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Abstract 

 

The following paper will discuss the use of a Relational Database Management System and how it 

can help the process of finding a compatible roommate become more lean and easier based on equal 

interests, criteria and background information. Based off of existing research regarding the various 

difficulties that young people experience when trying to find a place to move in, and in addition to 

qualitative interviews made with two Danish house-hunting college students, a consensus that the 

existing digital platforms for house-hunting are not completely satisfactory, and that there is a 

potential in designing a system that uses an Relational Database Management System in addition to 

the fact, that a mobile application would be the preferred medium.	

Based off of a number of existing flat-sharing platforms and acknowledged theories and principles 

on general design and UI-design, we have created a prototype for a mobile app that through its use 

of design principles should be aesthetically pleasing and result in a high rate of usability.	

This will lead up to a discussion in which a central component of our design choices – allowing the 

users of our platform to see each other’s names and profile photos – raises the question on whether 

this allows a risk of prejudice and discrimination between users on the platform.	
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Indledning 

 

Flere og flere unge menneske bor, eller vil komme til at bo i bofællesskaber, på et tidspunkt i deres 

liv (Danmarks Statistik, 2019). Desværre oplever mange, at processen med at finde en bolig eller et 

værelse er blevet unødvendigt besværlig- og uoverskueliggjort for lejer såvel som udlejer (Egne 

interviews, samtaler og indsamlet empiri). Det kræver nemlig ofte gode forbindelser, velhavende 

forældre eller penge under bordet, hvis ikke man skal kastes ud i den hovedkuldse og vilde 

boligjagt, der præges af lange ventelister til kollegier og ungdomsboliger, høje kvadratmeterpriser, 

dyr leje og korte lejeperioder. Særligt i hovedstaden er det for alt for mange unge derfor også 

normalt, at starte studietiden på venners sofaer, i biler eller hjemme hos familien og med udsigten 

til timelang transport til og fra studiet (Christiansen, 2019).	

 

I nærværende semesterprojekt belyser vi med afsæt i betragtninger og analyser af, hvordan unge 

studerende finder værelser i bofællesskaber, hvordan man kan optimere processen i at finde et 

værelse i en bolig ved at skabe en brugergrænseflade, der forenkler processen for både lejer og 

udlejer af værelser i de danske studiebyer. Det kommer til at foregå vha. en SQL-database, der kan 

sammenføre boligsøgende unge mellem 18-29 år ud fra nogle kriterier lejer og udlejer har opstillet.	
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Problemfelt 

 

Selvom Danmark er et relativt lille land, så opleves der i lighed med de fleste andre lande en 

demografisk udvikling, som betyder at dele af befolkningen søger ind mod byen (Nielsen & 

Andersen, 2018). I Danmark betyder det, at tilflytningen til eksempelvis Århus, Aalborg, Odense og 

København i de senere år har været betydeligt større end udflytningen, hvilket har skabt et ulige 

forhold mellem udbuddet og efterspørgslen af lejligheder og værelser. På trods af opførelsen af 

mange nye, og typisk dyre, boliger i ovennævnte byer (Flensburg & Olsen, 2019), har den øgede 

efterspørgsel haft stor indvirkning på kvadratmeterpriserne på ejerboligmarkedet. I de seneste 10 år 

har man oplevet en markant stigning i kvadratmeterpriserne (Boliga, 2019). Det har ‘tvunget’ 

boligkøberne til at betale en højere og højere pris for at komme ind på eksempelvis det 

Københavnske ejerboligmarked.	

 

Det samme gør sig gældende for den store og stadig stigende mængde boligsøgende, der er på udkig 

efter en lejebolig eller en andelsbolig. Efterspørgslen efter lejeboliger og andelsboliger er lige så 

accelereret, som følge af, at mange tilflyttere ikke har ønsket eller set sig i stand til at møde de høje 

ejerboligpriser (Flensburg & Olsen, 2019). Særligt i forhold til lejeboliger i den typisk lidt billigere 

og ældre boligmasse eller blandt de almene boliger, gør det sig gældende, at efterspørgslen er langt 

større end udbuddet. Udviklingen på såvel ejer-, andels- og lejeboligmarkedet har medført den 

afledte effekt, at det for mange af byens borgere samt tilflyttere gør sig gældende, at de stigende 

priser har betydet, at man har måttet ‘stille sig tilfreds’ med mindre plads. Enten i form af mindre 

boliger eller ved at man i højere grad som ungt menneske deler en større bolig med en eller flere 

roomies(Flensburg & Olsen, 2019).   	

 

Ovennævnte har betydet, at en lang række private investorer og/eller pensionskasser har set en 

mulighed i at opnå et økonomisk afkast ved at opføre nye lejeboliger (Flensburg & Olsen, 2019). 

Det samme gør sig gældende for virksomheder, der har set sit snit til at lave boligportaler til 

udlejning og leje af værelser i bofællesskaber (Kraul, 2019). For studerende gør det sig desværre 

gældende at prisen på nye såvel som gamle lejeboliger ikke er til at betale for en almindelig 

udeboende SU-modtager. Det får den boligsøgende studerende til at rette blikket mod 

boligportalerne i deres jagt på tag over hovedet. Her opstår endnu et af de helt store problemer ved 

det pressede og brutale boligmarked. De mange boligportaler, og Facebook som boligsøgning- og 
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udlejningsportal, gør det nemlig endnu sværere at finde et værelse i et bofællesskab (Egne 

interviews, samtaler og indsamlet empiri). Hvis ikke man har forbindelserne i orden, velhavende 

forældre eller giver penge under bordet, bliver man kastet ud i en hovedkulds og vild boligjagt, der 

præges af lange ventelister til kollegier og ungdomsboliger, høje kvadratmeterpriser, dyr leje og 

korte lejeperioder. Det medfører at det for mange unge særligt i hovedstaden er normalt, at starte sin 

studietid på venners sofaer, i biler eller hjemme hos familien og med udsigten til timelang transport 

til og fra studiet (Christiansen, 2019). Boligportalerne, der ofte kræver betalende medlemskab, og 

Facebook som boligsøgning- og udlejningsportal, gør processen i at finde et værelse i et 

bofællesskab unødvendigt besværlig og uoverskuelig for både lejer og udlejer. Fordi efterspørgslen 

er så meget større end udbuddet, bliver man som studerende nødt til at tage, hvad man kan få. Det 

betyder, at mange unge studerende lejer sig ind på små værelse i begrænsede tidsrum og at et utal 

derfor oplever at skifte adresse 7-8 gange, før de har fuldført deres studium (Nielsen & Andersen, 

2018).	

 

Hvis man er så heldig, at man finder et attraktivt udbudt værelse, skal man forsøge at komme i 

betragtning hos udlejeren ved at sende en ansøgning, der fungerer lidt ligesom en jobansøgning. 

Ofte kan det dog være svært at vække interesse hos udlejeren og overhovedet komme i betragtning, 

da udlejer modtager hundredvis af ansøgninger (Flensburg & Olsen, 2019). Hvis ikke man er en af 

de første til at sende en besked eller sin ansøgning, eller hvis ikke man har et stærkt netværk, kan 

det virke fuldstændigt umuligt at finde et sted at bo (Nøhr, 2016).	

 

Dette får de boligsøgende unge studerende til at kigge jævnligt på Facebook og de forskellige 

boligplatforme i deres jagt på et sted at bo (Egne interviews, samtaler og indsamlet empiri).	

 

Det ulige forhold mellem efterspørgslen og udbuddet, gør det altså svært at være studerende, og når 

man i forvejen tilhører en lavindkomstgruppe (Christiansen, 2019), fører det ofte til at fokus fjernes 

fra studiet. Den tid, der burde gå med at læse og lære andre studerende at kende, bliver i stedet 

brugt på at spekulere over, om man har et sted at sove natten over, eller også går den med 

erhvervsarbejde for at have råd til at betale sin leje (Kristiansen, Schmidt & Fejerskov, 2015).	

 

Som udlejer ønsker man at finde en eller flere roomies, der kan indgå i et fællesskab, men da man 

gennem de forskellige eksisterende boligportaler som oftest ikke er i direkte kontakt med lejeren, 
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kan det være en tidskrævende proces at finde en bofælle. Som udlejer modtager man hundredvis af 

henvendelser fra håbefulde og desperate unge, hvorfor det kan være svært at finde fornuftige 

kandidater til ens ledige værelse(r). De få heldige udvalgte bliver som regel inviteret ind i boligen 

for at se værelset og for at finde ud af om lejeren kan indordne sig i boligen, hvilket oftest foregår 

ved en samtale, der minder lidt om en jobsamtale (Egne interviews, samtaler og indsamlet empiri). 

Hvis udlejeren, som det oftest ses, selv er studerende, er det altså ikke uden problemer at være så 

privilegeret, at have en bolig med værelser til udlejning. Det kan kræve meget tid og planlægning, 

som vil gå fra studierne. 	

	

Det er vores opfattelse, at mange kan få glæde af den ide og den løsning, som vi vil præsentere i 

nærværende projekt.	

Efter grundig gennemgang af teori om vigtige aspekter, som vi finder relevante for vores 

designløsning, vil vi redegøre for forskellige metoder, der kan bruges. Vi vil i analysen dykke ned i 

allerede eksisterende boligportaler for at blive klogere på, hvordan vores designintention får det 

bedste afsæt som designløsning. Vi vil endvidere diskutere opståede utilsigtede effekter samt 

afslutte med en konklusion. 	

 

Problemformulering 

 

“Hvordan kan vi designe en brugervenlig brugergrænseflade, der ved hjælp af et Relational 

Database Management System, kan gøre processen i at finde en kompatibel roomie enklere og 

mindre tidskrævende?” 

 

Arbejdsspørgsmål 

 

Følgende arbejdsspørgsmål er spørgsmål, der forventes besvaret i rapportens forskellige afsnit. 

Flere af spørgsmålene vil delvist blive besvaret som følge af vores interviews med udvalgte 

boligsøgende og den indsamlede empiri, mens andre kræver teori og forskellige metoder og 

analyser (SWOT-analyse, teknologisk analyse ud fra trin-modellen og analyse af kvalitative 

interviews) for at blive besvaret.	
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1. Hvilke udfordringer opleves der ved boligsøgning og udlejning af værelser? 

2. Hvilke eksisterende løsninger findes der til at afhjælpe problemerne? 

a. Hvordan vil vores løsning adskille sig fra disse? 

3. Hvad er SQL og hvordan kan det bruges til matche udlejere og boligsøgende vha. selvvalgte 

kriterier og interessepunkter? 

4. Hvilke utilsigtede effekter kan der opstå ved brug af vores designløsning? 

5. Hvad er afgørende for, at vores designløsning tages i brug af vores målgruppe? 

6. Hvilke etiske problemstillinger kan der opstå ved, at udlejer og lejer bliver valgt til og fra 

efter opstillede kriterier og interessepunkter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S1924791227, HUS B Roskilde Universitet 27/05-2019 

Side 11 af 83 
 

Semesterbinding 

 

Vores 2. semesterprojekt skal være forankret i Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) som 

den primære dimension i semesterbindingen. Dimension vil blive forankret ved, at der inddrages 

nogle problemstillinger omkring vores app-idé og ved at dykke ned i teknologien bag ved ”apps” og 

forskellige værktøjer til udvikling af programmer. Udover vores fokus på designløsning og ”apps”, 

vil der også blive fokuseret på indsamling af data og teorien bag ved brugervenligt design, idet 

vores projektidé er en app, der skal være med til at gøre roomie-søgning til en lettere proces end det 

opleves i dag, for både udlejer og boligsøgende.	

	

Vi vil blandt andet komme ind på trin-modellen, som bruges til at kunne forklare et teknologisk 

system/artefakt. Her vil de indre bestanddele og deres sammenhængende mekanismer først blive 

beskrevet, hvorefter der redegøres systemets fire teknologielementer, henholdsvis teknik, viden, 

organisation og produkt. Dette bruges til at se teknologien som et system. 	

	

Herudover har vi som den sekundære semesterbinding skulle vælge mellem Design og 

Konstruktion (D&K) eller Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Vi har valgt at gå med 

dimensionen, Design og Konstruktion, da vi i gruppen har ambitioner om, at udvikle en app, der 

løser vores problemformulering og de problemer, der er beskrevet i vores problemfelt. 	

Til dette har vi mulighed for at bruge flere virksomme værktøjer fra Design og Konstruktion-

dimensionen, heriblandt Logical Framework Approach.	

Logical Framework Approach bruges til at klargøre det overordnede problem som der mangler en 

løsning på, samt de forskellige årsager og konsekvenser hertil. Herefter kigges der på, hvilke 

muligheder, der er for at løse det pågældende problem. Det opnås ved at “vende” problemkortet om 

og dermed omskrives problemerne til fremtidige løsninger på samme de problemer.	

I samme metode, vil vi også redegøre for de forskellige såkaldte “aktører”, hvilket vil sige, hvilke 

enkeltpersoner, organisationer og/eller virksomheder, samt interessegrupper, der har en betydning 

for udviklingen af et nyt teknologisk artefakt eller system.	

	

Ved et eventuelt tilvalg af STS-dimensionen i vores projekt, kunne vi have inddraget et fuldt afsnit 

omhandlende de etiske aspekter i, at vores produkt skal bygge på et princip om vurdering af brugere 

ud fra udvalgte kriterier. Hertil kunne der inddrages lærte teorier og metoder tilhørende 
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humanvidenskab fra kursusgange og litteratur for at klargøre de forskellige samfundsmæssige 

problematikker der kan medfølge sådan et design.	

	

Årsagen til en afgrænsning af STS-dimensionen, er at vi er begrænset til inddragelse af kun to 

dimensioner i vores semesterbinding, og at vi ud fra interne diskussioner i gruppen og med vores 

vejleder, har betragtet Design og Konstruktion som værende mest relevant for vores designløsning, 

udover TSA.	

	

Metode 
 

For at give en kvalificeret konklusion på vores problemformulering “Hvordan kan vi designe en 

brugervenlig brugergrænseflade, der ved hjælp af et Relational Database Management System, kan 

gøre processen i at finde en kompatibel roomie enklere og mindre tidskrævende?”, har vi valgt at 

gøre brug af en bestemt række metoder: 

 

Logical Framework Approach 

 

For at kunne skabe en forståelse for vores problemfelt vil vi tidligt i projektforløbet gøre brug af 

Logical Framework Approach (forkortes LFA), som er et af de værktøjer, vi har stiftet bekendtskab 

med under første kursusgang i BK 4: Design og Konstruktion II. I dette værktøj udarbejdes et 

såkaldt problemtræ, hvori vores centrale problem og tilhørende årsager, samt problemets 

resulterende implikationer defineres. I forlængelse af dette ”oversættes” problemtræet til et såkaldt 

løsningstræ, hvori vi definerer den ønskede situation. Logical Framework Approach bruges 

samtidigt til at kortlægge de forskellige aktører, der indgår i problem- og løsningstræet. 

 

Kvalitative interviews 

 

I starten af projektforløbet har vi skulle skabe en forståelse af vores målgruppe og de forskellige 

dynamikker, der optræder i samme. Med udgangspunkt i ”Kvalitative metoder: en grundbog” 

(2009) af Brinkmann & Kvale har vi opstillet to kvalitative interviews med boligsøgende, der er 
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omfattet af vores udvalgte målgruppe. Ét af forskningsspørgsmålene, som vi ønsker at få opklaret 

gennem vores interviews, vil være: 

“Hvilke udfordringer opleves der ved boligsøgning og udlejning af værelser?”,	

hvilket forhåbentligt vil give os en indsigt i såvel de oplevede problematikker og løsninger, der 

findes inden for boligsøgning for unge. Dette hjælper os altså med at forstå problemet set fra den 

boligsøgende og den udlejendes side, hvorfor vi vil være i stand til at lave et løsningsforslag til 

problemet.	

	

Trin-modellen 

 

Trin-modellen står som en bærende metode i semesterbindingen, TSA til vores anden 

semesterprojekt. Denne bruges netop til at beskrive, analysere og vurdere den centrale teknologi i 

vores designløsning, og forløber sig over seks trin, der behandler hver deres aspekt af teknologien. 

