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Abstract 

 

The degradation of the biodiversity has been well-known for many years and is still going on. 

The biodiversity is everywhere, and therefore it is important not just to look at and improve it 

in the agriculture, forests and by developing more untouched nature. You have too also look at 

it in the cities. Big parts of the Danish areas are developed and therefore the nature has poorer 

conditions here, than at the countryside.    

The aim of this paper is therefore to investigate how to improve the conditions of biodiversity, 

in preparation for pollinating insects in Frederiksberg Kommune, by developing an app for the 

purpose. In order to answer this research question the theory of ‘Communicative Affordance 

of Mobile Media’ is used to understand why mobile phones is a good way to communicate 

with the users, and the theory of ‘Interaction Design’ is used through the whole iterative design 

process by always having the user and their needs as a center of the design choices. The 

methods of semi structured interviews were used to get to know the users and their needs for 

the app, as well as usability testing to see how they interact with it. The results of the semi 

structured interviews and usability testing was a part of the iterative design process, and 

changes on the app was later made.  

The analysis clarify that the users have some barriers in relation to improve the conditions of 

pollinating insects, whereof the biggest barrier is a common missing knowledge throughout all 

the participating informants. Furthermore, the analysis identifies what considerations that lies 

behind the app-design and which persona the app is intended to appeal to.  

At last, we were able to conclude that even though we figured out the so far best possible app 

design through our informants, the main problem is the lack of knowledge and understanding 

of biodiversity itself. On that behalf we suggest that the launch of the app happens in 

cooperation whit Frederiksberg Kommune to secure the most successful use of the app. 
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Kapitel 1. Indledning  

 

 

1.1 Problemfelt  

I nedenstående problemfelt vil der først og fremmest blive redegjort for tilbagegangen i 

Danmarks biodiversitet. I forlængelse heraf vil de bestøvende insekters indflydelse på vores 

fødevaresikkerhed omtales, hvorefter problemfeltet slutvis yderligere indsnævres til at 

omhandle, hvordan altaner i de danske storbyer kan udgøre et stort potentiale for at forbedre 

forholdene for netop bestøvende insekter.  

 

 

1.1.1 Danmarks biodiversitet er ikke forbedret i de sidste 10 år 

Når det omhandler biodiversiteten i Danmark, så er det ingen undtagelse, at denne også er i 

tilbagegang her i landet, ligesom det er tilfældet i resten af verden. Det på trods af, at Danmark 

var blandt de i alt 168 lande, der i 1992 skrev under på ’The Convention of Biodiversity’, hvis 

formål blandet andet var, og forsat er, at sikre god biodiversitet i form af bevarelsen af et 

mangfoldigt plante- og dyreliv (Convention on Biological Diversity, 2002). Konventionen var 

desuden med til at sikre en fælles fremadrettet forståelse for, hvad biodiversitet egentlig vil 

sige blandt landene, idet begrebet blev endeligt defineret som;   

  

The variability among living organisms from all sources including, inter alia, 

terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of 

which they are part; this includes diversity within species, between species, and 

of ecosystems –  (United Nations, 1992, s. 3). 

  

Selvom det er 30 år siden at Danmark for første gang forpligtede sig til at værne om 

biodiversiteten på kloden, så er biodiversiteten truet som aldrig før. I 2020 udgav Nationalt 

Center for Miljø og Energi (DCE) en rapport over tilstanden og udviklingen i den danske 

biodiversitet. Forskerne fra Aarhus Universitet har på vegne af DCE haft undersøgt hele 171 

indikatorer, der tilsammen kan afspejle de i alt ni forskellige økosystemers velbefindende, som 

det anslås samlet set udgør Danmarks areal, både til lands og til vands (Strangholt, 2021). 

Rapporten estimerer at over halvdelen af disse indikatorer bevæger sig i en forkert retning; 

henimod en forringelse af biodiversiteten. Selvom der er forskel på, hvor galt det står til i hvert 
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enkelt af de ni økosystemer, er fællesnævneren for alle økosystemerne, at der sker en 

forværring af biodiversiteten deri (Strangholt, 2021). Det kan heller ikke påstås, at 

forværringen af biodiversiteten i de danske økosystemer i det mindste forekommer mindre end 

de forhenværende år; for hvis resultaterne fra rapporten holdes op imod den tilsvarende rapport, 

som DCE udgav tilbage i 2010, kan det konstateres, at der beklageligvis ikke er sket en 

mærkbar forbedring af biodiversiteten i løbet af hele det sidste årti (Strangholt, 2021). Der er 

derfor lang vej igen, hvis Danmark skal formå at sikre dets økosystemers trivsel, måske tilmed 

deres overlevelse på sigt.    

 

Mens der allerede arbejdes på, at der skal være flere og større nationalparker i landet, samt 

større urørte skov- og marineområder (Strangholt, 2021), er det ligeledes vigtigt at forbedre 

biodiversiteten i byerne, eftersom at landets byer tilsammen udgør store arealer, hvor naturen 

kan have svært ved at trivedes og fylde. I DCE’s rapport står det klart at specielt insekter, 

herunder mange bestøvende insekter, står højt på listen over de dyrearter, der dagligt må 

kæmpe for deres overlevelse i byerne, grundet bybilledets mangel på essentielle kilder til pollen 

og nektar (Strangholt, 2021). Når det så i forlængelse heraf, ydermere medtænkes at bestøvende 

insekter har en kæmpe indflydelse på vores fødevaresikkerhed og sundhed, hvilket vil blive 

uddybet i nedenstående afsnit, så er det altså ekstra afgørende, at en fremtidig forbedring af 

biodiversiteten i byen tager afsæt i at hjælpe især bestøvende insekter godt på vej.  

 

 

1.1.2 Bestøvende insekter har stor indflydelse på vores fødevaresikkerhed  

Udryddelsen af arter er et irreversibelt resultat af klimaforandringerne, hvis risiko stiger brat i 

takt med forøgelse af den globale temperatur (IPCC, 2022). Denne udvikling er særdeles 

problematisk, når det tages i betragtning at arter udgør grobunden for alle klodens økosystemer, 

i forlængelse heraf derfor også det pågældende økosystems velbefindende, samt dets 

modstandsdygtighed overfor eksempelvis temperaturstigninger (IPCC, 2022). Når både dyr og 

planters eksistens i dag trues i en stadigvæk højere grad, så forsvinder deres funktionelle roller 

også i økosystemet, hvilket bevirker, at økosystemets evne til at producere livsnødvendige 

services, såsom rent vand eller fødevarer, reduceres.  

 

Den gruppe af dyrearter som er mest truet af klimaforandringerne, er samtidig også den, som 

har størst indflydelse på vores fødevaresikkerhed og sundhed, nemlig bestøverne. For uanset 

om der er tale om en fremtidig global temperaturstigning på 1.5°, 2° eller derover, så er de 
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hvirvelløse dyr, hvoraf bestøvere udgør omtrent 80% af arterne, de dyr, som er mest 

udryddelsestruet (IPCC, 2022). Nogle af måderne, hvorpå temperaturstigninger udgør en 

konkret trussel for overlevelsen af bestøvere bunder i, at arterne ikke altid tolerer den forhøjede 

varme og de længere tørkeperioder særligt godt, men derudover kommer nogle af de forskellige 

planters blomstringssæson også til at ligge forskudt af bestøvernes behov for føde (IPCC, 

2022). Dertil kommer det, at stigningerne i temperatur ydermere kan have indflydelse på 

næringssammensætningen i blomsternes pollen. Forskning medtaget i IPCC’s sjette Assesment 

Report klargør nemlig, hvordan visse planter har oplevet et fald på 30% i deres pollens 

proteinindhold siden industrialiseringen i det 19 århundrede (IPCC, 2022). Altså vil risikoen 

for at bestøverne mangler føde i perioden, hvor de ikke er i dvale blive større. Udover 

temperaturstigninger, er der også andre faktorer, som er bidragende til udryddelsen af 

bestøvere. Tab af levesteder, forurening af økosystemer, brug af pesticider og konkurrence fra 

invasive arter, udgør dog også en trussel for bestøvere (IPCC, 2022). 

 

Såfremt at vi ikke formår at opretholde, eller tilmed øge bestanden af bestøvere, vil det bestemt 

kunne mærkes på fødevareproduktionen, da bestøverne er med til at befrugte mange planter, 

fortrinsvis i landbruget. Et nyere studie medtaget i IPCC sjette Assesment Report anslår nemlig, 

at en komplet udryddelse af bestøvere vil kunne resultere i at den globale frugtproduktion 

nedsættes med hele 23%, grøntsager med 16%, samt nødder og frø med 22%. Foruden at dette 

vil være lig med færre fødevarer til at mætte verdens befolkning, vil et sådant scenarie ydermere 

bevirke, at der vil forekomme betydelige stigninger af tilfælde, hvor befolkningen vil opleve 

mangel på næringsstoffer og deraf også fejlernæringsrelaterede sygdomme (IPCC, 2022). Af 

den grund er det yderst vigtigt at understrege vigtigheden af at især værne om bestanden af 

bestøvere, således klodens økosystemer, og de services som de leverer til gavn for menneskers 

sundhed og trivsel, opnår de bedste forudsætninger. 

 

 

1.1.3 Altanejere på Frederiksberg kan hjælpe bestøvende insekter i byen  

Indtil for nylig har der ikke været nævneværdig opmærksomhed på biodiversitetens forhold i 

de danske byer og biodiversiteten er ofte blevet tilsidesat til fordel for æstetiske præferencer, 

hvilket har afmærket sig ved, at naturen i de danske byer ikke fremstår sønderlig imponerende, 

sammenlignet med øvrige landes formåen inden for feltet (Strangholt, 2021). Dog er Danmark 

nu begyndt at få øjnene op for, at god biodiversitet også hører hjemme i bybilledet, og måden 

hvorpå det blandt andet tiltænkes at sætte ind overfor dette aspekt, er i høj grad også vertikalt. 
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Det skyldes, mens det kan være svært at ændre på, at en stor del af byens arealer går til byggeri, 

veje og lignende infrastruktur, kan det være mere ligetil at beplante eksempelvis tagoverflader 

på bygninger eller busstoppesteder og på den måde give naturen og bestøvere bedre forhold i 

byen (Strangholt, 2021). Dermed indebærer altaner ligeledes et stort potentiale til at forbedre 

bestøvernes forhold i byer vertikalt.  

 

Når det omhandler, hvorhenne i Danmark altaner kan siges at udgøre et stort potentiale i 

førnævnte sammenhæng, er det svært ikke at nævne Frederiksberg Kommune. Det bunder i, at 

kommunen kan siges at være den tættest befolkede i Danmark (Christiansen, 2018) og samtidig 

også den næstmest bebyggede kommune (Nørtoft, 2021), set ud fra andelen af det samlede 

areal i kommunen. Derudfra kan det antages, at en stor del af borgerne i så fald må være bosat 

i lejlighedskomplekser, da grunde med haver modsat ville mindske befolknings- og 

bygningstætheden. Deraf er der også en del større sandsynlighed for, at der er mange altaner i 

netop denne kommune, da altaner jo specifikt er tilknyttet lejlighedskomplekser. Frederiksberg 

Kommunes centrale placering i landets største byområde og hovedstad København, gør blot 

dets potentiale til at forbedre forholdene for bestøvere via deres mange altaner ekstra vigtig, da 

der som tidligere nævnt er stor mangel på bedre biodiversitet i de danske byområder. Der bør 

derfor sættes mere ind overfor, hvordan at det i så fald også kan realiseres, at kommunens 

altaner kan gøres mere attraktive overfor bestøvere. 
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1.2 Problemformulering 

Set ud fra ovenstående problemformulering har vi i projektgruppen haft fundet frem til, at vi 

gerne ville undersøge, i hvilken grad en app kan være med til at befordre ejere af en altan på 

Frederiksberg, til at gøre mere for at forbedre forholdene for bestøvende insekter på deres 

altaner. Deraf udsprang nedenstående problemformulering. 

 

Problemformulering:  

• Hvordan skal en app designes, så den på bedst mulig vis befordrer altanejere i 

Frederiksberg Kommune, til fremme biodiversiteten via deres altaner?  

 

For dernæst at kunne besvare ovenstående problemformulering, har vi i projektgruppen valgt 

at opstille nedenstående arbejdsspørgsmål, som den senere analyse vil tage sit afsæt i.  

 

Arbejdsspørgsmål:   

 

1. Hvilke barrierer kan der være for borgerne i forhold til at gøres deres altaner mere 

attraktive for bestøvere? 

 

2. Hvilke overvejelser ligger der bag designet af vores app?   

 

3. Skal appen stå alene eller skal den lanceres sammen med andre tiltag?  
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1.3 Afgrænsning  

Projektet er afgrænset til kun at kigge nærmere på, hvordan at forholdene for netop bestøvere 

i bybilledet kan forbedres. Det skyldes at bestøvere som tidligere nævnt udgør størstedelen af 

bestanden af hvirvelløse dyr, hvilket er den gruppe af dyrearter, hvis eksistens er mest truet på 

nuværende tidspunkt. Da bestøvere tilmed er blandt de dyr, der færdes mest i bybilledet, og har 

størst indflydelse på vores fødevaresikkerhed, fandt vi det i projektgruppen ønskværdigt, at 

vores genererede viden fra projektet skulle bidrage henimod at forbedre forholdene for netop 

disse dyr, fremfor for eksempel fugle eller andre dyrearter, som ligeledes har deres daglige 

gang i byer.  

 

I projektgruppen har vi yderligere haft valgt at afgrænse os til kun, at skulle forholde os til 

altanejere i Frederiksberg Kommune. Dette grundet at selvom kommunen har relativt mange 

grønne områder, så er kommunen stadigvæk den kommune i landet, som er tættest bebygget 

og som derfor samtidig har et stort potentiale til at forbedre forholdene for bestøvere i form af, 

hvor mange altaner der er i kommunen og forsat bliver opsat.  

Frederiksberg Kommune har yderligere en meget central placering i Danmarks hovedstad og 

største by, København, hvorfor vi i projektgruppen anser netop Frederiksberg Kommunes 

geografiske placering for værende af en særlig interessant karakter. For i kraft af placeringen, 

mener vi i projektgruppen, at netop Frederiksberg Kommune har en særlig god mulighed for 

at inspirere landets største by til at følge trop og på den måde være med til at forbedre 

biodiversiteten i Danmarks byer markant. Og om ikke andet kan bestøvende insekter have et 

centralt tilflugtssted midt i den Københavnske by.  

