
Bilag 1: Alan R. Hevners tre trins cyklus model  
 

https://www.researchgate.net/publication/254804390_A_Three_Cycle_View_of_Design_Science_Research  
 



Bilag 2: Interviewguide til interview med Københavns kommune  

 
Interviewguide til Københavns Kommune   

  Peter, Marc og Fredrik   
Interviewpersoner:  
   

 Lluis Armangue fra Københavns Kommune  

Dato for interview:  
   

13/11-2020  

    
   
Præsentation og information:  
Hvad er formålet med interviewet                                                                   
Formålet er at få viden om kommunens nuværende og afprøvede indsatser omkring reducering af 
ensomhed blandt unge og ældre. Der skal også indsamles viden om deres resultater på disse 
indsatser.   
  
Præsentation af eget projekt  
Vi er i gang med et 3. semester projekt på Roskilde Universitet, som omhandler design af en digital 
platform som skal kunne være med til at reducere ensomhed blandt unge (16-29 år) og ældre (80+ 
år) i Danmark.  
  
Hvor lang tid tager interviewet  
Det kommer til at tage ca. 30 min  
  
Hvordan vil svarene blive anvendt  
Svarende vil blive analyseret på, og bruges til at vurdere om vores løsning på  
problemet ville være relevant.   
  
Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret, fremstilles 
interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)  
Interviewet bliver optaget  
  
Noter:  
Der var mest fokus på de ældre i dette interview  
  
  

Tema 1: Ensomhed i kommunen  Notér følgespørgsmål 
til det åbne 
indledende spørgsmål  

Interviewpersons svar til 
spørgsmålene  

Spørgsmål 1: Hvordan måler i antallet 
der føler sig ensomme i kommunen?  

Med modeller, metoder 
eller klinisk baggrund?  

Besvaret  

Spørgsmål 2: Hvordan vurderer i 
sværhedsgraden af ensomheden hos 
den enkelte?   

Er det op til personen 
selv eller er der også 
hjælp til det?  

Besvaret  



Spørgsmål 3: Hvordan kan i se at der er 
et stort behov for at hjælpe borgerne 
mod ensomhed?  
  

Er der forskel på 
behovet for ældre og 
unge?  

Besvaret  

Tema 2: Nuværende indsatser    
   

Notér følgespørgsmål 
til det åbne 
indledende 
spørgsmål  

Interviewpersons svar til 
spørgsmålene  

Spørgsmål 4: Hvad gør I i dag for at 
reducere ensomhed i kommunen?  
  

Hvilken effekt har det 
givet?  

Ældreklubben - hvorfor kun ældre. 
Navne  

Spørgsmål 5: Er der forskel på de 
midler i tilbyder til unge (16-29 år) 
frem for ældre (80+ år)?  
  

Kan du nævne nogle af 
dem?  

Besvaret - primært ældrerelateret  

Spørgsmål 6: Hvordan vurderer i 
hvilken form for hjælp mod ensomhed 
der kræves i kommunen?  

Kan der gives nogle 
eksempler på måder det 
gøres på?  

Semi besvaret  

Tema 3: Allerede afprøvede 
indsatser  

Notér følgespørgsmål 
til det åbne 
indledende 
spørgsmål  

Interviewpersons svar til 
spørgsmålene  

Spørgsmål 7: Hvilke indsatser til at 
reducere ensomheden i kommunen har 
i allerede afprøvet?  

Hvilken effekt har de 
givet?  

Besvaret - elderlearn - besøgsvenner - 
ventilen – headspace - rødekors  

Tema 4: Afrunding   Notér følgespørgsmål 
til det åbne 
indledende spørgsmål  

Interviewpersons svar til 
spørgsmålene  

Spørgsmål 8: Har du en sidste ting du synes 
vi skal have med inden vi afslutter?  

Noget vi evt. ikke har 
spurgt ind til?  

Barriere i forhold til tabuet 
om ensomhed. Det er svært at åbne op 
for. Rekruttering (facilitere appen det?)   
https://www.contact.dk/seniorkanalen/  

 



Bilag 3: Interviewguide til interview med organisationer 
 

Interview forkortet til en mailkorrespondance, på grund af ændring i interview måden, 
og tidsbegrænsning: 

 
Hej ?? 
 
Vores projekt her på 3. semester på Roskilde Universitet, omhandler design af en digital platform 
som skal kunne være med til at reducere ensomhed blandt unge(16-29 år) og ældre(80+ år) i 
Danmark.  
  
Vi sender hermed nogle udvalgte, forkortede spørgsmål, som vi meget gerne ønsker besvaret.  
  
  
Hvordan måler i antallet der føler sig ensomme blandt ældre/unge borgere, og hvad er kriterierne 
for at man bliver kategoriseret som ensom i jeres system?   
  
Har du nogle eksempler på igangværende indsatser, der er rettet mod at reducere ensomhed blandt 
ældre/unge borgere?  
  
