konstant tilværelse af 

andre personer som nogle af de dårlige ting ved at bo i et bofællesskab. 

 

Boet i to eller flere bofællesskaber 

Positive erfaringer: 

Hos alle som har boet i mere end ét bofællesskab, er der mange fællesnævnere fra de to 

andre grupperinger som går igen. Svarene er dog en anelse længere og med flere 

personlige erfaringer. Men fællesskab, billigere husleje/udgifter og trygheden går igen. Her 

er der en enkelt person som nævner fælles madlavning (personen har boet i tre 

bofællesskaber). 

 

Negative erfaringer: 

I de negative erfaringer er svarene en anelse længere end de andre to grupperinger og er 

præget mere af de sociale interaktioner som tager sted i et bofællesskab. Her vægter de 

uoverensstemmelser der kan ske højt, og der ser syv af de 15 svar der handler om ting 

som dårlig rengøring og andre uenigheder, der kan opstå når personer bor sammen.  

 

Understøttende til vores respondenters positive og negative forventninger/erfaringer til et 

bofællesskab, har projektgruppen også analyseret deres svar på hvilket tre kriterier de 

vægter højest ved valg af en roommate.  

Her er det igen, “Fællesskab” som vægtes højest, der er 29 som har valgt den som en af 

deres tre vigtigste kriterier.  

Dernæst falder den på “Fælles rengøring,” hvilket var en stor fællesnævner for hvad vores 

respondenter fandt negativt i forhold til, hvilke vaner bofællesskabet har omkring dette. 
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Den tredje højeste kategori faldt tæt imellem “Festvaner”, “Støjende vaner” og “Personlig 

hygiejne.”  

De understøtter alle valg projektgruppen har taget af designet af produktet, 

med henblik på hvilke kriterier brugeren indtaster under opretning af brugerprofil. Selv de 

kriterier som ikke var de tre højeste, har givet et indblik i, om de stadig er relevante. Den 

eneste kategori som ikke fik nogle svar, var “Spisevaner”.  

Hvis nul-hypotesen skulle være blevet bekræftet, skulle vores respondenter enten ikke 

have svaret, de skulle alle sammen ikke have været indenfor vores målgruppe, eller alle 

respondenterne skulle have afgivet uklare spørgsmål som kunne have gjort forståelsen 

svære.  

 

DELKONKLUSION PÅ ANDET ARBEJDSSPØRGSMÅL 
Ved at analysere vores respondenters svar omkring de positive, samt negative erfaringer 

og forventninger om bofællesskaber, har projektgruppen fundet flere relevante kriterier for 

et godt bofællesskab. Det mest gentagede kriterie, både negativt og positivt, er 

fællesskab. Og derfor vil det aspekt også skulle fylde mest i projektets produkt. Samtidig er 

der blevet belyst hvilke utilsigtede effekter vores respondenter finder ved et bofællesskab, 

både ved et vellykket match, samt ikke vellykket match. 

 

FEJLKILDER TIL KVANTITATIV UNDERSØGELSE 

I vores spørgeskema havde projektgruppen inkluderet et spørgsmål for at undersøge om, 

om der var en utilfredshed med huslejen i de forskellige studiebyer. Spørgsmålet lød:  

“Hvor enig er du på skal fra 1 til 6 med følgende udsagn?”  

• “Som SU-modtager er huslejen i din studieby rimelig.”  

Vi har fravalgt at inddrage en analyse på dette spørgsmål, da projektgruppen som fejlkilde 

kunne konkludere, at medmindre en studerende havde fået en virkelig lav husleje, ville 

personen altid finde den urimelig. Denne konklusion skyldes, personer altid gerne ville 

betale mindre i husleje, fordi de derved får en lavere månedlig udgift.  

De tre sidste spørgsmål i vores spørgeskema har været svære at inddrage, da der ikke var 

inkluderet en tidsperiode for hvornår de havde givet respondenten mulighed for at bo i et 

bofællesskab. Samtidig havde projektgruppen heller ikke defineret hvad “mulighed” betød, 

i den forstand, at det kan være blevet forstået forskelligt af vores respondenter. Det kunne 
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både betyde mulighed for at se et bofællesskab, mulig for at vælge at flytte ind, men valgte 

et andet et, eller mulighed for at de rent faktisk flyttede ind. Dette har desværre gjort at 

følgende analyse, som ville have hjulpet til bekræftelse af vores hypotese i analysen, ikke 

kunne bruges:  

“I spørgeskemaet er der 36 af respondenterne, der har svaret at de aldrig har fået 

muligheden for at bo i et bofællesskab igennem en boligsøgningsplatform. Af de 36 har 27 

af dem haft muligheder for at bo i et bofællesskab ved brug af enten sociale medier, socialt 

netværk eller begge dele. Det kunne derfor tyde på at de nuværende 

boligsøgningsplatforme ikke bliver benyttet i et særligt stort omfang, og at der i højere grad 

er en tendens til at bruge Facebook eller personlige relationer, når der skal findes et 

bofællesskab.” 

Selvom der har været fejlkilder i vores spørgeskema, som har gjort at noget data er blevet 

ubrugbart, kan projektgruppen stadig drage nogle konklusioner.  

 

DELKONKLUSION PÅ KVANTITATIV UNDERSØGELSE 

Ifølge spørgeskemaet er der et mindre flertal af respondenterne, som stiller sig utilfredse 

med de nuværende løsninger til at finde boliger. Samtidig viser deres erfaringer og 

forventninger til et bofællesskab, nogle tydelige sammenhænge som er ønsket om et 

fungerende fællesskab og fælles forventninger til huslige pligter. De forventer også 

negative sider at et bofællesskab, såsom larm, manglende privatliv og flere huslige pligter.  

 

ANALYSE AF COHOUSING  

 
I vores analyse af cohousing-begrebet vil projektgruppen bruge de seks karakteristika 

fremsat af Graham Meltzer, til at drage sammenhænge imellem de store bofællesskaber 

som er nævnt i artiklerne, og de mindre bofællesskaber som projektgruppen har fokus på 

(Meltzer, 2005).  

 

Det første karakteristikum er: Den inddragende proces hvor til beboerne organiserer og 

deltager i designet og udviklingen af projekt (re. bofællesskabet). 
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I mindre bofællesskaber er der ofte brug for at beboerne som det mindste indretter sig på 

sit eget værelse. Dette er selvfølgelig medmindre værelset allerede er møbleret, hvilket 

ofte ses ved folk som udlejer deres værelser, imens de er på udveksling. Derudover kan 

der ved nogle mindre bofællesskaber være en konsensus om, at alle beboer skal være 

med til at indrette fælles arealer. Nogle bofællesskaber deles også om køkkenredskaber. I 

vores spørgeskema (Se bilag 5) har projektgruppen en respondent som har påpeget 

ulempen omkring, at der kan være én (udlejeren), som har ejerskabsfølelsen over 

lejligheden, og derfor kontrollere hvordan indretningen skal være (Se bilag 5). Derfor kan 

dette kriterie være en vigtig tilføjelse til hjemmesidens profilopsætning, da brugerne derved 

på forhånd kan indgå en aftale omkring indretningen af lejligheden.  

 

Det andet karakteristikum er: Nabodesign hvor beboelsesplanlægningen opfordrer og 

faciliterer social interaktion imellem beboerne.  

 

Sammenhængen her, ville være at bofællesskabet skal have et fællesareal, som opfordre 

alle beboerne til at indgå i en social interaktion med hinanden. Det mest oplagte i et 

mindre bofællesskab ville være en fællesstue, hvor alle beboerne kunne opholde sig. Det 

kunne også blive brugt til opholde sig i med eventuelle gæster til sociale arrangementer.  

 

Det tredje karakteristikum er: Fælles områder som indeholder mindst ét køkken og 

spiserum, som er stort nok til at afholde en regelmæssig fællesspisning, samt et fælles 

vaskerum, og et socialt område med flere formål. 

 

På mange allerede eksisterende boligsøgningsplatform fremgår det ofte hos profilerne 

hvilke faciliteter lejeren har mulighed for at bruge i lejligheden. Her kan der trækkes stærke 

sammenligninger til de mindre bofællesskaber, da man ofte altid vil have ét køkken som 

der deles om. Og ved nogle lejligheder, alt efter størrelse, også har et socialt område med 

flere formål i form af en stue. Stuen ville også kunne blive brugt til at afholde regelmæssig 

fællesspisning, hvis beboerne har indrettet den derefter. Det fælles vaskerum vil kun 

fremgå ved nogle tilfælde, da mindre lejligheder ikke har plads til at have en vaskemaskine 

og/eller tørretumbler.  
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Til gengæld kan det være, at hele lejlighedskompleks deles om et fælles vaskerum. Derfor 

ville det også her være vigtigt, for vores hjemmeside at tydeliggøre, hvilke faciliteter 

udlejeren udbyder til lejeren ved et match. 

 

Det fjerde karakteristikum: Egen administrering af projektet (re. bofællesskabet) gjort af 

beboerne selv, når det er færdigbygget og bosat.  

 

Administreringen af bofællesskabet af beboerne selv, består I at betale udgifter såsom 

husleje, el, varme og vand. I nogle tilfælde bliver disse udgifter slået sammen, eller er 

inkluderet i den samlede husleje fra udlejeren, til trods for det, står alle beboerne stadig for 

udgifter. En anden administrering som bliver gjort af beboerne selv, er vedligeholdelse. 

Der er både en langsigtet vedligeholdelse, som i nogle tilfælde kun falder hos ejerne af 

lejligheden, såsom forebyggelse af nedbrud (eksempel; råd, huller i vægge, huller i gulvet). 

Dernæst er der en mere daglig administrering i form af rengøring af lejligheden. Hvis dette 

kriterie sammenlignes med nogle af de svar projektgruppen fik fra spørgeskemaet, kan det 

tydeligt ses at dette vægter højt for vores målgruppe (Se bilag 5). Projektgruppen vil derfor 

implementere, i en senere version af hjemmesiden, et kriterie hvortil brugerne kan 

tydeliggøre hvad deres holdning er til huslige pligter. (eksempel; Gør rent hver dag, gør 

rent én gang om ugen eller eget ansvar for eget værelse, men fællesansvar for fælles 

arealer).  

 

Det femte karakteristikum er: Et ikke eksisterende hierarki og konsensus af 

beslutningstagende.  

 

I et mindre bofællesskab kan der være en, som har en større ejerskabsfølelse af 

lejligheden, end de andre beboere, dette kan være grundet at vedkommende ejer 

lejligheden. For at undgå, eller forebygge en kommende konflikt, finder projektgruppen det 

derfor relevant at implementere et kriterie på hjemmesiden,  

for hvordan bestemmelsen ligger i lejligheden. Dette skal ligge til grundlag for, at de 

kommende roommates er indforstået med, hvor meget bestemmelsesret de har i 

bofællesskabet. Derfor vil der forekomme et hierarki i det mindre bofællesskab, men med 

kriteriet kan konsensussen om beslutningstagende blive mere ligeværdig. 
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Det sjette karakteristikum er: Ingen fælles pulje for kapital og økonomiske ressourcer.  