 

Ydermere blev det besluttet kun at fokusere på altaners potentiale til at øge biodiversiteten i 

Frederiksberg Kommune, fremfor for eksempel også at medtænke husejernes haver. Det 

begrundes i, at kommunen som sagt er den tættest befolkede by i landet, hvorfor vi i 

projektgruppen vil argumentere for, at der i så fald må være en væsentlig del flere 

lejlighedskomplekser end haver. I forlængelse heraf må der være et større potentiale i at kigge 

nærmere på altaner i stedet for haver i netop denne kommune.  

 

Vi vil i projektgruppen også gerne nævne, at vi som følge af manglende kompetencer indenfor 

den mere krævende tekniske del af app-udvikling, kun har haft mulighed for at designe appen 

visuelt, samt lave en begrænset test af appen via hjemmesiden Marvel.com.  
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Som følge af projektets omfang og begrænsede tidsramme har vi i projektgruppen valgt kun at 

fokusere på ide-udviklingen af appen og ikke på en eventuel promovering eller lancering af 

appen. Derfor vil projektet heller ikke komme ind på eksempelvis teori omkring kampagner 

eller andet lignende. Projektet vil i stedet afgrænse sig til blot at udvikle på, samt forsøge at 

teste brugeroplevelsen af appen i første omgang. 
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1.4 De Humanistiske-Teknologiske fagdimensioner 

På den humanistiske-teknologiske bachelor er tre forskellige fagdimensioner fast inventar, 

nemlig henholdsvis Subjektivitet, Teknologi og Samfund, Design og Konstruktion, samt 

Teknologiske Systemer og Artefakter. Nedenstående tre afsnit har derfor til formål at uddybe, 

hvordan at alle tre fagdimensioner er blevet medtænkt i udarbejdelsen af projektet.  

 

 

1.4.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

I dette projekt inddrages dimensionen ’Subjektivitet, Teknolog og Samfund’, idet projektet 

omhandler udviklingen af et teknologisk artefakt i form af en app, som har til formål at ændre 

menneskers hverdagspraksis via en teknologi. Med dette skal det forstås, hvordan vi ved hjælp 

af vores teknologiske artefakt, en app, kan være med til at ændre menneskets praksis i form af 

bevidstheden om, hvordan deres altaner kan hjælpe med at fremme biodiversiteten i byen. 

Derudover undersøger vi også i projektet, hvilke samfundsmæssige drivkræfter der kan fremme 

viden om vores app ved hjælp af den kvalitative metode, via interviews med altanejere i 

Frederiksberg Kommune. Hertil bruger vi også vores interviews til at inddrage brugerne i 

designet og udviklingen af appen.  

 

 

1.4.2 Design og Konstruktion  

’Design og Konstruktion’ inddrages i dette projekt, idet rapporten har til formål at designe en 

app. Dette gøres blandt andet ved brug af interaktionsdesign, hvis formål er at inddrage 

forbrugerne gennem hele processen. Hertil gøres der brug af den iterative designproces, for at 

få det bedste og mest brugervenlige design. Derudover har interaktionsdesign også fire 

basistilgange til at tilgå en designproces, som projektet benytter sig af i forhold til udviklingen 

af appen. Ved brug af disse tilgange fokuserer projektet derfor på; ”metoder og værktøjer, der 

har til formål at understøtte og organisere designprocesser” (Roskilde Universitet, 2022), 

hvilket har været en central del af kurset.  

 

 

1.4.3 Teknologiske Systemer og Artefakter  

Dimensionen ’Teknologiske Systemer og Artefakter’ inddrages i projektet, idet projektet som 

tidligere beskrevet omhandler et teknologisk artefakt i form af en app. Som der står i 

studieordningen, har dimensionen; ”fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af 
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teknologiske systemer og artefakter (…)” (Roskilde Universitet, 2022) og i dette projekt bruges 

en metode fra dimensionen, nemlig en ’model af teknologien’ i form af en prototype af appen. 

Dette har til formål at illustrere appen og dens funktioner til brugerne, hvorefter feedbacken fra 

dem vil resultere i designiterationer.  
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1.5 En fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang 

Forskningstilgangen i dette projekt har været tilrettelagt ud fra den filosofi, som der ligger til 

grund for den videnskabsteoretiske retning; fænomenologi. Dette afsnit vil derfor redegøre for 

filosofien bag fænomenologi, samt vil der blive givet konkrete eksempler på, hvordan den 

fænomenologiske retning afspejles i projektet.  

 

 

1.5.1 Fænomenologiens oprindelse og dens intentionalitet 

Fænomenologi blev grundlagt i starten af 1900-tallet af den tyske filosof Edmund Husserl og 

selve ordets betydning kan oversættes til; “læren om det, som viser sig for os” (Juul, Pedersen, 

2012). Helt grundlæggende set, går fænomenologi ud på at beskrive den lære som der ligger i, 

at iagttage verdens fænomener og de erfaringer vi gør os deraf. Ifølge Husserl er vores 

bevidsthed kun en realitet i form af de genstande eller fænomener, som bevidstheden er rettet 

henimod. Med andre ord kan bevidstheden siges altid at være intentionel, altså rettet imod 

noget. For som Dan Zahavi, en dansk fænomenolog, siger i forlængelse heraf; “Man elsker, 

frygter, ser og drømmer ikke blot, man elsker en elsket, frygter noget frygteligt, ser en genstand 

og dømmer et sagsforhold” (Juul, Pedersen, 2012, s. 66). Det enkelte erfarende menneskes liv 

leves altså ikke isoleret set, og dets oplevelse af verden kan derfor heller ikke siges at være en 

privat konstruktion. Mennesket erfarer i stedet verden i et konstant samspil med de oplevelser 

og erfaringer som mennesket gør sig i verden, hvilket Husserl også referer til som en 

intersubjektiv verden, hvis objekter eller genstande er tilgængelige for alle. Intentionaliteten 

medfører altså at menneske og verden er gensidigt rettet imod hinanden, hvorfor adskillelsen 

af menneske og verden udviskes (Juul, Pedersen, 2012).  

 

Vi er i projektgruppen enige med fænomenologien i, at bevidstheden altid er intentionel, altså 

det at genstande og mennesker i verden gensidigt påvirker hinanden og af den grund er vi i 

forlængelse heraf, ligeledes interesserede i at undersøge, hvordan brugen af vores potentielle 

app til smartphones er med til at influere menneskers hverdagshandlinger på. Vi vil ud fra en 

fænomenologisk tilgang derfor iagttage, hvordan at altanejere på Frederiksberg erfarer- og 

interagerer med vores udkast til en app, der skal hjælpe altanejerne med at forbedre forholdene 

for bestøvere via deres altan.  

 

1.5.2 Førstepersons-perspektivet og menneskers livsverden 
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Som følge af intentionaliteten findes der i fænomenologien derfor heller ikke en objektiv 

sandhed om verden, da virkeligheden menes at være det, som der viser sig for erfaringen og af 

den grund, vil verden også fremstå forskelligt for hvert enkelt erfarende menneske. 

Fænomenologien anser altså i forlængelse heraf den verden, som der optræder for det enkelte 

erfarende menneske, for at være den eneste sande verden; der findes altså ikke en sandere og 

mere objektiv verden bag ved det enkelte menneskes oplevelse af fænomenerne i verden (Juul, 

Pedersen, 2012). Grundet dette understreger fænomenologer også vigtigheden af at tilgå verden 

og skabelsen af viden ud fra et såkaldt førstepersons-perspektiv, for det hævdes ifølge 

fænomenologien yderligere, at; “Vejen til objektiv erkendelse går gennem indsigt i menneskers 

subjektive og intentionelle erfaringsverden” (Juul, Pedersen, 2012, s. 67). Husserl kritiserer 

netop den moderne videnskab for at forholde sig omvendt langt hen ad vejen, og for at tage 

forgivet, at dens teorier stemmer overens med den virkelige verden, hvilket vil sige, hvordan 

fænomenerne optræder for det enkelte erfarende menneske. Der er altså opstået et hul mellem 

teorierne i meget af den moderne videnskab og menneskers oplevelsesverden, hvoraf Husserl 

mener, at menneskers spontane- og før-videnskabelige livsverden er forsvundet (Juul, 

Pedersen, 2012). Med livsverden refereres der altså til den før-videnskabelige verden, som vi 

mennesker lever i og tager for givet; den verden vi er så fortrolige med, at vi ikke stiller 

spørgsmålstegn til.  

 

Førstepersons-perspektivet afspejler sig i projektet idet, at vi i projektgruppen har valgt at tage 

kvalitative metoder i brug til indsamling af vores empiri, fremfor kvantitative metoder. Vi i 

projektgruppen deler nemlig samme standpunkt med fænomenologien i forhold til, at objektiv 

erkendelse skal opnås gennem menneskers subjektive forståelse for verden. Derfor søger vi 

ved brug af kvalitative metoder, i form af semistrukturerede interviews, at opnå en større 

indsigt i altanejernes subjektive forståelse af feltet omhandlende biodiversitet, samt deres 

subjektive forståelse for brugen af vores foreslåede app. Interview-spørgsmålene vil blive 

tilrettelagt således, at de spørger ind til netop den enkelte informants viden om-, forståelse af- 

og erfaringer med både biodiversitets-feltet og vores app. Ud fra de kvalitative interviews, og 

det herunder integrerede førstepersons-perspektiv, kan vi dernæst begynde at analysere os frem 

til, at kunne sige noget mere generelt omkring emnet.  
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1.5.3 Den fænomenologiske reduktion og epoché 

Måden hvorpå fænomenologien forsøger at forsone videnskab og menneskers livsverden på, 

er ved; “at vende tilbage ’til sagen’ og alt det, der er gået tabt – til det, der umiddelbart viser 

sig og konstateres af alle, og derfor ikke kan betvivles” (Juul & Pedersen, 2012, s. 68). Med 

dette menes der at man som forsker indenfor fænomenologien skal sætte sine opfattelser om 

noget absolut givet eller eksisterende i parentes, for på den måde at kunne opleve fænomener 

på ny og som de umiddelbart forekommer hver eneste gang. Husserl betegner også dette som 

den fænomenologiske reduktion (Juul, Pedersen, 2012). I denne sammenhæng bruger Husserl 

desuden begrebet epoché, da det betyder; ”at sætte sine fordomme i parentes” (Juul, Pedersen, 

2012, s. 70), hvilket jo er nødvendigt at gøre, såfremt at forskeren skal kunne realisere den 

førnævnte fænomenologiske reduktion. Brugen af epoché er med til at sikre, at eventuelle 

fordomme ikke fjerner fokus fra første persons-perspektivet.  

 

Fænomenologiens forskningspraksis går derfor i stor grad ud på skarpt at separere data og 

fortolkning, samt er det essentielt at bearbejdningen af empiri beskrives meget detaljeret før at 

man som forsker påbegynder analysen af empirien. I forlængelse heraf er det vigtig at 

understrege, at fænomenologien ikke blot søger at beskrive fænomenerne som de umiddelbart 

fremtræder; for efter at forskeren har sørget for at bearbejde empirien i en meget detaljeret 

grad, så er det ligeledes forskerens opgave derefter at etablere en analyse om de rene 

fænomener (Juul, Pedersen, 2012).  

 

Vi har hele vejen igennem udarbejdelsen af projektet været opmærksomme på at sætte alle 

vores fordomme og forudantagelser omkring emnet i parentes, hvilket blandt andet afspejler 

sig i, at vores interviewspørgsmål er forsøgt stillet så neutrale og åbne som muligt. På den måde 

kan det nemlig bedst undgås, at altanejernes synspunkter influeres og førstepersons-

perspektivet bliver dermed bedst muligt realiseret. Hele tilgangen til projektet kan ydermere 

siges at tage udgangspunkt i den fænomenologiske reduktion, idet at problemformuleringen og 

retningen i projektet har ladet sig styre af den nye viden, som vi i projektgruppen hen ad vejen 

har opnået. 

 

Vi har desuden været opmærksomme på at separere data og fortolkning idet, at vi først vil 

påbegynde en fortolkning af vores data, efter at alle interviews er blevet transskriberet færdigt. 

Vores fænomenologiske udgangspunkt kommer i forlængelse heraf yderligere til sin ret, i det 

at vi bevist har valgt at transskribere alle interviews så detaljeret og udførligt som muligt, 
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fremfor for eksempel at have gjort brug af referater. På den måde udelades potentielle vigtige 

detaljer ikke til tilfældigheder, og vi opnår i projektgruppen det bedst grundlag for en analyse, 

der også medtager eventuelle mindre forskelle hos hver enkel altanejer.  
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Kapitel 2. Teori  

 

Teorikapitlet vil til en start omhandle vores valg af teknologi eller såkaldte medie, i form af en 

app der kan downloades på en mobiltelefon, til at løse problematikken omkring, hvordan at 

altanejere i Frederiksberg Kommune på bedst mulig vis kan motiveres til at forbedre forholdene 

for bestøvere på deres altaner. Dernæst vil der blive redegjort for interaktions-design; herunder 

de forskellige tilgange til interaktionsdesign, der dog alle bindes sammen af, at brugeren anses 

for at være en central del af udviklingen af et design.   

 

 

2.1 Medievalg - en app på en mobiltelefon 

I dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i at designe en app, som skal kunne downloades 

på forskellige mobiltelefoner. Dette har vi gjort på baggrund af, at mobile medier – herunder 

mobiltelefoner, smartphones og tablets – i dag er den primære online forbindelse mellem 

mennesker. Disse enheder har altid mulighed for netværksforbindelse og bruger ofte 

mobilsoftwares, såsom apps (Schrock, 2015). I teksten af Schrock bliver kommunikativ 

affordances for mobile medier belyst, med fire tilhørende underkategorier; bærbarhed, 

tilgængelighed, lokalisering og multimedialitet. For at forstå de fire forskellige mobile 

affordances, bør man som læser først forstå, hvad affordance faktisk betyder. 

 

Affordance er nemlig et begreb, der er svært at oversætte direkte til dansk. I teksten af Schrock 

bliver flere forskellige forskeres holdninger til, hvordan man skal forstå affordance oplyst, men 

i dette projekt vil vi hovedsageligt benytte os af James Gibsons tolkning af affordance, som 

værende; ”de specielle måder en aktør, eller et sæt af aktører, opfatter og bruger et objekt på” 

(Schrock, 2015, s. 1230). Med dette skal det forstås, at en teknologi kan anvendes på flere 

forskellige måder, alt afhængig af, hvordan brugeren vælger at handle og dertil også forstå 

teknologien (Schrock, 2015). Det vil selvfølgelig være mest fordelagtigt, hvis brugerne blot 

ved at kigge på designet, forstår hvordan teknologien skal bruges og til hvilket formål. Efter 

det seneste årti, er kommunikativ affordance dog blevet adresseret, i forhold til at kunne forstå, 

hvordan mobile medier kan øge kommunikationen mellem mennesker (Schrock, 2015). Hertil 

skal kommunikativ affordance forstås som en ramme for de praksisser, hvor teknologier bliver 

involveret i den almindelige adfærd, herunder teknologier som for eksempel sociale medier, 

sociale netværkssider og nye medier (Schrock, 2015).  
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Den første underkategori under kommunikativ affordance handler om bærbarhed. 