Hvilke erfaringer har du med tiltag hvor ældre ensomme blev matchet/ført sammen med unge, 
evt. hvor de begge har samme problem (ensomhed)?  
  
Har du kommentarer, feedback eller input til vores forslag om en digital platform til formidling af 
kontakt på tværs af aldersgrupperne, baseret på fælles interesser, lokationer osv., mhp. at skabe 
kontakt og danne et forum, der hjælper med at planlægge fysiske møder blandt de ensomme?  
  
Mvh Peter, Marc, Martin, Tanja og Fredrik   
 



Bilag 4: Svar fra Ældresagen  
 
 
Kære alle 5,  
   
Se svar nedenfor under hvert spørgsmål.  
   
Venlig hilsen  
  
David Vincent Nielsen  
Social-humanitær konsulent  
Frivilligafdelingen  
Direkte: 33 96 87 76  
Mobil: +45 29 74 77 75  
dvn@aeldresagen.dk  

   Snorresgade 17-19 · 2300 
København S · Tlf. 33 96 
86 86  

           Læs vores persondatapolitik  

   
Fra: Fredrik Dan Lund <fdl@ruc.dk>  
Sendt: 13. november 2020 14:37  
Til: David Vincent Nielsen <dvn@aeldresagen.dk>  
Emne: SV: Ensomhed  
   
Hej David    
   
Vores projekt her på 3. semester på Roskilde Universitet, omhandler design af en digital platform 
som skal kunne være med til at reducere ensomhed blandt unge(16-29 år) og ældre(80+ år) i 
Danmark.   
   
Vi sender hermed nogle udvalgte, forkortede spørgsmål, som vi meget gerne ønsker besvaret.   
   
   
Hvordan måler i antallet der føler sig ensomme blandt ældre borgere, og hvad er kriterierne for at 
man bliver kategoriseret som ensom i jeres system?    
Vi støtter os til dansk og udenlandsk forskning, som angiver T-ILS eller UCLA-3 som 
guldstandarden inden for befolkningsundersøgelser af ensomhed, herunder fire ud af fem 
regionale sundhedsprofiler og fra 2021 også den nationale sundhedsprofil. Vi interesserer os 
særligt for de borgere, som kategoriseres som svært ensomme, dvs. borgere som scorer 7 eller 
derover på T-ILS, som går fra 3 til 9.  
   
Har du nogle eksempler på igangværende indsatser, der er rettet mod at reducere ensomhed blandt 
ældre borgere?   
Godt halvdelen af vores 22.000 frivillige beskæftiger sig med aktiviteter rettet mod svækkede 
ældre, som ofte også er i risiko for at opleve ensomhed. Oversigten over vores sociale indsatser kan 
findes her: https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Social-indsats Der findes en lang række 
andre initiativer, herunder Fortæl for livet-grupper, læsegrupper oa. som udbydes af andre 
organisationer og aktører. Fælles for dem er dog, at der ofte ikke er lavet større effektstudier, og 
den enkelte interventions effekt på ensomhedsfølelsen hos deltagerne er derfor ikke velundersøgt.  
   



Hvilke erfaringer har du med tiltag hvor ældre ensomme ældre blev matchet/ført sammen med 
unge, evt. unge med samme problem (ensomhed)?   
Vi har en række såkaldte generationsmødeaktiviteter, typisk i samarbejder mellem Ældre Sagens 
lokalafdelinger og lokale højskoler, evt. højskoler for elever med specielle behov. Ofte er 
aktiviteterne fokuseret på madlavning og fællesspisning. Kvalitative undersøgelser viser meget stor 
deltagertilfredshed, men vi har ikke kvantitative studier, og igen er der her ikke lavet effektstudier 
vedr. ensomhedsreduktionen.  
   
Har du kommentarer, feedback eller input til vores forslag om en digital platform til formidling af 
kontakt på tværs af aldersgrupperne, baseret på fælles interesser, lokationer osv., mhp. at skabe 
kontakt og danne et forum, der hjælper med at planlægge fysiske møder blandt de ensomme?   
Ideen er udmærket og afprøves mange steder i forskellige former, f.eks. aktivtældreliv.dk og 
boblberg.dk samt en række kommunale hjemmesider. Udfordringen kan være at holde sådanne 
platforme opdateret, men det optimale ville være en app, som automatisk viste aktivitetstilbud 
baseret på alder og interesse inden for en given radius fra brugerens gps-koordinater. Man skal dog 
være opmærksom på, at især de ældste ældre, som er særlig udsat for ensomhed, ofte ikke er særlig 
digitale. Så de skal i givet fald assisteres i brugen, f.eks. af pårørende, frivillige eller kommunalt 
personale. Frontlinjemedarbejdere vil som brugere af app’en kunne yde meget vigtig 
brobygningsassistance.  
   
Mvh Peter, Marc, Martin, Tanja og Fredrik    
  
 



Bilag 5: Svar fra Headspace  
 
 
Hej Fredrik 
  
Hermed svar på jeres spørgsmål.   
  