 

Ved dette karakteristikum er det meget forskelligt for de mindre bofællesskaber, om der er 

ligheder til dette. Ved næsten alle mindre bofællesskaber vil de ofte dele huslejen, og 

muligvis andre små udgifter. Andre bofællesskaber har total fællespulje af penge, som alle 

beboerne bruger fra.  

 

DELKONKLUSION  

Igennem analysen af de seks karakteristika for at definere et bofællesskab (Meltzer, 2005) 

er der blevet belyst nogle fokusområder som er eller vil blive implementeret i vores 

hjemmeside; inddragelsen af alle beboer i indretningen af lejligheden, oplysning af 

lejlighedens faciliteter, forhold til huslige pligter og bestemmelsen af administreringen af 

lejligheden. De vil blive brugt for at kommende roommates på forhånd kan undgå konflikter 

de vil opleve i et bofællesskab, da de kan finde en roommate som matcher med deres 

kriterier. 

 

STATE OF THE ART 

I denne sektion vil der blive kigget dybere på det udvalg, der findes for boligsøgende og 

sammenligne dette med vores eget produkt. Projektgruppen vil kigge på de positive samt 

negative aspekter, der findes blandt disse platforme, og bruge det som inspiration til 

udviklingen af projektets produkt. 

 

 

FINDROOMATE.DK 

Findroomate.dk er en hjemmeside, hvor du enten som udlejer eller lejer opretter en profil, 

og derefter er det muligt at komme i kontakt med hinanden. Siden fungerer således, at der 

er en udlejer som laver et opslag, hvorfra den der lejer kan komme i kontakt med 

udlejeren. Siden er opdelt således, at du finder en bolig og kontakt personen befinder sig 

ude til højre. Alle informationer befinder sig på siden, alt fra pris til faciliteter. 
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Fordele og ulemper for denne side forholder sig således: 

 

Fordele: 

• Enkelt design. 

• Mange informationer. 

• Det er nemt og enkelt at lave en profil. 

 

 

Ulemper: 

• Premium – Du skal være et betalende medlem for at kontakte udlejerne. 

• Usikkert – Projektgruppen mener ikke, at der er nogen form for sikkerhed mod 

scammers og ingen måde at anmelde disse. 

• For få boliger der er alt for dyre, som regel er det kun et enkelt værelse til leje, så 

det er svært at være flere boligsøgende sammen. 

 

ROOMIAPP.COM 

Roomiapp.com er en service som tilbydes i USA. Den fungerer på samme princip som 

www.findroommate.dk, men projektgruppen mener at denne service fungerer bedre. 

 

Fordele: 

• De har ansatte, som kvalitetskontrollerer diverse boliger. Det er desværre ikke på 

alle boliger, men dette gør at der i hvert fald, er flere sikre og validerede boliger. 

• Background check og ID-verification er også med til at sikre platformen mod 

scammers. 

• Stort udvalg - appen befinder sig i alle store amerikanske byer. 

• Priserne på disse lejligheder er ret lave, i forhold til hvor de befinder sig. F.eks. er 

gennemsnitsprisen på en lejlighed på Manhattan og Brooklyn omtrent 6000kr. 

• Der er et indbygget kommunikationsværktøj, hvilket betyder at lejeren og udlejeren 

kan kommunikere sikkert og privat. 
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Ulemper: 

• Det befinder sig udelukkende i USA. 

• Der er mange trin som skal udfyldes, for at kunne udleje en lejlighed og det kan få 

folk til at droppe idéen på grund af baggrundscheck og lignende. 

• Der er stor prisforskel mellem de enkelte byer, og det er udlejeren som selv 

bestemmer prisen, dette kan gøre boligsøgning mere besværlig i de populære 

storbyer. 

 

ROOMSTER.COM 

Roomster.com bygger på samme princip, som de andre to sider, og opbygningen til dette 

virker fuldstændig identisk i forhold til de andre udbydere, dog er denne anderledes på 

nogle punkter. 

 

Fordele: 

• Roomster giver dig mulighed for at søge efter en hel bolig og ikke blot et værelse. 

• Stort udvalg af lande og sprog, giver dig mulighed for at kunne finde bolig i hele 

verden. 

• Et godt UI med brug af ikoner til at vise hvilke faciliteter lejligheden har. 

 

Ulemper: 

• Ingen kvalitetskontrol. Der er over 100+ lande, hvilket gør det nemmere for 

scammers at kunne sætte annoncer op – der blev fundet to brugere der satte 

annoncer op i København, med billeder af den samme lejlighed selvom de var 

placeret forskellige steder i byen. 

• Høje priser. 

• For nemt at sætte en bolig til udlejning. 
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DELKONKLUSION PÅ STATE OF THE ART 

Kigges der sammenlagt på alle fordelene, og ulemperne imellem de tre platforme, kan der 

tages nogle væsentlige konklusioner. Et af de vigtige emner som går igen er 

kvalitetskontrol. Enten er der for meget, som hos Roomiapp, hvilket fører til en 

langsommere proces, og dermed et muligt tab af brugere. Ellers findes der for få, som hos 

Roomster, hvilket gør det forholdsvis let at oprette falske profiler. Dette kan føre til et 

endnu større tab af kunder. 

Alle hjemmesiderne har til gengæld, det til fælles, at de har et enkelt UI-design. Hvilket er 

noget, som kan bruges til inspiration for projektgruppens platform, da der derved kan 

bruge funktioner, som allerede er afprøvet. 

 

PACT-ANALYSE ROOMMATE.DK  

 

PEOPLE (MENNESKER) 

Roommate.dk er designet for alle de lejere, der modtager SU og alle private udlejere. Det 

indebærer derfor mennesker fra forskellige sociale kontekster; rig/fattig, køn, race, religion 

samt handicap. Det er derfor vigtigt, at roommate.dk imødekommer alle de kriterier og 

udfordringer, der kunne blive mødt af alle hjemmesidens brugere. Hvilket først og 

fremmest betyder, at roommate.dk skal være intuitivt. Alle skal kunne navigere nemt rundt 

på roommate.dk, med en klar idé om hvor de befinder sig, samt hvordan de kan løse, de 

opgaver de ønsker at få fuldført. Her skal projektgruppen have mennesker i tankerne, som 

måske aldrig benytter sig af den digitale verden – de skal også kunne benytte 

hjemmesiden til dets fulde. Dette kunne blandt andet gælde en ældre generation, der 

ønsker at leje et værelse ud. Udover de mennesker der ønsker at benytte hjemmesiden til 

dens intentionelle løsninger, bør de mennesker der ønsker at bruge hjemmesiden til andre 

formål også tages i betragtning. Her tænkes der på de som ønsker at snyde andre 

brugere. Antallet af disse brugere skal forsøges at holdes så minimalt som muligt.  
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ACTIVITIES (AKTIVITETER) 

Først og fremmest mødes brugeren af den aktivitet, som omhandler at forstå hjemmesiden 

og dets brug. Her skal hjemmesiden prøve at give brugeren en klar forståelse for, hvad 

hjemmesiden er, hvad den kan tilbyde og hvordan brugeren kommer videre herfra. 

Dernæst står brugeren til enten at skulle logge ind eller oprette en ny brugerprofil. Den 

overordnede aktivitet på hjemmesiden, er at finde et værelse til leje, finde en lejer til sin 

bolig, eller oprette et bofællesskab sammen med andre brugere på hjemmesiden.  

Derudover har hjemmesiden en række aktiviteter, der skal hjælpe brugeren med denne 

overordnede aktivitet. Dette inkluderer den indbyggede chat-side, hvor brugeren direkte 

kan chatte med de andre brugere, en profilside hvor brugeren kan ændre i oplysninger om 

sig selv og søgekriterier for roommates. Eventuelle andre aktiviteter på hjemmesiden 

kunne inkludere det at søge hjælp på hjemmesiden, hvorvidt om det er svar på spørgsmål, 

yderligere forståelse for hjemmesiden eller andet. 

 

CONTEXT (KONTEKST) 

Kigges der på hvor disse aktiviteter på roommate.dk kunne finde sted, kunne det være 

hvor som helst, alle tidspunkter på døgnet. Dette inkluderer derfor også brug blandt andre 

mennesker, både i offentlige og private forhold. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden kan 

benyttes, både på farten med mobiltelefoner, samt under private forhold på en større 

skærm. Derudover skal det også tages i betragtning, hvilke aspekter af hjemmesiden og 

brugerens oplysninger der vises, da aktiviteterne kan udføres i offentlige rum. Brugere 

med langsom internetforbindelse skal samtidig også kunne benytte sig af hjemmesiden. 

Derfor skal hjemmesidens funktioner være effektive og hurtige. 

 

TECHNOLOGIES (TEKNOLOGIER)  

Denne teknologi kræver et apparat, som har adgang til internettet. Hjemmesider kan tilgås 

af alle apparater med en internetforbindelse samt en browser, derfor skal hjemmesiden 

kunne tilpasse sig til de forskellige skærmstørrelser, der findes på de forskellige apparater. 

Derudover kræver hjemmesiden mulighed for at interagere med hjemmesidens 

funktionalitet; links, knapper og andet. Det vil sige, at der kræves en touch-skærm, mus og 

tastatur eller andet.  
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Hjemmesider er dynamiske, hvilket vil sige at hjemmesidens indhold og data vil blive 

influeret af hjemmesidens brugere, når brugerprofiler oprettes, slettes, samtaler startes og 

så videre. 

FUNCTIONAL OG NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS 

For at lave en optimal platform, baseret på informationer fra state of the art og PACT-

analysen, har projektgruppen valgt at lave nogle requirements, der er med til at kunne 

guide os i hvordan hjemmesiden skal være opbygget, så den bliver den mest optimale 

løsning for vores brugere. 

 

FUNCTIONAL:  
• Platformen skal kunne løse problemer inden for boligmarkedet for de studerende, til 

at give vores brugere en mere optimal platform, så det hele er samlet et enkelt sted. 

• Platformen skal kunne opretholde relevante kriterier via brugeres kommentarer 

enten fra spørgeskemaundersøgelser eller ved usability testing. 

 

Non functional: 
• Platformen samt UI’en skal være minimalistisk med få forvirrende elementer. 

• Navigation på platformen skal være nem og lige til. 

• Det skal kunne være nemt for flere end blot en enkelt bruger at søge bolig sammen. 

• Scammers og lignende skal begrænses med ID kontrol, brugerens personfølsomme 

data vil derefter blive sikkert opbevaret gennem Microsoft Azure.  

• Det skal samtidigt være nemt at oprette en bruger på vores platform. 

Ud fra disse kriterier, som er blevet nævnt foroven, har projektgruppen en god idé om 

hvordan platformen skal se ud. Dette er blevet gjort ved at undersøge nogle af de andre 

boligsøgningsplatforme på markedet og tage nogle af de positive elementer fra hver og 

danne det til vores eget. 
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INTERAKTIONSDESIGN 

  

I dette afsnit vil projektgruppen forklare hvad UI er og hvordan dette bliver inkorporeret i 

vores projekt. 