Bærbarheden bliver defineret af de fysiske karakterer en teknologisk mobil enhed har, som for 

eksempel størrelse, vægt og batteriforbrug. Bærbarheden kan lede til forskellig brug i 

forskellige kontekster, da mobile enheder let kan transporteres og bæres på kroppen (Schrock, 

2015). Smartphones og computere har i dag den samme processorkraft. Den store forskel er 

dog, at en smartphone nemt kan tages op af lommen og blive brugt til enten at tage et billede, 

søge på google, eller sende en sms, mens det virker akavet at stå og bruge en bærbar computer 

midt i køen i supermarkedet (Schrock, 2015). Derfor kan man også argumentere for, at 

smartphones har en høj affordance, idet bærbarheden for denne mobile enhed, såsom 

smartphones, har kvaliteter, der er godt integreret i sociale sammenhænge (Schrock, 2015).  

 

Den næste underkategori under kommunikativ affordance, handler derimod om 

tilgængelighed. Ved mobile mediers udbredelse, er der sket en forøgelse af de kommunikative 

muligheder som mennesket har, idet tekstbeskeder, telefonopkald og sociale medier alle er 

tilgængelige på en og samme tid (Schrock, 2015). Mennesket har derfor fået en bevidsthed om 

deres forbindelse til andre mennesker og de har tilegnet sig en tendens til, at bruge flere 

forskellige måder at holde sig forbundet på (Schrock, 2015). Denne måde at holde sig forbundet 

på, har også skabt en øget kommunikation på tværs af forskellige fysiske lokationer, idet 

mobile medier har gjort det muligt at være forbundet via tekstbeskeder, telefonopkald og 

sociale medier, på trods af forskellige lokationer rundt omkring i verden.  

 

Lokalisering er derimod den tredje underkategori under kommunikativ affordance. Eftersom 

at mobiltelefoner fik indbygget GPS1 i omkring år 2000, blev der åbnet op for helt nye 

muligheder for lokalitetsbaserede tjenester (Schrock, 2015). Dette skabte både interesse blandt 

virksomheder, idet man nu kunne dele sin placering, som kunne give synlighed til lokal 

produceret viden, men også iblandt forskere, da denne nye tjeneste kunne medvirke til nye 

praksisser, såsom spontane møder (Schrock, 2015).  

 

Den sidste underkategori, multimedialitet, handler i bund og grund om, at en telefon ikke 

længere blot er til at kommunikere med via tekstbeskeder og telefonopkald, men i dag kan den 

 
1 GPS er en forkortelse af ’Global Positioning System’. Det er et navigationssystem, der beregner den nøjagtige 

position på jorden, ved hjælp af satellitsignaler (Den Danske Ordbog, u.å.).  
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bruges til meget mere end det. Særligt visuel kommunikation, ved at tage billeder, er en del af 

denne underkategori for kommunikativ affordance. Kamerakvaliteten på smartphones bliver 

konstant bedre, og det er en ganske almindelig aktivitet at bruge sin telefon til at tage billeder 

og bruge dem til kommunikation (Schrock, 2015). Denne integration af kamera på sin telefon 

og den visuelle kommunikation, har derfor også været med til at udvide den eksisterende 

kommunikative praksis (Schrock, 2015).  

 

Disse fire underkategorier ved kommunikativ affordance viser, hvordan mobile medier er en 

relativ stabil kommunikationsform, idet de er lette at tage med på farten (bærbarhed), let at 

holde sig forbundet til mennesker (tilgængelighed), nemt kan bruge lokalitet (lokalisering), 

samt kunne kommunikere ved billeder (multimedialitet). Som en opsummering på dette, skal 

kommunikativ affordance forstås som interaktionen mellem subjektets opfattelse af 

teknologiens anvendelse og den objektive kvalitet af den teknologi, som vil ændre den 

kommunikative praksis (Schrock, 2015). Altså handler det om, hvordan det enkelte individ 

handler med teknologien, for at opnå det ønskede mål og hvilken opfattelse subjektet får af 

anvendeligheden af teknologien, men også om hvordan oplevelsen af anvendeligheden 

påvirkes ved eksperimentering, individers sociale normer og tillærte forståelser. Disse kan over 

tid udvikle sig til at blive nye langsigtede praksisser (Schrock, 2015).  

 

På baggrund af mobile mediers høje kommunikative affordance og at det netop er disse som er 

det primære kommunikative medie mellem mennesker, har vi i dette projekt valgt at tage 

udgangspunkt i at udvikle en app, som kan downloades på mobile medier. Dertil har vi en 

hypotese om, at det er via mobile medier vi bedst muligt kan kommunikere vores budskab, 

nemlig at forbedre biodiversiteten på altaner, ud til brugerne.  
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2.2 Interaktionsdesign  

Interaktionsdesign er en måde at udvikle et design på, indenfor flere forskellige designområder, 

heriblandt indenfor grafisk design, arkitektoniske design, industrielt design, samt software 

design (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Denne måde at designe på, bygger på en tilgang af et 

brugercentreret design, hvor brugeren gennem hele processen er involveret. Under 

interaktionsdesign er der flere forskellige designdiscipliner, som dog følger forskellige 

tilgange. 

 

 

2.2.1 Brugercentreret tilgang til design  

Interaktionsdesign vægter som sagt involvering af brugerne højt under hele designprocessen. 

Hvis brugerne involveres tidligt i processen, kan designere få belyst det ønskværdige mål fra 

dem, der rent faktisk skal benytte designet efterfølgende. Det er derfor også brugerne og deres 

ønskede mål for designet, der er drivkraften for produktudviklingen (Sharp, Preece, & Rogers, 

2019). Som en konsekvens for dette vil et veldesignet system med brugerne i fokus, få mest 

muligt ud af interaktionen mellem mennesker og designet, og vil støtte brugeren, fremfor at 

begrænse dem (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Hertil er der tre basisprincipper for den 

brugercentrerede tilgang til design, nemlig; tidlig fokus på brugeren og deres mål, empirisk 

måling og iterativt design.  

 

Det første basisprincip i den brugercentrerede tilgang til design, handler om at have tidlig fokus 

på brugeren og deres mål. Dette princip bliver ifølge Sharp et al. bedst muligt forklaret gennem 

fem yderligere udvidet og præciseret principper: 

 

- Først og fremmest handler det om at undersøge hvilke teknologier der er tilgængelige, 

for at kunne give brugeren den bedste støtte i forhold til deres ønskede mål med 

produktet. Her er det brugerens mål som er drivkraften bag udviklingen af appen, og 

ikke selve teknologien.  

- Det næste princip har derimod mere fokus på at forstå adfærd blandt brugerne. Dette 

gøres ved at studere brugernes adfærd og brugskontekst, således systemet designes 

bedst muligt til at understøtte dem. Dette princip tager derfor skridtet yderligere i 

forhold til det forrige princip, ved også at undersøge, hvordan brugerne udfører deres 

opgaver.  
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- Det tredje princip handler om at fange brugernes karakteristika og designe hertil.  

- Det fjerde princip handler om at konsultere brugerne gennem hele designprocessen, fra 

de tidligste faser til de seneste. 

- Det sidste princip handler om at alle beslutninger bør tages i relation med brugerne, 

deres aktiviteter og miljø. Brugerne behøves nødvendigvis ikke at blive adspurgt 

direkte til designbeslutningerne, men det kan de eventuelt gøres (Sharp, Preece, & 

Rogers, 2019). 

 

Det næste basisprincip indenfor ’brugercentreret tilgange til design’, handler om empirisk 

måling. Ifølge Sharp et al., bør man allerede i starten af et projekt identificere nogle specifikke 

mål for brugervenligheden (usability), samt brugeroplevelsen (user experience) af det 

interaktive produkt.  

 

Ud fra projektets fænomenologiske tilgang, er det interessant for os at undersøge det enkelte 

individ, for at skabe en mere generel mening omkring appens brugervenlighed igennem 

førstepersonsperspektivet, da vi først herefter kan drage objektive konklusioner. For at kunne 

måle brugervenligheden af vores design, vil projektgruppen derfor udføre en klassisk usability 

test, hvis formål er at undersøge, hvorvidt brugerne i virkeligheden nemt kan betjene den app, 

som vi har designet og hertil belyse, hvilke problemer brugerne kan have ved den grafiske 

brugergrænseflade (Goodman, Kuniavsky, & Moed, 2012). Dette vil dog yderligere blive 

introduceret for læseren i analysen. 

 

Hvis nogle af disse mål allerede fra starten identificeres, kan det hjælpe designerne med at 

vælge imellem forskellige designs, samt holde at holde dem opdateret på fremskridtene i 

produktudviklingen. Ved at danne disse målsætninger fra begyndelsen, kan det ydermere 

hjælpe designeren med at evaluere produktet gennem flere stadier under udviklingen af 

designet (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). 

 

Det sidste basisprincip, iterativ design, handler om, hvordan iterationer tillader at designet 

forbedres gennem feedback fra brugerne. Når brugerne og designerne begynder at interagere 

med hinanden og diskutere deres behov, mangler og håb for et muligt design, vil det give 

designeren mulighed for at få indsigt i, hvad brugerne i virkeligheden har brug (Sharp, Preece, 

& Rogers, 2019). Når designere begynder at interagere med forbrugerne, begynder der at 

komme en diskussion om, hvad produktet skal indeholde, hvilke behov den skal dække og 
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hvilke forhåbninger brugerne har til et produkt. En diskussion med brugerne vil udmønstres i 

forskellige designbehov, der vil hjælpe produktets brugervenlighed, samt gøre det muligt for 

produktet at opstå (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Efter en sådan diskussion med brugerne 

vil der være behov for en design iteration, hvor den modtagende feedback vil medføre 

ændringer i designet. Herefter vil produktet atter testes af brugerne for at se, hvilken effekt 

ændringerne har medført og dertil også, om der skal nye ændringer til. En sådan cyklus – 

design-test-tilpas-redesign – indenfor den iterative designproces, vil blive gentaget lige så 

mange gange som det er nødvendigt, for at få det bedste og mest brugervenlige design (Sharp, 

Preece, & Rogers, 2019). 

 

 

2.2.2 De fire basistilgange til interaktionsdesign 

En anden designdisciplin der kan benyttes til at tilgå en designproces, er via de fire 

basistilgange til interaktionsdesign. I bogen ’Interaction Design: Beyond Human-Computer 

Interaction’, bliver basistilgangene beskrevet som følgende: 

 

- At opdage behovet for det interaktive produkt  

- At designe alternativer til at møde brugernes behov  

- Prototypefremstilling af de alternative designs, så de kan formidles til brugerne og 

afprøves 

- Evaluere produktet og brugeroplevelsen som designet tilbyder, igennem hele processen 

(Sharp, Preece, & Rogers, 2019).  

 

Den første basistilgang går ud på at opdage behovet for det interaktive produkt og det 

koncentrerer sig om, at opdage noget nyt om verden og hertil definere, hvad der skal udvikles. 

Dette indebærer en forståelse af målgruppen og den støtte, som det interaktive produkt skal 

medføre (Bryman, 2016; Sharp, Preece, & Rogers, 2019).  

 

Den næste tilgang, ’at designe alternativer til at møde brugernes behov´, kan deles op i to 

delaktiviteter for interaktionsdesign – konceptuelt design og konkret design. I det konceptuelle 

design bliver der skitseret en abstraktion for, hvad man kan gøre med produktet, hvilke 

koncepter der er nødvendige at forstå, samt hvordan man integrerer med det (Sharp, Preece, & 

Rogers, 2019). Hvor det konceptuelle design starter med en skitse for produktet, tager konkret 
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design flere hensyn til produktet detaljer, herunder farver, lyde, billeder, menudesign og 

ikondesign (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). 

 

Den tredje tilgang, prototypefremstilling, er den mest effektive måde at få brugerne til at 

evaluere designet, ved at de får muligheden for at kunne interagere med det og derved kan de 

komme med deres feedback på de interaktive produkters adfærd i form af dens udseende og 

følelse (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). En sådan prototype behøver ikke at være et decideret 

stykke software, men kan for eksempel være papirbaseret. Ved at benytte sig af en papirbaseret 

prototype kan der både spares tid, samt økonomiske udgifter, da de ofte er billigere og hurtigere 

at producere, men den giver alligevel brugerne en reel fornemmelse af, hvordan det vil være at 

interagere med produktet (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). 

 

Evalueringen af produktet omhandler processen med, at bestemme anvendeligheden og 

acceptabiliteten af produktet eller designet. Evalueringen erstatter ikke kvalitetssikring og test 

i forhold til at sikre, at det endelige produkt passer til det udtænkte formål, men kan være med 

til at supplere og forbedre produktet (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). 

 

Hvordan disse fire tilgange er relateret til hinanden, kan ses i figur 1, hvoraf principperne for 

den brugercentrerede tilgang også er inkorporeret (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). 

 

Figur 1 Livscyklusmodel for interaktionsdesign (Sharp, Preece, & Rogers, 2019, s. 52) 

 

Figuren illustrer hvordan et designforløb starter med at opdage et behov, hvorefter alternative 

designs udformes. Herefter fremstilles der en prototype, så brugerne kan prøve at interagere 

med produktet og give feedback, hvorefter produktet evalueres. Gennem feedback fra 
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gennemprøvning af prototypen eller ved evalueringen af produktet, kan designteamet 

redefinere behovene fra brugerne eller redesigne produktet. Et eller flere alternative designs 

kan parallelt følge denne iterative proces, som er illustreret i figuren (Sharp, Preece, & Rogers, 

2019). Ved at følge denne livscyklusmodel, vil det endelige produkt opstå på en udviklende 

måde, fra den indledende ide, til det færdige produkt. Præcis hvordan vil dog variere fra projekt 

til projekt. Lige meget hvor mange gange et produkt gennemgår denne iterative 

livscyklusmodel, vil udviklingen ende med en evaluering, som vil sikre at det færdige produkt 

opfylder brugeroplevelsen, samt brugervenligheden af produktet (Sharp, Preece, & Rogers, 

2019). 