  
1. Vi måler graden af ensomhed blandt de unge, som kommer i vores rådgivning, ved hjælp af en 
valideret skala. Jeg mener den hedder the Three-Item Loneliness Scale’ (T-ILS). Ved hjælp af 
denne, kan vi også se, om de unges ensomhedsfølelse mindskes over tid, da de svarer på denne, 
efter hver samtale i headspace (en ung har i gennemsnit 3 samtaler i headspace og langt de fleste 
oplever, at deres ensomhedfølelse bliver mindre, i takt med de kommer i headspace).   
  
  
2. Der er ret mange tilbud. Dem jeg kender bedst og som vi samarbejder med er 
følgende: https://modensomhed.dk/ og https://ventilen.dk/   
  
  
3. Jeg har desværre ikke direkte kendskab til sådanne projekter, men prøv evt. at søge på “March 
mod Ensomhed“. Det er et ret sejt projekt, hvor I måske kan finde noget inspiration.   
  
  
4. Ikke andet end, at jeg synes det er en god ide og at folkebevægelsen mod ensomhed kunne 
være en interessant samarbejdspartner for jer.   
  
  
Bh. Christian.   
  
  
Bedste hilsner  
   
Christian Lund  
Centerchef  
TLF: +4553610385  
cl@headspace.dk  
   
Ravnsborggade 2-4, 4. sal  
DK-2200 København N  
   
Linde Allé 7  
DK-2750 Ballerup  
   
Herlev Bygade 50 C,  
Dk-2730 Herlev  
   
Hellerupvej 24  
DK-2820 Gentofte  
   
Jernbanepladsen 22  
DK-2800 Kongens Lyngby  



  
Østergade 5, 3. sal  
DK-1100 København K  
Tlf.: +45 20 90 49 93   
www.psykisksaarbar.dk  
www.headspace.dk  
www.ungekompasset.dk  
Modtag vores nyhedsbrev! Og find os på sociale medier        
   
Hos Det Sociale Netværk og headspace Danmark forpligter vi os til at favne 
mangfoldigheden, og vi stræber efter at eliminere alle former for diskrimination.   
Her byder vi alle mennesker velkomne uanset etnicitet, livsstilvalg, tro eller seksuel 
orientering og kønsidentitet.   
  
  
Denne mail og eventuelt vedhæftede dokumenter fra Det Sociale Netværk kan indeholde fortroligt 
materiale og er kun beregnet for ovennævnte adressat(er). Såfremt du ikke er den rette modtager, 
bedes du venligst kontakte afsenderen ved at besvare denne mail eller sende en besked 
til info@detsocialenetvaerk.dk samt tilintetgøre den originale mail. Tak for hjælpen.  
P Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail, hvis det er nødvendigt.  
  
 



Bilag 6: Transskription af interview med Københavns kommune  
 
 
Til stede var 4 personer. 3 interviewere og 1 interviewperson fra Københavns Kommune.   
  
I = Interviewer 1 (Marc)  
I1 = Interviewer 2 (Frederik)  
I2 = Interviewer 3 (Peter)  
  
I3 = Den interviewede (Lluis Armangue fra Københavns Kommune)  
  
*Os interviewere og interviewpersonen præsenterer sig selv og vi har en samtale omkring hvordan 
vi starter optagelsen af interviewet  
  
*Forventningerne bliver præsenteret af I2 (Peter)  
  
I2 - Vi har en række spørgsmål vi gerne vil gennemgå og vi vil hovedsageligt hvordan ensomheden 
er i Københavns kommune, hvordan i tackler det osv. Så vi får et indblik i det.  
  