Gennem dette vil vi kunne formidle en tydelig forståelse af eksempelvis de indre mekanismer og 

processer, samt hvilke tilsigtede- og utilsigtede effekter, der forekommer af teknologien. Der vil 

herudover også blive fremført en visuel model af teknologien, hvori de vigtigste egenskaber ved 

denne gengives på en forståelig måde. 	

I dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i ”SQL”, et kodesprog til håndtering af data i 

relationelle databaser, bestemt ud fra, at denne teknologi vil danne grundlag for vores 

designløsning.	

 

SWOT-analyse 
 

Da der allerede findes en håndfuld af danske boligsøgningsplatforme, finder vi det vigtigt at 

sammenligne vores egen designløsning med de eksisterende løsninger. Til dette vil vi gøre brug af 

SWOT-analysen, en analysemodel, som bruges til at finde styrker og svagheder ved ens produkt 

og/eller virksomhed i forhold til andre lignende alternativer. Udover dette bruges SWOT-analysen 

også til at lokalisere de mulige potentialer og trusler ved ens produkt og/eller virksomhed.	

I forbindelse med dette projekt skal det noteres, at der vil blive mest fokus på designet og de 

æstetiske værdier hos vores designløsning samt de boligplatforme vi sammenligner os med.	
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Teori 

 

Der er utrolig mange forskellige aspekter, som er gode at have med i sine overvejelser, før man går 

i gang med sin designløsning. Herunder følger et afsnit med teori, der er relevant i et projekt som 

vores: 

 

Design 

 

Design som begreb kan være svært at definere. Da et design i princippet dækker over næsten alt, 

hvad vi ser og bruger – stole, tøj, computere, bygninger, bestik og på sin vis også mad. I bogen 

”The philosophy of design” bliver design defineret som ”Design is the intentional solution of a 

problem, by the creation of plans for a new sort of thing, where the plans would not be immediatly 

seen, by a reasonable person, as an inadequate solution.” (Parsons, Glenn 2016). Oversat, så skal et 

design være en intentionel løsning på et problem ud fra en plan, hvor planen ikke kan blive afkastet, 

af en normal rationel person, som en umulig løsning. Ud fra det her citat, bliver designbegrebet 

defineret som en plan, som ikke er umulig at udføre, og som sådan ikke en materiel ting, som en 

stol, som det ellers kunne tænkes. I ”The oxford english dictionary” er der 16 forskellige 

definitioner på design (Oxford dictionaries). En af dem lyder: ”to design” means simply ”to intend”. 

Altså at design er en skabelse, hvor man også har en intention. I forhold til design af en brugerflade, 

kan man sige at den intentionelle plan er at skabe positive æstetiske træk, der vil løse nogle 

praktiske problemer/problemstillinger. 

 

Æstetiske egenskaber 

 

Som en fremgangsmåde til at vurdere den æstetiske skønhed af en given visuel fremstilling, kan 

teorien om æstetiske egenskaber bruges. Denne går ud på at kategorisere de forskellige egenskaber, 

som visuelle fremstillinger rummer, hvilke alle bidrager til dens æstetiske udtryk, om disse må være 

objektive eller subjektive. 	

Der er fire vigtige aspekter, som vi holder os for øje, når opgaven her er at lave et design, der 

rummer et æstetiske positivt udtryk. De er formuleret af Alan H. Goldman og lyder således: 
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1.     Den rene værdiegenskab: F.eks. at noget er smukt eller grimt	

2.     Formelle kvaliteter: at være afbalanceret, yndefuldt.	

3.     Andenordens perceptuelle egenskaber: f.eks. at noget kan opfattes som levende eller rent (sagt om 

farver, toner, farveintensitet og kontraster)	

4.     Egenskaben enhed(unity): f.eks. simpelhed og elegance. 	

(Goldman, 1995)  

	

Det første punkt af æstetiske egenskaber, den rene værdiegenskab, referer ganske enkelt til 

spørgsmålet om, hvorvidt en visuel fremstilling afgiver en æstetisk skønhed eller ej (Goldman, 

1995). I en vurdering af dette, vil det ofte være et spørgsmål om en subjektiv holdning hos 

kritikeren. Dette skyldes, at den rene værdiegenskab som udgangspunkt er af en evaluerende 

karakter, hvilket betyder, at kritikken af denne kan afvige fra anskuer til anskuer, hvoraf et 

spørgsmål om kulturel kontekst også kan have indflydelse (Goldman, 1995). En vigtig note hertil 

er, at de fleste mennesker har et overvejende ens sanseapparat, og at der derved vil være en 

sandsynlighed for at de opfatter de samme ting som smukke eller grimme (Jelstrup, 2019). Der kan 

dog også stilles spørgsmål til denne kendsgerning, om skønhed er subjektivt, hvilket referer til 

spørgsmålet om objektivisme og subjektivisme, da det også kan argumenteres, at en genstand, 

eksempelvis en rose rummer en æstetisk skønhed, uanset om der tillægges en anskuer eller ej, da 

den ud fra sine andre æstetiske egenskaber vil være objektivt smuk.	

Andet punkt, de formelle kvaliteter, eksempelvis ”yndefuldt”, vil oftest være af en mere objektiv 

karakter modsat ”smuk”, som vil bestå af en subjektivt evaluerende enhed (Goldman, 1995). Disse 

vil som udgangspunkt ikke inddrage et spørgsmål om smag da det, at noget er yndefuldt vil være en 

objektiv egenskab. Egenskaben enhed, som også hører under de formelle kvaliteter vil oftest 

vurderes som værende en positivt æstetisk træk, der vil lade anskueren opfatte værket som færdigt 

og/eller fuldendt (Goldman, 1995).	

Andenordens perceptuelle egenskaber har også som udgangspunkt en objektiv natur, da den 

primært har med farverne i en visuel fremstilling at gøre. Dette vil omhandle hvor bl.a. mættede og 

lyse farver er, samt hvor stor kontrasten er mellem disse (Goldman, 1995). En visuel fremstilling, 

der indeholder mættede farver, vil ofte blive refereret til som at have et levende udtryk, hvilket kan 

siges at være en positiv evaluering. Dette betyder, at de fleste punkter under æstetiske egenskaber 

kan siges at have en delvis evaluerende karakter, om den må være positiv eller negativ, selvom man 
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som udgangspunkt ellers vil karakterisere nogle af dem som værende objektive og formelle 

(Goldman, 1995).	

Til sidst kan det siges, at en evaluering af et æstetisk værk skal forsvares ud fra de ikke-

evaluerende, objektive egenskaber af samme værk. Disse vil være de formelle-, ekspressive-, 

andenordens perceptuelle- og enhedsegenskaber, som ud fra objektive kendsgerninger alle vil føre 

til en smuk eller hæslig karakter (Goldman, 1995).	

 

The Aesthetic-Usability Effect 

 

Den æstetiske brugervenlighed betyder i bund og grund, at brugerne opfatter æstetisk flotte 

produkter, sammenlignet med mere kluntede eller ligefrem grimme produkter, som et mere brugbart 

eller fejlfrit produkt - selvom de i virkeligheden ikke er ligeså effektive eller har flere fejl. Det 

betyder at brugeres opfattelse og mening af et produkt, i stor grad afhænger af om det er visuelt flot, 

og det gør, at de har mere tilbøjelighed til at kigge gennem fingre med fejl og mangler. Det kan 

være et problem, da man så kan risikere ikke at få en helt så troværdig kritik af ens produkt, da de 

som sagt har en større tendens til at overse eller glemme de fejl og mangler ens produkt kunne have 

” …users are strongly influenced by the aesthetics of any given interface, even when they try to 

evaluate the underlying functionality of the system.”(Kurosu & Kashimura, 1995)  Så form og 

funktion skal altså arbejde sammen. Man kan ud fra det konstatere, at det er vigtigt at have et flot 

æstetisk produkt, i forhold til kun at have en brugeroplevelse, en User Experience (UX) som har 

alle de rette funktioner, men som ikke er æstetisk flot. Dog er det igen ikke nok kun at have et flot 

æstetisk produkt, det æstetisk flotte skal understøtte og forbedre funktionaliteten. 

 

Database 

 

For at forstå hvad relationelle databaser er og hvad SQL-sproget er og bruges til, skal der først 

skabes en forståelse for, hvad en database er. En database er en samling af data, hvor det er muligt 

at samle en større mængde af information, formularer og forespørgsler, som har en association eller 

forbindelse til data. Det kunne for eksempel være en oversigt over kunder, en forretnings løbende 

salg eller en oversigt over, hvor hvilke bøger er placeret på et bibliotek. Databaser bliver derfor 

brugt flittigt til virkelig mange forskellige formål og bliver typisk lagret på harddiske. Ved søgning 
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på nettet, Facebook og generel færden på internettet vises data, som er trukket ud af databaser. 

Dataene eller databasen skal organiseres og håndteres og den mest populære form for dette er 

DBMS (Database Management System). Det er baseret på en datamodel som definerer datastruktur. 

Datastrukturerne er relationer eller mere konkret beskrevede tabeller, som består af kolonner og 

rækker. 	

Et databasestyresystem som for eksempel DBMS, benytter et særligt sprog til at definere 

datastrukturerne, blandt andet til at tilføje, opdatere eller slette data, udover at navigere rundt i 

styresystemet og stille forespørgsler. Det ofte anvendte sprog til dette er SQL (Structured Query 

Language), og vil blive beskrevet længere nede. (Whitehorn, M., & Marklyn, B. 2003) 

 

Relationelle databaser 

 

Relational Database Management System eller RDBMS - Den relationelle model blev udviklet af 

Dr. Edgar Codd i 1970 (IBM), og er den mest udbredte model til at håndtere og modellere data på. 

Dataene eller informationen i en relationel database er opdelt i relationer (deraf ordet relationel), 

eller som skrevet tidligere, tabeller, som typisk har en relation til hinanden, som for eksempel hvor 

bøgerne er placeret på et bibliotek. For at holde styr på de ofte mange forskellige tabeller og rækker, 

bliver hver tabel tildelt en ”primær nøgle”, som består af et eller flere felter i tabellen. 

Primærnøglen giver hver enkelt række i tabellen en unik identifikation. For så hurtigt at finde en 

relation eller sammenhæng til en anden tabel, bliver der brugt en såkaldt ”fremmednøgle”, som er et 

felt i en tabel der peger på en primærnøgle i en anden tabel og skaber derfor en sammenhæng eller 

relation. Man kan dermed tilgå information eller data fra flere forskellige vinkler eller sider. 

(Whitehorn, M., & Marklyn, B. 2003). 

 

SQL 

 

Structured Query Language, er et dataadgangssprog til at navigere rundt med, komme med 

forespørgsler og kan bruges til manipulation af tabeller, og er derfor ikke et 

programmeringsprogram. SQL har i forhold til et fuldt programmeringsprogram, hvor det for 

eksempel er muligt, at skrive informationen et bestemt sted på skærmen, ikke mange af de 

egenskaber som programmeringsprogrammer ellers typisk ville have. I SQL beskriver man, hvad 

der skal ske, men ikke hvordan det sker.	
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SQL-sproget kan udføre forespørgsler mod en database, hente data, indsætte information, opdatere 

information, slette information, oprette nye databaser, oprette nye relationer eller tabeller i en 

database, oprette lagrede procedurer i en database og indstille tilladelser på tabeller, procedurer og 

visninger (Whitehorn, M., & Marklyn, B. 2003).	

Den mest anvendte funktion ved SQL er at stille spørgsmål til en database. Denne del af SQL-

sproget omfatter det der bliver kaldt DML-sætninger, Data Manipulation Language. DML-

sætninger bliver skrevet med store bogstaver og de store og mest anvendte kommandoer er 

SELECT, FROM, DISTINCT og WHERE. 	

SELECT bruges til at udtrække en samling af felter eller data fra en tabel. FROM bruges helt enkelt 

til at pege på eller vise den pågældende tabel. DISTINCT bruges til at slette de identiske værdier. 

Den bestemmer, at alle rækker i tabellen skal være unikke. Som sagt så bruges SELECT til at vælge 

de felter man ønsker at arbejde med, hvor WHERE bruges til at vise de poster, man ønsker at kigge 

på. (Whitehorn, M., & Marklyn, B. 2003)	

Den genstand, man indsamler data om, kaldes for en “entity” og de data der bliver indsamlet om ens 

“entity” kaldes for “attributes”. Man kunne f.eks. indsamle data om en person(entity). Det kunne 

være interessant at kende personens navn, køn, alder, hårfarve, ryger/ikke-ryger osv(attributes). Når 

man har indsamlet ens data, inddeler man det i kolonner og rækker for, at det er let at overskue. 

Kolonnerne indeholder de forskellige “attributes” - altså data, man vil indsamle. Hver række 

indeholder data, man har indsamlet om en specifik person.	

 

 
 

Ovenstående figur er et udsnit af vores egen relationelle database i et RDBMS. Vi har heri opstillet 

vores egne fields, henholdsvis, userid, status, navn, køn, alder, interesser, musik og renlighed, som 
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er markeret med den blå oval. Ud fra dette ses de første 10 records, hvilket kan ses fra fieldet 

“userid”, som giver hver bruger et unikt nummer. Dette er markeret med den gule cirkel i venstre 

side af billedet. Til slut har vi fabrikerede nogle brugere der alle har varierende informationer ud for 

hvert field, hvilket er markeret med den grønne cirkel.	

 

SWOT-analyse 

 

SWOT-analyse er kort for ”Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats”, og kan bruges til at 

identificere eller sætte fokus på interne og eksterne forhold samt vise konkurrencesituationen en 

eventuel virksomhed står i. Derudover kan den overordnet set bruges til at evaluere et produkt, en 

virksomhed eller internetsider ved hjælp af de ovenstående kategorier. 	

Strength – styrker, er det positive ved et produkt eller design – de ting, som fungerer og giver 

gennemslagskraft i forhold til andre produkter eller designs. Nogle eksempler kunne for eksempel 

være, at et design har en nem og overskuelig brugerflade, er nem at finde rundt i, har et flot æstetisk 

design, har en stor viden inden for kerneområdet eller har et godt kendskab til markedet. 	

Weaknesses - Svagheder kan være kompetencer ens design mangler, som eksempelvis en dårligt 

designet brugerflade, lang loadetid, rodede menuer. Altså, at der generelt er noget, der skal 

forbedres ved ens design eller produkt. 	

Opportunities - Muligheder kan betyde de muligheder, man har på markedet, hvilke andre 

alternativer findes der af et produkt eller design, som brugerne eller kunderne kan vælge imellem, er 

der mange eller få andre muligheder? Muligheder kan også inkludere, at der er kommet ny 

teknologi, at der er kommet lovændringer eller nye markedstrends. 	

Threats - Trusler kan defineres som faktorer, der kan skade eller truer ens design eller 

forretningsmuligheder. Det ses i forhold til de konkurrenter, der eventuelt kunne være, nye trends, 

ny teknologi, lav vækst i markedet osv. 	

De konklusioner, man skal bruge, når man laver en marketingplan, kan danne baggrund for 

beslutninger om, hvilke markedsføringsaktiviteter virksomheden vil gennemføre. 	

(Sørensen, L., & Vidal, R. V. V. 1999) 

 

  



S1924791227, HUS B Roskilde Universitet 27/05-2019 

Side 20 af 83 
 

Iterativ proces 

 

En designproces forløber sig oftest over lang tid med gentagne runder, hvor produktet evalueres. 

Denne proces bliver kaldt Iterativ proces. Det er i denne proces der også løbende bliver lavet 

forbedringer på ens design, indtil det ønskede mål for designet er opnået. Til at få testet sit design 

og for at få viden til de eventuelle forbedringer ens design kunne have brug for, har man som 

beskrevet, løbende evalueringer af ens design. De evalueringer kan, blandt andet, ske gennem 

usability tests, interviews og fokusgruppeinterviews. 	

I en designproces er der oftest tre faser; indsigt, koncept og implementering. 	

I indsigtsfasen handler det om at få lavet research og at få indsamlet teori omkring sit design, og at 

få konkret viden om et emne eller problemstilling. At få indsamlet sin empiri kan blandt andet, ske 

gennem teoretisk research, interviews, feltobservationer og brugeraktivering. 	