UI - user interface - er et koncept som beskrevet af Everett N. McKay, essentielt er en 

samtale mellem en bruger og et produkt, som er skabt til at nå brugerens mål (Mckay, 

2013, s. 11). 

Samtidig beskrives en user interface varierende fra en normal samtale, fordi den 

kommunikerer i en mere naturlig, venlig, professionel, nemt at forstå og effektiv formidling. 

Hvis et UI er designet dårligt, virker det sprog, der prøves at formuleres, unaturligt og 

svært at forstå. Når brugeren skal bruge produktet, benytter de sig som regel af logik og 

hukommelse til, at oversætte UI’en til at danne en forståelse. Der eksperimenteres med 

produktet, som en form for træning af forståelse for produktet. Effektiv kommunikation er 

oftest den afgørende forskel, om det er et godt, eller dårligt produkt (Mckay, 2013, s. 11). 

Det er derfor meget vigtigt, at hjemmesiden får kommunikeret det rigtige budskab til 

brugeren. Som Everett N. Mckay nævner, har vi mennesker et ekstraordinært kendskab til 

det at kunne kommunikere med andre mennesker. Hvilket er en evne vi har opnået 

gennem vores evolution som mennesker. Kigges der på kommunikation mellem 

mennesker, har det en tendens til (Mckay, 2013, s. 14): 

 

• Naturligt og venligt via almindeligt sprogbrug. 

• Målorienteret og meningsfuld – hvorfor har vi ting der skal udføres? 

• Man følger personens mentale og naturlige workflows – hvilket kan sammenlignes 

på hvordan et program bør fungere. 

• At være simpelt og direkte til pointen. 

 

Hvorfra det er vigtigt at ophold på projektets hjemmeside føles som en naturlig oplevelse, 

der følger en logisk tankegang for at navigere rundt på de forskellige sider. 
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Under design af UI er det vigtigt, at designet opfylder følgende (Mckay, 2013, s. 13): 

• Brugbart, relevant og nødvendigt – at UI’en giver den nødvendige information, når 

brugeren skal udføre en opgave.  

• Fokus på målet bag opgaven og prøve at appellere til brugerens mål blandt andet i 

form af motivation.  

  

 

Et eksempel ses under bilag 35. Her er opgaven at indtaste personlige oplysninger og 

kriterier for en roommate. Her har projektgruppen inddraget det ene af kerneprincipperne i 

UI-kommunikation - punkt to af de ovenstående krav - at tydeliggøre en opgave, så den er 

nem og forståelig. Opgaven her indebærer at opsætte brugeren med ti punkter, der 

beskriver brugeren som roommate og de kriterier brugeren har til andre roommates. Her 

har projektgruppen forsøgt at gøre det tydeligt, hvad brugeren skal indtaste og hvor det 

skal indtastes, ved at indsætte placeholders - midlertidig information – som er enten ordet 

for det brugeren skal indtaste eller en startværdi for informationen.  

Processen for at oprette en profil er gjort nem og lige til, da dette er en opgave, aktivitet, 

brugeren skal igennem for at komme ind til hoveddelen af hjemmesiden, hvor de 

funktioner brugeren søger finder sted.  

Yderligere er store dele af designets intention, at brugeren ikke bliver forvirret. Centrale 

elementer for hver side er forsøgt placeret for at give maksimal opmærksomhed. På login 

siden der ses under bilag 36, ses det, at det er placeret centralt på skærmen samt uden 

overflødig tekst. Her forklares simpelt, hvilken opgave brugeren står overfor – her at logge 

ind på hjemmesiden. 

  

Ifølge Mckay er godt design noget som ikke behøver træning, forklaring eller en manual for 

at kunne forstå, (Mckay, 2013). Hvilket er årsagen til, at projektgruppen har valgt at 

benytte os af en pop-ud menu, se bilag 37. Pop-ud menuen finder kun sted under mindre 

skærmstørrelse. Skulle den normale navigationsbar have været bevaret på de mindre 

skærmstørrelser, havde det været nødvendigt at designe ikoner til hvert element i 

menuen. Det er svært at ramme plet med ikoner, hvilket vil blive beskrevet nedenunder. 

Da det er et helt felt i sig selv at designe ikoner, blev en beslutning truffet om at benytte en 

pop-ud menu i stedet, for at bevare “det gode design”, som er meget intuitivt. 



2.Semester  HumTek B 27-05-2019 
 

 
 

 
 

57 

 

 

Discoverability omhandler det, at brugeren nemt kan finde de opgaver de har brug for og 

hvordan de skal udføre dem (Mckay, 2013, s. 26). Det kunne være at søge efter 

roommates på vores hjemmeside - hvor gør de det og hvordan finder de ud af hvordan det 

fungerer? Med Roommate.dk er der blevet lagt meget vægt på discoverability i forhold til 

designet og arkitekturen af hjemmesiden. Roommate.dk har blandt andet en 

introduktionsside, hvor hjemmesidens formål og hovedopgaver forklares, samt en side 

dedikeret til at hjælpe brugeren med at svare på spørgsmål og yderligere hjælp hvis 

nødvendigt. Under denne side kan brugeren finde svar på ofte stillede spørgsmål og finde 

kontaktoplysninger for at få yderligere hjælp. 

 

Et andet trin projektgruppen har vægtet højt, er understandability, der omfatter hvorvidt 

brugeren kan træffe sikre og hurtige valg med selvsikkerhed. Her er det vigtigt at brugeren 

ikke behøver at eksperimentere på hjemmesiden (Mckay, 2013, s. 28).  

Dette ses under søgning af roommates, se bilag 38, hvor det er gjort meget enkelt for 

brugeren med en enkelt knap på siden. 

 

Når der skal laves menuer, er det vigtigt at kommandoerne – knapperne - er grupperet 

indenfor samme emne og at de er simple (Benyon, 2013, side 261).  

Gennem spørgeskemaundersøgelsen, blev disse ord brugt til at beskrive nuværende 

boligsøgningsplatforme; uoverskuelige, indviklede, forvirrende, utroværdige og sketchy, se 

bilag 5. Grundet disse holdninger til de nuværende løsninger på markedet, har 

projektgruppen valgt at holde designet så simpelt og overskueligt som overhoved muligt. 

Dette betyder også, at menuerne på hjemmesiden bør være simple, som Benyon nævner, 

og dermed har projektgruppen valgt at holde os fra cascading menus samt pop-up menus, 

da de hurtigt kan fylde meget på skærmen eller blive for komplekse (Benyon, 2013, side 

261). Derudover har projektgruppen holdt os til en meget enkel hjemmesidearkitektur, 

hvilket betyder at behovet ikke er der for cascading menus eller pop-up menus, da de 

typisk anvendes under en situation med mange kommandoer. Samtidig stræbes der efter, 

at brugeren altid skal kunne huske, hvor de er på hjemmesiden, og samtidig hvordan de 

finder hen til andet indhold på hjemmesiden.  
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Ved brug af cascading menus, samt pop-up menus, risikeres det, at brugeren ikke kan 

huske hvor de forskellige knapper og kommandoer er, da de popper ud og bevæger sig, 

altså forbliver knapperne ikke hvor de er (Benyon, 2013, side 261).   

 

Vi har dermed en hovedmenu – navigationsbar– hvor brugere kan navigere rundt på 

hjemmesiden. Udover hovedmenuen er der en menu til besvarelse af ofte stillede 

spørgsmål. Her er valgt at benytte en menu, for ikke at overvælde brugeren, i modsætning 

til at have en lang side fyldt med brødtekst, se bilag 39. Dermed bliver Benyons guidelines 

fulgt, ved at gruppere elementer der hænger sammen (Benyon, 2013, side 264).  

 

Vi har lavet hjemmesiden responsive, hvilket betyder at hjemmesidens indhold tilpasser 

sig skærmens størrelse. Det vil samtidig sige, at hvis skærmen bliver tilpas lille – f.eks. ved 

brug af en mobil - er der ikke længere plads til hjemmesidens navigations menu. Derfor 

har projektgruppen valgt at have en kollapset menu – en pop-up menu. Skulle 

navigationsmenuen fra en standard skærmstørrelse være under disse skærmstørrelser, 

ville skriftstørrelsen på de elementer der indgår i menuen være alt for lille. Samtidig følger 

projektgruppen også loven omkring closure, som lyder på at lukkede objekter er nemmere 

at danne sig overblik over og at forstå, end de som er åbne (Benyon, 2013, side 272).  

 

Hjemmesidens interface bør være konsekvent, (Benyon, 2013, side 271). Det er vigtigt at 

brugeren kan genkende, hvad der er knapper, og hvad der er links. Derfor er knapperne i 

designet omridset med en blå oval streg, samt tekst der fortæller brugeren hvad knappen 

– kommandoen – gør. Føres musen over knappen, skiftes der til en blå baggrundsfarve, 

samt tekstens farve skifter fra blå til hvid, samt musens ikon skifter fra dens standard form 

til en ”klikke” form, se bilag 40. 

 

Radio buttons giver brugeren muligheden for at lave eksklusive valg, (Benyon, 2013, side 

267). Projektgruppen har benyttet radio buttons, hvor brugeren skal vælge mellem 

”udlejer” og ”lejer” under oprettelse af deres brugerprofil, se bilag 41. 
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Inden for form fills benyttes “*”-tegnet til at indikere hvis et input felt er obligatorisk. Form 

fills er bedst benyttet under indsamling af struktureret information, (Benyon, 2013, side 

269). Projektgruppen har benyttet en form fill under oprettelse af brugere, hvor der 

indsamles struktureret information omkring brugeren, der direkte sendes videre til en 

database. 

 

Et design bør have en klar og konsistent stil. Design er ligesom et sprog ifølge Benyon – 

det skal læres og adopteres af mennesker. De forventer derfor, at elementer der ligner 

hinanden, opfører sig ens og omvendt (Benyon, 2013, side 271). Det er derfor forsøgt med 

hjemmesiden at holde sig indenfor samme stil på alle sider. Dette er forsøgt opnået ved at 

forblive inden for samme farvetema (blå, hvid og lysegrå), samme hovedmenu og bund af 

hjemmeside samt samme type omrids af elementer. Det betyder blandt andet, at 

elementerne på vores hjemmeside alle har buede kanter. 

 

Et af principperne af forståelse design er, at objekter der ser ud til at være tæt på 

hinanden giver indtrykket af at høre sammen og vice versa. Dette princip har 

projektgruppen forsøgt at efterfølge, for at give brugeren et klar indtryk af, hvilke knapper 

der gør hvad. Her henvises til bilag 36, hvor knapperne “glemt password?” og “ny bruger” 

er grupperet sammen, hvor knappen “introduktionsside” er positioneret væk fra disse. Det 

ses også under roommate-søgningen, hvor knappen med plus ikonet og knappen med pil 

ned ikonet er adskilt fra hinanden, da de ikke er relateret. 