I3 - okay.. jeg kan begynde at indramme hvad jeg ved fordi jeg kender sådan nogenlunde 
statistikkerne for alle aldersgrupper, men i det område jeg arbejder så er det mest de ældre vi 
beskæftiger os med. Jeg vil sige, at ensomhed kan forstås på forskellige måder og de data vi har at 
gøre godt med, henter vi fra sundhedsprofilen. Som er en undersøgelse, som gentages hvert tredje 
år. Det er sundhedsstyrelsen der står bag. Her skelner man mellem svage relationer og ensomhed. 
Svage sociale relationer er for eksempel hvis man har meget lidt kontakt med venner og familie og 
sådan noget. Denne undersøgelser indeholder nogle konkrete spørgsmål, der giver svar på om en 
person har svage sociale relationer hvis de kan nikke genkende til spørgsmålene. Hvis i kigger på 
sundhedsprofilen i hovedstaden, kan i også se aldersmæssigt hvordan de svage sociale relationer er 
bredt ud blandt befolkningen. Ensomhed er det samme. Sociale relationer er noget objektivt, man 
ved om man har relationer eller ej. Hvor ensomhed så er subjektiv, fordi det er en individuel følelse 
man har om hvorvidt man føler sig isoleret fra andre. Sundhedsprofilens undersøgelse om 
ensomhed er baseret på 60 spørgsmål. hvorvidt man godt kunne tænke sig at være sammen med 
andre, hvorvidt man føler sig isoleret osv. Man svarer så inden for et point system, og hvis man 
svarer over 7, så ses med som ensom. Hvsi man fokusere kun på København, kan man se at det er 
nogenlunde 10% af befolkningen, som er ensomme. Det står værst hos de unge 16-25, og så for de 
ældre over 80 år. Den aldersgruppe der hedder 65-70 står ret godt, kan man sige. Igennem vores 
arbejde, har vi fokus på at de yngre seniorer(65-70 år), skal holde fast i de gode fællesskaber de i 
forvejen er i gang med. Der er meget fokus på, at det er her pensionsalderen starter. Den her gruppe 
er gode til at holde sig beskæftiget og nyde de første år med pensionen. blandt andet ved at være 
frivillig i forskellige organisationer. I København har vi en masse forskellige aktiviteter til rådighed 
for de yngre seniorerne, både ting de kan være frivillige til, eller de kan bare deltage i dem. Der er 
andre tilbud til dem, som har det lidt svære. Fx. dem der er på plejehjem osv. Det er svære at hjælpe 
for eksempel dem på plejehjem udover det fællesskab de kan skabe og de sociale aktiviteter der er 
på stedet. Københavns kommune har samarbejde med mange forskellige foreninger, for at kunne 
skabe sociale relationer og aktivitet for borgerne. Fx. ældreklubber, hvor det er et krav for at deltage 
at man er 65 år eller derover (pensionist). Vi prøver i kommunen at få flere idrætsforeninger til også 
at have interesse for de ældre.   
  



I1 - Nu siger du det her med ældre klubber osv. Der er de her barriere, hvor du for eksempel fysiske 
aktiviteter, hvor der selvfølgelig er nogle barriere der kommer med alderen. Men er der nogle hvor 
unge og ældre mødes om aktiviteter som ikke er så fysisk præget?  
  
I3 - Det er noget som vi har lidt fokus på og er lidt nysgerrige på. Det er op til den enkelte klub om 
de vil tilbyde det, og det er også op til det enkelte plejehjem om de gør det eller ej. Vi kender til 
flere plejehjem, som invitere nabo skolen en gang om ugen, som giver noget liv til plejehjemmet. 
Vi har også centralt der hvor jeg arbejder for nogle år siden, hvor vi forsøgte at etablere samarbejde 
mellem unge og ældre. Vi har noget der hedder “baby besøg”, hvor nybagte mødre og fædre kan 
tage deres baby med på plejehjemmet på bestemte tidspunkter. Derigennem får de ældre brugt noget 
tid med dem, og babyerne får rigtig meget opmærksomhed. Endnu en ting på tværs af generationer 
er cyklen uden alder. Det er ikke fordi det skal være på tværs af aldre, men det er oftest unge der 
vælger at cykle de ældre rundt. Der er flere ting hvor der ikke er fokus på at det skal være på tværs 
af generationer, men at det er en mulighed. Det skal dog sige, at vi har intet dokumentation på at 
møde mellem generationer hjælper på ensomhed, men det er en fornemmelse vi har i kommunen. 
Det kan også være relevant at nævne andre initiativer, såsom besøgsordninger, hvor familie og 
venner kan besøge på plejehjemmene, men også frivillige kan være besøgsvenner for de ældre, 
denne form for initiativ kan betegnes som afsender, modtager  hjælp fordi den ældre modtager 
hjælp og dem der besøger den ældre noget selskab. Et andet initiativ er “ÆldreLean”, som er nogle 
sprogstuderende eller andre af den art, som skal blive bedre til det danske sprog. Her bliver de så sat 
sammen med en ældre, som skal lære dem det. Dette er så en afsender, afsender  hjælp da den ældre 
hjælper personen med at lære sproget og den anden giver den ældre selskab, og dermed måske 
formindsker ensomheden.   
  
I - vores ide med vores projekt, er at blande generationerne, og på den måde formindske 
ensomheden.  
  
I3 - Det er en overvejelse værd, der findes organisationer til at hjælpe unge, blandt andet 
ventilen, Headspace og Røde kors. Ventilen er meget åben omkring at bryde tabu om ensomhed - 
nok lidt meget ligefrem indstilling end ældre kunne tænke sig. Men det kunne være interessante at 
matche unge med ældre, specielt fordi jeg tror begge parter vil være overrasket over de hver især 
kan være ensomme. Fx tror jeg ældre vil være overrasket over at unge er ensomme, fordi de ikke 
har mistet nogle venner af alderdom. Så der er selvfølgelig forskellige oplevelser omkring 
ensomhed og forskellige grunde til det, alt efter om man er ung eller ældre. Det kunne egentlig være 
en fin dialog, der kunne gavne begge parter.   
  
I1 - Jeg har et ekstra spørgsmål du snakkede om i starten.. Et bestemt skala i brugte til at måle 
ensomhed på, hvad var det du sagde den hed?   
  