Teoretisk research er typisk et godt udgangspunkt at starte med. Altså, at få indsamlet så meget 

empiri fra bøger, rapporter, videnskabelige artikler osv. som muligt, så man får samlet sig et stort 

vidensmæssigt udgangspunkt for projektet. 	

Disse metoder er med til at give indsigt i og forstå den pågældende problemstilling.  	

I konceptfasen bygger man videre på sine idé(er) eller problemstilling, ud fra den viden man har 

indsamlet i indsigtsfasen, som videre hen kan imødekomme og understøtte ens valg af for eksempel 

ens designvalg. Det er også i denne fase, der kan opstå flere idéer, og der bliver udviklet flere 

forskellige designs og/eller hvor der bliver forbedret på ens design. Man visualiserer altså de bedste 

idéer i konceptudviklingen. Visualisering kan ske på mange forskellige måder blandt andet i form af 

tegninger, 3D-print eller i visualiserings programmer som f.eks. ”Adobe XD”.  Når ens 

visualisering er færdigproduceret, kommer man til en eventuel test af det. Designet præsenteres her 

til et udvalg af brugere, og målet her er, at kigge efter eventuelle fejl og mangler, som ens design 

kunne have og efterfølgende justere og forbedre designet. 	

I implementeringsfasen bliver designet fremstillet og pilottests bliver udført hos brugerne. Det er 

her fremstillingen af ens prototype bliver produceret med de nyeste tilføjelser, og ændringer fra 

konceptfasen bliver tilføjet. Man finder undersøger her, om designet fungerer efter hensigten, og 

der bliver efterfølgende evalueret. Evalueringen afslører sandsynligvis nye problemer eller fejl, som 

designet kunne have. Der bliver igen undersøgt i, hvordan de kan forbedres. Der bliver så igen 

evalueret, om designet/produktet er klar til produktion eller udgivelse, eller om det mangler 

yderligere justeringer. 	
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En designproces forløber dog sjældent så lineært fra start til slut. Altså fra indsigt, konceptudvikling 

til implementering. Der opstår typisk nye problemer, udfordringer eller behov i konceptfasen med 

designet. Som for eksempel at det ikke fungerer efter hensigten. I så fald går man typisk tilbage til 

indsigtsfasen og får en dybere forståelse for emnet.	

 

User interface design (UI) 

 

User Interface Design, UI-design, fokuserer på, hvordan brugeren oplever og interagerer med ens 

design. Dette gælder både fysisk, perceptuelt og konceptuelt. Indenfor UI-design findes der flere 

forskellige typer af user-interfaces.Vi har valgt til vores design, at tage udgangspunkt i Graphical 

User Interface (GUI), som indeholder billeder, ikoner, sliders, menuer m.m. For at lave et visuelt 

appellerende design, skal man gør sig overvejelser om det udtryk, man vil frem til med sit design. 

Det indebærer visuelt design, farvevalg, grafisk design og typografi. 	

Når man designer en brugerflade, handler det om, at brugeren, der i sidste ende skal bruge det, 

finder designet brugbart og effektivt. (Interaction Design Foundation, 2016)	

	

Når man skal designe GUI’s, findes der følgende retningslinjer, som er gode at følge:	

1. Man skal designe elementer såsom knapper og andre lignende elementer, så det er 

forudsigeligt, hvad der sker, når man trykker eller interagerer med elementet.  

2. Man skal holde designet simpelt. Alle elementer, der indgår i designet, skal have en 

funktion. 

3. Man skal minimere antallet af interaktioner for at udføre en handling og forsøg at holde det 

til en handling pr. side. 

4. Kontrolelementer skal være tæt på det, brugeren vil kontrollere. 

5. Et gennemgående tema for designet er vigtigt. 

6. Man skal have fokus på de indtryk, brugeren får: 

a. Farver, lyshed og kontrast. Det er en god idé at undgå at bruge en overflod af farver. 

b. Tekstfont, tekststørrelse og tekstmellemrum. Brugeren skal kunne finde informationer 

ved blot at skimme. 

(Interaction Design Foundation, 2016)	
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Ikoner	
 

Ikoner er små billeder, der repræsenterer en handling eller funktion. Ikoner bliver brugt til at hjælpe 

brugere til at finde vej på en digital platform. Ikoner kan f.eks. være en pil, et forstørrelsesglas eller 

et hus. Når man vælger, hvilke ikoner, der skal indgå, handler det om at bruge dem korrekt. Med det 

menes der, at der findes forudantagede principper om, hvad der f.eks. sker, hvis man trykker på et 

‘cut and paste’-ikon. Til at beskrive ikoner findes der tre pricipper: ‘metaphor’, ‘direct mapping’ og 

‘convention’.	

	

‘Metaphor’ handler om, at brugere kan genkende en funktion i et ikon, fra andre steder end den 

digitale verden. F.eks. gør det sig gældende for funktionen ‘cut and paste’-ikonet, som er en 

gennemgående funktion i den digitale verden. Denne funktion relaterer sig til dengang, hvor det 

ikke var unormalt, at man fysisk klippede tekststumper ud fra et dokument og sammensatte dem 

med andre tekstdokumenter.	

 

‘Direct mapping’ handler om selve designet af ikonet. Når man designer et ikon, er det vigtigt, at 

handlingen der sker, når man trykker på ikonet, har en direkte relation til ikonet. F.eks. når man 

trykker på en printer, laver man et udprint i fysisk form eller når man trækker et dokument ned til 

skraldespanden, bliver det kasseret. 	

 

‘Convention’ refererer til ikoner, der har fået sit design forholdsvis vilkårligt, men er gået hen og 

blevet en accepteret standard. F.eks. et ikon, der er designet som en diskette hvis handling er, at 

gemme et dokument på sin computer, selvom de færreste i dag ved, hvad en diskette er.  

(Benyon, D., 2013)	

	

Når man skal designe ikoner, findes der dog to faktorer, som anses som de vigtigste. Den første er 

‘synlighed’. Med det menes der, at man skal tage højde for, at ikoner skal kunnes aflæses i 

forskellige forhold. Det kan f.eks. være, lysindfald på skærmen, dårlig opløsning eller størrelsen af 

selve ikonet. Forskning har vist (Benyon, D., 2013), at det derfor er vigtigt, at ikoner ikke er 

designet med for mange detaljer, men at det skal kunnes forstås ud fra den generelle udtryk.	

Den anden faktor, som er vigtig, når man designer ikoner er, at det skal være let at forstå hvad der 

sker, når man trykker på ikonet. Derfor kan det være en god idé at have en label på hvert ikon, med 
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en kort tekst, så brugeren ikke er i tvivl om, hvad ikonet indikerer. Problemet er dog, at ikonet oftest 

er designet til ikke at fylde for meget på skærmen. Derfor findes der to anvendelige metoder; 

balloon help og tool tips. Fælles for disse metoder er, at der dukker en lille label op, når man 

interagerer med ikonet. (Benyon, D., 2013) 

 

	
 

Billedet ovenfor er et godt eksempel på, at det er vigtigt med labels på ikoner. 

 

Der findes nogle checkpunkter, som er væsentlige at kunne krydse af, når man designer ikoner. 

William Horton (1991) har lavet en udførlig checkliste, som vi har valgt at gøre brug af, når vi skal 

designe vores ikoner. 
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Checklisten sikrer, at vores ikoner, som indgår i vores designløsning, opfylder de æstetiske krav og 

bidrager til en god brugeroplevelse. 

 

Menuer 

 

De fleste interaktive digitale systemer gør brug af ‘menuer’ til at organisere de kommandoer, der er 

tilgængelige. Når man laver ‘menuer’, skal man gruppere kommandoerne i menu emner. Når man 

trykker på en kommando i menuen, bliver der udført en handling. Menuen er altså en væsentlig 

metode til at strukturere indholdet i ens system, og er den letteste måde for brugeren at navigere 

rundt i indholdet. Derfor er det vigtigt, at menuen bliver designet enkelt, så den ikke er til forvirring 

for brugeren. Under hovedmenuen bliver der ofte brugt undermenuer, som relaterer sig til 

hovedmenuen. Disse bliver ofte inddelt hierarkisk og bliver også kaldt for cascading 

menues.(Benyon, D., 2013) 
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Billedet ovenfor er et eksempel på en cascading menu. 

 

Hick’s Law 

 

For at levere en god brugeroplevelse, skal man finde ud af hvilke funktioner, der vil løse brugerens 

problem. Derudover skal man hjælpe brugeren frem til de specifikke funktioner, som de har brug 

for. Hvis brugeren ender med, at bruge for lang tid på at gennemskue, hvad de skal gøre for at 

komme videre, kan brugeren blive forvirret og frustreret, hvilket kan resultere i, at brugeren giver 

op på ens design. 	
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Hicks law er en simpel lov, der siger, at jo flere valg man præsenterer for brugeren, desto længere 

tid tager det for brugeren at tage en beslutning. Det giver god mening, at det forholder sig sådan, 

men det er ofte en ting, der bliver negligeret, er vores opfattelse.	

Hicks law er opkaldt efter et britisk og amerikansk psykologi-team, bestående af William Edmund 

Hick og Ray Hyman. I 1952 undersøgte de sammenhængen mellem antallet af valg, der bliver 

præsenteret for brugeren, og tiden det tager for brugeren, at tage et valg. Antallet af valg øger tiden, 

det tager for brugeren at træffe et valg. Derfor udformede de en formel, der beskriver forholdet 

mellem tiden, det tager at tage et valg og antallet af valgmuligheder:	

 

RT = a + b log2 (n) 

 
 

‘RT’ er reaktionstiden, ’n’ er antallet af valg, der er præsenteret for brugeren og “a” og “b” er 

målbare konstanter, som afhænger af, hvilken situation formlen skal bruges til at beskrive og under 

hvilke betingelser. “A” kunne være en bruger, der leder efter et værelse hos en roommate, hvor 

antallet af match, som undersøges er “B”. Jo flere valgmuligheder, der er, jo længere tid tager det at 

finde “det rigtige match”. 
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På ovenstående billede ses to forskellige fjernbetjeninger. Til venstre ses en fjernbetjening til et 

Apple Tv; til højre ses en fjernbetjening til et Samsung SmartTv. Forskellen på antallet af 

valgmuligheder er indlysende. Apples fjernbetjening har meget få knapper, hvilket vil gøre, det let 

for brugeren at overskue og dermed formindske reaktionstiden. Samsungs fjernbetjening har langt 

flere knapper, som forøger reaktionstiden. Brugeren kan derfor risikere at give op på forhånd over 

de mange valgmuligheder på Samsungs fjernbetjening. 	

(Interaction Design Foundation, 2019)	

 

Typografi 

 

Typografi handler først og fremmest om tekstens fysiske udtryk og at behandle tekst og tekstens 

funktionalitet indenfor design eller UI. Groft sagt, så er typografi den måde, som teksten er 

arrangeret og præsenteret på. 	

Skrifttype, skriftstørrelse og linjelængde er store faktorer for, hvordan et bestemt design ender med 

at se ud.	

Skrifttypen er en essentiel del af, hvordan et design bliver opfattet. ”Verdana” er for eksempel en 

skrifttype med en stor åben front, som i nogle henseender egner sig godt til skærme, da skrifttypen 
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er nem at læse sammenlignet med ”Times new roman”, som er meget kompakt, og måske derfor 

egner sig bedst til den traditionelle tekst. 	

	

Herunder er eksempler på begge fonte: 

	

Verdana Times New Roman 

	

Jo større skriftstørrelsen er, jo større er tykkelsen på teksten, og det er i de fleste menneskers øjne 

med til at definere, at her ser man en overskrift, og det er med til at give læseren interesse og 

information. Det kan også skabe hierarki i teksten at vise læseren, hvad der er vigtigt. Farve kan 

også være med til at hentyde til en overskrift eller en vigtig del af en tekst. 	

Ligesom hvis skrifttypen er i  kursiv, fed eller har en anden farve, kan det være med til at antyde, at 

det er et link, man refererer til eller et citat. 	

Linjelængder er også med til at definere, hvordan en tekst bliver opfattet. Hvis linjelængden bliver 

for lang, kan det godt blive sværere at læse teksten, da det bliver uoverskueligt. Det kan derfor være 

en god idé at holde faste bredder på sine tekster, så linjerne ikke bliver for lange på skærme. At dele 

teksten op i spalter kan være en god måde at gøre det mere overskueligt for brugeren, men det 

fungerer f.eks. bedst i en avis. 	

Justeringer i teksten er også meget almindeligt  at anvende. Venstrejusteret tekst til brødtekst er den 

mest almindelige, da den er meget læsevenlig fordi øjet let finder den næste linje, på grund af den 

faste kant. Centreret tekst bliver også brugt, men det kan hurtigt blive for uoverskueligt, da starten 

på linjerne er svære at finde for øjet. 	

Højrejusteret tekst kan være god til tabeller eller typografi, som  man gerne vil have til at stå nær 

hinanden. (Birkvig, H., & Bjørn, K., 2015) 

 

Gestaltpsykologi 

 

Gestaltpsykologi er fundamenteret i en teoretisk retningslinje, der bygger på at mennesket betragter 

omverdenen ud fra et holistisk verdenssyn. (Yanxia Liang, 2018) Dette skal forstås som, at 

mennesket som udgangspunkt altid vil anskue omkringliggende information som en serie af 

helheder.	
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Ud fra denne viden, er der sidenhen blevet opstillet nogle grundlæggende principper, i alt fem, 

kaldet gestaltlovene. Disse love er en hjælp til at kategorisere de forskellige måder, hvorpå 

mennesket anskuer information som en helhed. Gestaltlovene består af henholdsvis Nærhed, lighed, 

lukkethed, kontinuitet og symmetri. (Yanxia Liang, 2018)	

Gestaltlovene er sidenhen blevet brugt i en bred vifte af designområder, alt fra interiørdesign til 

grafisk design. Et andet område hvor gestaltlovene ofte tages i betragtning er inde for UI design. 

Her bruges designprincipperne som en værktøj hvorpå brugeren af en given brugergrænseflade vil 

anskue samme som værende funktionelt og letanvendeligt. (Yanxia Liang, 2018)	

 

Nærhed 

 

Oversat fra den engelske betegnelse, Proximity, bygger nærhedsprincippet på en tanke om, at "in 

comparison, objects with close proximity to each other look more related than objects far away, 

and are more likely to be considered as a whole” (Yanxia Liang, 2018).	

Dette betyder med andre ord, at en større grad af nærhed mellem enkelte objekter ultimativt vil 

betragtes som værende en enhed. I nedenstående figur gives der en illustration på hvor stor effekt 

nærhedsprincippet har for vores helhedsforståelse, hvor gruppen af stjerner til venstre ses som tre 

rækker, og de højrestående stjerner anskues som tre kolonner:	

 

 
 

Under opbygningen af en brugergrænseflade, kan nærhedsprincippet herfra tages i betragtning, for 

at kunne tilbyde brugeren lethed i at kontekstualisere brugergrænsefladens forskellige elementer. 
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Lighed 

 

Elementer der består af samme farve, form eller som peger i samme retning anskues ofte som en 

bestemt gruppering (Yanxia Liang, 2018). Denne gestaltlov hører under lighedsprincippet (på 

engelsk kaldet principle of similarity).	