 

 

2.2.3 Det er vigtigt at opstille en persona i designprocessen 

Når et produkt designes, så er det essentielt at være klar over, hvem produktet designes til, for 

at selve produktet, men også promoveringen af det, bliver så succesfuld som muligt (Sharp, 

Preece, & Rogers, 2019). Af den grund er det vigtigt at der først og fremmest etableres en 

målgruppe for brugen af produktet, men derudover er det også en rigtig god ide at udvikle 

personaer. Personaer kan siges at være mere detaljerede beskrivelser af den, eller de, 

målgruppe(r), som et produkt tiltænkes at skulle bruges af. For mens en målgruppe kan nøjes 

med at blive fastsat ud fra mere demografiske forhold, såsom for eksempel køn, alder og/eller 

bopælsområde, så stiller udviklingen af personaer højere krav.  

 

Hver persona er karakteriseret af nogle bestemte mål i relation til udviklingen af det 

pågældende produkt, men derudover vil en persona ydermere inkludere en beskrivelse af 

brugerens adfærd, attitude, aktiviteter og miljø (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Alle disse 

karakteristika bør omtales i en vis grad. Personaer beskriver ikke specifikke personer, men 

derfor skal personaerne alligevel fremstå realistiske og ikke for idealiserede. Hver persona 

repræsenterer en andel af rigtige brugere, som alle har været en del af empiriindsamlingen 

knyttet til produktudviklingen. Hver persona har desuden et navn, ofte et fotografi og personlig 

info, såsom hvad de har af hobbyer (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Ofte vil et produkt 

henvende sig til flere forskellige personaer end kun en enkel, men det kan dog til tider være en 

god ide kun at fokusere på en primær persona, der kan siges at repræsentere en stor del af de 

tiltænkte brugere af produktet (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Jo mere detaljeret en persona 

eller personaer der kan skabes gennem empiriindsamling i relation til produktet er, jo nemmere 
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er det også for designeren at se personaerne som rigtige potentielle brugere, de kan designe til 

succesfuldt. 
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Kapitel 3. Metode 

 

Til en start vil metodekapitlet omhandle projektets valg af informanter, herunder også valget 

af målgruppe og dernæst persona til app-designet. Derefter vil projektets anvendte metoder til 

empiriindsamlingen beskrives og slutvis vil vi i projektgruppen forholde os kritisk til vores 

brug af metoderne.  

 

 

3.1 Valg af informanter  

Det er vigtigt at overveje, hvilke informanter som der medtages i ens projekt, da de er direkte 

med til at influere, hvilken viden der skabes i et projekt (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Af 

denne simple årsag, har vi i projektgruppen valgt at uddybe, hvilke overvejelser der ligger bag 

udvælgelsen af dette projekts informanter, hvilket nedenstående underafsnit vil uddybe.  

 

 

3.1.1 Seniorforsker Beate Strandberg 

Beate Strandberg er seniorforsker på Aarhus Universitet under Institut for Ecoscience og har 

arbejdet indenfor forskningsområdet i over 27 år (Bilag 10). Beate arbejder med biodiversitet 

i relation til naturområder og på det dyrkede land. Beates hovedfokus omkring arbejdet med 

biodiversitet ligger indenfor interaktioner mellem planter og bestøvende insekter. Hun har 

derfor også en bred erfaring med planter generelt herunder, hvordan planter er med til at 

understøtte biodiversiteten. Beate er ligeledes medforfatter på et katalog der hedder 

’’Plantekatalog – Planter, der understøtter biodiversitet’’ som blev udgivet i februar 2021 

(Bilag 10). Alt den viden som Beate ligger inde med indenfor ovenstående emner, tænkte vi 

stemte rigtig godt overnes med den viden, som vi på daværende tidspunkt søgte med henblik 

på at opnå en grundforståelse, for de bestøvende insekters forhold i bybilledet. Vi i 

projektgruppen ville i forlængelse heraf desuden gerne blive klogere på, hvor stort et potentiale, 

samt betydning altanerne på Frederiksberg har, i forhold til at hjælpe de bestøvende insekter i 

kommunen, samt hvilke planter der egner sig bedst til altaner m.m. Al den viden som vi fik ud 

af vores interview med Beate, brugte vi dernæst som et bidrag til udarbejdelsen af 

interviewspørgsmål til de seks altanejere. 
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3.1.2 Borgere på Frederiksberg med altan  

Måden hvorpå vi udvalgte hvilke altanejere på Frederiksberg som vi gerne ville interviewe, var 

først og fremmest ved at medtænke hvilken målgruppe, som vi gerne vil designe appen til. For 

udover at vi i projektgruppen ville interviewe altanejerne for at blive klogere på deres 

holdninger til at have en altan, der er meget bestøver-venlig, ville vi ligeledes gerne høre 

altanejerne om deres oplevelse af vores visuelle udkast til appen og få feedback på denne. Det 

første kriterie, som vi i projektgruppen havde for valget af informanter og målgruppe, var 

derfor, at altanejerne skulle kunne betjene en smartphone forholdsvist problemfrit. Derudfra 

kan det nemlig antages at disse personer må have en nogenlunde god forståelse for, hvad det 

vil sige at navigere rundt i en mobiltelefon, herunder også downloade og betjene apps. Det 

andet kriterie var at personerne derudover ikke skulle være hjemmeboende, da vi i 

projektgruppen vil mene, at børn og unge mennesker, der forsat bor hos sine forældre sjældent 

vil have hverken økonomi til-, fuld råderet over-, eller interesse i, at gøre deres forældres altan 

mere attraktiv overfor bestøvende insekter. Det sidste kriterie var desuden, at de udvalgte 

informanter skulle bo i Frederiksberg Kommune, eftersom vi i projektgruppen har valgt at 

afgrænse os til denne kommune. Alt i alt endte vi derfor ud med følgende nedenstående kriterier 

for vores målgruppe:  

 

- Kunne betjene en smartphone forholdsvist nemt 

- Ikke være hjemmeboende 

- Borger i Frederiksberg Kommune 

 

Som følge af, at vi til en start havde et ønske om, at appen skulle favne så bredt så muligt, 

valgte vi ikke at stille flere kriterier op end de tre ovenstående. Uanset om folk på forhånd 

havde en interesse i at holde planter på deres altan, synes vi i projektgruppen at det kunne være 

interessant at høre personerne om, hvad netop de anså som værende en barriere for at forbedre 

forholdene for bestøvende insekter på deres altan, samt hvad motivationen for dem kunne være. 

Vi tænkte; at hvis vi forholdt os meget åbent til en start, så ville det give os den bedste viden i 

forhold til at designe en app der favner bredt, da vi gerne så, at appen skulle formå at inspirere 

mange forskellige typer af mennesker. Set i bakspejlet kan vi måske også have haft holdt os 

for åbne i kriteriedannelsen af vores målgruppe. Dette vil dog først blive beskrevet længere 

nede i metodekapitlet, i afsnittet omhandlende kritiske refleksioner omkring vores 

metodeanvendelse.  
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Efter at vi havde dannet os en målgruppe for vores app, var spørgsmålet nu hvordan vi skulle 

få kontakt til personer indenfor målgruppen. Vi ville i projektgruppen gerne have at 

udvælgelsen af informanter, udover målgruppens kriterier, skulle være så tilfældig som muligt, 

og af den grund valgte vi at kontakte informanterne ved at smide flyers ud i 10 udvalgte 

opganges postkasser på Frederiksberg. Opgangene blev først og fremmest valgt ud fra at det 

var synligt fra gadeniveau, at beboerne havde en altan, men derudover ville vi gerne snakke 

med nogle altanejere fra henholdsvis leje, andel og ejerboligkomplekser. Det skyldtes at vi i 

projektgruppen på det tidspunkt var nysgerrige på, om eventuelle forskelle i ejendommenes 

vedtægter omkring udsmykning af dens altaner, kunne være med til at begrænse altanejerne i 

at plante blomster og planter på altanerne, eller begrænse deres motivation. Som det også 

fremgår i den senere analyse, fandt vi dog frem til, at vedtægterne ikke spillede en afgørende 

rolle i dette scenarie, men førnævnte tre forskellige boligformer var altså alligevel med til at 

danne grundlaget for vores informantvalg. Vores flyer, som vi smed i postkasserne i de 

udvalgte opgange, så således ud:  

 

 

Billede 1 Flyer (Bilag 9) 

 



 30 

I ugerne efter at vi havde smidt flyers ud i de 10 forskellige opgange på Frederiksberg, blev vi 

kontaktet af 11 forskellige altanejere, som var interesseret i at medvirke i et interview. Ud af 

de 11 altanejere, udvalgte vi så to altanejere fra henholdsvis leje-, andel-, og ejerlejligheder. 

Den ene ud af de i alt seks altanejere meldte dog fra et par uger efter og grundet tidsmangel, 

valgte vi i projektgruppen at kontakte en bekendt, der har altan på Frederiksberg i en 

andelsboligforening, som havde mulighed for at træde til med kort varsel. Alt i alt endte vi 

derfor ud med at interviewe nedenstående seks altanejere:  

  

1. Mads på 25 år, som til daglig arbejder som landinspektør i Hillerød (Bilag 1).  

2. Tina på 54 år, som pt arbejder inde hos Erhvervsstyrelsen (Bilag 5).   

3. Lars på 58 år, som er markeringsmand (Bilag 3).  

4. Sanni på 29 år, som er uddannet som landinspektør og arbejder i et rådgivende 

ingeniørfirma (Bilag 4).  

5. Karina på 50 år og arbejder i Københavns Kommune (Bilag 6).    

6. Annsofie på 31 og arbejder som business intelligence konsulent hos Coop Danmark 

(Bilag 2).  

 

De seks interviews med ovenstående altanejere indenfor vores udvalgte målgruppe, brugte vi i 

forlængelse heraf til at gøre os klogere på, hvilken persona appen skal appellere til, hvilket vil 

blive beskrevet som en del af den senere analyse.  

 

 

3.1.3 Usability test personer 

Som beskrevet i det tidligere teoriafsnit omhandlende interaktionsdesign, så er det essentielt at 

teste ens design af, i dette tilfælde vores app, på ens målgruppe og/eller persona undervejs som 

appen udvikles. Efter at have fået konstruktiv kritik og feedback på den tegnede prototype af 

vores app-design, valgte vi i projektgruppen, at vi også ville forsøge at teste en mere interaktiv 

version af appen. Af den grund gjorde vi derfor vores bedste for at designe en ny og mere 

interaktiv prototype af appen via hjemmesiden Marvel.com. Desværre var det ikke muligt at 

designe alle appens funktioner via hjemmesiden, hvilket der vil blive givet eksempler på senere 

hen i afsnittet om vores kritiske refleksioner, men alligevel var der en masse tilbage til at få 

feedback på.  
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I forhold til hvilke informanter vi i projektgruppen gerne ville teste den mere interaktive 

version af appen på, anså vi det ikke for at være essentielt at teste denne af udelukkende på 

vores målgruppe, da usability testen ikke handler om, hvem appen skal promoveres til og 

hvordan denne målgruppes opmærksomhed fanges gennem kampagner m.m., altså den mere 

kommunikative del af en eventuel fremtidig annoncering af appen. I stedet omhandler testen 

af appen i dette tilfælde at få feedback på selve logistikken og funktionerne i appen og som 

følge af, at mange apps tager udgangspunkt i samme designprincipper uanset, hvad der sælges 

eller oplyses om (Sharp, Preece, & Rogers, 2019), var det eneste kriterie for valget af 

informanter til denne undersøgelse, at de skulle have et basalt kendskab til brugen af 

smartphones, herunder også apps. I denne test kunne informanten for eksemplets skyld også 

godt have været hjemmeboende, selvom vi i projektgruppen som tidligere nævnt ellers ikke 

tiltænker, at målgruppen for appen medtager hjemmeboende. Alle informanter, som vi fandt 

frem til, viste sig dog at være indenfor vores fastsatte målgruppe.  

 

Som følge af begrænset tid i slutningen af projektarbejdet, valgte vi ikke at uddele flyers som 

metode igen til at skaffe informanter til vores usability test af appen, da vores erfaring ved at 

bruge metoden til de forhenværende interviews var, at der kunne gå flere uger før at vi hørte 

fra interesserede altanejere. I stedet gik vi ud på gaden nær Frederiksberg Centret, hvor vi fandt 

frem til seks informanter, der gik med til at teste det interaktive design af appen af og som alle 

var vant til at navigere rundt i smartphones og apps. På den måde fik vi hurtigt fundet seks nye 

informanter og udført vores usability tests, hvilket gav mere tid i den anden ende til at bearbejde 

empirien derfra og justere designet af appen efter testene. Vi endte med at vores informanter 

til usability testene var følgende:  

 

- Helen på 60 år (Bilag 12).  

- Niklas på 42 år (Bilag 11).  

- Morten på 24 år (Bilag 16).  

- Trine på 49 (Bilag 15).  

- Niclas 30 (Bilag 14).  

- Nadja 21 (Bilag 13).  

 

Selve indholdet af testen vil blive forklaret mere i dybden i det senere afsnit omhandlende 

usability test som metode, ligesom vil det fremgå af den senere analyse, hvad informanterne 

hver især havde af kritik og feedback til det interaktive design af appen. 
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3.2 Valg af metoder 

Vi har i projektgruppen haft anvendt både semistrukturerede interviews til interview af seks 

altanejere fra Frederiksberg Kommune og derudover har vi udført userbility test i form af, at 

vi har haft observeret brugen af vores anden prototype af appen.  

 

 

3.2.1 Usability test som metode 

En overordnet fremgangsmåde for usability tests er, at disse normalt involverer brugerne, der 

undervejs under afprøvning af et system ’tænker højt’ og en observatør som observerer adfærd 

hos brugeren og lytter til brugernes tanker, se figur 2 nedenfor. Testprocedurerne kan variere, 

da der ikke findes en formelt accepteret procedure for udførslen af usability tests (Hertzum, 

2016). 
 

 

Figur 2 Usability testing (Hertzum, 2016) 

 

Hertzum peger på, at usability tests er en vigtig faktor for at udvikle et succesfuldt system. 

Dette stemmer overens med den anvendte teori omkring iterativ designproces, hvor formålet 

netop er at inddrage brugerne i designprocessen. Ved at anvende usability tests på en prototype 

af appen, kan vi, ud fra brugernes feedback, identificere problemer som blandt andet kan 

forhindre brugerne i at udføre den opgave, som de er blevet stillet, eller på anden måde er med 

til at forringe deres oplevelse af appen (Hertzum, 2016). Der findes to måder, hvorpå man kan 

udføre usability tests; den klassiske måde eller den afslappede måde. 

 

Den afslappede måde går ud på at inddrage så meget verbalisering som muligt, hvorfor 

evaluatoren spørger ind til testpersonens følelser, forventninger samt refleksioner. Ifølge 

Hertzum er ulempen ved den afslappede måde, at interaktionen mellem evaluatoren og 
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testperson kommer til at minde mere om et interview, hvor fokus på konkrete brug af systemet 

bliver overlistet af interaktionen mellem evaluatoren og testperson (Hertzum, 2016).  