I3 - Den har to navne Usla og sundhedsprofilen. Der er både en lang og en kort. der er en med 3 
spørgsmål og en med mange flere spørgsmål, men de giver begge nogenlunde samme resultat.   
  
I3 - måske skulle man tale lidt mere om det der tabu. Der er mange der kommer til os på kommunen 
og siger “ giv os nogle ensomme og så har vi et tilbud”. Så nemt er det ikke, en borger skal have 
tillid til en, for at kunne snakke om følelsen af ensomhed, derfor er det også svært at hjælpe 
ensomme, fordi det er et emne der er svært at tale om. Vi prøver dog at snakke om det indirekte, for 
at få en snak i gang.   
  



I2 - Det der er meget relevant i forhold vores eget projekt, da det kan være svært erkende man er 
ensom og tage platformen i brug.   
  
*Der diskuteres om der er flere spørgsmål til interviewpersonen  
  
I3 - i skal vide at i er ikke de første der kommer med løsningen, at en applikation kan formindske 
ensomhed. Der er allerede forskellige løsninger der prøver sig frem, fx BobleBerg. Det er en 
hjemmeside hvor man kan slå nogle opslag op omkring at man har en aktivitet man søger deltagere 
til eller man søger en ven. Der er også en virksomhed, som hedder Connect, som arbejder for at 
skabe en virtuel besøgsven for de ældre. Men denne er ikke i brug i kommunen endnu, fordi vi gav 
dem et afslag, da vi mente de ikke var modne nok. Et initiativ der er kommet under Covid-19 
er C:ntact, de har noget som hedder senior-kanalen, hvor der er nogle interviews om hvordan man 
bliver påvirket af Covid-19 og fortællinger om deres liv osv. Man kan blive koblet til deres digitale 
forum, hvor man kan få lidt hjælp. Efter min mening skal man i hvert fald overveje, om ældre godt 
kan være med på de digitale midler, eller om der skal ændre løsninger til. I forhold til digitalisering, 
så er tablet et godt redskab til ældre, der er okay mange der er begyndt at kunne benytte sig af dem. 
Hvor hvis vi ser på mobiltelefoner er der stadig mange der kører med de gamle telefoner, altså dem 
med taster osv. Dem i alderen lang op i 70, har jeg forståelses af godt kan være okay med digitalt, 
men når man begynder at passere de 80 år, så vil det kun være det meget ressourcestærke der vil 
kunne følge med. Og så skal i være ops på, at det skal være enkelt den måde man bevæger sig rundt 
på applikationen, ikke besværlige log-in osv. Hvert et ekstra trin vi lægger, er en kæmpe stor 
barriere og kan ende med den ældre giver op på vejen, fordi de ikke kan finde ud af det.   
  
I2 - jeg har en lille ting på falderebet, det opfølgende arbejde efter i har brugt sundhedsprofilen til at 
finde ud af om folk definerer sig som ensomme, hvad gør i der?   
  
I3 - Det er for det meste hjemmeplejen, der så skal tage resultaterne op, og prøve at tage initiativ til 
at hjælpe de ældre, hvis de vil have det. Det er dem som skal tilbyde alle de aktiviteter osv. som 
Københavns Kommune kan tilbyde, og den vej igennem hjælpe de ældre på rette spor.     
  
*Der sluttes af og takkes for interviewet   
 



Bilag 7: Template til brugertest   
 

 Brugertest af ?? 
Præsentation   
Vi har designet en digital platform der skal hjælpe med at reducere ensomhed. Den fungerer 

på den måde, at den skal hjælpe med at skabe nye relationer og derved nye netværk for de 

ensomme.   

Bruger spørgsmål (Laves før test)   
● Hvor gammel er du?   

● Hvad er din uddannelse eller arbejde?    

● Hvornår brugte du sidst en app?   

● Hvor ofte bruger du apps?    

● Hvor erfaren er du til brug af apps? (skala 1-10)   

  

Opgaver til den digitale platform  
● Find frem til hvor du kan se hvad dine venner laver  

● Gå tilbage til hjemmeskærmen 

● Se din indbakke 

● Gå fra beskeder og direkte til at se hvem der er nær dig  

● Se din profil 

● Gå ind i din kalender og se dine tilmeldinger til aktiviteter   

● Gå ind og find Jens profil - hint han befinder sig i nærheden 

● Gå til indstillinger og derefter tilbage til hovedmenuen 

● Find ud af hvad tid din løbetur er d.26 
    

Uddybende spørgsmål (Laves efter test)   
- Jeg lagde mærke til at der blev trykket lidt hurtigt rundt ved nogle af opgaverne?  

- Kan du fortælle mig hvad du synes om (Menu Icons, text osv.)? 

- Hvad synes du om layout? 

 

Mere Generelle spørgsmål   
- Hvad var dit indtryk af appen?  



- Hvad er den bedste/værste ting ved appen?   
 