For at kunne give brugeren en oplevelse af, at forskellige elementer i en brugergrænseflade 

indeholder de samme eller lignende funktioner, er det vigtigt for UI-designeren at give ens 

funktioner de samme visuelle træk. Af samme årsag er det også vigtigt at brugergrænsefladen består 

af en gennemgående vifte af træk, for at mindske forvirring hos brugeren (Yanxia Liang, 2018)	

 

Lukkethed 
 

Princippet om lukkethed (fra engelsk: closure principle) refererer igen til den holistiske natur af 

menneskesynet, hvoraf vi kan anskue åbne objekter som lukkede (Yanxia Liang, 2018) 

 

 
 

I ovenstående figur tydeliggøres dette princip. I stedet for at anskue figuren som individuelle 

ufærdige cirkler, “fyldes billedet ud” med en hvid trekant, der fremstår som ovenliggende på de tre 

røde cirkler. Samme gælder for de tre røde, 60-graders vinkler. I stedet for at se dem som enkelte 

elementer, lukkes de sammen til en samlet figur. Alt dette kommer af det holistiske menneskesyn. 
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Kontinuitet 

 

Ved objekter, hvis komposition tydeligt fortsætter i en bestemt retning, vil vi ofte opfatte samme 

som et fuldendt objekt, på trods af at objektet er åbent eller ufærdigt. (Yanxia Liang, 2018). Dette 

princip hører under kontinuitetsprincippet (fra engelsk: continuity principle) og bruges i mange 

sammenhænge. Ofte vil det bruges i brugergrænseflade hvor UI-designeren er begrænset af 

pladsmangel. Her kan forskellige objekter overlappe hinanden uden at brugeren vil miste 

betydningen af de enkelte elementer. (Yanxia Liang, 2018) I følgende eksempel kan det også ses, 

at  kontinuitetsprincippet i nogle tilfælde vil fremtræde stærkere end lighedsprincippet, f.eks. under 

farve: 

 

 

 

Symmetri 
 

Det princip under gestaltlovene kaldes for symmetriprincippet, eller principle of symmetry på 

engelsk. Mennesket er af natur tilbøjeligt til at dekomponere komplekse visuelle udtryk for at 

mindske kompleksiteten af samme, dette gøres bl.a. ved hjælp af symmetri (Yanxia Liang, 2018).	

	

Denne tilbøjelighed kommer, ifølge nogle teoretikere, fra en tanke om, at symmetri er den stærkeste 

form for balance i naturen (Yanxia Liang, 2018). 
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I ovenstående figur gives et eksempel på et scenarie, hvori kompleksiteten i at huske billedet til 

venstre som to individuelle figurer nedbrydes, ved at anskue samme figurer som en spejlet figur. 	

	

Ved udviklingen af et UI design er symmetriprincippet et stærkt værktøj til at overholde et 

overskueligt interface for brugeren. Som tidligere nævnt er symmetri for mange et symbol på 

balance, hvilket også gør sig gældende i UI design. Hvis langt størstedelen af objekter i 

brugergrænsefladen er placeret i den ene side af displayet samtidig med ikke at indeholde et 

element af symmetri, vil brugeren opleve en stor grad af ubalance i brugergrænsefladen.	

	

En ting der skal lægges vægt på i forbindelse med gestaltpsykologi er, at de forskellige principper 

ofte vil optræde unisont med hinanden (Yanxia Liang, 2018).	

Principperne om nærhed og lighed kan bruges sammen som et værktøj til at gruppere forskellige 

elementer i en brugergrænsefalde, hvor principperne om lukkethed og kontinuitet bruges i 

fællesskab til at give et element udtrykket af at være et komplet objekt (Yanxia Liang, 2018).	

Til slut bruges princippet om symmetri til at simplificere brugergrænsefladen og skabe en balance 

for brugeren (Yanxia Liang, 2018).	

Derfor er alle principperne under Gestaltlovene et stærkt værktøj at bruge sammen til organisering 

og udarbejdelse af en brugergrænseflade, for at brugeren vil opleve størst let- og hurtighed i at 

navigere rundt i brugergrænsefladen. 
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Farveteori 

 

Farvehjulet 

 

Fundamentet for al moderne farveteori baserer sig på farvehjulet, som blev udarbejdet af Isaac 

Newton i 1666. Sidenhen er der blevet udarbejdet flere forskellige typer farvehjul, men de basale 

principper er gennemgående i dem alle. Det mest anvendte farvehjul består af et cirkulært diagram, 

der baserer sig på de tre primærfarver, rød, gul og blå, hvilket også hentydes i navnet RYB-wheel, 

som er et akronym af “red, yellow, blue”. 	

I forlængelse til dette, består farvehjulet også af tre sekundærfarver: grøn, orange og lilla, som alle 

skabes ved at blande to primærfarver. De resterende seks toner i farvehjulet kaldes for tertiærfarver 

og opstår ved blandingen af en primær- og sekundærfarve:	

 

 

 

Farvehjulet kan yderligere deles op i to centrale dele, kaldet for de varme og kolde farver. De varme 

farver strækker over venstre del af farvehjulet fra den gule primærfarve til den violette tertiærfarve 

mellem rød og lilla. De resterende toner i højre halvdel af farvehjulet kaldes for de kolde farver. 

Dette er vist i venstre ovenstående figur. 	

I et UI design skal der tages højde for, at der skal være en balance mellem brugen af de kolde og 

varme farver, da en eksklusion af alle kolde farver vil få UI’et til at fremstå for intenst. Omvendt vil 

en udelukket brug af kolde toner give et for kedeligt og tørt udtryk overfor brugeren.	
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Farveskema 

 

Et farveskema består af en specifik kombination af farver som et givent programs 

brugergrænseflade vil være opbygget af. Når der skal vælges et farveskema hertil, er det netop en 

styrke at kende til de forskellige måder, hvorpå flere farver kan komplimentere hinanden. De fire 

mest populære typer farveskemaer der findes hedder henholdsvis analoge, komplementære- og 

splitkomplementære samt triadiske. (Graf1X, 2016) 

 

Komplimentære: To farver, der ligger direkte overfor hinanden i farvehjulet, kaldes for 

komplementærfarver. En ting, der skal holdes for øje med er, at der er en meget høj kontrast mellem 

komplementærfarver og at de derfor kan opstå for intense, hvis de bruges i høje doser. (Graf1X, 

2016) 

 

Splitkomplementære: Splitkomplementære farver er en variation af det komplimentære skema, 

hvortil der er tilføjet endnu en farve. Dette giver farverne lov til at beholde samme høje kontrast, 

men sørger til gengæld for at der mindre spænding. (Graf1X, 2016)	

	

Analoge: Analoge farveskemaer bruger tre farver, der ligger ved siden af hinanden i farvehjulet. 

Disse farver vil ofte passe godt sammen, men der skal sørges for, at der er nok kontrast mellem 

farverne. (Graf1X, 2016)	

	

Triadiske: Triadiske farveskemaer består af tre farver, der er placeret lige langt væk fra hinanden i 

farvehjulet. Disse vil ofte tillægge en god harmoni, da de tilsammen giver en god balance. Dog skal 

det holdes for øje, at de tre farver skal bruges i moderate doser, typisk med en farve mere 

fremtrædende end de andre. (Graf1X, 2016)	

	

Efter der er blevet valgt et farveskema, som tilsammen kan tillægge brugergrænsefladen en god 

harmoni og balance, er det vigtigt at vælge, hvilken farve der skal være den mest fremtrædende. 

Denne kaldes for den primære farve, (som ikke skal blandes sammen med primærfarver fra afsnittet 

om farvehjulet). Herefter kan der også gøres brug af en sekundær farve for at gøre designet mere 

spændende for brugeren. En tommelfingerregel som bliver brugt i designs, hvori der indgår farve - 

hos alt fra interiørdesign til grafisk design - er 80/20 reglen. Denne regel går ud på, at tilføre 80 
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procent af displayet den primære farve og de resterende 20 procent den sekundære farve. På denne 

måde undgår man for stor konflikt mellem sit farvevalg. I ethvert UI-design, skal brugen opleve en 

let- og hurtighed i at lokalisere de vigtigste funktioner i programmet. Til dette formål kan der, 

udover den primære og sekundære farve, gøres brug af såkaldte accent colors. 	

Denne farvegruppe vil oftest være af højere brightness og være mere mættet. Brightness definerer, 

hvilket også antydes af navnet, hvor lys eller mørk tonen skal være, og kan spænde fra sort til hvid. 

Farvemætningen bestemmer, hvor intens en hue (en bestemt tone) skal være. 

	

Trin-modellen 

 

For at få en afklaring i vores rapport, bliver vi nødt til at undersøge, om der er et reelt behov for 

vores produkt/teknologi, og hvordan en sådan teknologi overhovedet fungerer. En teknologi kan 

beskrives, som at have en eller flere indre mekanismer eller processer herudover kan den også bestå 

af en eller flere artefakter, der enten kan være software eller hardware baseret. En overordnet 

beskrivelse for disse processer og mekanismer kan findes i bogen “Sådan virker teknologien” (Niels 

Jørgensen, 2018), og lyder efter vores omskrivning således: 	

	

1.     ”Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.	

Her laves en kort teknisk beskrivelse af teknologiens indre mekanismer, og processer med	

fokus på systemets bestanddele fungerer, og løser et bestemt formål. Den tekniske beskrivelse	

omfatter hovedkomponenternes funktion og sammenhæng.	

	

2.     Teknologiens artefakter	

Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande skabt af	

processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, der har en teknologisk funktion. 	

I denne kontekst skal teknologi ses som en omformning af natur, under anvendelse af	

naturlige og sociale ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at	

opfylde menneskelige behov. Når blikket vendes mod vores designløsning, skal det slås fast et 

teknologisk artefakt både kan være en hardware-løsning, og en software-løsning, hvorved vores 

produkt vil være af den sidstnævnte type.	
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3.     Identifikation og analyse af en teknologis tilsigtede og utilsigtede effekter.	

I tredje trin af modellen redegøres der for de utilsigtede effekter ved teknologien, som heraf	

kan bruges til at analysere fremtidige utilsigtede effekter og mangler. Dette trin står som kontrast til 

første trin, der forklarer formålet med teknologien og hvordan dette opfyldes gennem de indre 

mekanismer og processer, hvor de utilsigtede effekter kan have negativ betydning for det ønskede 

formål med teknologien.	

	

4.    Modeller af teknologier	

Her opstilles en model af den specifikke teknologi, blandt andet med henblik på tekniske	

beregninger om teknologien, og vurdering af modellens styrker og svagheder. En model er en	

abstrakt, visuel eller fysisk repræsentation af et fænomen eller en genstand, hvor særlige	

udvalgte egenskaber ved fænomenet eller genstanden søges gengivet og/eller undersøgt.	

	

5.     Analyse af drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovationen.”	

Innovation defineres som implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter,	

produktionsprocesser eller organisationsformer. Selve opfindelsen kaldes for inventionen,	

hvor innovation (også kaldet diffusion), handler om spredning af opfindelsen. Dette trin	

hægter sig til vores sidste arbejdsspørgsmål, som lyder: “Hvad er afgørende for at vores	

løsning tages i brug af vores målgruppe?” Her er det vores opgave at gå ind og bruge Roger	

Everetts diffusionsmodel til at forklare, hvordan det teknologiske system vil blive	

implementeret. 	

	

Denne trinmodel giver en forståelse af en given teknologi. Trin-modellen kan også være med til at give 

struktur til vores rapport og er med til at give en bedre forståelse af en teknologi. (Niels Jørgensen, 

2018)	

	

Kvalitative interviews  

 

Det overordnede formål ved det kvalitative interview er at samle svært målbar empiri til et bestemt 

forskningstema (Brinkmann & Kvale, 2009). Her vil der skabes kontakt til en eller flere personer, 

der er en del af den fastlagte målgruppe til forskningsområdet. I forbindelse med vores projekt, som 
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omhandler en nyfortolkning af boligportaler til unge, har vi taget fat i to boligsøgende studerende i 

aldersgruppen 18-29, hvorved vi har samlet viden om deres personlige erfaringer med boligsøgning, 

nærmere bestemt boligsøgning til bofællesskaber.	

	

Som udgangspunkt vil intervieweren altid have ét eller flere forskningsspørgsmål, som de håber på 

at få besvaret gennem interviewet (Brinkmann & Kvale, 2009). Ét af forskningsspørgsmålene vil i 

vores tilfælde være vores arbejdsspørgsmål “Hvilke udfordringer opleves der ved boligsøgning og 

udlejning af værelser?”. 	

	

Det er dog ikke altid muligt at stille samme forskningsspørgsmål uden en form for “oversættelse” til 

interviewspørgsmål, der som udgangspunkt vil gøre mere brug af dagligdagssprog, og som vil være 

mindre abstrakt og derved lettere at besvare (Brinkmann & Kvale, 2009). I forbindelse med vores 

interview er førnævnte forskningsspørgsmål blevet oversat til “Hvordan har din oplevelse været ved 

boligudlejning eller boligsøgning?”.	

	

Til et forskningsinterview kan der gøres brug af et script, som et værktøj til at strukturere 

interviewets forløb. Dette kan tage form i et interviewguide, der blot indeholder en række emner 

som intervieweren gerne vil komme ind på, men også som en række præcist formulerede spørgsmål 

som følges undervejs i interviewet. Det skal dog gøres klart, at intervieweren har frihed til, og at det 

ofte hjælper, at improvisere flere uddybende spørgsmål som opfølgning til respondentens svar 

(Brinkmann & Kvale, 2009).	

	

Oftest set vil interviewet introduceres med en såkaldt briefing, hvori intervieweren definerer 

forskningssituationen, altså hvad projektet omhandler og går ud på, for respondenten, heraf hvad 

selve formålet med forskningsinterviewet er, og hvad han/hun håber på at finde ud af. Der vil også 

gives plads til opklarende spørgsmål.	

I andre tilfælde kan der dog også gøres brug af en tragtformet interviewform, hvori formålet med 

interviewet først afsløres til sidst. Interviews af denne type kan typisk bruges i sammenhænge, hvor 

intervieweren forsøger at forske kulturelle holdninger i et lokalsamfund, hvori der, istedet for en 

briefing før interviewets start, introduceres med en række opklarende spørgsmål (Brinkmann & 

Kvale, 2009).	
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Det er normalt for de fleste af interviews at runde af med en debriefing, hvor der spørges ind til, om 

respondenten har mere på hjerte, samt hvad respondentens oplevelse med interviewet har været. 

Interviewet kan også afsluttes med at intervieweren fortæller de hovedpunkter, som han/hun har 

fået indsigt i ud fra respondentens svar i løbet af interviewet. I nogle tilfælde kan dette åbne op for 

en længere samtale med respondenten, hvis de føler at de har endnu mere at sige. Her skal 

intervieweren dog også gøre det klart, hvis han/hun har tænkt sig at fortsætte lydoptagelsen, af rent 

etiske årsager (Brinkmann & Kvale, 2009).	

	

Når samtalen og interviewet er ovre, transskriberes interviewet som oftest. Den nedskrevne tekst fra 

transskriberingen vil dog altid udlede mindre data, da respondentens stemme og ansigts- og 

kropsudtryk bliver i det lukkede rum, hvori interviewet er foregået. Derfor kan det også være en 

god idé for intervieweren at tage 10 minutter for sig selv efter interviewets ende, hvor der 

reflekteres over den fulde kontekst, og hvad der er foregået i interviewet. De forskellige indtryk hos 

intervieweren kan også stå som meget nyttig data for videre analyse af respondentens svar fra 

interviewet (Brinkmann & Kvale, 2009). 

	

Logical Framework Approach 

 

Logical Framework Approach er et værktøj, der kan bruges til, på kort form, at beskrive et projekts 

hovedformål, årsager og implikationer, samt vise sammenhængen mellem disse. Logical 

Framework Approach kan derfor understøtte planlægningen, udførelsen og evalueringen af større 

ændringsprocesser. 	

En af styrkerne ved Logical Framework Approach er at man ikke er løsningsorienteret fra starten af, 

men at man derimod prøver at identificere et problem og derfra finde eventuelle årsager og 

implikationer af problemet for derefter prøve at finde en løsning. 	

En problemanalyse eller et problemkort er derfor en optimal metode til, at identificere et problem 

og identificere årsager og implikationer, der opstår som følge af problemet. Hertil er det vigtigt, at 

beskrivelserne på̊ disse kort er entydige og indeholder direkte negative udsagn. Det næste skridt er 

at få struktureret en logisk sammenhæng mellem alle konsekvenserne og årsagerne i et problemkort 

eller problemtræ. 	

Et problemtræ bliver derfor tegnet med problemet centreret i modellen. Under problemet skrives 

årsagerne til problemet og over skrives, hvilke implikationer problemet fører til. Der  kan derfor 



S1924791227, HUS B Roskilde Universitet 27/05-2019 

Side 39 af 83 
 

identificeres adskillige årsags-virkningskæder i problemtræet. Det er vigtigt, at træet giver mulighed 

for at identificere ét eller flere nøgleproblemer. 	