  

Principper om hukommelse og opmærksomhed 

Short-term memory (Benyon, 2013, s. 273) fandt at en brugers short-term memory er 

begrænset til fem til ni stykker af information. Derfor bør menuer og navigationsbarer holde 

sig til omkring syv elementer (Benyon, 2013, side 273). Undersøgelser (Benyon, 2013, s. 

273) indikerer, at den rigtige kapacitet for, hvor meget korttidshukommelsen kan indebære 

af elementer, nærmere er i graden af tre til fem elementer (Benyon, 2013, side 273). 

Projektgruppen har forsøgt at efterleve den seneste undersøgelse, ved at gøre vores 

hjemmesidearkitektur minimal og dermed sikrer projektgruppen sig samtidig, at 

hjemmesidens navigationsbar holder sig under de fem elementer. Vores hjemmeside 

holder sig her ned på fire elementer samt et logo. 
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Chunking er en proces der omhandler at gruppere store mængder information, der skal 

minimere kravene til korttidshukommelsen, (Benyon, 2013, side 273). Det er f.eks. gjort 

under ofte stillede spørgsmål, hvor svarende er ‘gemt’ under spørgsmålene, se bilag 39. 

Ved tryk på et spørgsmål, vil et svar dukke op under spørgsmålet. Dermed minimeres 

mængden af information brugeren skal huske. 

 

Endnu en designregel lyder på at designe efter at genkende, og ikke efter at skulle tænke 

tilbage efter (Benyon, 2013, side 274). Det designprincip har projektgruppen også forsøgt 

at følge, ved at holde konsistent design på alle sider. Blandt andet har knapper et konstant 

design, der følger igennem på alle sider og det samme er gældende for links. Derudover 

er der forsøgt at følge dette designprincip på en mere overordnet plan. På hoveddelen af 

hjemmesiden – efter introduktionssiden hvor brugeren er logget ind – er farver og design 

ens på alle sider, navigationsmenuen er ens på alle sider, og bunden af hjemmesiden er 

ens på alle sider.  

 

Det anbefales også at tage brug af ikoner for brugerens hukommelse – her er det vigtigt at 

bruge meningsfulde associationer tilknyttet til valget af ikoner (Benyon, 2013, side 274). 

Det har projektgruppen forsøgt at efterleve ved søgning af roommates. Her har det været 

forsøgt at fjerne alt tekst, der ikke har med den profil man kigger på at gøre. Det betyder at 

der er gjort brug af ikoner og ikke tekstknapper, for at brugeren kunne fokusere på teksten 

omkring profilen. Derudover følger hjemmesiden også det gode designprincip om at 

benytte sig af ikoner, ved at bruge et ikon til knappen, der tilføjer til huskeliste og et ikon til 

knappen for at udvide informationen om profilen. Her er der forsøgt at bruge meningsfulde 

associationer, se bilag 42; ”tilføj”-knappen består af et plustegn, for at indikere at man 

tilføjer personen til noget. ”Udvid”-knappen består af en pil ned, der skal indikere at 

bunden skubbes nedad, her bunden af den ramme der holder på profilen.  
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Mangler 

1. Alert boxes 

Alert boxes giver brugeren klar besked, når en opgave er klaret; f.eks. når brugeren 

succesfuldt har oprettet en brugerprofil på hjemmesiden, bør der gives feedback til 

brugeren om, hvorvidt den er oprettet og godkendt. Her er det vigtigt i forhold til 

forståelse og korttidshukommelsen, at alert boxes blot bliver vist i et par sekunder, 

ideelt set bør der være en knap, der understreger at brugeren har forstået 

beskeden. Under ideelle betingelser, vil hukommelser i korttidshukommelsen leve i 

omkring 30 sekunder. Det er derfor vigtigt at information bliver introduceret 

ordentligt (Benyon, 2013, side 274).  

 

INTERAKTIONSDESIGN DELKONKLUSION 

Ved at analysere interaktionsdesign i forhold til vores produkt, kan det konkluderes at 

hjemmesidens interaktionsdesign bør overholde følgende kriterier: 

 

• Konsistent design. 

• Enkelt og minimalistisk design. 

• Høj brugervenlighed. 

• Chunking af elementer. 

• Let at komme i gang med, og nemt at huske ved brug af få elementer. 

• Responsive design. 

• Høj discoverability. 

• Høj understandability. 

• Simple arbejdsopgaver der kan løses når og hvor som helst. 

• God kommunikation giver et godt produkt. 

 

Gennem projektets metoder, analyser og teori, er interaktionsdesignet af platformen 

præget af viden fundet herigennem. Dette er forsøgt opretholdt gennem hele 

hjemmesidens design. For at validere at interaktionsdesignet overholder ovenstående 

kriterier, har det været del af projektets iterative proces, at projektgruppen sammen har 

vurderet hjemmesidens design ud fra disse kriterier.   
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Fra udviklerens side, er dette forsøgt at blive opretholdt, ved at have disse kriterier i 

tankerne fra begyndelsen af hjemmesidens designproces. Hvorefter det har været mere et 

spørgsmål om at holde designet konsistent med den forhenværende versions design.  

Hjemmesidens interaktionsdesign mangler blandt andet alert boxes, der er en essentiel 

del af en hjemmeside. Dette er noget der kunne implementeres i videre arbejde med 

hjemmesiden. 

 

 

ANALYSE AF USABILITY-TEST  

Gennem analysen af usability testen har projektgruppen fremsat tre vigtige pointer som 

kan forbedres på hjemmesiden, hvortil der kommer en begrundelse taget på baggrund af 

usability testen. 

Det første der kan forbedres, gik igen hos alle tre testpersoner. Der er brug for tydeligere 

instruktioner, når en bruger skal oprettes, og de forskellige kriterier skal udfyldes. Hos den 

anden testperson, Timmy, var der forvirring om hvordan de forskellige kriteriebokse skulle 

udfyldes. Der blev både sagt “Kan man godt bare skrive ja her? Til arbejde?” (Se bilag 2) 

og efterfølgende “Kan man gøre sådan? Eller skal det være et fast tal?” (Se bilag 2) og en 

gennemgående generel usikkerhed gennem brugeroprettelsen. Samtidig svarer den første 

testperson Jacob til et spørgsmål, om han har nogle forslag til ændring af hjemmesiden, at 

han gerne så, at der var: “en mulighed for at sige at det er ikke noget jeg er interesseret i, 

det er ikke det, der vægter højest for mig, når jeg skal finde en person, at de skal kunne 

lide badminton eller noget i den stil.  Det er ikke det, der gør det for mig i hvert fald.” (Se 

bilag 1). Dette var noget der blev konstateret igen under den tredje testperson, Morten, da 

han under oprettelsen af sin bruger sagde ”Man kan ikke sige sådan noget ligegyldigt eller 

lige meget? Det skal være en?” (Se bilag 3) Samtidigt var han usikker på nogle af de 

begreber, som blev brugt om kriterier, som fællesskab og lyst. De tre testpersoner havde 

problemer i udførelsen af at oprette en bruger, som projektgruppen kan tage med os i 

vores videre udvikling af platformen. 

 

 



2.Semester  HumTek B 27-05-2019 
 

 
 

 
 

63 

 

Det andet der kan forbedres, var noget der gik igen hos alle de tre 

besvarende. På forsiden af hjemmesiden er det fire siders introduktion, som den 

besøgende kan vælge at trykke sig igennem for at få et indblik og forståelse for konceptet. 

Da de tre testpersoner blev adspurgt om introduktionsfasen havde hjulpet dem i deres 

brug af hjemmesiden, svarede Jacob “Var det det der kom før jeg oprettede profilen? Jeg 

tror ikke at jeg bemærkede det faktisk” (Se bilag 1), Timmy svarede “Ja.” men det blev 

senere uddybet, at han havde misforstået hvad introduktionssiderne på siden reelt var og 

Morten sagde “Nu læste jeg ikke så meget af det der stod i introduktionsfasen, jeg gik bare 

igennem det.” (se bilag 3). Da ingen af de tre besvarende har gjort sig brug af 

introduktionssiderne, kunne det være en mulighed i videre arbejde med hjemmesiden at 

foretage nogle ændringer, der kunne gøre det mere tydeligt at der er en hjælpende 

introduktionstekst.   

 

Det sidste punkt der kan forbedres, gik også igen hos de tre testpersoner. I 

opgaven hvor de skulle tilføje tre profiler de matchede med til deres huskeliste, stødte de 

på problemer som endte ud i nærmest samme spørgsmål:  

Morten sagde “Skal man trykke plus så? Hvis jeg synes at jeg matcher? (Se bilag 3).  

Timmy sagde “Hvad gør man, når man har fundet en? Trykker man på krydset?” (Se bilag 

2).  

Jacob sagde “Skal jeg så trykke plus ud for dem for at tilføje dem?” (Se bilag 1). 

Funktionen hvor et match skal tilføjes til huskelisten, har været svær at forstå for 

testpersonerne. Der kunne derfor kigges videre på, hvordan det kunne optimeres, da det 

er en vigtig funktion under søgning af roommates. 

 

FEJLKILDER TIL USABILITY TEST  

En af de største fejlkilder var, at usability testen kun havde tre testpersoner. For at have 

skaffet mere relevant data, skulle projektgruppen have haft flere testpersoner. I vores 

analyse, er flertallet nemlig kun bestående af to respondenter. Samtidig er det også 

sværere at validere en konklusion som; "alle respondenter forstod funktionen,” når der kun 

har været tre testpersoner. 
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En anden fejlkilde var, at der manglede en kønsspredning på testpersonerne. I vores 

rekruttering, var det kun muligt at finde tre testpersoner, som alle var mænd. Da vores 

målgruppe ikke var specifikt rettet mod mandlige SU-modtagere, ser projektgruppen dette 

som en fejlkilde. 

 

En tredje fejlkilde kunne peges på intervieweren, der ved nogle arbejdsopgaver kom til at 

hjælpe respondenterne med ledende sætninger såsom: “Hvad står der i den sorte kasse” - 

til opgaven om at finde tre matchende profiler. Dette kommer til at give et ledende syn på 

om testpersonerne forstod funktionen, da de fik hjælp af en udvikler af hjemmesiden.  

 

DELKONKLUSION PÅ USABILITY TEST 

Gennem en usability test af tre testpersoner, har projektgruppen fundet nogle funktioner 

på vores hjemmeside, som kan forbedres og videreudvikles i fremtidigt arbejde. Gennem 

analysen blev der fundet tre gennemgående problemer, som var relevante at arbejde 

videre med - forbedring af brugeroprettelse, en mere tydelig introduktionstekst og en mere 

tydelig user interface i forhold til tilføjelse af profiler til huskelisten. 

DESIGN RATIONALE 

 

I dette projekt er der udviklet et teknologisk artefakt i form af en hjemmeside. I det 

følgende afsnit, vil der fremgå en produktbeskrive af hjemmesiden.  