 

Modsat, er den klassiske måde, hvorpå verbaliseringerne nærmere er en beskrivelse af, hvad 

testpersonen foretager sig og hvordan det gøres. Her er fokus på den konkrete anvendelse af 

systemet (Hertzum, 2016). Det er vigtigt at instruere testpersonerne i, hvordan de skal ’tænke 

højt’, således det ikke bliver en samtale med evaluatoren (Hertzum, 2016). Evaluatoren 

observerer den måde testpersonen udfører den stillede opgave og afsøge om testpersonen har 

nogle verbaliseringer omkring de forhold som ikke er mulige at observere (Hertzum, 2016). Vi 

har netop valgt at anvende den klassiske metode, da vi er interesseret i at finde ud af, om den 

app vi har designet, er let for forbrugerne at forstå og anvende. Dertil tilstræber usability tests 

også mod at repræsentere anvendelse af systemet, således at testen kan efterligne 

testpersonernes adfærd og oplevelser med systemet udenfor selve testen (Hertzum, 2016).  

 

Den afslappede måde at udføre usability test på, benyttes i ’den anden del’ af de 

semistrukturerede interviews, da projektgruppen blandt andet adspurgte informanterne om; 

hvad de synes om appen; om der var nogle funktioner eller kategorier som der manglede at 

blive taget højde for; om appen var let overskuelig m.m. Hertil fremkom denne del af usability 

testen altså mere som et interview, hvorfor fokus ikke var på de eventuelle brugers konkrete 

brug af systemet. At bruge den afslappede måde er dog bedst at bruge i samspil med den 

klassiske måde (Hertzum, 2016), hvilket gøres i den anden runde af usability test, med de 

introducerede personer i afsnit 3.1.3. 

 

 

3.2.2 Opgaver til testpersonerne 

Opgaverne skal være repræsentative for almindelige brugeraktiviteter og på samme tid være 

specifikke nok til, at opmærksomheden er rettet mod en specifik funktion eller funktions-

klynge (Kuniavsky, 2003). De gode opgaver skal være:  

 

1. Rimelige – skal repræsentere hvad testpersonen i virkeligheden ville gøre, hvis ikke det 

var en test, men i den virkelige verden.  
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2. Beskrive slutmål for testpersonen – alle funktionerne er et værktøj til at nå et mål. 

Testpersonerne skal være motiveret af en naturtro situation. Hvis de skal finde 

informationer, så fortæl dem hvorfor de netop leder efter denne information.  

 

3. Specifik – For at fokusere på opgaven og de dele af produktet som ønskes testet, skal 

opgaven, som bliver stillet, have et specifikt slutmål.  

 

4. Opgaven skal være mulig – Det skal være muligt for testpersonerne at udføre den 

opgave de bliver stillet.  

 

5. Opgavernes rækkefølge skal være realistisk – Målet er at få opgaverne til at flyde som 

en session. Det kan være behjælpeligt med at undersøge, hvilken kvalitet flowet i 

produktet har.  

 

6. Domæne neutral – En ideel opgave skal være noget, som alle testpersonerne ved lidt 

omkring.  

 

7. Opgaven skal have en rimelig længde – Varigheden af en opgave bør defineres ud fra 

tre ting: den samlede længde af interviewet, strukturen og selve kompleksiteten af de 

funktioner som testes (Kuniavsky, 2003).  

 

Opgaverne som projektgruppen stillede testpersonerne vil blive nævnt i afsnit 3.2.3 og er 

udformet på baggrund af ovenstående kriterier for, hvad der er en god opgave at stille 

testpersonerne. Vi har i forlængelse af opgaverne valgt at udføre et post-interview, hvor vi 

stillede vi testpersonerne følgende spørgsmål:   

 

1. Hvordan var din overordnede oplevelse med appen? (var den svær eller nem at bruge?) 

2. Er der nogen information du føler at du mangler at få?  

3. Var strukturen i appen logisk og nem at følge?  

4. Er der nogle funktioner som du synes var irrelevante eller yderligere funktioner som du 

ønsker i appen? 

5. Hvis du skulle give app-udviklerne tre gode råd, hvad ville det så være?   

6. Har du nogle yderligere kommentarer?  
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3.2.3 Semistrukturerede interviews 

Som belyst tidligere, har vi i dette projekt interviewet seniorforsker Beate Strandberg, samt 

seks udvalgte altanejere som bor i Frederiksberg Kommune, som er udført via den 

semistrukturerede interviewtilgang. Det der kendetegner et semistruktureret interview er, at 

forskeren har en række spørgsmål, også kaldt for en interviewguide, som ønskes besvaret af de 

udvalgte interviewpersoner, mens informanterne samtidig selv har råderum over, hvordan de 

vil besvare spørgsmålet (Bryman, 2016). Derfor bliver spørgsmålene i interviewguiden ikke 

nødvendigvis besvaret i den opstillede rækkefølge, da samtalen kan dreje sig i forskellige 

retninger. Ved brug af denne tilgang kan man derfor også stille spørgsmål, som ikke er 

inkluderet i interviewguiden, hvis altså informanten kommer med nogle signifikante svar, som 

ønskes uddybet yderligere (Bryman, 2016). Det semistrukturerede interview er derfor 

struktureret i form af at der er en række spørgsmål der ønskes besvaret, men stadig fleksibel, 

fordi intervieweren har råderum til at stille opfølgende spørgsmål til informanternes svar 

(Bryman, 2016). 

 

Når der udføres flere semistruktureret interviews, som i vores tilfælde, er det vigtig at lave et 

pilotinterview, da dette giver mulighed for at interviewspørgsmålene kan rettes til derefter, alt 

efter i hvor høj grad spørgsmålene til informanten besvarede interviewerens undren (Bryman, 

2016). Derfor forsøgte vi i projektgruppen ligeledes at rette vores spørgsmål til efter det første 

interview med en af altanejere, for på den måde at få mere ud af de resterende interviews.  

 

De udførte semistrukturerede interview blev både udført med fysisk tilstedeværelse, men også 

telefonisk, idet det ikke var muligt at mødes personligt med alle interviewpersoner. Hertil bør 

man bør have in mente, at et telefonisk interview ofte er kortere, da det er nemmere for 

interviewpersonen at afslutte et opkald, end ved et fysisk fremmøde. Desuden er det ikke muligt 

for intervieweren at observere interviewpersonens kropssprog, som kan have relevans i forhold 

til at forstå hvilke følelser informanten har. Derfor kan det være sværere at vide om 

informanterne er forvirret, undrende eller helt forstående overfor appen og dens funktioner, 

ved fremvisningen af app-prototypen, da vi ikke kan se og derved tolke deres kropssprog under 

et telefonisk interview (Bryman, 2016).  

 

De semistrukturerede interviews med altanejerne blev udført således, at der først fremgik en 

introducerende samtale omkring informanternes generelle viden og holdning om biodiversitet, 

og hvilken rolle de ser sig selv have, i forhold til at forbedre den via deres altaner. Den 
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efterfølgende del af interviewet udspringer derimod fra den afslappede måde at usability teste 

på, hvorved projektgruppen ønskede at evaluere prototypen med informanternes overordnede 

meninger. Usability testing danner netop også baggrunden for projektgruppens valg af antallet 

af informanter, idet Sharp et al. belyser, at en acceptabel mængde respondenter indenfor 

usability testing ligger imellem 5 og 12 personer (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). På baggrund 

af denne information valgte vi i projektgruppen at interviewe de tidligere nævnte seks personer, 

som boede i forskellige boligformer på Frederiksberg, jævnfør afsnit 3.1.3.  

 

 

Figur 3 Første prototype af app-design 

 

For at lave en afslappet usability test med vores seks interviewpersoner, havde projektgruppen 

valgt at printe en tegnet prototype af vores app ud på papir (se figur 3), så de potentielle brugere 

kunne få en fornemmelse af at skulle interagere med et færdigt produkt, og derved få 

informanternes tanker og feedback på designet. Ved den første runde af vores usability test 

blev brugerne spurgt ind til følgende spørgsmål: 

• Hvad synes du om appen?   

• Er der nogen kategorier eller funktioner som du føler vi mangler at tage højde for?  

• Virker appen ligetil at benytte/forstå?   

• Er der noget du er i tvivl om i forhold til appen? 
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Hertil brugte projektgruppen den semistrukturerede interviewtilgang til at indsamle viden om, 

hvad interviewpersonerne synes var godt, og hvad der eventuelt manglede ved appen.  

 

Den næste runde af usability testing blev derimod udført på den klassiske måde, med seks nye 

brugere, hvis formål var at indsamle data om, hvordan de interagerede med appen, ved at stille 

dem opgaver eller et spørgsmål omhandlende en interaktion med appen, for at se hvordan de 

udførte den. Vi brugte til denne test en interaktiv app, som projektgruppen har designet på 

Marvel.com, for at gøre det så realistisk som muligt. Spørgsmålene og opgaverne vi stillede 

dem, lød som følgende: 

 

1. Du har lige downloadet appen ’Din Grønne Altan’ og er nu interesseret i at læse mere 

om appen. Find information om appen.  

 

2. Du sidder hjemme i din sofa og har netop besluttet dig for, at det er i dag, du skal ud at 

kigge efter planter til din altan. Find den nærmeste plante-forretning.  

 

3. Du har besluttet dig for at skulle i Plantorama, da du ønsker at købe en plante til din 

altan. Find en plante som du synes vil passe godt ind på din altan og tilføj den til 

’favoritter’. 

 

4. Du står nu ude i Plantorama og har set en blomst som du er interesseret i. Skiltet med 

blomstens navn er forsvundet. Tag et billede af blomsten igennem appen, for at finde 

ud af, hvad den hedder.  

 

5. Din altan er placeret således at der altid er sol på den. Du vil gerne finde en plante som 

både er nem at passe og som skal stå i sol.  

 

6. Du er bekendt med at insekternes vilkår er forringet i byen og du ønsker at gøre noget 

for at hjælpe dem, men er i tvivl om, hvad du kan gøre. Hvor finder du ud af dette?  

 

7. På appens startside ser du en plante, som du synes er flot og derfor er du interesseret i 

at vide mere om den, find frem til informationer om planten du har udset dig.  
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Formålet med at observere brugernes interaktion med appen før den er færdig er, at give os 

viden om, hvor brugerne møder problemer med vores app, som vi dermed kan ændre, og gøre 

app-designet mere brugervenligt. Hertil ønskede vi blandt andet at finde ud af, hvad der 

fungerede, og hvad der ikke fungerede ved app-designet, om brugerne faktisk kunne udføre 

den opgave de blev stillet, og hvis ikke, hvad de så gjorde. (Goodman, Kuniavsky, & Moed, 

2012). Det projektgruppen fandt ud af ved disse to runder af usability testing og hvad der blev 

gjort af den indsamlede data, vil blive belyst i analysen. 

 

 

3.2.4 Transskribering af interviews 

Efter endt interview har projektgruppen valgt at transskribere dele af de udførte interviews, for 

at kunne bruge deres udtalelser til udførelsen af, hvordan den udtænkte app efterfølgende skal 

se ud. Med ’dele’ skal det forstås, at hvis det semistrukturerede interview tager en uventet 

drejning, som ikke følger hverken interviewguiden, eller relevansen for emnet, så er disse dele 

undladt transskriberet.  

 

For at gøre det muligt at transskribere, har vi spurgt vores udvalgte informanter om lov til at 

optage dem, og netop det med at optage et interview, har både fordele og ulemper ved sig. I et 

semistruktureret interview skal intervieweren hele tiden skal være opmærksom på opfølgende 

spørgsmål, samt eventuelle uoverensstemmelser i de svar informanterne kommer med 

(Bryman, 2016). Ved at optage samtalen, er intervieweren mere til stede i nuet, og derfor også 

mere opmærksom på selve samtalen, da han/hun ikke skal koncentrere sig om at nedskrive 

noter (Bryman, 2016). At optage interviewet kan dog også medføre at informanten bliver mere 

selvbevidst og ængstelig i forhold til, at deres ord bliver bevaret på en lydfil (Bryman, 2016). 

Dette var dog ikke noget der kunne mærkes på vores udvalgte interviewpersoner, muligvis 

fordi vi optog interviewet på en iPhone, og ikke med en mikrofon og andet udstyr, som kan 

føles mere alvorligt.  

 

Grundet omfanget af interviews, har projektgruppen valgt at transskribere størstedelen af de 

enkelte udførte interviews, som vi mente var brugbare og relevante, mens korte dele er undladt. 

I alle interviews forklares der blandt andet det samme om, hvordan appen skal forstås og 

bruges, og dette er derfor ikke nedskrevet i samtlige transskriberinger. Transskribering af 

interviewene er blevet delt imellem projektgruppens tre medlemmer, og vi blev derfor på 

forhånd enige om ikke at nedskrive udråbsord, såsom ”øhh”, ”hmm” mm. 
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3.2.5 Kodning  

Efter endt transskription, er interviewene blevet kodet for at klargøre til en analyse af, hvilke 

barriere altanejerne oplever, i forhold til at gøre deres altaner mere attraktive for bestøvere. 

Forberedelserne, samt selve kodningen, gennemføres, ved at have nogle forskellige 

overvejelser i baghovedet. Herunder skriver Bryman, at man bør læse sine transskriptioner 

gennem flere gange, uden at tage noter, men derimod danne sig et overblik. Efterfølgende bør 

man læse dem igennem igen, hvortil der denne gang laves noter i form af nogle nøgleord, ved 

for eksempel at lave temaer til den indsamlede data. Herefter bør ens koder eller temaer 

vurderes, hvor nogle eventuelt kan samles, hvis de for eksempel beskriver det samme fænomen, 

koncepter eller kategorier (Bryman, 2016). Formålet med at kode er at tænke på, hvad 

meningen med ens indsamlede data er, samt reducere mængden af data til mindre dele, og 

indgår derfor som en vigtig del af udarbejdelsen af analysen (Bryman, 2016). Resultaterne af 

kodningen vil blive belyst i Kapitel 4.1, i forsøget på at besvare arbejdsspørgsmål 1. 

Resultaterne af kodningen vil blive belyst i Kapitel 4.1, i forsøget på at besvare 

arbejdsspørgsmål 1.  
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3.3 Kritiske refleksioner 

I følgende afsnit vil projektgruppen kritisk reflektere over metodevalg, samt hvordan 

metoderne er blevet brugt i praksis.   