Når problemtræet er færdigt, bliver alle de negative årsager og implikationerne heraf omskrevet til 

positive konsekvenser og mulige løsninger. Herefter er det muligt at fremstille et måltræ og hermed 

også en målanalyse, som er med til at identificere projektets endelige mål. (Rolf H. Sartorius, 

1991). 

Analyse 

Med afsæt i afsnittene teori og metode vil vi nu fokusere vores semesterprojekt på, at gå ned i 

detaljerne omkring udviklingen af vores designløsning og vil ved hjælp af forskellige 

analysemetoder, som inkluderer analyse af vores to kvalitative interviews, SWOT-analyse af 

eksisterende boligportaler, Logical Framework Approach og Trin-models analyse besvare vores 

problemformulering. 

 

Kvalitative interviews	

	

Indledning 

 
De følgende kvalitative interviews, har til formål at besvare forskningsspørgsmålet “Hvilke 

udfordringer opleves der ved boligsøgning og udlejning af værelser?” ved at komme ind til kernen 

af boligsøgning og undersøge, hvordan bestemte brugergrænseflader bliver brugt, når unge skal 

finde et værelse eller en roomie. Derudover har det til formål at undersøge, hvilke fordele vores 

informanter møder, når de benytter sig af brugergrænseflader, der er designet til boligsøgning, og 

hvilke de møder, når de benytter Facebook til boligsøgning og udlejning. På den måde kan vi, når vi 

selv skal designe vores egen brugergrænseflade, bruge den opnåede viden til at udvikle en 

brugergrænseflade, som strækker sig udover, hvad der i dag er på markedet og tilføje nye 

funktioner, som brugerne mener, der er brug for.	

Vores to interviewpersoner hedder Mads og Jens og er begge boligsøgende på nuværende tidspunkt. 

Derudover er de begge studerende og har et arbejde ved siden af. Mads er 22 år og Jens er 23 år. 	

	

I de kvalitative interviews, der begge blev afholdt d. 22/04 2019, var der en overvejende enighed 

om, at det er besværligt og krævende at søge værelse. Delvist fordi boligsøgningsprocessen er 
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spredt ud over mange forskellige platforme samt, at det er uoverskueligt at skulle finde rundt 

mellem de mange forskellige opslag. Begge dele fører til, at processen bliver tidskrævende, og det 

derfor kan være en stressfuld proces ved siden af studie og arbejde. 	

Interviewet er inddelt i to dele. Første del handler om søgningsprocessen, og hvilke kriterier de 

stiller. Anden del er projektorienteret og handler om, hvad vores to informanter synes, der skal 

indgå i den brugergrænseflade, vi skal udvikle.	

 

Facebook og boligportaler til boligsøgning og udlejning 	

	

Begge vores informanter bruger forskellige platforme i boligsøgningsprocessen, nemlig Facebook 

og designede brugergrænseflader til boligsøgning. Begge synes, at Facebook var den bedste metode 

til boligsøgning, både fordi det er gratis, og her har de haft bedst succes.	

	

Til et spørgsmål, der spurgte ind til, hvilke metoder de bruger og hvor de havde haft størst succes, 

svarede Jens følgende, “Det er faktisk kun gennem Facebook, at jeg har haft held med at finde 

noget”. Tilsvarende svarede Mads, “ Jeg har brugt mest af alt Facebook og Boligportalen. Jeg har 

ikke fundet noget igennem Boligportalen, men jeg har igennem Facebook fundet noget begge 

gange… Facebook er jo også gratis”. 	

Det viser et billede af, at Facebook, for vores informanter, er den bedste brugergrænseflade til at 

søge værelse og at de brugergrænseflader, der er designet til formålet, ikke opfylder de krav, som 

brugerne stiller til dem. Dette kan man undre sig lidt over samtidigt med, at det underbygger vores 

hypotese om, at der er brug for en samlet brugergrænseflade, der samler boligsøgningsprocessen og 

forenkler den samt effektivisere den. Særligt sagde Mads, at udgifterne til boligportaler er for høje i 

forhold til, hvor meget man får ud af det.	

	

Udover at Facebook af vores informanter anses som at være den bedste og billigste måde at finde 

værelse på, ser de også den fordel ved Facebook, nemlig at man når ud til flere mennesker, og ikke 

nødvendigvis skal kende de folk, der udlejer. Vores informanter bruger også en metode, hvor de 

selv laver et opslag, hvor de fortæller om, hvad de søger, hvor de søger og hvad de kan betale. Med 

Facebooks dele funktion, kan dette opslag når ude til flere mennesker, som man ellers ikke var 

kommet i kontakt med. Særligt udtrykker Mads, sin begejstring for denne metode, “jo altså, den 

gør det lettere på den måde, at jeg ikke skal kende folk i forvejen før jeg behøves at skrive til dem, 
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fordi det opslag jeg selv har lavet, når ud til mange flere. […] øhmm, og det gør det også 

hurtigere.”	

	

Facebook har dog også sine ulemper ifølge vores to informanter. De er nemlig begge enige om, at 

der på Facebook er et flertal af opslag, hvor et værelse kun er til udlejningen i en begrænset 

lejeperiode. Dette er endnu en faktor, som kan føre til at fokus fjernes fra studiet, eftersom det 

medfører en uvished omkring, hvor man næste gang skal bo. For at få bekræftet om boligsøgning 

har en påvirkning på ens studie- og arbejdsliv, stillede vi et opfølgende spørgsmål, hvortil Mads 

svarede, “Det betyder i hvert fald, man har klart mere stress på, synes jeg […] det giver mere stress 

sådan. Mere end der måske nogle gange lige er plads til, når man går på et studie og har arbejde 

ved siden af.” Dette er et resultat af det generelle boligmarked, hvor der er mangel på økonomisk 

attraktive boliger til unge studerende. Dette er ikke et problem, som vi har mulighed for at løse med 

en ny brugergrænseflade til boligsøgning, men det er et problem, som vi kan komme til livs ved at 

frasortere midlertidige udlejningsperioder med vores database, hvis brugeren altså ønsker det. 

Derudover ser vores informanter også begrænset lejeperioder som en ulempe, da det vil betyde, at 

de i det samlede billede skal bruge mere tid på at søge efter et nyt sted at bo og dermed får mindre 

tid til studiet. 	

	

Hvorfor bo sammen med andre? 

 

Vores to informanter, som begge er studerende og derfor modtaget statens uddannelsesstøtte; SU, 

udtrykker at økonomien spiller en væsentlig rolle i valget om at bo alene eller sammen med andre. 

Pga. de høje priser på lejligheder og mangel på studieboliger, er de begge nødsaget til, at skulle 

igennem processen, hvor de skal finde et værelse hos en udlejer. Mads udtrykker dog, at en anden 

grund til at bo sammen med andre også kunne være, at det giver nærvær. “ Altså, det økonomiske er 

i hvert fald en stor del af det, fordi det... det gør det nemmere at finde noget […] men jeg vil også 

gerne prøve at bo sammen med andre”. Jens er enig i, at den økonomiske del spiller en stor rolle og 

tilføjer, “… også at det er, altså, hyggeligt. Det er rart at være social og ha’ nogen at bo med.”	
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Om design af ny brugergrænseflade 

	

Hos vores to informanter, er der enighed om, at det vil være mest optimalt med en mobil 

brugergrænseflade. Det begrunder de med, at der er et højt tempo på udlejningen af værelse. De har 

begge oplevet opslag, hvor der ikke er gået mere end en time, før værelset er blevet udlejet. Derfor 

mener de, at det er nødvendigt, at man skal kunne tjekke for opdateringer, når man er på farten og 

ikke være bundet til en stationær brugergrænseflade, som det er tilfældet med eksempelvis 

‘Findroomate.dk’, der er designet til værelses- og roomiesøgning. Særligt siger Jens, “Altså jeg 

tænker at en app, kunne være en rigtig god løsning. Både fordi, at det som sagt går så hurtigt med 

at udleje værelserne, og man har jo altid sin telefon på sig, så der ville man blive opdateret med det 

samme.”. De er altså generelt enige i, at en app-løsning, ville være optimalt til dette formål. Dette er 

med til at underbygge vores hypotese om, at en mobil brugergrænseflade, vil fungere bedst til dette 

formål.	

Vores informanter udtrykker også bred enighed om, at der mangler en mere snæver filtrering af 

værelser i de allerede eksisterende brugergrænseflader til boligsøgning. De udtrykker, at der 

mangler en mulighed for at filtrere alle de ligegyldige værelser fra. Som det er nu, med de fleste 

brugergrænseflader til boligsøgning, er det kun de helt basale ting, som man kan filtrerer i, såsom 

pris, kvm2, antal værelser m.m. Særligt udtrykker Mads, at der er mangel på filtrering, “Jeg gad 

helt ærligt godt, at der var noget, altså, en eller anden form for filtrering […] Jeg gider ikke bo 

hvor at… man kan leje et værelse, men så til gengæld, så skal man bo sammen med en voksen 

person og deres barn, der bor i samme lejlighed. Sådan nogle ting, kunne man ligeså godt bare få 

fjernet, hvis man er sikker på, hvor man ikke gider bo.”	

	

Alt i alt kan vi forstå på vores informanter, at Facebook er den bedste brugergrænseflade til at søge 

værelse og der er mangler på de brugergrænseflader, der er designet til formålet. Derudover står det 

klart at hovedårsagen til at vælge at bo sammen med andre, er pga. af økonomi, da boligmarkedet 

ikke rummer nok billige løsninger til unge studerende.	

	

Til at bakke vores to informanter op, har vi talt med to studerende og en færdiguddannet, der alle er 

mellem 23 og 26 år og bor i bofællesskaber. Hertil har vi gennem tilgængelige interviews foretaget 

af blandt andet Politiken og DR indhentet yderligere empiri, der kan give os en endnu bredere 

forståelse af hvilke udfordringer, der opleves ved boligsøgning og udlejning af værelser. 	
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Gennemgående for samtalerne og de eksisterende interviews er det, at Facebook er den mest 

effektive platform til boligsøgning og udlejning på trods af, at det ikke stiller nogen garanti for, at 

man finder det, man søger. Mange, lige som vores to informanter, oplever nemlig at sende et utal af 

henvendelser afsted mod en udlejer, uden at have held i sprøjten. Dette var tre unge studenter også 

vidner til, da de lagde et opslag på Facebook, hvor de søgte en fjerde og sidste roomie. På blot 72 

timer modtog de nemlig mere end 150 henvendelser fra interesserede boligsøgende. Kun tre blev 

inviteret til en samtale, hvorfor det ofte kræver gode forbindelser, velhavende forældre, hurtig 

henvendelse og krydsede fingre at komme ind på boligmarkedet i studiebyerne (Flensburg & Olsen, 

2019). Fordi der er så meget fart på boligmarkedet tvinges de boligsøgende til at tjekke Facebook 

og andre boligportaler et utal af gange. Ofte tror man at man har fundet den idéelle lejlighed ift. 

pris, placering og størrelse, men når man ser nærmere efter, så er det ikke noget alligevel. 

	

Logical Framework Approach 

 

Vores Logical Framework Approach; LFA-analyse består af en aktøranalyse, et problemtræ og et 

løsningstræ. Vi har først skitseret alle de personer, grupper og institutioner ned, som har en andel i 

problemet. Derefter har vi valgt de aktører, med størst indflydelse på problemet og kategoriseret 

dem i institutioner, interessegrupper og “andre”. Efterfølgende har vi indsnævret vores valg af 

aktører til de tre vigtigste grupper; udlejer, lejer/boligsøgende og boligplatforme. Derefter er vi 

kommet frem til, hvilke problemer hver af vores aktører står overfor i forhold til problemet. 

Efterfølgende har vi kigget på hvilke interesser, hver af vores aktører har i forhold til problemet. 

Derefter har vi kigget på, hvilke styrker eller svagheder hver af vores aktører besidder. Til sidst i 

aktøranalysen har vi kigget på, hvilken tilknytning hver af vores aktører har til hinanden.	

	

Efter vi har identificeret hvilke aktører, der har en andel i problemet, har vi lavet en 

problemanalyse. Vi har til en start placeret det centrale problem i midten af vores problemtræ. 

Efterfølgende har vi kigget på hvilke direkte årsager der er affødt af vores centrale problem og 

placeret disse under vores centrale problem. Derefter har vi kigget på hvilke direkte implikationer 

der er affødt af vores centrale problem og placeret disse over vores centrale problem.	
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Efter vi har udarbejdet vores problemtræ har vi udviklet et løsningstræ, som består af, at vi har 

vendt vores problemtræ om til positive udsagn. Det samme gælder vores centrale problem i midten, 

hvilket også er vendt til et positivt udsagn.	

(Norad, 1999)	
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Aktøranalyse 
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Problem 
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Løsning 
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SWOT-Analyse af eksisterende boligportaler 

 

Ved at se på hvilke boligportaler og løsninger, der allerede er på markedet, kan vi ved hjælp af en 

SWOT-analyse undersøge, hvilke uopfyldte behov, vi kan prøve at imødekomme samt se på, hvilke 

designmæssige forbedringer vi kan udvikle på. Vi har valgt at analysere Roomster.com og 

Findroomate.dk 

	

Roomster App 

 

Strength 

 

Roomster er en avanceret boligportal, der hjælper boligsøgende med at finde et værelse og udlejer 

med at finde en eller flere roomies gennem portalens store database. Virksomheden er amerikansk 

og blev stiftet i 2003 (Crunchbase, 2019), hvorfor den har skabt et troværdigt navn og renomme. De 

har været et velkendt navn i boligportals branchen i mange år og kender derfor spillets regler. 

Roomster er repræsenteret i 192 lande og har en hjemmeside, der på månedsbasis besøges 2,5 

millioner gange samt en app, der er blevet downloadet 200.000 gange gennem App Store og Google 

Play. De er aktive på de sociale medier og tilbyder kundeservice alle døgnets 24 timer.	

Roomster tilbyder et gratis basismedlemskab, hvor man kan søge, poste, kontakte udlejere og blive 

kontaktet på mail, hvilket giver den boligsøgende fine muligheder for at finde et værelse. Man kan 

vælge at opgradere sit medlemskab til et ’Full Membership’, der foruden førnævnte giver et sikkert 

og privat beskedsystem, der forøger chancerne ved at finde et værelse eller en eller flere roomates. 

Prisen for ’Full Membership’ afhænger af perioden man ønsker at abonnere - 39,95 kr for tre dage, 

99,95 for to uger dage og 199,95 for fire uger. Roomster trækker pengene for abonnementet 

automatisk, hvilket foruden at gøre det lettere for brugeren også sørger for, at brugeren altid har de 

bedste muligheder. Abonnementet kan selvfølgelig opsiges til hver en tid. 	

Appens design sørger for, at man på hurtig og nem vis, kan oprette en konto.  Oprettelsen kan 

blandt andet ske via Facebook, Google Mail, Twitter eller anden mail (se billede 2 i bilag). Når man 

for første gang stifter bekendtskab med appen, bliver en lille, men god guide til hvordan appen 

bruges fremvist (se billede 8 i bilag). Det styrker appen og sørger for, at brugerne hurtigt får en idé 

om, hvordan man navigerer rundt i appen. Derudover præges appen af nem og forståelig tekst og et 

genkendeligt logo, som man ikke behøver at have set mange gange, før at man ved, hvor det 
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stammer fra. Appens overvejende brugervenlige design med en gennemført farvepallet giver appen 

et stærkt og simpelt udtryk. Hertil forstærkes designet i kraft af et gennemgående tema, der gør det 

lettere avancerede design brugbart og effektivt i den forstand, at det kun kræver få klik at udføre en 

handling (se billede 9 i bilag). Dette forstærkes også ved at appens knapper og ikoner er 

genkendelige dvs. at man som bruger i forvejen ved, hvad der vil ske ved at trykke på den (se 

billede 7 i bilag).	

Endnu en styrke ligger i de mange kriterier og interesser, som man kan vælge imellem. Hertil skal 

det også nævnes at ikonerne medvirker, at den boligsøgende eller udlejeren hurtigt og nemt kan 

danne sig et overblik over, hvem som han/hun har med at gøre (se billede 16 i bilag).  	