 

Projektet har haft en produktorienteret indgangsvinkel, og har derfor startet de iterative 

udviklingsprocesser fra projektets start. Produktets grundlæggende element - det der skal 

adskille vores produkt fra lignende produkter på markedet - er en sorteringsalgoritme af de 

forskellige roommate søgende. Denne algoritme skal sortere de andre brugere og finde de 

brugere som er bedst egnet som roommate til den søgende bruger. Roommate.dk skal 

være et fødested for bofællesskaber. Det er her studerende og private mødes og kan 

skabe direkte kontakt.  
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Produktet tager form af en hjemmeside, hvor al funktionalitet kan tilgås.  

Projektets udvikling af hjemmesiden har gennemgået 9 iterationer; V1.0, V1.1, V1.2, 

V1.2.5, V1.3, V1.4, V1.5, V1.6 og V1.7 

 

UDVIKLET FRA BUNDEN 

Hjemmesiden er udviklet fra bunden ved brug af HTML, CSS og JavaScript, i de senere 

versioner er søgningsfunktioner og sorteringsalgoritmen tilføjet ved brug af C#, samt en 

database ved brug af SQL via Microsoft Azure. Projektet tager udgangspunkt i et problem 

blandt boligsøgende, hvilket produktet forsøger at løse. 

 

Dette problem skal løses gennem et brugervenligt design, som kan bruges af alle og 

hovedsageligt gennem en algoritme, der sorterer i de boligsøgende, for at opnå de bedst 

mulige sammensætninger af roommates. For at kunne inkorporere denne algoritme, har 

projektgruppen brug for fuld kontrol over hjemmesiden og dens elementer, fordi algoritmen 

skal udvikles fra bunden.  

 

Beslutningen om at benytte C# kommer fra, at C# har et tilhørende 

framework, der gør det meget nemt og effektivt at arbejde med databaser. Dette er en 

vigtig detalje, da de mange brugeres information vil blive gemt i en database. Derudover 

findes der tilhørende biblioteker til C#, der gør det nemt at sikre brugernes oplysninger, 

såsom personfølsomme data eller password. Dette sikres gennem en industristandard 

proces kaldet hashing og salting. Dette er krypteringsprocesser af data, som opbevares og 

benyttes indenfor den professionelle verden. Dette er ikke noget projektgruppen vil gå i 

dybden med, men blot påpege at sikringen af data er blevet gjort og hvordan, da det er et 

vigtigt område at dække, når man skal opbevare brugerens data baseret på GDPR-

lovgivningen.  

 

Udover det understøttende element i forhold til databaser, er C# et general-

purpose programmeringssprog. Det betyder, at sproget giver mulighed for at opbygge 

systemet til sorteringsalgoritmen objekt-orienteret. Lejere og udlejere kan klassificeres 

gennem C#, hvilket giver et langt bedre overblik og indforståelse af systemet, hvilket skal 

gøre det nemmere at forstå system og lave eventuelle ændringer i fremtiden.  
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Det er meget vigtigt at have fremtidige ændringer og andres forståelse af 

systemet i bagtankerne, under udvikling af systemet. Hvilket også er årsagen til at alt C# 

kode er dokumenteret.  

 

Dokumentering af kode betyder at skrive linjer af naturlig tekst, iblandt koden, 

for at forklare hvad det enkelte stykke kode gør, se figur 5. Det giver mulighed for hurtigt at 

forstå, hvad koden gør, og samle projektet op igen. Dette har været et fokuspunkt under 

projektet, da projektets udviklingsproces er iterativ, og udvikleren af systemet har derfor 

vendt tilbage til koden af flere omgange. 

 

 

*Figur 5 – Dokumentation markeret med grønt efter ‘//’ 
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HJEMMESIDE DESIGN / LAYOUT 

Med produktet i dets nuværende version (V1.7), er hjemmesiden inddelt i følgende sider: 

 

Introduktionsside (landing page): 

Svarer på eventuelle spørgsmål en ny besøgende kunne have; Hvad kan Roommate.dk 

bruges til? Hvordan matcher Roommate.dk sine brugere? Hvordan kommer jeg i gang? 

 

Log ind: 

På denne side kan brugere logge ind på deres profil. Herfra kan siden “opret bruger” og 

“glemt password” desuden tilgås. 

 

Glemt password: 

På denne side er alt interaktionsdesign gjort klar til, at brugeren kan nulstille sin 

adgangskode. 

 

Opret bruger: 

Her kan hjemmesidens besøgende oprette en brugerprofil. De bedes indtaste generelle 

oplysninger såsom navn, alder, køn, samt oplysninger omkring dem selv, som er relevante 

for andre brugere. Derudover kræves der information omkring deres krav til en roommate. 

Til sidst bedes der om et billede samt kontooplysninger. 

 

Hjem: 

”Hjem”-sektionen indeholder nyhedsartikler vedrørende Roommate.dk; ændringer af 

politik, sorteringsalgoritmen, hjemmesiden, udvidelser af platformen (f.eks. en udgivelse 

som mobilapplikation), etc.  

 

Søg roommate: 

Denne sektion giver brugerne mulighed for at finde en anden roommate, hvad end om det 

er en lejer som søger en udlejer, eller omvendt.  
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Chat: 

Her skal brugerne kunne komme i kontakt med hinanden, ved at skrive beskeder direkte til 

hinanden. Her var tanken, at brugerne ville kunne skrive beskeder til de profiler, som de 

har tilføjet til deres huskeliste under søgning af roommates. Dette er en side på 

hjemmesiden, som der ikke er blevet fyldt ud ved aflevering af projektet.  

 

Hjælp: 

Under denne sektion skal brugeren hurtigt kunne få svar på spørgsmål omkring 

hjemmesiden, få hjælp til eventuelle problemer eller få svar på beslutninger taget af 

Roommate.dk - f.eks. hvorfor platformen fungerer som den gør. 

Under denne sektion er det også meningen, at brugeren skal kunne komme i 

kontakt med en support afdeling af Roommate.dk, dette er indtil videre blot mock-up. 

 

 

Profil (brugernavn): 

Her har brugeren mulighed for at logge ud. 

 

MANGLER AT BLIVE IMPLEMENTERET 
 

Glemt password: 

Mulighed for at nulstille adgangskode ved indtastning af e-mail. 

 

Søg roommate: 

1. Tilføj til huskeliste 

2. Udvid information af profiler 

3. Mulighed for at oprette annoncer som flere roommates til et bofællesskab - hvad 

end om det er et kærestepar, som søger en lejlighed at bo i, eller om det er en 

bruger, der søger andre roommates at oprette et bofællesskab med, samt 

muligheden for at se eksisterende beboende hos en udlejer.  
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Chat: 

Hele siden mangler; dette indebærer blandt andet muligheden for at skrive som bruger 

med hinanden og en liste over samtaler. 

 

Profil: 

Brugeren skal kunne administrere sine oplysninger, kriterier for roommate-søgning og 

andet. Derudover skal brugeren kunne ændre generelle indstillinger for deres profil på 

Roommate.dk, såsom brugernavn og adgangskode. Samtidigt skal brugeren kunne tilgå 

sine oplysninger når som helst på grund af GDPR-lovgivningen. 

 

HJEMMESIDENS ARKITEKTUR 

På model 1 forneden ses et kort over Roommate.dk. Her ses alle hjemmesidens 

forskellige individuelle sider der kan tilgås. Startpunktet ses øverst ved introduktionssiden, 

herfra kan de besøgende gå til “log ind”-siden. Fra denne side kræves det at logge ind 

med brugernavn samt adgangskode, for at tilgå hjemmesidens hoveddel, hvor roommate-

søgningen finder sted.  

Fra “log ind”-siden kan de besøgende samtidig tilgå siderne “opret bruger” og “glemt 

adgangskode”, hvis de henholdsvis ikke har en brugerprofil at logge ind med eller har brug 

for nulstilling af deres adgangskode.  

Efter brugeren er logget ind, placeres brugeren på hjemmesidens “hjem”-side. Herfra har 

brugeren fri mulighed for at springe til alle de nederste sider på modellen, dette inkluderer 

siderne: “søg roommate”, “chat”, “hjælp” og “profil”.  

Fra siden “profil” har brugeren mulighed for at logge ud og dermed vende tilbage til 

hjemmesidens “log ind”-side. 
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*Model 1: Model over hjemmesidens arkitektur 

 

 

DELKONKLUSION – PRODUKTETS NUVÆRENDE STADIE SAMT MANGLER 

Målsætning fra midtvejsevaluering: 

1. Udvikling og implementering af sorteringsalgoritme, skrevet i et general purpose 

programmeringssprog (Målsætningen var at bruge C# til objektorienteret at udvikle 

et back-end system). 

 

2. En startside med introduktion til hjemmesiden og Roommate.dk’s 

boligsøgningsplatform - Skal svare på følgende spørgsmål; ”Hvordan fungerer 

Roommate.dk, og hvorfor skal jeg benytte Roommate.dk frem for andre 

boligsøgningsplatforme?” 

 

3. Det sidste element som mangler for at hjemmesiden er klar til at møde verden, er 

database og tilhørende back-end. Databasen skal holde al data fra brugere. 

Derudover skal den tilhørende back-end del automatisere al funktionalitet. F.eks. 

når brugeren indtaster input, vil denne back-end del give et passende output.  

 

Disse tilføjelser/krav blev sat under formuleringen af en disposition til projektets 

midtvejsevaluering. Her så projektgruppen det realistisk at nå punkt 1 og 2, men at punkt 3 

ville være urealistisk og kræve for meget tid.  
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Produktet står nu i den situation, hvor alle punkter er implementeret. Til gengæld ved 

punkt 3 er der et par knapper som mangler funktionalitet, samt chatsiden som ikke er 

implementeret. Dette er begge fremtidige mål for projektet. Disse fremtidige mål er ligetil, 

fordi back-end delen allerede er implementeret. Der er et selvkørende system, hvor 

tilføjelser blot fungerer som opdateringer til hjemmesiden.  

 

HVAD KAN BRUGEREN PÅ ROOMMATE.DK PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT? 

Der kan oprettes en brugerprofil på hjemmesiden, hvorefter der er mulighed for at logge 

ind (og ud) og have adgang til hjemmesidens funktionalitet. Her kan læses omkring 

Roommate.dk og dets nyheder. Brugerne kan søge hjælp og svar på spørgsmål omkring 

hjemmesiden. Derudover kan brugerne søge efter andre roommates, som vil blive vist i en 

sorteret liste, hvor de bedst tilpassede personer vises øverst. 

 

HVAD KAN BRUGEREN IKKE? 

Brugeren kan på nuværende tidspunkt ikke nulstille sin adgangskode. Derudover mangler 

en del af funktionaliteten, når det kommer til at komme i kontakt med andre brugere. Det er 

ikke muligt at tilføje brugere til huskelisten, samt udvide informationen omkring deres profil.  

Det er heller ikke muligt at skrive over Roommate.dk, og det er ikke muligt at ændre i sine 

oplysninger. 

 

HVORDAN FUNGERER HJEMMESIDEN? 