Bilag 8: Besvarelser på brugertesten   

 

Brugertest af Magnus Svan Karlsson  
Præsentation   
Vi har designet en digital platform der skal hjælpe med at reducere ensomhed. Den fungerer 

på den måde, at den skal hjælpe med at skabe nye relationer og derved nye netværk for de 

ensomme.   

Bruger spørgsmål (Laves før test)   
● Hvor gammel er du?   

20 år gammel 

● Hvad er din uddannelse eller arbejde?   

Snedkeruddannelsen  

● Hvornår brugte du sidst en app?   

Tidligere i dag, da jeg skulle tjekke de sociale medier  

● Hvor ofte bruger du apps?    

Dagligt  

● Hvor erfaren er du til brug af apps? (skala 1-10)   

Jeg bruger dem regelmæssigt og og føler jeg nemt og hurtigt lære at bruge dem, så vil sige 10 
  

Opgaver til den digitale platform  
● Find frem til hvor du kan se hvad dine venner laver - Klaret ved første tryk 

● Gå tilbage til hjemmeskærmen - Klaret ved første tryk 

● Se din indbakke - Klaret ved første tryk 

● Gå fra beskeder og direkte til at se hvem der er nær dig - Klaret ved første tryk  

● Se din profil - Er ikke så tålmodig, derfor tog det flere klik  

● Gå ind i din kalender og se dine tilmeldinger til aktiviteter - Klaret ved første klik    

● Gå ind og find Jens profil - hint han befinder sig i nærheden - Klaret ved første 

klik 

● Gå til indstillinger og derefter tilbage til hovedmenuen - Klaret ved de få klik det 

kræves 



● Find ud af hvad tid din løbetur er d.26 - Klaret ved første klik  
    

 

Uddybende spørgsmål (Laves efter test)   
Jeg lagde mærke til at der blev trykket lidt hurtigt rundt ved nogle af opgaverne?  

- Jeg finder bedst rundt på en app ved at prøve mig frem, og dermed lære appen at 

kende på den måde 

Kan du fortælle mig hvad du synes om (Menu Icons, text osv.)? 

- Jeg synes det var et rigtig enkelt design, som man hurtigt fik fornemmelsen af og 

kunne hurtigt finde rundt i. Ikonerne var informerende, så man hurtig fangede hvilken 

fane der var hvilken.  

Hvad synes du om layout? 

- Jeg synes det var et fint og overskueligt layout. Rart at der ikke skete så meget på 

skærmen, hvilket gjorde den meget brugervenlig. 

  

Mere Generelle spørgsmål   

Hvad var dit indtryk af appen?  

- Jeg synes det var et godt udgangspunkt til en app. Jeg kan godt lide ideen, og tror den 

ville fungere fint, hvis man lavede den rigtigt.  

Hvad er den bedste/værste ting ved appen?   

- Jeg synes det bedste var de små ikoner, fordi man let kunne se hvilken fane der var 

hvilken, hvilket gav et godt overblik. Jeg synes også det er en god funktion, det at 

man kan danne venskaber, ved at lægge aktiviteter op og deltage i aktiviteter andre 

lægger op.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Brugertest af Line Refsgaard  
Præsentation   
Vi har designet en digital platform der skal hjælpe med at reducere ensomhed. Den fungerer 

på den måde, at den skal hjælpe med at skabe nye relationer og derved nye netværk for de 

ensomme.   

Bruger spørgsmål (Laves før test)   
● Hvor gammel er du?   

20 år gammel  

● Hvad er din uddannelse eller arbejde?   

Pædagogmedhjælper i en Børnehave  

● Hvornår brugte du sidst en app?   

Tidligere da jeg skulle tjekke en besked jeg havde modtaget  

● Hvor ofte bruger du apps?   

Dagligt  

● Hvor erfaren er du til brug af apps? (skala 1-10)   

 Jeg vil sige 9, lære rimelig nemt at finde rundt i dem, men det kan godt tage lidt tid nogle 

gange  

Opgaver til den digitale platform  
● Find frem til hvor du kan se hvad dine venner laver - Klaret ved første klik  

● Gå tilbage til hjemmeskærmen - Klaret ved første klik  

● Se din indbakke - Klaret ved første klik  

● Gå fra beskeder og direkte til at se hvem der er nær dig - Klare ved første klik  

● Gå ind i din kalender og se dine tilmeldinger til aktiviteter - Klaret ved de klik det 

krævede  

● Gå ind og find Jens profil - hint han befinder sig i nærheden - Klaret ved de klik 

det krævede  

● Gå til indstillinger og derefter tilbage til hovedmenuen - Klaret med de antal klik 

det krævede  



● Find ud af hvad tid din løbetur er d.26 - Hurtig fundet frem til  
    
 

Uddybende spørgsmål (Laves efter test)   
Jeg lagde mærke til at du havde rimelig godt styr på navigationen i appen?  