 

Da vi i projektgruppen ønskede at have repræsentanter, som var så tilfældigt udvalgt som 

muligt, samtidig med at de levede op til vores kriterier, har vi efterfølgende reflekteret over, 

om vi har været for åbne i forhold til kriteriedannelsen af vores målgruppe. Flere af vores 

udvalgte informanter, havde ikke en synderligt stor interesse for at være en medvirkende faktor 

i forhold til at forbedre vilkårene for bestøvere via deres altan. Set i bakspejlet burde vi måske 

have noteret på den flyer vi uddelte i opgangene, at de personer vi søgte gerne måtte have bare 

en smule interesse i planter og i det grønne miljø på altanen. Dette ville muligvis have skabt en 

bedre kritik af appen, samt bedre forslag til forbedringer, da nogle af informanterne var meget 

ligeglade og alligevel ikke havde tænkt sig at bruge appen. Vi forholdt os derfor måske lidt for 

åbent og lidt for naive i forhold til, at vores app til en start blev tiltænkt, at skulle vinde alle 

altanejere over i forhold til at tage del i at forbedre vilkårene for bestøverne på deres altaner.  

 

Derudover afholdt projektgruppen et pilotinterview med Lars, hvor normalen er at 

pilotinterviewet ikke indgår i den samlede mængde af interviews (Bryman, 2016). Dette blev 

projektgruppen dog først opmærksom på efterfølgende og derfor er interviewet med Lars en 

del af den indsamlede empiri. Dog rettede vi i projektgruppen interviewspørgsmålene en smule 

til efter pilotinterviewet.  

 

Et andet sted hvor vi i projektgruppen har reflekteret over brug af metode i praksis, er ved de 

udførte usability test. Da projektgruppen skulle lave testene, havde ingen i gruppen før haft 

kendskab til denne metode og derfor var vi alle meget nye i forhold til at udføre den korrekt. 

En sådan test har til formål at finde en balance mellem et uforvrænget brug og omfattende 

verbaliseringer (Hertzum, 2016), men vi havde svært ved at finde vores egen rolle i usability 

test, herunder hvordan vi skal agere og hvor meget vi må sige og gøre under testen. 

Projektgruppen synes derfor det var svært at udføre den, da vi ikke har tidligere erfaringer at 

bygge på. Derudover var der også en begrænsning i forhold til den app, som usability-

testpersonerne skulle afprøve, idet den interaktive app blev udformet via Marvel.com, hvor det 

ikke var muligt at få alle funktioner til at fungere som ønsket. Herunder var det blandt andet 
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ikke muligt, at vælge flere filtre eller favoritter til på en gang, samt var det ikke muligt at tage 

et billede med kamerafunktionen. 
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Kapitel 4. Analyse 

 

Denne analyse vil først og fremmest omhandle, hvilke barrierer empirien tyder på at der kan 

være for borgerne i forhold til at gøre deres altaner mere attraktive overfor bestøvere. Dernæst 

vil den omhandle, hvilke overvejelser der ligger bag designet af vores app, også i forhold til 

hvilken persona appen tiltænkes at skulle designes til. Herunder vil analysen blandt andet 

komme mere ind på, hvordan designprocessen af appen er forløbet indtil videre, samt hvad 

empirien tyder på, at den næste prototype af appen skal indeholde.  

 

 

4.1 Barrierer hos altanejere 

For at besvare det første arbejdsspørgsmål; ’Hvilke barrierer er der hos borgerne i forhold til 

at gøres deres altaner mere attraktive for bestøvere?’, havde projektgruppen, som tidligere 

beskrevet, udført seks interviews med altanejere i Frederiksberg Kommune, samt et interview 

med seniorforsker Beate Strandberg. For at finde frem til, hvilke barrierer altanejerne anså som 

værende tilstede, har projektgruppen analyseret de transskriberede interviews for at finde ud 

af, om der var nogle overordnede temaer, der kunne forklare fænomenet. Hertil var der særligt 

to temaer der skilte sig ud –’manglende viden’ og ’praktiske forhold’. 

 

 

4.1.1 Manglende viden 

Et tema der gentagende gange udsprang fra de transskriberede interviews var, at informanterne 

manglede viden, herunder både i forhold til hvad biodiversitet er, samt hvilken indflydelse de 

selv kan have for at være en medvirkende faktor til at forbedre vilkårene for bestøvende 

insekter. 

 

Som det belyses i problemfeltet, har biodiversiteten i Danmark været faldene, på trods af, at 

Danmark for 30 år siden forpligtede sig til at forbedre biodiversiteten, ved at underskrive ’The 

Convention of Biodiversity” (Convention on Biological Diversity, 2002). Efter at have spurgt 

informanterne om, hvad de forbinder med god biodiversitet, blev det klart, at den almene 

borgers viden om, hvad begrebet biodiversitet faktisk betyder, er relativt alsidige. Hertil var 

Lars’ svar på hvad han forbinder med god biodiversitet følgende: 
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Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke helt sikker på jeg ved præcis hvad 

biodiversitet egentlig dækker over, men jeg forbinder det med noget økologi og 

noget kredsløb, sundt kredsløb, og noget, sikkert sådan noget affaldshåndtering, 

altså̊ ja, i den stil... (Bilag 3, s. 2). 

 

Som Lars siger, har han en forestilling om, hvad en god biodiversitet kunne indeholde, herunder 

har han en forestilling om at affaldshåndtering også er en medvirkende faktor og at forbinde 

affaldshåndtering med god biodiversitet, var han ikke alene om. Tina var ligeledes inde på 

noget med affaldssortering i det hun udtalte; 

 

Ja det det dækker hos mig, det er egentlig affaldssortering som noget af det første, 

med forbrændings og det ene og det andet, med hvordan vi skal affaldssortere, 

specielt med plastik går jeg meget op i at det i hvert fald skal ned i det rigtige, og 

når ja, så også hvad man sprøjter med på markerne og sådan noget, der synes jeg 

også man skal forbyde rigtig mange ting. Og så synes jeg også man skal lave 

meget mere naturgrund. Lade naturen selv komme med de blomster der skal 

komme. Der er så mange arter der er truet og det tænker jeg gør enormt meget 

ved vores biodiversitet, fordi det har noget med fuglene og insekterne at gøre, 

alle de der ting der forsvinder. Vi skal jo nødig have den her istid igen, hvor der 

ikke er nogle dyr tilbage. Og det sidste jeg ville sige, er hvad folk gør i deres 

haver også, ser om de tænker over det. (Bilag 5, s. 1).   

 

Både Lars og Tina er altså inde på noget af det rigtige i forhold til den definition, som 

Konventionen for Biodiversitet nedskrev i 1992 jf. s. 4, der siger, at en god biodiversitet handler 

om en stor variation mellem alle levende organismer, herunder dem der lever på land og til 

vands, inklusiv en mangfoldighed indenfor arter, mellem arter og ved økosystemer (United 

Nations, 1992). De resterende informanter fortalte følgende:  

 

Det er vel netop det her med flere grønne områder og måske ikke nødvendigvis 

få store, men så flere mindre. Og så noget, nu er jeg ikke super meget inde i det, 

men noget alsidighed på en eller anden måde. At der er lidt forskelligt. – Annsofie 

(Bilag 2, s. 1).  
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Så tænker jeg på, at der er vild natur og der er plads til alle de dyr der bør være 

og de planter der bør være. – Sanni (Bilag 4, s. 1).  

 

Det jeg tænker på, når du siger dette ord, det er sådan plads til alle, om man vil. 

Og nu er vi jo sådan inde i byerne, så er det lidt mindre vildt for mig, men altså, 

sådan indenfor de seneste år, så tænker jeg sådan noget med bier og ja. – Mads 

(Bilag 1, s. 1).  

 

Så tænker jeg på vilde blomster og ting der får lov, altså varieret, men ting der 

også får lov til at gro uforstyrret. – Karina (Bilag 6, s. 1). 

 

Fællestrækkene for de forskellige udtagelser fra vores informanter omkring, hvad de mener 

god biodiversitet er, handler for det meste om grønne områder og vild natur, mens halvdelen 

af informanterne nævner noget omkring insekter og dyrelivet. Denne uvidenhed og usikkerhed 

der til dels kan forekomme i forhold til, hvad begrebet biodiversitet i virkeligheden dækker 

over, kan være en af de store barrierer altanejere i byen kan være udsat for. Hvis de færreste af 

befolkningen ved, hvad biodiversitet indebærer, vil det også være svært at gøre noget ved det. 

Borgerne kan derfor have den bedste intention for at gøre noget godt for biodiversiteten, men 

hvis de tror det handler om at sortere deres affald eller bare vild natur, kan det være svært at 

forbedre biodiversiteten, selvom de faktisk tror at de gør det.   

 

Et andet element under manglende viden fremkommer idet flere af de adspurgte informanter 

ikke ved, at de faktisk kan være med til at gøre en forskel ved at bruge deres altaner til formålet. 

Efter interviewet med Beate Strandberg, blev projektgruppen klar over, hvilken hjælp altaner 

kan have for bestøvere, da Beate udtalte følgende: 

 

(…) Blandt andet fordi man satser på at have blomster igennem hele året, noget 

vi kan se storset er forsvundet ude i det åbne land, altså ude i landbrugslandet - 

der mangler simpelthen føderessourcer, så derfor har vi set, at insekterne har søgt 

mod byerne på den måde, fordi de simpelthen har et bedre fødegrundlang der. 

(Bilag 10, s. 2).   

 

På grund af den nuværende landbrugssituation, søger flere insekter altså ind mod byen for at 

finde føde og det er netop derfor at byens altaner kan være med til at forbedre og bevare 
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biodiversiteten. Hertil spurgte projektgruppen informanterne om, hvorvidt de selv tænkte over, 

at de kunne være med til at forbedre forholdende for bestøvere på deres altaner. Blandt svarene 

var der særligt en tendens der gik igen i de forskellige interviews. 

 

Det tror jeg overhovedet ikke den [altanen] gør. – Mads (Bilag 1, s. 5). 

Overhovedet ikke, aldrig før du stiller mig spørgsmålet nu har jeg aldrig overvejet 

det. – Lars (Bilag 3, s. 4) 

Jeg ved ikke, hvor meget forskel det gør at man har to altankasser med lidt grønt 

i. Man burde da helt sikkert gøre mere, men det er også̊ svært har noget rigtig 

jord og man kun har altankasser. – Sanni (Bilag 4, s. 3). 

Jeg har aldrig tænkt den tanke før, med at de kan være et springbræt og et 

pausested for insekter der var på vej til et andet område. – Karina (Bilag 6, s. 3).  

Ved de ovenstående citater ses der nemlig en tendens i forhold til, at flertallet af vores 

informanter ikke ved, at deres altan kan være medvirkende til at forbedre biodiversiteten og at 

de kan fungere, som et springbræt mellem byens grønne parker. Hertil er det kun Annsofie der 

siger ja til at hun godt ved det, men at hun udelukkende bruger hendes altan efter eget behov: 

”Ja, men det er udelukkende hvad vi selv har brug for.” (Bilag 2, s. 1).  

Den eneste af vores adspurgte informanter der rent faktisk gør noget aktivt for biodiversiteten 

på hendes altan, er Tina som siger følgende: 

Ja det gør jeg meget, faktisk så meget så jeg faktisk har blomster hele året og 

derfor har jeg også den der, jeg tror den hedder julerose, helleborus hedder den, 

det er arten, fordi den er vinterhårdfør og jeg vil jo gerne have det hele så lang tid 

som muligt og jeg tænker meget på der skal være blomster og lige så snart der 

overhovedet kommer en blomst, så kommer den herud og så kommer den ind 

hvis det bliver frost, fordi jeg kan se at jeg tidligt faktisk have bier heroppe, hvor 

der faktisk ikke rigtig var bier i luften, og det tror jeg er fordi jeg har noget til 

dem herude. – Tina (Bilag 5, s. 2).  
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At kun to ud af seks af vores adspurgte informanter vidste, at deres altan kan være et 

medvirkende element i forhold til at forbedre vilkårene for bestøvere i byen, mens kun en 

informant gør noget aktivt for det, beviser derfor en yderligere barriere, som altanejerne har. 

Hvis altanejerne ikke er klar over at deres altan kan hjælpe biodiversiteten, er det svært at gøre 

noget ved problematikken.  

 

 

4.1.2 Praktiske forhold  

Det andet tema der udsprang fra kodningen af de transskriberede interviews, var praktiske 

forhold, herunder i forhold til altanens størrelse og indretning, samt vedligeholdelse af 

planterne.  

 

Flere af de adspurgte informanter havde ikke noget imod at have planter på deres altan, der var 

dog blot en begrænsning i forhold til den tilgængelige plads. Særligt Mads havde svært ved at 

kunne se sig selv have planter på hans altan, idet hans altan er indbygget, således der ikke kan 

hænge en almindelig altankasse over gelænderet (Bilag 1). Hertil fortæller Mads: ”Det er ikke 

sådan at du lige kan købe sådan en [altankasse] to-go, sådan en du hænger udover dit klassiske 

trægelænder eller på indersiden eller hvad man nu må.” (Bilag 1, s. 3). Derudover nævner Mads 

også, at han muligvis ville være mere tilbøjelig til at gøre noget aktivt på hans altan, hvis han 

ejede lejligheden og ikke boede til leje. 

Nu bor jeg også til leje, men hvis man var et sted, hvor altanvalget ligesom var 

op til en, altså hvor man gjorde noget ud af det og hvis det var et sted, hvor jeg 

tænkte at her skal jeg bo i lang tid, så tror jeg at jeg ville være mere investeret i 

det. – Mads (Bilag 1, s. 5).  

Mens det for Mads er en barriere at hans altan er bygget som den er, samt at han bor til leje, 

ses der en begrænsning blandt de andre informanter i forhold til, hvor meget planterne må, og 

kan, fylde på deres altan, i forhold til deres altans ønskværdige brugsform. Herunder beretter 

Annsofie, Lars, Sanni og Karina følgende:  

Det er jo størrelsen af altanen der afgør det og vores altan er ikke sådan 

kæmpestor, den er sådan 1,5 kvadratmeter. – Karina (Bilag 6, s. 2) 
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De må gerne fylde meget, så længe der også er plads til mig […]. – Sanni (Bilag 

5, s. 3).  

Og så har vi en begrænsning i forhold til altanens størrelse selvfølgelig, hvor 

meget vi kan smide derud, fordi primært bruger vi den jo ikke til at stille blomster 

på, men til at opholde os på derude, så vi skal have plads til tre stole og et lille 

bord derude, så det begrænser os. – Lars (Bilag 3, s. 5).  