Hjemmesiden er som tidligere beskrevet, udviklet med HTML, CSS og JavaScript, 

databasen er udviklet i SQL med Microsoft Azure og back-end delen hvori 

sorteringsalgoritmen som indgår, er udviklet med C#. Under dette delemne vil det forsøges 

at forklare i dybden, hvad disse elementer har af betydning, hvordan de fungerer og 

hvordan de hænger sammen. Det giver et overblik over hvordan hele systemet hænger 

sammen, og hvilke elementer vores produkt består af. 
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Det første og fundamentale element er selve hjemmesidedelen, udviklet med HTML, CSS 

og JavaScript. Denne del består af alt det visuelle brugeren oplever på hjemmesiden, samt 

de forskellige individuelle sider på hjemmesiden. Det er alt fra streger, farver, bokse, 

kanter, tekst, billeder og placering af disse elementer. 

 

HTML 

HTML afgør hvilke elementer, der skal vises på den enkelte side. Det er her elementer 

grupperes sammen, hvilke elementer skal høre sammen, og hvilke elementer der skal 

indgå under et andet element. Derudover er det også her, der refereres til andre sider. Det 

vil sige, at links også skabes med HTML. Derudover er det også her, at alle skabeloner til 

input skabes, det vil sige, at alle knapper og input felter er skabt med HTML. De indtastede 

informationer i disse felter, bliver brugt i back-end delen af produktet, som beskrives 

senere i rapporten.  

 

CSS 

CSS står for al visuel modificering af HTML-elementerne. Det er et kodesprog (redskab) til 

at ændre på HTML-elementernes udseende. Her kan alt fra farver, størrelse, kanter, 

former, effekter samt placering af elementer ændres.  

 

 

JAVASCRIPT 

JavaScript er et programmeringssprog tæt på C#, men alligevel ikke helt ens. De har 

nogle forskellige fordele og ulemper. Under udarbejdelse af dette projekt er JavaScript 

blevet brugt til at skabe alle de større visuelle effekter, hvor JavaScript går ind og ændrer i 

CSS egenskaberne. F.eks. under “hjælp”-siden på Roommate.dk, kan brugeren trykke på 

et af de ofte stillede spørgsmål, hvorefter et svar vil dukke op under spørgsmålet. 

Det er blandt andet også blevet brugt til de forskellige scrolling-effekter, f.eks. under 

introduktionssiden. Her bevæger hjemmesiden sig i et langsomt tempo op og ned ved tryk 

på nogle knapper. 
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DATABASE MED SQL VIA MICROSOFT AZURE 

Databasen er her hvor al information omkring brugerne opbevares. Dette gælder 

brugernavn, adgangskode, personlig information og information i forhold til roommate-

søgning. Databasen er todelt, det vil sige, at brugernavne og adgangskoder er gemt for sig 

med en reference til det personlige information og roommate-søgningsinformation. Det er 

en metode for at sikre, at en konto ikke kan tilknyttes til den personlige information, der 

opbevares. Derudover bliver brugernavne og adgangskoder ikke gemt direkte, men 

gennemgår en krypteringsproces – hashing og salting - hvor en krypteret nøgle til 

tilhørende brugernavn og adgangskode gemmes. 

Data fra databasen bliver gemt og hentet via SQL, som er et 

programmeringssprog designet til databaser. Med SQL skrives der kommandoer, som 

opererer på databasen.  

Databasen ligger gemt via Microsoft Azure, som er et cloud-system gemt i 

sikre datacentre rundt omkring i verden. Databasen til denne hjemmeside er gemt i et 

datacenter i Nordeuropa. Projektgruppen har samtidig fuld kontrol over, hvem der har 

mulighed for at oprette forbindelse til vores hjemmeside/database.  

 

BACK-END MED C# 

Med back-end-delen og C# gemmes og skrives der informationer til databasen. Det er C# 

der kalder på de forskellige SQL-kommandoer, f.eks. ved oprettelse af en ny bruger. 

Her indtaster brugeren information i de forskellige HTML inputfelter, hvorefter ved tryk på 

“opret bruger”, kalder C# på en SQL-kommando om at gemme en ny instans af en profil 

med de indtastede informationer.  

 

Under søgning af roommates bruges C# til at hente information fra databasen. Ved tryk på 

“søg roommate”-knappen, henter C# informationen omkring den søgende, samt de 

resterende brugere på hjemmesiden. Her skabes der et objekt ud fra den søgendes 

information, samt objekter ud fra de resterende brugeres information. Her gennemgår 

algoritmen alle de resterende brugeres information ud fra den søgendes kriterier og laver 

en sorteret liste. C# bruges også her til at skabe de HTML-elementer der er brug for, for at 

vise den sorterede liste. 
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Ved oprettelse af en ny brugerprofil gennemgår brugernavnet og adgangskoden en 

krypteringsproces. Denne proces skabes ved hjælp af frameworks med C#. Frameworks 

er en slags hjælpeværktøjer, der kan tilføjes til et C# projekt. Til dette projekt er der tilføjet 

Microsofts Identity Client framework, Owin. Med Owin kan data krypteres nemt og effektivt. 

Da det er en meget lang proces med tung matematisk teori, blev det fravalgt at udvikle 

denne proces selv, men i stedet at anvende Microsofts anerkendte værktøj. 

(Microsoft/azureAD, 2019) 

 

HVORDAN HÆNGER DISSE ELEMENTER SAMMEN? 

I model 2 ses hvordan de forskellige programmeringssprog er relateret til hinanden.  

Vi ser her HTML-elementet i midten af figuren. Det er fødestedet for hjemmesiden. Det er 

herfra hjemmesidens elementer bygges op. Herfra henter HTML sine visuelle effekter – 

styling – fra CSS-elementet.  

 

CSS påvirker kun HTML elementerne og er derfor ikke yderligere relateret til 

andre elementer. Fra HTML ses også en relation til JavaScript og C#. Det er de 

funktionelle kald, der laves i HTML koden. Det kunne være ved tryk på en HTML-knap, 

hvor der herefter kaldes på en funktion, som er refereret fra et JavaScript eller C# 

dokument.  

 

Fra disse kald til C# fra HTML-koden, vil der blive skabt tilslutninger til databasen fra C# 

koden. Det er fra C#-koden der starter SQL-kommandoer, der enten skriver til, eller henter 

fra databasen. 

 

 

 

*Model 2: Model over relationerne imellem de forskellige programmeringssprog 
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DOMÆNE ARKITEKTUR 

Domænets arkitektur for hjemmesiden ses i model 3 forneden. Her gives en forklaring på 

den proces, der gennemgås ved besøg af Roommate.dk fra venstre til højre. Til venstre 

ses en forbindelse til hjemmesiden, hvorfra brugerens enhed via deres browser, samt 

hjemmesidens URL, opretter forbindelse til Roommate.dk’s Microsoft Azure server, som 

ses i midten til venstre. Fra denne server tilgås hjemmesiden, som ligger på Azure 

serveren. Herfra kører de forskellige programmeringssprog og relationer som beskrevet 

med model 2. Fra denne server og dets C#-elementer, bliver der skabt forbindelse til 

databaserne, som også ligger på Azure serveren, som ses længst ude til højre på 

modellen. 

 

 

Model 3: *Model over flowet mellem de forskellige enheder i produktet 
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HVORDAN FUNGERER SORTERINGSALGORITMEN? 

Ved oprettelse af en bruger på Roommate.dk, gemmes brugerens oplysninger, samt 

brugerens kriterier for andre roommates. Disse oplysninger gemmes i variabler tilknyttet et 

objekt. Der oprettes dermed en instans af et objekt til den enkelte bruger. Når en bruger 

trykker på “søg roommate”-knappen, laves der er liste af objekter, ud fra alle de resterende 

brugere på hjemmesiden. Denne liste gennemløbes herefter, hvor der beregnes en score 

ud fra hvert kriterie. Dette ses på udsnittet af algoritmen forneden, hvor det eksempelvis 

ses på den øverste linjekode, omhandlende arbejdsro. Her beregnes der er en score til 

arbejdsro, for hver resterende bruger på hjemmesiden. Denne score beregnes ved at tage 

den søgendes - brugeren der har trykket på “søg roommate”-knappen – kriterie for 

arbejdsro og trække den respektive brugers information omkring arbejdsro fra. Hermed 

giver tallet gemt i variablen “arbejdsroScore” et billede af, hvor tæt den søgendes kriterie 

kommer på den respektive brugers plads til at give arbejdsro. 

Efter at have gennemløbet alle de forskellige kriterier og tildeling af scores heraf, beregnes 

der en samlet score på den respektive bruger, ved at tage gennemsnittet af disse 

individuelle scorer. Denne score omdannes herefter til procent, og objektet for den 

respektive bruger tildeles denne score. Listen sorteres nu, hvor brugeren med den højeste 

score ligger øverst, og brugeren med den laveste nederst. Herefter bliver denne liste af 

brugere vist på hjemmesiden, ved hjælp af HTML. 
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*Udsnit af sorteringsalgoritmen skrevet i C# 

 

FINANSIELLE STRATEGI - REKLAMER 

Det var som udgangspunkt med hjemmesiden intentionen at have et hjemmesidelayout, 

der inviterede reklamer til at stå som bannere i hjemmesidens kanter, se bilag 43. 

 

Som de røde pile også indikerer, er der et naturligt felt i hver side af hjemmesidens 

indhold. Det var med udgangspunkt i den klassiske form at placere eventuelle reklamer i 

disse felter. Der blev forsøgt med mock-up af reklamer, for bedre at få en fornemmelse af 

hvilken effekt reklamens placering giver, se bilag 44. 

 

Der blev vurderet, at dette tog for meget plads fra hjemmesidens midterste indhold. 

Derudover at hjemmesidens generelle design og æstetik blev forstyrret af den store 

kontrast til reklamerne i forhold til farve og form. Dertil kan man diskutere, om denne 

placering af reklamerne blot tilføjer til, hvad ens øjne forsøger at ignorere. Det ses på de 

hjemmesider, som har mangefarvede reklamebannere placeret i siderne af hjemmesider. 

Det var projektgruppens vurdering, at Roommate.dk’s besøgende ikke ville give denne 

type reklame tilstrækkelig opmærksomhed.  
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Med ovenstående overvejelser og argumenter, blev placeringen af reklamerne ændret på 

Roommate.dk, for at give reklamerne bedre opmærksomhed og indgåelse i hjemmesidens 

design og æstetik.  

 

Ved at rykke reklamerne fra spalterne, kunne pladsen til hjemmesidens indhold øges, 

dette sker ved, at reklamerne indgår mere i det foregående design, og derved øges 

opmærksomheden til reklamerne. Projektgruppen lod sig dermed inspirere af store 

hjemmesiders reklamationsmodeller, se bilag 45. 

 

Reklamen er placeret fuldstændig under samme forhold som de almindelige opslag på 

Facebook, se bilag 46. Udover placering så deler reklamen også design og æstetisk med 

opslaget. Reklamen indgår dermed på Facebook som en del af hjemmesidens indhold.  