- Jeg synes også den var rigtig nem at finde rundt i, den er meget enkel og det giver 

mening hvor funktionerne høre til  

Kan du fortælle mig hvad du synes om (Menu Icons, text osv.)? 

- Jeg synes det hele var meget enkelt, men stadig informerende, så man vidste hvor man 

skulle navigere sig rundt henne for at finde det man søgte. Ikonerne er nemme at tolke 

og der er tilpas nok tekst.  

Hvad synes du om layout? 

- Jeg synes  det er et fint layout, der gør det nemt at finde rundt og nemt giver et 

overblik over hvordan man finder rundt på app’en 

 

Mere Generelle spørgsmål   
Hvad var dit indtryk af appen?  

- Jeg synes rigtig godt om app'en, og ideen bag den. tror det ville være nyttig i den 

sammenhæng den er tiltænkt.  

Hvad er den bedste/værste ting ved appen?   

- Det bedste ved app’en er nok at man kan se hvem af ens kontakter der er i nærheden. 

Jeg har intet jeg synes der var virkelig dårligt, men der kunne måske forberedes lidt på 

layoutet af hjemmeskærmen, så den blev lidt flottere.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Brugertest af Anders Nielsen  
Præsentation   
Vi har designet en digital platform der skal hjælpe med at reducere ensomhed. Den fungerer 

på den måde, at den skal hjælpe med at skabe nye relationer og derved nye netværk for de 

ensomme.   

Bruger spørgsmål (Laves før test)   
● Hvor gammel er du?   

26 år gammel 

● Hvad er din uddannelse eller arbejde?   

Hjemmehjælper i hjemmeplejen  

● Hvornår brugte du sidst en app?   

Lige før, da jeg skulle tjekke de sociale medier  

● Hvor ofte bruger du apps?   

hele tiden  

● Hvor erfaren er du til brug af apps? (skala 1-10)   

Jeg vil sige en 10’er, da jeg bruger min mobil hele tiden og gør brug af mange 

forskellige apps 
  

Opgaver til den digitale platform  
● Find frem til hvor du kan se hvad dine venner laver - klaret på et klik, som det 

krævede  

● Gå tilbage til hjemmeskærmen - klaret på et klik, som det krævede  

● Se din indbakke - Klaret på et klik som det krævede  

● Gå fra beskeder og direkte til at se hvem der er nær dig - Klaret på et klik, som det 

krævede  

● Gå ind i din kalender og se dine tilmeldinger til aktiviteter - Klaret på de antal klik 

det krævede 



● Gå ind og find Jens profil - hint han befinder sig i nærheden - klaret på de antal 

klik det krævede  

● Gå til indstillinger og derefter tilbage til hovedmenuen - Klaret på de antal klik det 

krævede 

● Find ud af hvad tid din løbetur er d.26 - klaret på de antal klik det krævede  

 

Uddybende spørgsmål (Laves efter test)   
Jeg lagde mærke til at der var godt styr på alle opgaverne uden noget besvær? 

- Jeg synes det er en meget enkel app, man nemt kan finde rundt i, på baggrund af de 

informationer man får af ikonerne osv.  

Kan du fortælle mig hvad du synes om (Menu Icons, text osv.)? 

- Jeg synes ikonerne er nemme at forstå og fedt med den menu der er i bunden, så man 

ikke skal tilbage til hjemmeskærmen igen, men man bare kan springe direkte videre.  

Hvad synes du om layout? 

- Jeg synes layoutet er dejligt enkelt med nogle funktioner, der er nemme at navigere 

rundt i.   

 

Mere Generelle spørgsmål   
Hvad var dit indtryk af appen?  

- Mit indtryk af app’en er meget godt, jeg tror den ville være god til sit formål, da den 

er lige til og har nogle funktioner der kan hjælpe med at skabe kontakt med nye 

mennesker, blandt andet på baggrund af ens fælles interesser.  

Hvad er den bedste/værste ting ved appen?   

- Det bedste ved app’en er at man kan se ens venners aktiviteter og man forbindes på 

ens fælles interesser. Jeg har ikke noget til om hvad der er det værste ved app’en, jeg 

synes virker som en god ide til en hjælp til at reducere ensomhed.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

      Brugertest af Dorte Hansen  
Præsentation   
Vi har designet en digital platform der skal hjælpe med at reducere ensomhed. Den fungerer 

på den måde, at den skal hjælpe med at skabe nye relationer og derved nye netværk for de 

ensomme.   

Bruger spørgsmål (Laves før test)   
● Hvor gammel er du?  

81 år gammel 

● Hvad er din uddannelse eller arbejde?   

Pensionist  

● Hvornår brugte du sidst en app?   

Tidligere i dag da jeg skulle spille Wordfeud  

● Hvor ofte bruger du apps?    