Det skal også nævnes, at man har mulighed for at vælge, hvordan værelserne eller boligsøgende 

skal præsenteres. Man har mulighed for at vælge en swipefunktion (se igen billede 9 i bilag), hvor 

man swipper sig gennem mulige værelser eller bofæller, en listeform, hvor de bliver præsenteret 

under hinanden (se billede 19 i bilag) eller et kort, hvor boligerne præsenteres ud fra beliggenhed 

(se billede 14 i bilag).	

 

Weaknesses 

 

Selvom Roomster har mange styrker og mange gode ting at byde på, så har den også en del fejl og 

mangler. Den første må siges at være den lange loade tid, som man til tider oplever, når man åbner 

appen (se billede 1 i bilag).  Dernæst skal det også nævnes, at det i enkelte tilfælde er svært at finde 

tilbage fra menuen til siden med resultaterne af boligsøgende og udbudte værelser. Roomster har 

nemlig valgt, at deres logo skal fungere som en “hjem-knap”, hvilket kan være svært at 

gennemskue, da den for det første fremstår i en dæmpet grå nuance og for det andet ikke på 

adskiller sig fra deres logo, der lige så godt kunne være placeret i hjørnet (se billede 10 i bilag).	

Endnu en svaghed i appen er, at mange scammers forsøger at snyde og fishe personlige oplysninger 

gennem portalens beskedsystem. Når man samtidigt betaler dyrt for en service, hvor dette sker ofte, 

medfører det dårlige anmeldelser på diverse anmeldersider. Dårlige anmeldelser opstår også pga. at 

det er svært at komme i kontakt med kundeservice på trods af at de skulle være tilgængelig 24 timer 

i døgnet. Anmeldelserne kan også tegne et billede af at Roomster er for profitorienteret, hvilket kan 

være en svaghed for virksomheden og give et skævt forhold til deres brugere.	
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Selvom forholdene og personerne har indtastet og udvalgt forskellige kriterier og interesseområder, 

kan man som bruger godt savne en større og dybere beskrivelse af både den boligsøgende og 

udlejeren og værelset samt boligen, de udbyder, som man eksempelvis ser det hos ’Findroomate.dk’	

Derudover virker det uklart for udlejerne, om de skal skrive hele deres adresse eller kun vejnavnet, 

hvorfor nogle gør det, mens andre ikke gør. Hertil fungerer kortet heller ikke, da mange lejligheder 

bliver vist som om de ligger nær Brønshøj, men reelt er placeret i eksempelvis indre by (se billede 

23 i bilag). 

 

Opportunities 

 

Roomster har opbygget et troværdigt og velkendt navn, hvilket tiltrækker brugere. Særligt op mod 

studiestart, og som følge af at problemet med økonomisk attraktive boliger i studiebyerne er 

stigende, vil tilslutningen til siden blive større. Det medvirker et økonomisk opsving, der kan føre 

til flere ressourcer og investering i ny teknologi, hvilket kan få virksomheden til at stå endnu 

stærkere. Investeringen i ny eller anden teknologi vil blandt andet kunne fjerne de såkaldte 

scammers, der er en af Roomster største trusler.	

Derudover ser vi muligheder i at skabe et så stærkt design og logo, at det helt af sig selv vil styrke 

brandet og tiltrække nye kunder. Ligesom at det vil være hensigtsmæssigt at få kortfunktionen til at 

virke pålideligt hver gang.	

Endnu en mulighed kunne være at målrette kriterie- og interessemulighederne, til det pågældende 

land og kultur, hvilket vil kunne styrke forholdet til brugerne, idet mulighederne vil kunne synes 

mere personlige. 

	

Threats 

 

Foruden scammers der forsøger at snyde sig til penge og personlige oplysninger, er de dårlige 

anmeldelser også en trussel for Roomster. Hvis anmeldelserne påvirker antallet af brugere, vil det 

gå ud over økonomien i virksomheden, hvilket vil stille dem svagere over for konkurrenterne. Dertil 

spiller prisen på servicen, der udbydes også en rolle. Sammen med designet skal den nemlig også 

være konkurrencedygtig for at holde på og tiltrække nye brugere.	
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En anden trussel ville være, at nogen begyndte at investere voldsomt i ungdomsboliger og/eller 

andre økonomisk attraktive boliger til studerende. Dette ville mindske behovet og gøre livet svært 

for Roomster og de andre boligportaler.	

 

Findroomate.dk 

 

Strength  

 	

Set i lyset af Roomster, så står Findroomate.dk ikke lige så skarpt. Alligevel er de et velkendt navn 

blandt danske og udenlandske boligsøgende og udlejere. I kraft af et godt renomme, gode 

anmeldelser og situationen på boligmarkedet, har Findroomate.dk siden 2014 oplevet en stigning på 

43 procent flere udlejere og 61 procent flere boligsøgende i København (Mærsk & Poulsen, 2018). 

Derfor har de i øjeblikket også mere end 4.000 boligsøgende og mere end 1.000 værelser eller 

boliger og får på årsbasis mere end 100.000 nye brugere (Mig & Odense, 2019). Virksomheden er 

dansk og fra 2008, og har gennem de seneste 10 år hjulpet boligsøgende og udlejere med at finde 

roomies i danske studiebyer, gennem et unikt beskedsystem og kriteriebasseret matchingsystem. 

Virksomheden er repræsenteret på forskellige sociale medier, heriblandt Facebook og Instagram og 

yder livechat med kundeservice. Findroomate samler desuden også boliger og værelser fra sociale 

medier og andre boligportaler, hvilket giver et større og bredere udvalg.	

At tilgå Findroomate kræver intet medlemskab, men hvis man skal i kontakt med udlejer eller 

boligsøgende eller ønsker at sætte et værelse i udbud kræver det et ’Premium abonnement’, der 

koster 299 kr (se billede 33 i bilag). Betalingen er sikker med Epay, og der bliver trukket penge for 

medlemskabet automatisk. Som medlem får man desuden notifikationer på e-mail eller sms om 

boliger eller boligsøgende, på baggrund af de kriterier og interessepunkter man har valgt. 

Findroomate.dk har også en blog, hvor man kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål, 

artikler om hvordan det er at bo i et fællesskab og gode råd til boligsøgning.	

Hjemmesidens design er simpelt, og der er et konsekvent brug af figurer til tekst og billeder (se 

billede 38 i bilag). Som bruger får man hurtigt og nemt mange nyttige og korte informationer om 

bla. Udlejeren, værelset, mulighed for indflytning og pris pr. måned (se billede 27 i bilag). 

Derudover kan man filtrere sin søgning efter kriterier og interessepunkter, så den bliver mere 

målrettet det, man søger (se billede 31 i bilag).	
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Hjemmesiden lægger op til at brugerne giver den nødvendige information om dem selv og deres 

lejemål. Værelserne bliver fremvist med billeder og gode lange beskrivelser (se billede 33 i bilag), 

der alt i alt giver et godt overblik og sørger for, at man som lejer eller udlejer ikke behøver at sende 

lange ansøgninger og beskeder til interesserede.	

Weaknesses 

 

Findroomate.dk har ikke nogen app og opererer dermed kun med en hjemmeside, hvilket er atypisk 

i forhold til andre boligportaler. Hertil kunne man så forvente en gennemført hjemmeside, hvor 

brugen af ikoner, farver, tekst og kriterie- og interessemuligheder var mere velvalgt end 

tilfældet.  Det samme gør sig gældende i menuen, der ser tilfældig ud med en blanding af upræcis 

tekst og ikoner (se billede 29 i bilag). Teksten på hjemmesiden halter en smule efter og ligner ikke 

noget, som er gennemarbejdet efter en rød tråd. Der bruges mange forskellige tekststørrelser og 

farver, sort, grå, hvid, blå og sort fed tekst. Det samme kan siges om den meget varierede måde at 

opsætte ting på. Her er det tydeligt, at man ikke har arbejdet mod at skabe den æstetiske egenskab 

’enhed’.	

Når man tilgår hjemmesiden fra en smartphone, går Findroomate.dk’s logo tabt ligesom 

muligheden for at gå tilbage til forsiden forsvinder (se billede 26 i bilag). Derudover oplever man 

problemer når man skifter mellem siderne i resultaterne. De samme resultater går nemlig ikke altid 

igen, hvilket forringer brugervenligheden, og muligheden for at finde det man søger. Hertil skal det 

også nævnes, at hvis man ikke er logget ind, dukker der ofte popopvinduer op, der beder én om at 

oprette sig. Det er en smule irriterende og forstyrrende i ens jagt (se billede 22 i bilag). 	

Findroomate.dk har forsøgt at indføre et anbefalingssystem, hvor man kan anbefale roomates (se 

billede 38 i bilag). Problemet er bare at funktionen ikke tages i brug af brugerne, og derfor bliver 

den overflødig. 

	

Opportunities 

	

Ligesom Roomster.com har Findroomate.dk opbygget et troværdigt og velkendt navn, der 

tiltrækker brugere. Op mod studiestart er tilslutningen særlig stor, hvilket synes at fortsætte i de 

kommende år. Det bevirker igen et økonomisk opsving, der kan føre til flere ressourcer og 

investering i de svagheder, der blev pointeret i ovenstående afsnit. Muligheden for at få 

virksomheden til at stå endnu stærkere mod konkurrenterne, ligger altså i at fokusere på et 
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gennemgribende design med mindre diversitet og at fremstille en app, der kan supplere 

hjemmesiden, er vores vurdering.	

 

Threats 

 

Et ’Premium abonnement’ hos Findroomate.dk koster som tidligere nævnt 299 kroner om måneden, 

hvilket må siges at ligge i den høje ende. Hvis prisen måles op mod den service, som udbydes, vil 

virksomheden opleve hård konkurrence, hvis en anden virksomhed investerede i en portal målrettet 

bofællesskaber i Danmark. Hertil skal Facebook også nævnes, der allerede er en stor trussel til 

betalingsportalerne. På Facebook findes der nemlig et utal af gratis grupper til boligsøgning og 

udlejning.	

Designmæssigt kan en trussel også være, at de svagheder hjemmesiden har virker så forstyrrende 

for brugerne, at de fravælger den.	

 

Trin-model af Relational Database Management System 

 

Data er alt faktuel information, der kan samles fra omverdenen. Afhængende af hvad formålet med 

den indsamlede data er, vil samme datasæt se forskelligt ud. Derfor er det vigtigt at vide, hvad man 

vil undersøge. Hvis der eksempelvis indsamles navn, alder, bopæl og andre informationer om en 

borger eller bruger til et system, vil dette derved være den indsamlede data. Data i sin rå form kan 

dog være svær at behandle eller arbejde ud fra, da det mangler en form for struktur til at give et 

detaljeret billede af, hvad der skal undersøges. Hertil kan man gøre brug af en database, som i sin 

korte form er en systematisk indsamling af data. Siden data i en database er organiseret, gør dette 

det langt nemmere at behandle samme datasæt.	

I samme kontekst dækker ordet Database Management System (DBMS) over en række 

programmer, der giver deres brugere mulighed for at få adgang til, redigere og repræsentere data. 

Der findes flere forskellige typer af DBMS’er, henholdsvis hierarkiske-, objektorienterede, 

netværks- og relationelle DBMS’er, af hvilke den sidstnævnte er den mest anvendte, og den som 

der vil blive fokuseret på i denne forbindelse. (Whitehorn, M., & Marklyn, B. 2003)	
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I denne analyse har vi valgt at begrænse os til de første fire trin af trin-modellen, da de har størst 

relevans for netop vores valgte teknologi, RDBMS.	

Sidste punkt, Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien har vi valgt at afgrænse os fra, 

da vi ser RDBMS som en teknologi, der allerede er gået hele innovations/difussionsprocessen 

igennem, modsat f.eks. el-biler, der stadig er en igangværende innovation. 	

	

Femte trin, Modeller af teknologier, er også blevet udeladt i følgende trin-analyse. Dette skyldes, at 

punktet som udgangspunkt vil kræve en teknisk beregning af et område af teknologien. I RDBMS-

teknologien synes der ikke at være nogen relevant teknisk beregning, hvilket skyldes denne 

afgrænsning. 

	

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

 

En Relationel Database Management System (RDBMS) giver brugeren adgang til at styre en 

relationel database, som er en databasetype, der lagrer data i en tabel. Hver tabel i en relationel 

database består af kolonner (fields) og rækker (records). Dette er grunden til, at den databasetype 

kaldes for en relationel database – alle records deler de samme fields og giver netop adgang til 

sammenligning mellem samme, ligesom det ses i en almindelig tabel. 	

Ydermere består en relationel database som oftest af en såkaldt primary key. Et valgfrit field i 

tabellen i en relationel database, vil blive tildelt en primary key, som kan bruges til at identificere 

om en record under førnævnte field er unikt, eller om inputtet i en record bliver gentaget. Dette kan 

være smart i flere sammenhænge. For eksempel kan det bruges i vores tjeneste, hvor en oprettelse 

hos boligplatformen giver brugeren et unikt brugernummer. Dette vil forsikre, at to brugere ikke får 

det samme brugernummer og at det derfor er nemt at finde en bestemt bruger ud fra deres 

brugernummer.	

En vigtig komponent i et RDBMS er SQL (Structured Query Language).	

SQL er et sprog der bruges som den internationale standard specifikt til RDBMS’er og rummer 

funktionerne til at foretage dataforespørgsler, datamanipulation (indsæt, opdater og slet) og 

datadefinition (skabelse og redigering af tabeller).	
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Trin 2: Teknologiens artefakter 

 

Følgende trin lægger op til en gennemgang af de artefakter, der hører med til en teknologi. Vores 

valgte teknologi, RDBMS, omfatter den relationelle database, programmet til at få adgang til denne, 

SQL-sproget og det medie, der bruges til at opbevare den givne relationelle database. 	

Når databasen tilgås via en RDBMS, er det ovenstående medie, computeren, hvorfra programmet 

åbnes. I tilfælde af, at oplysningerne i en database skal sendes til et andet institut eller en 

virksomhed, kan denne sendes digitalt, i hvilket tilfælde artefaktet vil være af en software-baseret 

karakter. Omvendt kan et datasæt også sendes som en fil på et USB-stik eller en CD. Uanset 

mediet, vil man som oftest bruge et krypteringssoftware som en sikkerhed for, at oplysningerne 

ikke kan blive åbnet uden et kodeord. 	

	

Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 

 

I trin 1 af trin-modellen har vi behandlet de indre mekanismer, som bidrager til teknologiens formål, 

altså dens tilsigtede effekter. I følgende trin vil de utilsigtede effekter af teknologien blive 

behandlet. Den største og mest betydelige utilsigtede effekt ved RDBMS som teknologi er risikoen 

for, at databasen bliver udleveret til eller hacket af personer/organisationer, som ikke burde have 

adgang til denne. Dette kan have konsekvenser, da der, i tilfælde af at databasen indeholder 

personoplysninger, vil være sårbare personoplysninger, der kan blive udleveret til personer eller 

organisationer, som kan bruge disse til at udføre scam. Et eksempel på dette er, da 

Sundhedsdatastyrelsen i 2016 skulle sende CPR-nummer og helbredsoplysninger på over fem 

millioner danskere til Danmarks Statistik. Ved en fejl blev alle disse oplysninger i stedet leveret til 

et kinesisk visumfirma.	

En anden utilsigtet effekt ved RDBMS er risikoen for tab af data. Med dette menes der, at en 

organisation eller virksomhed kan miste adgang til en hel database i tilfælde af, at mediet 

hvorigennem der fås adgang til datasættet bliver utilgængeligt. Dette kan ske, hvis datasættet blot 

ligger på en enkel hard drive og at denne bliver korrupt.	
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Trin 4: Teknologiske systemer 

 

Teknologien Relational Database Management System kan betragtes som et teknologisk system 

med software, hardware og menneskelige aktører. I trin 2 omtalte vi RDBMS i sig selv og mediet, 

hvorigennem man får adgang til dette, samt software- og hardware-baserede løsninger der bruges 

til, at videregive den relationelle database på en sikker måde, for at undgå den utilsigtede effekt 

vedrørende hacking og/eller scamming. Standardsproget for et RDBMS er som tidligere nævnt 

SQL, og det er derved også en del af det større teknologiske system i den sammenhæng, at det er 

det centrale komponent i at redigere og filtrere i en database.	