Effekten er, at reklamerne tager mindre plads fra hjemmesiden. Plads forstået på den 

måde, at hjemmesidens indhold ikke mister størrelse eller andet, da reklamerne er 

placeret identisk med hjemmesidens yderligere indhold. De er ikke låst fast i en ramme på 

hjemmesiden, som bannere i siderne, hvilket kunne mindske størrelsen på hjemmesidens 

indhold.  

Derudover er reklamerne, ligesom de almindelige opslag, tildelt en midlertidig position. Da 

reklamerne indgår i hjemmesiden som alt andet indhold, får de mere af den tidligere 

omtalte opmærksomhed. Brugeren forventer at se endnu et opslag fra andre brugere eller 

sider, og kan ikke vurdere om det er en reklame eller et opslag, udover markering af 

sponsorering.  

 

Siden hen, har version V.1.3, opdateret hjemmesidens layout med henblik på et nyt layout 

til reklamer. I forsøg om at skabe samme effekt med Roommate.dk’s reklamer, som 

Facebook formår med deres reklamer.  

 

En række overvejelser fra artikler om moderne reklameføring har påvirket designet af 

Roommate.dk, der nu vil blive gennemgået. 
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Ud fra artiklen, Make website ads valuable advertisers, skrevet af Tyler Bishop fra 

Ezoic.com, prøver projektgruppens nuværende reklamelayout i projektproduktet at følge 

Bishops råd; “Publishers should have two goals in mind: better user experiences for 

visitors and better value to advertisers” (Bishop, 2017) 

Hjemmesidens kvalitet øges - i den forstand at reklamer og indhold ligner hinanden til 

forveksling, og dermed forstyrres hjemmesidens indhold ikke af reklamerne. Dette kan 

samtidig give reklamerne øget værdi, da brugerne vil kigge reklamen igennem som et 

normalt opslag, indtil de opdager, at det er en reklame. 

 

For at øge værdien af reklamerne, har projektgruppen forsøgt at forbedre reklamerne på ét 

af de tre områder, som er nødvendige for at øge reklamernes værdi; Viewability (Bishop, 

2017). De resterende områder Click-through-rate (CTR) og Campaign performance er 

udeladt grundet hjemmesiden ikke er udgivet og da disse kriterier kræver reelle brugere og 

data at analysere ud fra.  

 

VIEWABILITY 

 

Fra reklamebureauets synsvinkel omhandler viewability, at der gives betaling ud fra 

reklamer, hjemmesidens brugere rent faktisk ser (Marshall, 2014). 

 

“The IAB defines a “viewable” impression as one that’s at least 50 percent visible for at 

least one second, but vendors offering viewability solutions use various different methods 

and technologies to establish whether impressions meet those criteria or not.” (Marshall, 

2014) 

*IAB - Interactive Advertising Bureau - har medlemmer såsom: Google,  

Twitter, Facebook, Amazon, Verizon. 

 

Eftersom kriterierne fra reklamebureauerne varierer bureau til bureau, vil projektgruppen 

gå ud fra, at brugerne skal se reklamerne i mindst ét sekund. Fordi IAB har opstillet dette 

krav om, at reklamerne er viewable, hvis de er 50% synlige i mindst ét sekund. 
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Lagt sammen med at Facebook er medlem af IAB, så kan projektgruppen også gå ud fra 

at denne idé om, at placeringen af reklamerne, som en del af hjemmesidens indhold 

overholder kravene. Det er derfor op til udviklerne, at få reklamerne til at indgå rigtigt i 

hjemmesidens resterende design. 

 

Med det ovenstående taget i betragtning, er Roommate.dk’s reklamer blevet inkorporeret 

blandt hjemmesidens indhold, se bilag 47. 

 

Her ses hvordan reklamen har samme form og placering, som det resterende indhold 

under sektionen ”Roommate”, se bilag 48. 

 

Reklamens kanter fremhæves med den mørkeblå farve, ved berøring af musen. En farve 

der går igen i hjemmesidens design, for interaktivt at fremhæve reklamen, og for at vise 

dette er et element, som kan trykkes på, ligesom hjemmesidens knapper. 

 

Da reklamerne nu er en integreret del af hjemmesidens indhold, kan det give effekten, at 

hjemmesidens brugere vil give reklamerne større opmærksomhed.  

Da reklamerne nu indgår mere som en del af hjemmesidens indhold, betyder det derfor 

også, at reklamerne repræsenterer hjemmesiden i sin forstand. Projektgruppen skal derfor 

være påpasselige med hjemmesidens reklamer. Med hensyn til valg af reklamer, har 

projektgruppen været inde på følgende studierelevante virksomhedsområder, såsom:  

Bogforhandlere; AcademicBooks, Saxo.  

Fagforeninger såsom; Djøf, Magistrenes a-kasse, IDA  

Uddannelsesinstitutioner, som bacheloruddannelser, kandidatuddannelser eller f.eks. 

events. 

 

Dette er grundet at vi alle finder dem relevante for vores målgruppe SU-modtagere. 
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BESLUTNINGER TAGET OMKRING PRODUKTET I LØBET AF PROJEKTET 

 

Implementering af database: 

Med en SQL-database har man flere muligheder for implementering. Dette kunne være en 

lokal database, hvor databasen ligger lokalt på en computer. Udover den lave sikkerhed 

der medfølger denne mulighed, skaber det mange komplikationer hvis andre 

computere/brugere skal tilgå denne database. Derudover betyder det også at computeren 

med den lokale database, skal være tændt døgnet rundt.  

 

En anden beslutning er at kører databasen via en server. Her var en af 

mulighederne et system lavet af Microsoft Azure, som er specifikt lavet til at køre online 

systemer, der skal tilgås af mange mennesker. Der er indbygget sikkerhedsværktøjer, 

samt det at implantationen af databasen er gjort simpel.  

 

Der blev ud fra ovenstående argumenter valgt at implementere databasen til 

Roommate.dk via Microsoft Azure. Dette var en beslutning taget under research af de 

forskellige muligheder for implantation, da projektgruppen fra projektets begyndelse, ikke 

så det realistisk at få implementeret en database under udarbejdelse af projektet. 

 

Overflytning af projektet til Visual Studio med ASP.NET: 

Fra version V1.5 til V1.6 blev hjemmesiden flyttet fra separate filer der kaldte på hinanden, 

og over til Microsofts IDE (Integrated Development Environtment) Visual Studio, som et 

ASP.NET-projekt. Dette er en projekttype under Visual Studio, der tilbyder et stort bibliotek 

af programmeringsfunktioner, der gør det nemmere at tale mellem de forskellige 

programmeringssprog, f.eks. fra HTML til C#. 

 

Dette var derfor en beslutning taget på baggrund af flere årsager. Heriblandt 

var en af årsagerne, at kontakten mellem hjemmesiden og databasen nu kunne gøres ved 

hjælp af C#. Årsagen til tilvalget af C# skyldtes det framework omkring identitetssikkerhed, 

Owin.  
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Derudover understøtter Microsoft Azure en nem tilslutning af ASP.NET projekter. Alt i alt 

var det et nemt valg at træffe, da det hele gik op i en højere enhed, efter overflytning af 

projektet til Visual Studio. 

 

Simplificering af database i forhold til antal af variabler: 

For at kunne holde et overblik over databasen, samt C# back-end koden, valgte 

projektgruppen, at udvælge nogle af de valgte oplysninger og kriterier som en roommate 

kunne formodes at have. Herunder ses det fulde billede af, alle de variabler, der er blevet 

opstillet ud fra oplysninger og kriterier. Herfra er der for simplificeringens skyld, blevet 

udvalgt følgende oplysninger og kriterier (skrevet som uddrag fra koden): 

UserID, password, fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, studie, mail, telefonnummer, 

ryger, boMedRyger, månederUdeboende, månederBofællesskab, fællesskabsLyst, 

festVaner, interesser, kæledyr, kæledyrTilladt. 

 

Dette skyldes blandt andet, at der via C#-sorteringsalgoritmen, ikke er skelnet mellem lejer 

og udlejer. Denne skilning, se bilag 49, hvor den øverste del af billedet, er variabler 

gældende for begge type brugere. 

 

OVERHOLDELSE AF GDPR-LOVGIVNINGEN 

Når man kigger på et realiseringsargument for vores hjemmeside, må man tage GDPR-

lovgivningen i betragtningen. GDPR - General Data Protection Regulation - var en 

legalisering som EU tog i aktion tilbage i 2018, hvilket i princippet omhandlede at brugerne 

har ret til at kontrollere deres egne personlige data. Samtidigt befinder der sig nogle klare 

retningslinjer i forhold til GDPR (McCoy, 2018): 

• Samtykke skal være tydelig. Når brugeren giver samtykke til at indsamle deres 

data, er hjemmesiden nødsaget til at beskrive klart og tydeligt, hvordan og 

hvorledes brugerens data bliver brugt. (McCoy, 2018). 

• Der bør kun hentes en minimal mængde information, for at opnå sit mål. Et 

eksempel kunne være, at hjemmesiden ikke har behov for at bruge deres alder eller 

stilling, hvis hjemmesiden f.eks. var et nyhedsmagasin der udsender e-mails 

(McCoy, 2018). 

• Forbrugerne har ret til at se og undersøge data fra brugerne (McCoy, 2018). 
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• Forbrugerne har ret til at deres indsamlede data kan blive “glemt,” altså slettet fra 

databasen (McCoy, 2018).      

 

Det er vigtigt at overholde disse regler, da brud på reglement udløser en bøde på 4% 

af den samlede indtjening på et år eller en bøde på 20 millioner euros. Alt efter hvilket 

tal der er størst (McCoy, 2018). Hvis man skal forholde sig til GDPR i forhold til 

projektgruppens hjemmeside, kan der konstateres at de nødvendige GDPR-

lovgivninger overholdes. Dette skyldes at hjemmesiden har en terms of service og 

samtidigt en server på Microsoft Azure. Dette sikre at brugerne altid kan få al deres 

personfølsomme data. Så de ikke er i tvivl om hvad de går ind til, og samtidig at deres 

data bliver gemt på Azure, hvor data er sikret mod hackerangreb, datatab og lignende 

problemer der kunne forekomme.   

 

DISKUSSION 

I diskussionen har projektgruppen to pointer, som vil blive diskuteret:  

1. Om et profilbillede skal fremkomme før, eller efter, der er indgået kontakt mellem 

brugerne på hjemmesiden? 

2. Hvordan er vores platform bedre end lignende løsninger? 

 

PROFILBILLEDE FØR ELLER EFTER MATCH? 

Til spørgsmålet om hvorvidt brugeren skal kunne se profilbilledet på en bruger, før der er 

etableret en kontakt, i form af et match mellem de to bruger, har projektgruppen diskuteret 

to argumentationer.  