Dagligt  

● Hvor erfaren er du til brug af apps? (skala 1-10)   

Jeg er okay inde i det, jeg vil sige 6  
  

Opgaver til den digitale platform  
● Find frem til hvor du kan se hvad dine venner laver - ved første klik  

● Gå tilbage til hjemmeskærmen  - ved første klik  

● Se din indbakke - Ved første klik 

● Gå fra beskeder og direkte til at se hvem der er nær dig - Ved andet klik (klikkede 

først på venskabs ikon) 

● Se din profil - Ved første klik, med lidt hjælp 

● Gå ind i din kalender og se dine tilmeldinger til aktiviteter - brugte to klik, som 

var nødvendigt 



● Gå ind og find Jens profil - hint han befinder sig i nærheden - Forvirring hvilken 

fane man skulle under, men blev fundet til sidst    

● Gå til indstillinger og derefter tilbage til hovedmenuen - Klaret i første klik 

● Find ud af hvad tid din løbetur er d.26 - Fundet med det samme 
    

Uddybende spørgsmål (Laves efter test)   
Jeg lagde mærke til at der var lidt forvirring ved nogle af opgaverne?  

- nogle af funktionerne kunne godt have ligget under flere af fanerne, derfor skabte det 

forvirring.  

Kan du fortælle mig hvad du synes om (Menu Icons, text osv.)? 

- Jeg synes ikonerne var rigtige forstående, og gjorde det nemmere at navigere rundt.  

Hvad synes du om layout? 

- Layoutet var meget tydeligt og enkelt, hvilket gjorde det mere overskueligt 

- Dog synes jeg godt tekst osv. kunne brugerdefineres mere efter at man er i den ældre 

kategori.  

  

Mere Generelle spørgsmål   
Hvad var dit indtryk af appen?  

- Jeg synes det var en rigtig fin app, med en god ide bag. 

Hvad er den bedste/værste ting ved appen?   

- Det enkle design kunne jeg godt lide, men forvirring omkring at finde venners 

aktivitet kunne godt forbedres lidt, da denne funktion kunne være under flere af 

fanerne.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Brugertest af Ole Hansen  
Præsentation   
Vi har designet en digital platform der skal hjælpe med at reducere ensomhed. Den fungerer 

på den måde, at den skal hjælpe med at skabe nye relationer og derved nye netværk for de 

ensomme.   

Bruger spørgsmål (Laves før test)   
● Hvor gammel er du?  

82 år gammel 

● Hvad er din uddannelse eller arbejde?   

Pensionist  

● Hvornår brugte du sidst en app?   

I går, da jeg skulle se dagens vejroversigt  

● Hvor ofte bruger du apps?    

I nogle tilfælde hvis det er nødvendigt  

● Hvor erfaren er du til brug af apps? (skala 1-10)   

Jeg er ikke så skarp, så jeg vil nok sige en god 3 

  

Opgaver til den digitale platform  
● Find frem til hvor du kan se hvad dine venner laver - Klaret på et klik 

● Gå tilbage til hjemmeskærmen - Klaret på første klik  

● Se din indbakke - Klaret på første klik 

● Gå fra beskeder og direkte til at se hvem der er nær dig - Lidt forvirring men 

klaret med et klik  

● Se din profil - Klaret med et klik 

● Gå ind i din kalender og se dine tilmeldinger til aktiviteter - Klaret med få klik 



● Gå ind og find Jens profil - hint han befinder sig i nærheden - Her blev det lidt 

svære. Det krævede noget tid, men der blev fundet frem til det på egen hånd   

● Gå til indstillinger og derefter tilbage til hovedmenuen - Blev klaret på de klik det 

krævede  

● Find ud af hvad tid din løbetur er d.26 - Blev klaret med få klik 
    

Uddybende spørgsmål (Laves efter test)   
Jeg lagde mærke til at der var lidt forvirring ved nogle af opgaverne?  

- Synes det er en fin app, som er nem at finde rundt i efter lidt tid. Jeg blev bare i tvivl, 

fordi jeg synes nogle af opgaverne godt kunne være under flere af fanerne.  

Kan du fortælle mig hvad du synes om (Menu Icons, text osv.)? 

- Der er nem adgang til at komme rundt på appen, men det kan godt være lidt 

forvirrende hvor de forskellige ting hører til. Men jeg synes funktionerne i appen er 

informerende og forståelige når man har fundet frem til det ønskede.   

Hvad synes du om layout? 

- Jeg synes det er et fint layout, der er ikke så meget på hver fane, og derfor gøres det 

overskueligt  

 

Mere Generelle spørgsmål   

Hvad var dit indtryk af appen?  

- Jeg synes det er en god app, jeg skal bare lige have lidt mere tid til at navigere rundt i 

den 

Hvad er den bedste/værste ting ved appen?   

- Jeg synes det bedste ved appen var den enkle forside og menuen i bunden, når man er 

rundt på de forskellige faner. Det værste var nok at flere af funktionerne godt kunne 

passe ind under flere af fanerne. Men jeg tror så snart man bliver vant til appen, så er 

det fint, fordi det er også rart at funktionerne er så opdelt.  
 

 
 