Her opleves det altså blandt de tre informanter, at planterne gerne må være en del af deres altan, 

så længe der stadig er plads til dem selv, samt at størrelsen på altanen er et forbehold i forhold 

til hvor mange planter de kan have derude. Her er der altså nogle praktiske årsager, som har en 

indflydelse på planternes indtag på de tre forskellige altanejers altaner, mens det kun hos Tina 

var helt ubetydeligt, hvor meget planterne måtte fylde: 

For i virkeligheden, altså næsten inden sommeren er slut, så kan man næsten ikke 

sidde herude, fordi det er dem der har førsteret herude og så må vi sidde så tæt 

som vi kan. Det er også derfor jeg sidder og har den her lidt oppe i hovedet, men 

det er en del af charmen, fordi planterne skal være her. (Bilag 5, s. 6). 

Endvidere opleves der dog en anden praktisk forhindring blandt særligt to af projektgruppens 

adspurgte informanter i forhold til, hvor meget vedligeholdelse de forskellige planter kræver. 

Hertil fortæller Annsofie: ” […] og så skal det også være i en mængde jeg kan overskue at 

passe.” (Bilag 2, s. 2), mens Mads deler de samme tanker: 

Altså man kunne da godt stille nogle småting over i hjørnet, men ja jeg tror det 

ville falde tilbage på det der med, at jeg virkelig ikke er obs på det i mig selv, så 

det skal næsten være så selvpassende som muligt. (Bilag 1, s. 7).   

Hvor meget vedligeholdelse planterne kræver, kan derfor tænkes at være endnu en barriere for 

altanejere og årsagen til, at nogle muligvis ville være mindre tilbøjelige til at indrette deres 

altaner med planter, der kan være med til at forbedre biodiversiteten. For disse to informanter 

må planterne på deres altaner, derfor ikke blive et større projekt end hvad de kan overskue og 

har tid til i deres hverdag.  
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4.1.3 Sammenfatning  

Ud fra denne analyse, fremkommer der to overordnede barrierer, som projektgruppens 

informanter belyste i interviewene. Der er nogle praktiske årsager, som gør at der er et 

maksimum i forhold til, hvor meget planterne må fylde og hvor mange planter der kan være på 

deres altan, da altanen af mange mennesker trods alt benyttes som et ekstra uderum til eget 

forbrug. Dog er det forskelligt fra person til person, hvor meget tid altanejerne ønsker at bruge 

på at passe og vedligeholde sine planter. De største barrierer der dog fremkom i interviewene, 

var den manglende viden omkring, hvad biodiversitet er, samt hvordan deres altaner kan være 

medvirkende til at hjælpe biodiversiteten. Netop denne manglende viden, som vi oplevede hos 

informanterne, er det Beate pegede på som værende den vigtigste information vores app skulle 

formidle videre til altanejere i byen. Hertil siger hun ” Ja men jeg tænker det allervigtigste er 

at man kan være med, man kan gøre en forskel, være med til at bidrage til at forbedre 

biodiversiteten.” (Bilag 10, s. 9). Disse oplyste barrierer hos altanejerne er derfor med i vores 

overvejelser af udformningen af appen og forholdene skal medtænkes i den næste fremtidige 

designiteration.   
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4.2 Overvejelser bag designet af appen 

I følgende afsnit vil arbejdsspørgsmålet 2 ’Hvilke overvejelser ligger der bag designet af vores 

app’ blive besvaret. Besvarelsen af spørgsmålet tager udgangspunkt i den feedback, som vi i 

projektgruppen har fået fra vores informanter, samt vores egne betragtninger.  

 

 

 

4.2.1 Hvorfor vælge at designe en app?  

Valget af netop at designe en app til mobiltelefoner fremfor andet, skal findes i den fleksibilitet 

som følger med mobiltelefonen. Som beskrevet i afsnit 2.1, er første underkategori under 

kommunikativ affordance netop mobilens bærbarhed. Mobilen er designet således at den er let 

og lille, hvilket gør den nem at transportere med rundt (Schrock, 2015). Muligheden for at 

involvere mobilen i den almindelige adfærd er derfor større end hvis projektgruppen havde 

valgt at designe anderledes. I de udførte interviews udtrykker Karina begejstring for, at hun 

hjemmefra kan forberede sig på, hvad hun skal købe af planter til sin altan, inden hun tager 

afsted til et plantecenter eller lignende forretning (Bilag 6, s. 4).  

 

Tilgængeligheden er også forøget efter mobilens indtræden på markedet. Som forklaret i afsnit 

2.1 er menneskets kommunikative muligheder forøget uagtet tid og rum. Vi har muligheden 

for at anvende flere forskellige slags kommunikative funktioner på mobiltelefonen. App-

designet til ’Din Grønne Altan’ er som udgangspunkt ikke designet til at være en kommunikativ 

app, men derimod nærmere et opslagsværk. I interviewet med Tina peger hun blandt andet på 

at et forum, hvor folk får mulighed for at dele billeder med hinanden, kan skabe inspiration hos 

andre altanejere. Dette forum kunne for eksempel findes igennem en Facebook side, for alle 

dem som anvender appen, nævner Tina (Bilag 5, s. 15). Da mennesket, som nævnt i afsnit 2.1, 

har en bevidsthed omkring deres forbindelse til andre mennesker, og har tilegnet sig en tendens 

til at bruge flere forskellige måder at holde sig forbundet på, kunne appen på trods af, at den i 

sig selv ikke indeholder et kommunikativt aspekt, opfordre eller henvise til, at bruge en 

Facebook-side eller et hashtag2 på det sociale medie Instagram3.  

 

Efter GPS blev indbygget i mobiltelefoner er nye muligheder blevet tilgængelige. Appen ’Din 

Grønne Altan’ indeholder et kort, som er tiltænkt at skulle vise de nærmeste forretninger som 

 
2 Hashtag er et ord, hvor tegnet # sættes foran, for eksempel kan et hashtag se således ud #planter. Ved at lave et 

hashtag bliver ordet søgbart for andre (Den Danske Ordbog, u.d.).  
3 Instagram er en app til at dele billeder og videoer med andre samt opbygge sociale netværk (Istagram, u.d.).   
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er defineret som værende plante- og blomsterforretninger. Denne funktion er tiltænkt at skulle 

være en service for forbrugeren, således de ikke selv skal ud på nettet og undersøge, hvor den 

nærmeste blomsterbutik er, men at de igennem appen kan få denne information.  

 

Mobiltelefonen er i dag en multimedialitet, da den rummer mange forskellige muligheder 

herunder visuel kommunikation. At tage billeder samt anvende billederne til kommunikation, 

er en almindelig aktivitet i dag (Schrock, 2015). På nuværende tidspunkt indeholder appen 

muligheden for at tage et billede af en plante, for at et genkendelsessystem skal hjælpe 

forbrugeren med at finde frem til, hvilken type plante der er tale om. På sigt vil det umiddelbart 

godt kunne lade sig gøre at knytte appen til en Facebook-side eller et hashtag på Instagram, 

men grundet tidsmangel og begrænsede muligheder i programmet Marvel, har det ikke været 

muligt for os at udføre i praksis.  

 

 

4.2.2 Designprocessen 

I de første interviews havde projektgruppen valgt at dele interviewet op i to dele, hvor første 

del handlede om interviewpersonernes generelle opfattelse af biodiversiteten og til anden 

halvdel havde projektgruppen valgt at tegne en prototype af et muligt app-design, som blev 

præsenteret for interviewpersonerne. Grunden til allerede at step nummer tre i 

interaktionsdesigns inddrages her, hvor projektgruppen præsenterede en tegnet prototype 

tidligt i udviklingsfasen, er dels fordi et semesterprojekt som dette er underlagt en vis 

tidsbegrænsning og derfor er det fordelagtigt at få brugerfeedback tidligt i udviklingsprocessen 

(Snyder, 2003). På trods af at livscyklusmodellen for interaktionsdesign (Figur 1), og de fire 

basistilgange til interaktionsdesign argumenterer for, at første step er at problemet identificeres 

og at det først er i de efterfølgende steps at der udarbejdes skitser og prototyper, har vi i 

projektgruppen ligeledes ønsket at gøre det håndgribeligt for informanterne. Det tænkte vi 

bedst lykkedes ved at medbringe en tegnet prototype for at sætte gang i snakken. Da vi er gået 

fænomenologisk til værks, er vi interesseret i at finde ud af, hvad den enkelte informant synes, 

så vi på baggrund af dette kan generalisere og skabe en app, som rummer forskellige ønsker og 

behov.  

 

Det første princip under den brugercentrerede tilgang, inden for interaktions design handler 

netop også om at have tidlig fokus på brugerne og deres mål. Herunder undersøges der, hvilke 

teknologier som er tilgængelige for at kunne støtte brugerne, i forhold til de mål som de har 
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når de anvender produktet, som nævnt i afsnit 4.2.1. Da appen udvikles og justeres til brugerne, 

er det væsentligt at forstå brugernes adfærd og brugskontekst så appen på bedst vis understøtter 

brugerne, hvilket er det andet under-princip under den brugercentrerede tilgang. For at finde 

ud af, hvordan brugerne har i sinde at anvende appen, har vi anvendt usability-tests, hvor seks 

informanter testede en opdateret version af prototypen som var designet på Marvel.com.  

 

Ud over ovenstående nævnte fordele ved en tegnet prototype og at dertil præsentere den tidligt 

i processen, er ligeledes at en hurtig iterativ udvikling fremmes (Snyder, 2003). Netop det 

iterative design, som er det tredje basisprincip under den brugercentrerede tilgang, hvor 

designet forbedres igennem den feedback som vi modtager fra interviewpersonerne gør, at vi 

allerede efter de første interviews kunne anvende den feedback vi havde fået, til at foretage 

justeringer på appen, inden vi skulle ud at udføre de ovennævnte usability-tests.  

 

 

4.2.3 Den første tegnet prototype 

Ved de første interviews, nævnte alle informanterne at appen virker umiddelbart lige til og nem 

at anvende. I interviewet med Sanni falder snakken på en app, som Sanni har anvendt i forhold 

til at finde ud af, hvorfor hendes plante har brune blade og appen kunne også genkende planter, 

og oplyse omkring hvad planten hed. Denne funktion peger Sanni også på kunne være smart at 

have i den app, som vi er i gang med at designe (Bilag 4). Vi valgte på den baggrund at tilføje 

en kamerafunktion, som er tiltænkt til at skulle hjælpe med at genkende planter/blomster i den 

opdaterede prototype af appen. Af feedback nævnte Mads at en idé kunne være, at appen kunne 

oplyse omkring nogle priser på de forskellige planter i forbindelse med, hvor man kunne købe 

dem, for ellers var han bange for, at han glemmer at anvende appen (Bilag 1).  

 

Man kunne måske eventuelt, altså det lyder meget marketing-agtigt, men man 

kunne jo eventuelt indgå et samarbejde eller trække nogle priser eller et eller 

andet fra nettet. Så når man så de forskellige, så kunne man se hvor man kunne 

købe dem. Så man ligesom havde sådan et overblik prismæssigt. Det kan godt 

være at det står inden, hvad de nogenlunde ligger i, men sådan at man ligesom... 

Jeg tror at det hjælper noget, at man ligesom får kastet det i hovedet eller det 

bliver mere realistisk, når du ser en pris og et sted du kan købe det. Hvor jeg er 

lidt bange for hvis man bare lige får sat nogle hjerter og lagt den i lommen, så får 

man det glemt. (Bilag 1, s. 9). 
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Projektgruppen vendte denne mulighed, men undlod at inkorporere dette, da vores tanker 

omkring appens anvendelse var mere i retningen af, at den skal fungere som et slags 

opslagsværk. De ændringer vi endte med at tilføje til den næste prototype, blev derfor:  

 

- Kort-funktion med GPS-sporing, som kan genkende hvor forbrugeren befinder sig og 

hvor den nærmeste planteforretning er.  

- En kamerafunktion, hvor der er mulighed for at tage et billede af en plante/blomst og 

få oplyst hvad den hedder og hvordan den skal passes.  

 

 

4.2.4 Anden prototype – realistisk bud på en app designet på Marvel.com 

Tredje step under de fire basistilgange til interaktionsdesign er at fremstille en prototype og 

afprøve denne på brugerne. Det har projektgruppen, som tidligere nævnt, gjort igennem 

usability-tests. Her har vi ønsket at finde ud af, om prototypen på en mulig app vi har designet, 

er nem at anvende samt at belyse, hvilke problemer brugerne støder på undervejs.  

 

Betjening af appen 

Vi har igennem de udførte usability-tests fundet ud af, at appen overordnet set er nem at 

anvende og finde rundt i. Funktionen vi har tilføjet på baggrund af de første interviews, som 

gør det muligt at tage et billede af en plante til genkendelse er ikke umiddelbar nem at finde i 

appen. Projektgruppen har placeret den under ’Info’ i menulinjen i toppen, men her peger både 

Niclas og Trine (Bilag 14; Bilag 15) at det ikke er logisk, hvor de skal lede efter denne funktion 

henne. Trine uddyber således: ”Det der med billedet for eksempel, det ville jeg ikke... det ville 

ikke ligge for mig i informationer” (Bilag 15, s. 3). For at løse dette problem, kunne appens 

forside eventuelt indeholde et kamera-ikon, da Niklas peger på, at ikonerne under ’Info’ gør 

det letforståeligt (Bilag 11) således flyttes funktionen så den ikke ligger under informationer 

men derimod er indlogeret i plantekartoteket på forsiden.  

 

Forslag fra informanterne 

Et par af informanterne kom ind på, at appen måske burde indeholde cirka priser på planter og 

blomster. Blandt andet Niklas bliver sporet ind på emnet, men er imod at skrive priser på, da 

han mener at disse kan variere meget afhængig af nogle forskellige faktorer. 

 



 53 

Altså det her som jeg, altså sådan som jeg forstår det, så er det mere et 

opslagsværk for mig. Jeg tror ikke som sådan at jeg ville tænke, at jeg alligevel 

skulle købe den gennem denne her app, så pris er ikke måske det vigtigste for 

mig her. Der ville jeg alligevel bare gå ind og finde ud af, altså jeg tænker der er 

mange forskellige priser mange forskellige steder. Det ville måske være lidt mere 

uoverskueligt, også fordi at prisen på timian; men er det to stilke, hvor gammel 

er den, altså så skal man lige pludselig være meget specifik og så tror jeg bare at 

det ville skabe forvirring, hvis der stod “purløg 5 kr”. Så skulle det være meget 

mere detaljeret, så det savner jeg egentlig ikke (Bilag 11, s. 5).  