 

Den ene lyder på, at brugeren allerede på forhånd vil tage en positiv eller negativ 

beslutning ud fra profilbilledet. Dette ville være om den anden brugers profilbilleder 

appellere til brugeren selv. Projektgruppen mener, at der her kan ske et tidligt fravalg af en 

anden bruger, som brugeren ellers vil matche godt med. Havde brugeren ikke set 

profilbilledet før, og dannet et indtryk baseret på udseende, kunne det være at brugeren 

gik mere op i, hvordan de to brugere matcher på baggrund af kriterierne.  
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Den anden argumentation lyder på, om brugeren gerne vil have set profilbilledet på 

brugeren før et match, så de derved kan tage dette udseendemæssigt baseret indtryk, til 

hvorvidt de vil matche med brugeren. Her vil en negativ side være, at brugere kunne 

fravælge vores hjemmeside, da der bliver valgt for dem, om de kan se den anden bruger. I 

samme argumentation, vil der også kunne diskuteres, hvor mange kriterier brugerne skal 

kunne se før et eventuelt match. Såsom, om hvilket køn eller alder brugerne har, om 

hvorvidt vores brugere fravælger en anden bruger, på baggrund at dette i stedet for deres 

matchende kriterier.  

 

For at finde svar på hvilken argumentation der vægter højest for vores målgruppe, er der 

blevet diskuteret om at lave en efterfølgende kvantitativ undersøgelse, om hvorvidt disse 

kriterier skal fremgå før eller efter et match. Hertil ville der kunne laves en analyse, for at 

se om der kunne findes relevant data indenfor, hvilken argumentation målgruppen vægter 

højest.  

 

HVORDAN ER VORES PLATFORM BEDRE END NUVÆRENDE LØSNINGER? 
 

Med produktet er det forsøgt at designe en løsning, der skulle fungere bedre end 

nuværende løsninger på markedet. Som det blev analyseret i vores state of the art-

analyse, minder mange af de store boligsøgningsplatforme om hinanden. De sorterer alle 

ud fra meget overordnede kriterier, der ofte henvender sig til boligens specifikationer og 

ikke til personlige kriterier omkring både udlejer og lejer. Det er muligt at dette er en 

effektiv måde at finde en bolig eller udlejer på, men projektgruppen mener ikke, at det er 

den mest optimale tilgang.  

 

Dette skyldes den empiri, som analysen af spørgeskemaundersøgelsen og teorien om 

familien som et konfliktfyldt fællesskab, har givet os (Kousholt, 2011). Mange af 

spørgeskemaets respondenter var ikke tilfredse med de aktuelle boligsøgningsplatforme, 

og flere fandt Facebook mere nyttig, end platforme der er lavet med et 

boligsøgningsformål.  
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I spørgeskemaet bliver respondenterne spurgt, om hvilke positive og negative ting der er 

ved at bo i et bofællesskab. Her er der flere gange nævnt svar, der går igen, i begge 

svarmuligheder. I udarbejdelsen af produktet er der inkluderet de relevante informationer, 

som respondenterne gav os, og brugt dem til at matche folk med hinanden. Dette er blevet 

gjort med udgangspunkt i Dorte Kousholts (2001) tekst. Hvis familier kan ses som et 

konfliktfyldt fællesskab, kan der argumenteres for at bofællesskaber kan ses på samme 

måde. I både familier og bofællesskaber gælder det, at personer bor sammen og har 

forskellige holdninger samt perspektiver på fællesskabet. Dette betyder også, at der i 

bofællesskaber vil opstå mange konflikter i hverdagen, da det er en del af at have en 

social interaktion med andre mennesker.  

 

Det har derfor været vigtigt at prøve at matche folk ud fra forskellige kriterier, som de 

mener er essentielle i forhold til at bo i bofællesskab. Hvis udlejer og lejer fra starten har 

en mere ensartet holdning, omkring hvad de synes er vigtigt, kunne det give et bedre 

udgangspunkt for at skabe et succesfuldt roommate-match. Et mere succesfuldt match, 

ville forhåbentligt føre til færre konflikter, og dermed også et mere succesfuldt 

bofællesskab. 

 

Projektgruppen mener, at produktet kan fungere bedre end nuværende løsninger, da 

Roommate.dk skaber en mere personlig kontakt mellem brugerne. De kan udfylde hvilke 

kriterier de selv finder vigtige i et bofællesskab, og hvilke kriterier de søger hos andre, og 

på den måde skabe et bedre match. Grundet at der gennem projektet er blevet undersøgt, 

hvilke kriterier der kan skabe det mest succesfulde grundlag.   

 

PERSPEKTIVERING 

Gennem perspektiveringen over projektet, er projektgruppen kommet frem til en række 

mangler. I udarbejdelsen af spørgeskemaet er der flere spørgsmål, som enten var for 

ukonkret eller havde for mange variabler. Dette har betydet at flere af spørgsmålene har 

været svære at analysere, og er derfor ikke blevet inddraget i projektet. Samtidigt var 

udførelsen af usability testen ikke optimal, og skulle have været planlagt og udført bedre.  
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Det skyldes, at der endte med at være for få testpersoner, som samtidig alle var i omtrent 

samme alder og køn. At udføre disse to metoder, har været udfordrende og de erfaringer 

projektgruppen har gjort sig, er noget der kan tages med til fremtidigt projektarbejde. 

 

I forhold til teorien i projektet, kunne det have været relevant at inddrage mere 

sociologisk eller psykologisk teori, der kunne belyse et mere etisk aspekt i at matche 

mennesker med hinanden, og hvilken effekt det har på mennesker, når de skal bedømme 

sig selv og andre ud fra nogle opstillede kriterier.  

 

I udarbejdelsen af produktet, er der fundet frem til tre funktioner, som på sigt 

kunne implementeres på hjemmesiden. Den første giver mulighed for at starte et nyt 

bofællesskab - hvis en bruger gerne vil finde andre personer, så de sammen kan lede efter 

et ubeboet lejemål. Den anden funktion er, at udlejeren har mulighed for at tilføje 

personer, der allerede bor i boligen til sin profil. Dette ville give mulighed for, at en 

potentiel lejer kunne se, hvilke personer der allerede bor i boligen. Den sidste funktion er, 

at en gruppe lejere kan slå deres profiler sammen, og søge et allerede eksisterende 

bofællesskab. Denne funktion skulle hjælpe et eventuelt kærestepar, eller vennepar, som 

leder efter et sted, hvor de kunne bo sammen i et bofællesskab. 

 

I led med diskussionen er der også etiske diskussioner, som der ikke har 

været tid til at inddrage i rapporten. De bygger på, om vores brugere bevidst fravælger 

andre brugere på baggrund af kriterier som deres køn, religion, seksualitet eller etnicitet. 

Diskussionen om dette ville omhandle hvor meget projektgruppen, som udviklere af en 

boligsøgningsplatform, ville kunne ændre på dette. Hertil ville der også være en etisk 

diskussion hvorvidt der skal tages stilling til at ændre på de holdninger mennesker kan 

have mod hinanden. 
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KONKLUSION 

I konklusionen af vores rapport er der flere emner, som projektgruppen vil konkludere:  

Der er en efterspørgsel på produktet, samt et marked for det; samtidig er der flere kriterier, 

der skal tages højde for i den effektive og succesfulde match af roommates; dernæst vil 

der konkluderes på de fordele og ulemper, der er ved et bofællesskab.  

 

Konklusionen på efterspørgslen af vores produkt kommer fra analysen af 

spørgeskemaundersøgelsen. Her kunne der ses, at tilfredsheden med de nuværende 

løsninger er markant lavere end utilfredsheden, samt de neutrale holdninger overfor dem. 

Ved siden af, har projektgruppen også undersøgt, hvordan den stigende boligløshed i 

blandt vores målgruppe, kan have store konsekvenser, såsom at de studerende dropper 

ud af deres studie.  

 

Grundet denne efterspørgsel mener vi, at der vil være et marked for det 

færdig udviklede produkt, da de studerende efterspørger nogle af de kriterier 

projektgruppen vil efterleve. Det er både den mere studievenlige pris, i form af reklamer og 

ikke en abonnementsservice. Samtidig skal hjemmesiden sørge for, at de kommende 

roommates bliver matchet bedre sammen. Både med en mere effektiv metode, som sikre 

at matchet sker hurtigere, men også en mere succesfuld metode, som skal sikre det 

længerevarende bofællesskab. Den succesfulde metode, kan også betyde, at konflikter og 

uenigheder kan forebygges allerede i matching-fasen.  

 

I forhold til designet af produktet er der opnået inspiration fra state of the art-

analyse, som blev flettet sammen med PACT-analysen. Derfor kan det konkluderes, at der 

er udarbejdet et produkt, med et simpelt og intuitivt design, som rammer vores målgruppe. 

Alt fra user interface til database mener projektgruppen fungerer optimalt, i forhold til at 

dette produkt er opbygget fra bunden. Der befinder sig fejl og mangler, men der er 

formidlet en god kommunikativ platform, som er med til at svare på problemformuleringen. 

Produktet er på vej i den rigtige retning, og forhåbentlig med fremtidige forbedringer, 

kunne dette produkt reelt set komme ud på markedet og forbedre mulighederne for 

studerende.   
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For at formidle deleboliger for SU-modtagere, er der blevet dannet et stort 

grundlag for matchingen af brugere på baggrund af kriterier. Der skal tages stilling både til 

mere basale kriterier, som SU-modtagers indkomst, i forhold til husleje og ønske om 

beliggenhed, men også de mere sociologiske aspekter i form af interesser og holdninger til 

normer i bofællesskaber. Disse normer kommer fra aspekter i personernes opfattelse af, 

hvad de fælles huslige pligter indebærer, samt hvordan de definerer et fællesskab. 

Dernæst kommer der også de mere konkrete kriterier, en kommende lejer sætter over for 

en udlejer, i form af faciliteter der udbydes i lejligheden. Her tænkes der på faciliteter som; 

en fællesstue, køkken, opvaskemaskine, vaskemaskine og/eller tørretumbler. Alle disse 

aspekter er kriterier, projektgruppen har taget højde for, i det nuværende design af 

hjemmesiden, eller vil implementere på sigt.  

 

 

Det sidste projektgruppen konkluderer er, at der altid vil være fordele og 

ulemper ved at bo i et bofællesskab. Fordelene vil selvfølgelig hjælpe os i det succesfulde 

match, i form af en lavere husleje, altid vil være tiltalende for beboerne. Fællesskab er 

dernæst både en fordel, og en ulempe, for mange af vores respondenter i spørgeskemaet. 

Fordelene fra fællesskaber kommer af, at beboerne altid kan være sociale, og derved få 

opfyldt deres behov. Ulemper fra fællesskab kommer af, at nogle fra vores målgruppe 

hellere vil have et privatliv, fremfor et fællesskab. En anden ulempe er, at et ikke 

succesfuldt match kan give negative konsekvenser for beboerne. Det er derfor enormt 

vigtigt, at der fortsat videreudvikles på matching-systemet så brugeren trygt kan bruge 

produktet uden frygt for at opleve negative konsekvenser ved at bo i et bofællesskab.  

 

 

 

 

 

 

 

https://roommateruc.azurewebsites.net/ 

https://roommateruc.azurewebsites.net/
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