De menneskelige aktører i teknologisystemet, der har ejerskab over databasen, hvorved der menes 

virksomheden eller organisationen, som har samlet data i et RDBMS til et bestemt formål. I tilfælde 

af, at datasættet skal videregives til en anden organisation eller virksomhed vil modtageren også 

kategoriseres som en aktørgruppe. Hvis det er person- eller brugeroplysninger, der er samlet i et 

RDBMS, står de personer, hvis informationer, der bruges, også som en aktørgruppe. Herudover er 

virksomhederne bag udviklingen af RDBMS’er også en gruppering af aktører, og ligeledes er 

udviklerne bag krypteringssoftware også en aktørgruppe.	
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Designintention 

 

Med udgangspunkt i vores problemfelt som understreger, at unge boligsøgende oplever store 

udfordringer i deres boligjagt, samt at vi har påvist en utilstrækkelighed hos de eksisterende løsninger, 

i dette tilfælde de eksisterende boligplatforme, så ønsker vi at designe en unik og æstetisk tiltalende 

boligplatform. Den bruger relationelle databaser og SQL som bagvedliggende teknologier med det 

formål, at hjælpe unge boligsøgende og udlejere med at finde en kompatibel roommate. På baggrund 

af en række opsatte kriterier og interessefelter skal den boligsøgende bruger vha. en relationel 

database og SQL, matches sammen med en kompatibel udlejer, som på samme måde har opstillet en 

række kriterier og interessepunkter.  	

Hertil vil vi designe en brugergrænseflade som både skal have et æstetisk positivt udtryk og give 

brugeren mulighed for at bruge samme med hurtighed og nemhed. Til dette har vi lavet en SWOT-

analyse, hvori vi har sammenlignet Roomster og Findroomate.dk’s fordele og ulemper med henblik 

på deres UI- og UX-design samt deres brand og kunders generelle troværdighed til samme. Ud fra 

dette, vil vi have større klarhed i hvilke funktioner og æstetisk udtryk vores egen løsning skal 

indeholde. 	

For at udarbejde det mest æstetisk positive udtryk i brugergrænsefalden på vores designløsning, vil 

vi inddrage den præsenterede teori om bl.a. æstetiske egenskaber, gestaltlove, farver, ikoner, menuer 

og typografi.	

Vi har i gruppen valgt de æstetiske egenskaber ud, fordi de efter vores overbevisning er med til at 

opfylde vores ønske om et æstetisk positivt udtryk i vores designløsning. Disse lyder, som omtalt 

tidligere, således: 

	

1.    Den rene værdiegenskab: f.eks. at noget er smukt eller grimt	

2.    Formelle kvaliteter: at være afbalanceret, yndefuldt.	

3.    Andenordens perceptuelle egenskaber: f.eks. at noget kan opfattes som levende eller rent (sagt om 

farver, toner, farveintensitet og kontraster)	

4.    Egenskaben enhed (unity): f.eks. simpelhed og elegance 

	

Ud fra lært teori indenfor farve vil vi påføre vores brugergrænseflade et farveskema, som objektivt 

skal kunne stå i harmoni med og opfylde det tredje punkt, ”andenordens perceptuelle egenskaber” 

fra listen af æstetiske egenskaber. Den rene værdiegenskab er jovist mere subjektiv i og med, at vi 
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selv skal vurdere om vi synes, at vores UI-design er smukt, og ved bl.a. at tage udgangspunkt i et 

teoribaseret UI-design, synes dette muligt at opfylde. Dette vurderes fra et perspektiv om, at alle 

mennesker har et overvejende ens sanseapparat, og at vi derved kan forestille os, at gruppens fire 

medlemmer kan stå for en forholdsvis gennemsnitlig vurdering af designet. 	

For at opfylde et æstetisk krav om enhed, vil vi lægge vægt på at placere et gennemgående udtryk 

hos alle brugergrænsefladens elementer. Dette gælder bl.a. vores farvevalg, hvor vi vil undgå for 

stor konflikt mellem brugergrænsefladens primær- og sekundærfarve. 	

Til slut vil vi gøre brug af indsamlet viden om gestaltpsykologi og hvordan principper om 

henholdsvis nærheds, lighed, lukkethed, kontinuitet og symmetri alle kan bruges til at give et 

indtryk af enhed og struktur i vores brugergrænseflade. 	

	

Nærhedsprincippet vil vi bruge til at gruppere de forskellige elementer i brugergrænsefladen, så 

brugeren heraf vil opleve en lethed i at genkende strukturen af denne. 	

Lighedsprincippet vil blive brugt til at skabe et gennemgående udtryk for de forskellige funktioner 

og elementer i brugergrænsefladen, så bruger deraf vil kunne genkende elementerne for at give en 

bedre brugervenlighed.	

I forhold til princippet om lukkethed vil det komme mest til udtryk ved knapfaconerne i vores 

brugergrænseflade, da det skal være nemt at kunne adskille disse.	

Princippet om kontinuitet vil være mindre fremtrædende end de resterende principper i denne 

brugergrænseflade, da det almindeligvis vil gøres brug for at udnytte størrelsen af 

brugergrænsefladen. I vores tilfælde går vi efter et simpelt og elegant udtryk, og der vil derfor blive 

lagt mest vægt på de resterende principper.	

Symmetriprincippet vil blive brugt som et værktøj til at sørge for, at der opleves en form for 

balance i vores brugergrænseflade. For at gøre dette, bestræber vi os efter, at der opleves en 

ligevægt af elementer i brugergrænsefladens afsnit.	
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Designproces 

 

 
 

Billedet ovenfor viser hvilke ‘trin’ der indgår i vores design. For hver gang man trykker sig videre, er der en 

række valg man kan tage. Denne udarbejdede vi fordi, det skulle være lettere for os selv, når vi skulle til at 

designe vore brugergrænseflade. 
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Første design 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første design af vores app, blev designet i starten af vores projektskrivning, og er derfor ikke 

lavet på baggrund af teori omkring UI, æstetik, farvelære m.v., og har derfor mangler både hvad 

angår design og funktioner. Den indeholder vores første tanker om, hvordan vi ville have vores 

brugergrænseflade til at se ud. Designet indeholder en log-in side. Derudover er der en startside, 

hvorfra man kan se nye hændelser og navigere sig videre til de mest væsentlige funktioner; 

beskeder, søg og aktivitet. Nederst i midten af skærmen, er der en ‘hjem’-knap, som går igen på alle 

siderne. Hvis man trykker på den, kommer man til startsiden. Øverst i venstre hjørne, er der tre 

streger, som indikerer ‘Menu’. Hvis man trykker på den, kommer der en ‘menu’ frem, hvor man 

kan vælge ‘Dine match’, ‘Find match’ og ‘Indstillinger’. Den sidste side skal vise de match, som en 

bruger har. Designet bruger neutrale farver, som de primære og enkelte sekundære farver. 
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Andet design 
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Vores andet design, har gennemgået flere ændringer og optimeringer, som bygger på læst empiri 

om UI, æstetiske egenskaber og farveteori. Vi har valgt, at den primære farve skal være blå og den 

sekundære hvid. Dog er der undtagelser til dette. Efter man har været igennem vores “interesse og 

kriterie”-setup, skifter den primære farve nemlig til at være hvid. Dette har vi valgt at gøre, fordi det 

giver en god afgrænsning, af at være i setup-fasen. I vores design er vi gået ud fra 

tommelfingerreglen om, at der skal være en farvebalance på 80-20. Så den primære farve fylder 

80% af billedet, hvorimod den sekundære fylder 20%. Dette gør, at der ikke opstår konflikt mellem 

valget af farver.	

Vores logo på forsiden har vi valgt skal være et hus, som indikerer, at vores foretagne har noget 

med boliger at gøre. Farverne i logoet har de samme farver, som de primære og sekundære farver i 

resten af vores design, så det bidrager til det enkle og balanceret design.	

Vi har valgt at bruge en gennemgående font, som hedder Roboto. Den er meget enkel og let læselig. 

Den indgår i designet både i ‘light’ og ‘medium’ tykhed. Dette gør, at brugeren let kan skelne 

mellem brødtekst og overskrifter. På startsiden bliver brugeren mødt af en tekst der spørger “Hvor 

vil du bo?”, hvorefter brugeren kan søge i søgefeltet. Derudover har brugeren mulighed for at 

scrolle ned gennem de mest populære byer, som er indikeret med en bynavn og suppleret med et 

billede af byen. I bunden er der en række ikoner, som brugeren kan trykke sig videre på.	
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På siden ‘Min profil’ kan brugeren se og ændre sine egne profilinformationer. Derudover kan 

brugeren vælge sit eget profilbillede.	

På siden ‘Beskeder’ kan brugeren se de forskellige beskeder, som brugeren har skrevet til udlejere. 

Derudover kan brugeren besvarer beskeden ved at trykke på pil-ikonet. Nederst i højre hjørne, kan 

brugeren trykke på et ikon, der indikerer, at brugeren kan sende en ny besked. På siden 

‘indstillinger’, kan brugeren ændre sin status, alt efter om brugeren er lejer eller udlejer. Derudover 

kan brugeren ændre sine interesser og kriterier.	
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Tredje design 
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I vores tredje design, har vi ændret den blå farve primærfarve til en mørkere nuance, fordi vi synes, 

at den indikerede mere troværdighed. Derudover har vi på ‘startsiden’ lavet nogle mindre 

ændringer. Vi har tilføjet labels til de forskellige logoer i bunden af skærmen, så brugeren ikke er i 

tvivl om, hvad de indikerer. Ydermere har vi rykket ‘Indstillinger’-ikonet op i højre hjørne af 

skærmen, fordi vi ikke mener, at det er en væsentlig funktion, som skal bruges ofte. Dette har givet 

luft, til de tre resterende ikoner i bunden, som gør, at det ser mere simpelt og balanceret ud. Vi har 

også givet ‘Indstillinger’-ikonet en rød accentfarve, så brugeren er klar over, at ikonet er der. Til 

sidst har vi på ‘startsiden’ lavet en rød ellipse i højre hjørne af ‘besked’-ikonet, som en indikator 

for, om man har modtaget en ny besked.	

Generelt for ‘Min profil’, ‘Beskeder’, ‘Indstillinger’ og ‘Værelser’, som alle har en en bar i toppen 

af skærmen, har vi tilføjet en mørkere blå nuance, som giver et elegant udtryk. Derudover har vi 

generelt for samme sider gjort alle grå nuancer mørkere. Det gælder skrift og ikoner. Dette har vi 

gjort, så det er lettere at tyde, og det kan tage højde for vejrforhold, når man f.eks. bruger sin telefon 

i solskinsvejr., som kan gøre, at skærmen ikke er ‘lys’ nok.	

På siden ‘Beskeder’ er fire ting ændret ved designet. Vi har lavet ikonet i højre hjørne, som 

indikerer, at man kan skrive en ny besked, rødt. Det har vi gjort for at give det en accentfarve, der 

indikerer, at det er en vigtig funktion. Desuden har vi gjort sådan, at uåbnede beskeder nu 

udelukkende har en massiv font. Sammen med det har vi indsat en ellipse. Begge ting er med til at 

indikere, at det er en uåbnet besked. Til sidst har vi indsat en pil i højre side af beskeden, der 

indikerer, at man kan trykke på den og besvare beskeden.	

Vi har til sidst tilføjet siden, der hedder ‘værelse’. Her vil brugeren få mulighed for at swipe 

gennem de matches der er. Brugeren vil kunne få et hurtigt overblik ved at se nogle billeder af 

værelset. Derudover kan brugeren læse detaljer om udlejningen; husleje, kvm2, etage m.v.. Nederst 

kan brugeren se de kriterier, som udlejeren stiller. Dette har vi indikeret med ikoner, da disse er 

hurtigere at skimme end, hvis det hele var på tekst. Til sidst er der en knap, som brugeren kan 

trykke på for at sende en besked til udlejeren.	
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Fjerde design 
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I vores fjerde og endelige designløsning har der kun været få ændringer til designet. Frem til 

‘Startsiden’ har der ikke været nogle ændringer. På startsiden er ‘Indstillinger’-ikonet blevet gjort 

større, så det er lettere at se og passer i størrelsen til ikonerne i bunden. Derudover er teksten “Find 

dit værelse” blevet ændret til “Mest populære byer”. Ydermere har bynavnene, fået en kant på, så 

kontrasten til bybillederne er større, og dermed gør det lettere at læse, hvad der står. Til sidst på 

‘Startsiden’ er “Din profil” blevet ændret til “Min profil”, så det passer til overskriften på den side, 

man kommer til, når man trykker på ikonet. Fælles for ‘Min profil’, ‘Beskeder’, ‘Indstillinger’ og 

‘Værelse til leje i Valby’ er den mørkeblå nuance i toppen af skærmen blevet gjort smallere, så den 

mere ligner en skygge. På siden ‘Min profil’ er der blevet ændret nogle grammatiske fejl. På siden 

‘Beskeder’ er den lille ellipse, som indikerer, at beskeden er ulæst, blevet samme farve, som samme 

indikator på ‘Startsiden’. Derudover er fonten, der er brugt til navne blevet gjort smallere, så man 

ikke forveksler det med en ulæst besked. På siden ‘Indstillinger’ er der blevet tilføjet røde streger i 

hver ende af knapperne, så man ikke er i tvivl om, at det er en knap. Til sidst er der på siden 

‘Værelse til leje i Valby’ blevet ændret mindre grammatiske fejl samt ændret tekst på knappen, hvor 

der nu står “Kontakt udlejer” fremfor “Skriv til udlejer”. 
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Endelig designløsning 
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Ovenfor ses vores endelige designløsning. På siden ‘så du i gang’ har vi tilføjet en pil i venstre hjørne, som 

fører en tilbage til siden forinden. Dette har vi gj 

ort, så brugeren har mulighed for at vælge om i forhold til om de søger eller udlejer bolig. Derudover har vi 

ændret ‘så du i gang’ til ‘så er du i gang’. Dette har vi gjort, så det er grammatisk korrekt.	
På næste side, hvor man vælger hvilke interesser og kriterier man har til enten lejer eller udlejer, har vi 

tilføjet en drop-down menu frem for den tidligere løsning. Dette har vi gjort, da denne slags menu er mere 

overskuelig. På ‘forsiden’ er teksten “skriv en by” blev ændret til en større tekststørrelse, så det er lettere at 

læse. På siden ‘min profil’ har brugeren nu adgang til indstillinger ved at trykke på det røde tandhjul, som 

sidder i højre hjørne af skærmen. Dette har vi gjort, da vi tænkte, at det er en funktion, som er god at kunne 

tilgå fra ‘min profil’. Derudover er navnet blevet ændret til kun at fremstår med fornavn og forbogstav i 

efternavn. Dette har vi valgt at gøre, så ikke hele ens navn fremgår. På siden ‘indstillinger’ er der blevet 

ændret mindre grammatiske fejl.	
På sidste side ‘værelse i Valby’ har vi tilføjet gadenavn på det værelse, der bliver udlejet. Derudover er der 

blevet fjernet teksten “ikke-ryger”, da dette også fremgår af symbolet under ‘kriterier’.	

Designrationale 

 

Vores endelige designløsning, som ses ovenfor, udspringer fra intentionen om at løse de problemer, 

som blev skitseret i problemfeltet, vores teori om user interface, æstetiske egenskaber, ikoner, 

typografi, gestaltlove, farver samt analysen af kvalitative interviews, Logical Framework Approach 

og eksisterende sider, der er designet til værelsessøgning og udlejning.	

Der er lagt vægt på Goldmans æstetiske egenskaber (Goldman, 1995), hvor særligt ambitionen om 

at skabe skønhed i vores designløsning, har været drivkraften. Dette synes, lykkes i kraft af vores 

brug af gestaltlovene, hvor særligt principperne om nærhed, lighed og lukkethed kommer til udtryk. 

Nærhedsprincippet er brugt til at gruppere de forskellige elementer i brugergrænsefladen, hvorfor 

brugeren heraf vil opleve en lethed i at genkende strukturen af denne. Dette kan eksempelvis ses i 

tredje skærmbillede hvori den nyoprettede bruger skal vælge om de søger et sted at bo, eller om de 

søger en roomie til deres værelse. Her er de to valgmuligheder placeret tæt på hinanden, da disse er 

de centrale elementer i displayet, der skal bruges for at komme videre i programmet. Det samme 

gælder ved de tre ikoner i bunden af displayet, der fører hen til henholdsvis søgefunktionen, profil 

og beskeder. Disse funktioner er placeret i samme område, da de vil være de mest brugte. Herved 

skal brugeren ikke flytte fingeren i for lange afstande for at bruge disse funktioner. Dette vil føre til 

en større grad af brugervenlighed, end hvis princippet ikke var taget i brug her.  Lighedsprincippet 
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bliver i kraft af knappernes arrangering, størrelse og farvevalg, brugt til at skabe et gennemgående 

udtryk for de forskellige funktioner og elementer i brugergrænsefladen. Hertil bruges 

lighedsprincippet i valg af form, hvor firkanter, cirkler og indikatorer går igen, som det ses ved 

eksempelvis beskedikonet. 	

Princippet om lukkethed er også blevet brugt i flere sammenhænge i vores brugergrænseflade. 

Blandt andet ses brugen af dette ved knapfaconerne gennem hele brugergrænsefladen, hvorved 

disse har en ramme rundt om dem, for at kunne adskille dem fra resten af displayets elementer. 

Ligeledes er der blevet gjort brug af princippet i oprettelsesvinduet, hvor de forskellige kategorier 

som brugeren kan vælge fra er lukket vha. en hvid linje. Samme princip gælder for den blå toolbar i 

bunden af skærmen, hvori der kan vælges mellem søgefunktionen, profil og beskeder. Her opleves 

denne også som et lukket element fra resten af displayet, ved hjælp af den høje kontrast mellem 

farverne som skaber en form for ramme. Ydermere er de forskellige beskeder isoleret fra hinanden 

vha. en horisontal linje mellem hver besked.	

Dette bevirker at brugervenligheden og brugeroplevelsen øges pga. det gennemgående udtryk hos 

alle brugergrænsefladens elementer, hvilket medvirker til at opfylde den æstetiske egenskab om 

enhed. I forlængelse har vi med udgangspunkt i Newtons farvehjul valgt den blå, der er en del af 

den kolde farvegruppe fra den højre halvdel af farvehjulet. Dette er valgt, fordi den blå farve giver 

en elegant æstetisk værdi, der er med til at skabe et afbalanceret udtryk. Derudover har vi brugt 

farven orangerød, fra den var varme halvdel af farvehjulet, for at skabe et modspil og en kontrast til 

den blå kolde farve. Eksklusionen af enten varme eller kolde farver vil betyde at udtrykket i ens 

design, vil virke for koldt og kedeligt eller for intenst og frembrusende. Valget af disse to 

komplementærfarver gør derfor, at designet ikke bliver for ensidigt og kedeligt. 	

Valget af ikoner er truffet ud fra samme ambition og mål som nævnt ovenfor. Ikonerne i vores 

design er designet ud fra teorien om de tre principper, som vi har beskrevet i vores teoriafsnit om 

ikoner; metaphor, direct mapping og convention. Det betyder at vores udvalgte og designede ikoner 

er genkendelige, og har en forventelig funktion. Derudover har vi taget højde for, at ikonerne skal 

kunne aflæses under forskellige forhold. F.eks. lysindfald på skærmen, dårlig opløsning eller 

størrelsen af selve ikonet. Derfor er ikonerne gjort simple samtidig med, at man kan forstå det 

generelle udtryk. Ydermere har de vigtigste ikoner et label med en kort tekst, som gør, at brugeren 

ikke er i tvivl om, hvad der sker, når man trykker på ikonet.	
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Princippet om Hicks Law, har vi brugt til at holde antallet af valg, som brugeren skal tage stilling til 

på et minimum. Hvis brugeren bliver stillet overfor for mange valg, vil det oftest resultere i, at 

brugeren opgiver at benytte sig af vores brugergrænseflade. Eftersom brugeren danner sin mening 

om at fortsætte eller ej, ud fra hvor mange valg der bliver præsenteret til en start, har vi valgt at 

holde oprettelsesfasen meget simpel og med meget få valg. 	

	

Med henblik på at holde det simpelt og yndefuldt har vi valgt Roboto som skrifttype. Roboto er en 

meget enkel og letlæselig skrifttype, med en stor åben font, hvorfor den egner sig godt til vores 

brugergrænseflade og helhedsindtrykket. Skrifttypen bruges både som overskrift såvel som 

brødtekst, hvorfor vi gør brug af en ‘light’ og en ‘medium’ version for at indikere forskellen mellem 

de to. 	

	

Menuer i en brugergrænseflade  er med til at organisere de tilgængelige kommandoer og skabe 

orden og hierarki. I ‘Roomiematch’ er målet at holde designet enkelt og overskueligt at finde rundt 

i. Det er blandt andet gjort ved hjælp af tydeligt markeret indhold så der ikke opstår forvirring hos 

brugerne. Det er tydeligt at se i appen hvad der er hovedmenu og hvad der er undermenuer. 	
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Diskussion 

 

Undervejs i designprocessen drøftede og besluttede vi, hvilke kriterier og krav, der skulle være 

gældende for at oprette sig i appen. Vi bestemte, at man skal oplyse sit navn og indsætte et eller 

flere profilbilleder. Begge disse krav kan i følge os være problematiske, hvis man tænker på 

forskelsbehandling, altså diskrimination, på boligmarkedet og generelt i samfundet. 

Diskriminationsbegrebet er et meget bredt begreb, og der findes mange forskellige former for 

diskrimination. I bogen ”Født og forbliver lige og frie?” (Ryberg, J., & Rasmussen-Lippert, K., 

2007), kommer forfatterne med flere forskellige definitioner på, hvad diskrimination er, en af dem 

lyder som følgende: ”Diskrimination er uretmæssig forskelsbehandling pga. handlinger baseret på 

bedømmelser, der involverer moralsk irrelevante faktorer.” Rybergs og Rasmussen-Lipperts tilgang 

til begrebet diskrimination kan vurderes til at være en smule snæver, da det indikerer at al 

diskrimination hører under, at der skal være en handling til stede, før diskrimination findes.	

	

I relation til vores projekt kan det diskuteres, om det spiller en stor rolle i forhold til, om mennesker 

vil blive valgt til eller fra på grund af deres navn, udseende eller deres etnicitet, og vi mener derfor, 

det er relevant at inddrage diskriminationsbegrebet i projektet. På den anden side kan man sige, at 

det vel må være bedre at vide på forhånd at en bruger f.eks. er af anden etnisk afstamning, end at 

man afviser vedkommende efter at have brugt tid på at skrive beskeder og sætte et møde i stand. 

Idet en bruger også fortæller andre ting om sig selv, kan det jo alligevel vise sig at være et godt 

match. Hvis en udlejer vælger ikke at udleje til en bestemt person på baggrund af personens 

etnicitet eller køn, er det en moralsk irrelevant faktor og udlejeren diskriminerer her personen. Det 

er derimod ikke en irrelevant faktor, hvis personen ikke kan betale sin leje, uagtet om personen 

f.eks. er en kvinde eller indvandrer, og udlejeren har i dette tilfælde lov til at smide personen ud, 

uden at det er diskrimination. Det kan blive yderligere kompliceret af begrebet strukturel 

diskrimination. Strukturel diskrimination bliver defineret som: ”En gruppe er udsat for strukturel 

diskrimination, hvis den som følge af formelle retslige normer, vaner, arbejdsmarkedsstrukturer etc. 

er dårligere stillet (end andre grupper eller end, hvor godt gruppen burde være stillet), og at dette 

skyldes en anden gruppes dominans over den dårligere stillede gruppe.” (Ryberg, J., & Rasmussen-

Lippert, K., 2007). Hvis for eksempel kvinder eller indvandrere på grund af diskriminerende 

forhold står dårligere på arbejdsmarkedet, så de derfor har færre penge til rådighed end de 

retfærdigvis burde have, så kan man tale om strukturel diskrimination på boligmarkedet, hvis 
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priserne generelt set er relative til de ikke-diskrimineres pengepung, selvom der i øvrigt hverken er 

diskriminerende intentioner eller forhold på boligmarkedet (Ryberg, J., & Rasmussen-Lippert, K., 

2007). 	

	

I artiklen ” Why is it OK for online daters to block whole ethnic groups?” (Walker, 2018) bliver det 

taget op, at det er diskriminerende og racistisk , når en person skriver på sin datingprofil ”No 

asians” eller ”Only attracted to white men” og hvis det overføres til vores app, hvor vi som tidligere 

nævnt, har besluttet at ens navn skal være vist, og hvor man også skal have et profilbillede af sig 

selv, kan det tænkes at en vis form for diskrimination og sortering kan opstå. I førnævnte artikel 

bliver der skrevet, at den største gruppe, der bliver diskrimineret over dating apps er sorte kvinder, 

og det er også den gruppe af mennesker der generelt får færrest matches (Stokel-Walker, C., 2007). 

Det kunne derfor godt tænkes, at der findes nogle lighedstegn mellem nogle af de samme mønstre, 

der findes på dating apps som Tinder. Det er ikke til at sige helt konkret, da vi heller ikke har en 

færdig version af appen, og derfor ikke har kunne teste den og få statistik fra den, men der ville 

højst sandsynligt opstå tilfælde, hvor brugere vil blive valgt fra, udelukkende på grund af deres køn, 

hudfarve eller etnicitet. Et navn kan også indikere, hvor man kommer fra. Lars kunne være et 

eksempel på et meget dansk navn, hvorimod et navn som Muhammed indikerer, at man har en 

anden etnisk herkomst. Fordomme om mennesker der har et navn, som indikerer, at man har en 

anden etnicitet, er på ingen måde unormalt, og der vil med stor sandsynlighed være brugere, der 

hellere vil bo med Lars end med Muhammed, udelukkende på grund af navnet. I princippet kan 

Muhammed være en meget mere kvalificeret og bedre lejer end Lars og i realiteten passe meget 

bedre sammen med udlejeren. Men et tænkt eksempel som dette ville udelukke Muhammed på 

grund af hans navn, og han har ikke fået en chance for overhovedet at blive overvejet. I dette 

eksempel er der direkte tale om diskrimination. Muhammed er blevet valgt fra og forskelsbehandlet 

på grund af fordomme fordi udlejeren har haft en forudindtaget holdning til hvem Muhamed er, og 

hvordan han opfører sig. 
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Konklusion 

Der er naturligvis mange forskellige meninger og holdninger til, hvordan man bør løse manglen på 

studievenlige boliger i de danske studiebyer, ligesom der selvsagt også er mange forskellige bud på, 

hvordan en løsning til samme kan udformes. Til gengæld kan de fleste hurtigt blive enige om, at 

den uhensigtsmæssige situation på boligmarkedet gør det svært og tidskrævende at finde tag over 

hovedet for unge boligsøgende. I nærværende semesterprojekt har vi arbejdet frem imod at kunne 

besvare nedenstående problemformulering:	

	

“Hvordan kan vi designe en brugervenlig brugergrænseflade, der ved hjælp af et Relational 

Database Management System, kan gøre processen i at finde en kompatibel roomie enklere og 

mindre tidskrævende?”	

	

Vi har undervejs i tilblivelsen af semesterprojektet stiftet bekendtskab med en række forskellige 

teorier, hvoraf vi har valgt at omdrejningspunktet for projektet skal være at skabe et designforslag 

til, hvordan man kan gøre det nemmere og mere overskueligt for boligsøgende og udlejer at finde 

en roomie. Særligt Alan H. Goldmans teori om æstetiske egenskaber, teori om farver samt teori 

indenfor ikon-, typografi og menuvalg samt brugen af principper og love inden for gestaltpsykologi, 

har været brugt flittigt. Ambitionen og målet om at skabe skønhed i vores designløsning har været 

drivkraften, hvilket er forsøgt ved brug af gestaltlovene, hvor særligt principperne om nærhed, 

lighed og lukkethed kommer til udtryk i applikationens brugergrænseflade. For at kunne skabe et 

udtryk af helhed i samme, er princippet om lukkethed blevet brugt i stor grad, da det har været med 

til at give en tydelighed omkring, hvilke funktioner eller elementer, der hører sammen i displayet. 

Dette er brugt til formålet om at øge brugervenligheden og brugeroplevelsen i vores designløsning.	

	

Sammenligning mellem eksisterende løsninger 
 
Som et komponent i vores designproces og analyse har vi taget udgangspunkt i de to eksisterende 

digitale boligplatforme, Roomster.com og Findroommate.dk som en måde at skabe forståelse for, 

hvordan disse adskiller sig fra hinanden. Til dette har vi lavet en SWOT-analyse, hvori vi har 

sammenlignet Roomster.com og Findroommate.dk’s fordele og ulemper med henblik på deres UI- 

og UX-design samt deres brand og kunders generelle troværdighed til samme. 	
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I forbindelse med dette har vi herfra kunnet bruge den udledte viden som fundament for vores eget 

design samt udlede hvilke funktioner, der skal inddrages i samme. Heraf har vi valgt at integrere et 

internt beskedsystem i vores designløsning, på baggrund af inspiration fra de eksisterende 

løsninger.	

	

RDBMS som teknologisk system 
 
Efter en intern udvælgelsesproces mellem flere forskellige teknologier, landede vi på valget af 

Relational Database Management System. Gennem en udarbejdet trin-analyse har vi kunnet 

beskrive, analysere og vurdere RDBMS som et teknologisk system. Hertil kan vi konkludere, at 

teknologien i sig selv er et stærkt værktøj til at skabe og redigere en større relationel database, som 

indeholder de vigtigste oplysninger fra brugeren, som herfra kan sammenføre de mest kompatible 

brugere. Dette gøres vha. det tilhørende sprog, SQL, hvoraf man kan lave forespørgsler til at filtrere 

records i datasættet. Hertil kan det ydermere konkluderes, at teknologien først vil opfylde dets 

potentiale i tilfælde af, at datasættet er større, dvs. indeholder informationer fra flere brugere. Med 

andre ord, jo større datasæt det har med at gøre, jo bedre vil teknologien kunne løse dets formål som 

et værktøj til at fremvise de mest relevante kandidater til brugeren, der mangler en roomie. 

Herudover er der blevet behandlet andre utilsigtede effekter, heriblandt risikoen for læk af de 

personoplysninger, der indgår i databasen, samt risikoen for at hele datasættet bliver utilgængelig 

ved en system- eller filfejl.	

	

RoomieMatch som designløsning 
 
Med udgangspunkt i vores problemfelt, der bygger på inddraget empiri inden for emnet, samt 

analysen af vores kvalitative interviews og problem- og løsningstræet fra Logical Framework 

Analysen, har vi behandlet implikationerne af vores centrale problem som lød: “Besværlig og 

uoverskuelig proces for lejer og udlejer at finde en roomie”.	

En af grenene i implikationer i vores problemtræ drejede sig om risikoen for, at boligsøgende ville 

opleve korte lejeperioder grundet dårlig forbindelse til deres roommate. Netop her har vi lagt meget 

fokus i forbindelse med vores designløsning, da dens hovedfunktion er at finde personer af en 

bestemt type, som matcher, på baggrund af nogle bestemte kriterier og interessepunkter. Denne 

sammenførelse på baggrund af kriterier og interessepunkter vil ydermere kunne hjælpe til, at den 

boligsøgende og den udlejende vil opleve større overskud, til at lægge fokus på deres studie og/eller 
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arbejde, sideløbende med deres boligjagt, da man ikke skal igennem samme tidskrævende proces 

med afsendelse eller modtagelse af et utal af ansøgninger. Dette vil ske som følge af, at selve 

processen i at finde en kompatibel roomie vil være kortere og i større grad automatiseret gennem 

vores design og teknologiske system. 	
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