 

Projektgruppens tanker bag appen er, som tidligere nævnt, også at den skal fungere som et 

opslagsværk og ikke en app med fokus på salg. Vi er ligeledes heller ikke interesseret i at 

favorisere nogle butikker fremfor andre, således små butikker der måske ikke sælger planter 

og blomster som deres hovedfokus, ikke bliver taget i betragtning.  

 

Post-interviews 

Sidste halvdel af vores usability-tests var et post-interview der handlede om, at brugerne skulle 

evaluere produktet og brugeroplevelsen, hvilket er det fjerde og sidste step af de fire 

basistilgange til interaktionsdesign (Sharp, Preece, & Rogers, 2019). Her pegede alle på, at 

appen var nem at anvende. Appens grafiske design, her nævnes appens navn som står øverst 

på forsiden, kan godt gøres mere farverigt, så det matcher billederne af de farverige 

blomsterbilleder ifølge Niklas og Helen (Bilag 11; Bilag 12).  

 

 

Det tredje princip under den brugercentrerede tilgang handler, som tidligere nævnt, om at fange 

brugernes karakteristika og netop designe hertil. Ud fra de seks interviews med altanejerne, 

samt de seks userbility tests, blev vi desuden mere skarpe på, hvilken persona som 

videreudviklingen af appen skal henvende sig til. 

 

 

4.2.3 Persona  

Personaer kan som tidligere nævnt siges at være mere detaljerede beskrivelser af den, eller de, 

målgruppe(r), som et produkt tiltænkes at skulle bruges af og derudover har skabelsen af en 

eller flere personaer direkte betydning for, hvor succesfuldt både designet og en eventuel 

marketingsstrategi vil blive. Gennem vores seks interviews med altanejere fra Frederiksberg 
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Kommune, samt de seks usability tests, er vi i projektgruppen derfor blevet klogere på, hvilken 

persona, som vi tiltænker at appen designes til. Grundet begrænsninger i forhold til projektets 

omfang har vi valgt blot at opstille en enkel persona, men det kan tænkes at der måske senere 

hen i processen med færdigudviklingen af appen, kan blive dannet flere personaer.  

 

Som sagt er det essentielt at personaen er karakteriseret af nogle mål i forhold til udviklingen 

af produktet, som der er tale om, men derudover bør en persona også medtage forhold, såsom 

brugerens adfærd, hobbyer, attitude, miljø og andre aktiviteter. Nedenstående persona er 

direkte baseret på personer, som har været en del af projektets empiriindsamling til trods for, 

at den endelig persona skal anskues som en fiktiv person.  

 

 

Figur 4: Persona illustration (bilag 17). Billede af kvinde (Unsplash.com, u.d.). 

 

De bagvedliggende årsager til, hvorfor ovenstående illustration af appens tiltænkte persona er 

endt med at indeholde netop disse karakteristika og målsætninger, bunder i projektets empiri-

indsamling. Helt til start kan det hurtig siges at personaen er en viderebygning på vores 

oprindelige målgruppe. Af den grund skulle personaen først og fremmest ikke være hjemme-

boende og derudover skulle personaen ligeledes have nemt ved at betjene en smartphone, men 
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udover de to kriterier fra målgruppen af, så er der blevet tilføjet en del flere og mere detaljerede 

beskrivelser af hvem, der tiltænkes at skulle benytte vores app.  

 

Først og fremmest, er personaens køn sat til at være en kvinde og hendes alder er sat til at være 

52 år. Dette er selvfølgelig ikke et tilfældigt valg, men i stedet baseret på, at de to ud af i alt 

seks altanejere, som der lod til at være særligt interesserede i udviklingen af en sådan app og 

budskabet bag denne, var Tina og Karina, som er henholdsvis 54 og 50 år (Bilag 5; Bilag 6). 

Personaen er dernæst baseret på det kvindelige køn, eftersom at det generelt set virkede som 

om, at de fire kvindelige altanejere var mere interesserede i biodiversitet, sammenlignet med 

de to mandlige altanejere. Selvom det ud fra vores informanter tyder på, at kvinder vil have en 

større tendens til at gå op i og værne om biodiversitet, så vil vi i projektgruppen alligevel være 

påpasselige med at sige om det ligeledes forholder sig sådan mere objektivt set, som følge af 

det begrænsede antal af informanter medtaget i projektet. Tina nævner desuden at hun mener, 

at det er en aldersbetinget ting at gå mere og mere op i at passe på naturen i det hun siger;  

 

(…) Jo ældre man bliver, jo mere interesseret bliver man i naturen, sådan er det 

bare. Ikke at man ikke kan have det sådan som ung, men der er man bare et andet 

sted i livet (...) - (Bilag 5).  

 

Tinas udsagn er derfor yderligere med til at understrege, hvorfor vi i projektgruppen har valgt 

at basere vores personas alder ud fra Tina og Karina. Personaen har desuden børn, som der er 

flyttet hjemmefra og hun har en kæreste, som hun ikke bor sammen med, da dette ligeledes er 

tilfældet for Tina og Karina. Vi mener i projektgruppen at disse kriterier er vigtige at medtage 

i vores persona, eftersom at hjemmeboende børn i sig selv kan kræve meget af personaen og 

dermed potentielt fjerne overskuddet til at sætte sig yderligere ind i, at skulle hjælpe bestøvende 

insekter på sin altan, men omvendt kan de fraflyttede børn bidrage positivt til personaen, i det 

at de kan hjælpe personaen, såfremt at hun skulle støde på tekniske udfordringer i vores app. 

Begge kvindelige informanter havde som sagt desuden kærester, selvom de ikke bor sammen 

med dem. Det tænker vi i projektgruppen kan være en fordel for personaen, eftersom at 

personaen ikke skal tage hensyn til eventuelle modsatte holdninger til, hvordan altanen må 

indrettes. Ud fra interviewet med altanejer Lars, nævnte han nemlig, hvordan at ham og hans 

kone var ret så uenige om, hvor mange penge og plads, som planterne på deres fælles altan 

måtte udgøre. Lars sagde i denne kontekst blandt andet;  
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Jeg ville garanteret smide meget mere derud end hun umiddelbart ville. Jeg går 

meget op i at vi skifter blomsterne i løbet af en sæson og sådan noget, hun vil 

bare have det så billigt som overhovedet muligt og så lidt som overhovedet muligt 

(Bilag 3).  

 

Det tyder altså derfor på at det kan være nemmere for vores persona at bo alene, såfremt at 

vedkommende skal have de bedste betingelser for at realisere en altan, der i høj grad forbedre 

forholdene for de bestøvende insekter. Personaen kan ydermere lide at vandre/gå ture i naturen, 

hvilket er baseret på, at Tina forbinder det at være meget i naturen med også at få lyst til at 

værne om denne, i det at hun udtaler;  

 

Når man vandrer som vi gør i naturen, så kommer du tæt på naturen på en anden 

måde. På dyrelivet, på planterne, på naturen, på det hele og når man går så meget 

som vi gør, så får du et kærlighedsforhold til naturen, så ved du bare hvor vigtigt 

det er at passe på den (…). - (Bilag 5).  

 

Tina mener altså at hvis man bruger en del tid i naturen, så er det med til at give en et helt andet 

forhold til insekter og dermed også en anden lyst til at hjælpe insektbestanden, for eksempel 

via sin altan. Af den grund anser vi i projektgruppen, at den ideelle persona for appen bruger 

en del af sin fritid i naturen.  

 

Når det kommer til personaens fastsatte målsætninger, så er disse igen baseret på projektets 

informanter, herunder igen især Tina og Karina. Begge de to informanter kendte nemlig begge 

til problematikken omkring, at de bestøvende insekter er udfordrede i dag (bilag 5; Bilag 6), på 

trods af at de måske ikke kunne definere, hvad biodiversitet vil sige helt korrekt. Af den grund 

ville begge informanter gerne gøre mere for at forbedre deres vilkår via deres altaner.  

Derudover ville Tina gerne blive endnu skarpere på, hvordan hendes altan kunne hjælpe de 

bestøvende insekter, selvom hendes altan var tæt pakket af diverse planter (Bilag 5).  
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Kapitel 5. Diskussion  

 

I denne diskussion vil projektgruppen komme ind på, hvorvidt appen er en god måde at få 

altanejere til at optimere forholdene for bestøvende insekter på deres altan, set i forhold til, at 

størstedelen af vores informanter ikke havde en særlig god forståelse for begrebet biodiversitet. 

Det vil derfor herunder også blive diskuteret, hvorvidt det er nødvendigt først at sætte ind 

overfor den manglende viden hos altanejere via en pjece, og om denne pjece i så fald bør tage 

udgangspunkt i et mere hverdagssprog.  

 

 

5.1 Forståelse af begrebet biodiversitet 

Ud fra projektets indsamlede empiri, er vi i projektgruppen blevet temmelig overraskede over, 

at informanternes forståelse af biodiversitet generelt set er meget vag. Som nævnt tidligere i 

analysen var der nemlig flere af informanterne, som for eksempel forbandt biodiversitet med 

affaldssortering. Selv Tina, som ellers kan siges at gøre meget godt for insekterne på sin altan 

og som overordnet set har en god forståelse for at værne om naturen og dyrene deri (Bilag 5), 

var som sagt ikke helt klar over, hvad ordet biodiversitet præcist dækker over. Det at folk ikke 

forstår, hvad biodiversitet hentyder til, finder vi i projektgruppen problematisk i forhold til en 

fremtidig lancering af appen, da appen kan anskues som en form for kampagne i sig selv. Hvis 

folk ikke forstår hvad biodiversitet går ud på, eller de bagvedliggende årsager til hvorfor de på 

deres altan bør forbedre forholdene for insekter, bliver appen ikke en succes. Så kan det 

overhovedet siges at der er et informationsbehov for udviklingen af en sådan app, hvis ikke 

altanejerne har en forståelse for, hvordan det står til med biodiversiteten?  

 

 

5..1.1 Skal appen lanceres sammen med en pjece? 

På den ene side er det formentlig rigtig nok, at altanejerne ikke vil være tilbøjelige til at ændre 

adfærd eller opleve et behov for appen, når de måske ikke forstår, at biodiversiteten er truet, 

men på den anden side, kan det siges at der trods dette eksisterer et informationsbehov for 

appen i det, at der fra naturens side af er et reelt behov for, at vi mennesker gør mere for at 

forbedre forholdene for insekterne i bybilledet. Hvis det godtages at naturens behov for 

handling på området overgår altanejernes manglende forståelse for problematikken, bliver 

spørgsmålet imidlertid det, om der skal være et andet forudgående trin før en lancering af 
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appen, der har til hensigt at informere altanejerne om vigtigheden af at gøre sin altan mere 

attraktiv overfor bestøvere? For som det fremgik af analysen, var det et centralt tema, at 

altanejerne ikke forstod, hvad biodiversitet vil sige og selvom appen kan ses som et 

hjælpemiddel til at opnå en mere insektvenlig altan, er den ikke en dybere informationskilde 

eller motivationsfaktor i sig selv. Dette taler for, at det måske kunne være gavnligt med en 

informationspjece eller lignende forud for lancering af appen, men omvendt fylder 

problematikkerne omkring biodiversitet allerede meget i de forskellige medier, så hvorfor 

skulle en pjece formå at uddanne altanejerne om biodiversitet? Det der kan tale for at en pjece 

måske kan adskille sig fra omtalen af biodiversitet i de øvrige medier er, hvis kommunen for 

eksempel bliver afsenderen af pjecen. Siden kommunalreformen i 2007 har det nemlig været 

kommunernes ansvar at værne om biodiversiteten (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, u.å), 

hvorfor vi antager at kommunen også har en interesse indenfor dette emne. I og med at den 

pågældende altanejer er borger i kommunen, kan det tiltænkes at altanejeren lytter mere til 

information fra sin kommune end de landsdækkende nyheder, eftersom at altanejeren kan 

tænkes at have et større incitament til at bidrage til sit lokalsamfund.  

 

 

5.1.2 Skal biodiversitet omtales anderledes? 

Det kan i forlængelse af ovenstående også diskuteres, hvorvidt at det er en god ide at appen 

benytter mere hverdagssprog i og med, at altanejerne ikke forstod begrebet biodiversitet. Noget 

tyder altså at sproget i appen hurtigt kan blive for fagsproget, og at appens potentiale til at 

informere og inspirere altanejere dermed går tabt, da de ikke formår at forstå, hvad appen helt 

konkret omhandler. For eksempel kunne det måske være en ide at anvende mere direkte 

vendinger såsom at sige insektfremmende planter fremfor at kalde det planter, der bidrager til 

god biodiversitet. Ved sidstnævnte vending bliver der nemlig implicit refereret til insekt-

fremmende planter, men det kræver at altanejerne har en viden om, hvad der ligger til grund 

for god biodiversitet på altaner. Omvendt kan det måske være en god ide at beholde fagsproget, 

da det er med til at uddanne altanejerne i sproget og dette kan være gavnligt for dem i andre 

henseender også. Det kan for eksempel være en fordel, at altanejerne støder på fagsproget flere 

forskellige steder, herunder også i vores app, således at de bliver skubbet til at forholde sig til 

det nye begreb og tilegne sig ny viden omkring dette.  
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Kapitel 6. Konklusion  

 

Projektet har til formål at undersøge, hvordan skal en app designes, så den på bedst mulig vis 

befordrer altanejere i Frederiksberg Kommune, til fremme biodiversiteten via deres altaner. 

For at kunne besvare denne problemformulering har det været nødvendigt at undersøge, hvilke 

barrierer der findes blandt borgerne, i forhold til at gøre deres altaner mere attraktive for 

bestøvende insekter, da biodiversiteten de sidste 30 år har været dalende og at Frederiksberg 

Kommune er den næstmest bebyggede kommune, hvorfor arealer til naturen er minimeret. For 

at finde ud af ovenstående, har vi igennem semistruktureret interviews fundet frem til at de 

største barrierer for at gøre noget aktivt for biodiversiteten på altanerne, er manglende viden 

samt de praktiske forhold, herunder plads og vedligeholdelse.  

Vi kan af gode grunde ikke gøre noget ved den plads som altanejerne har til rådighed på deres 

altan, men appen ’Din grønne altan’ kan indeholde informationer omkring, hvor store planterne 

cirka bliver, så altanejere bevidst kan gå efter de mindre planter, hvis pladsen på altanen er 

trang. I forhold til vedligeholdelse, er det muligt at filtrere blandt blomster og planter, så 

brugeren af appen kun får vist for eksempel de planter som er nemme at passe.  

 

For at besvare problemformuleringen har det også været nødvendigt at designe en prototype på 

en mulig app. Vi har anvendt interaktionsdesign som ramme for vores designovervejelser, 

herunder har vi gjort brug af den brugercentreret tilgang, hvor brugerne og deres ønsker har 

været det primære fokus for appens indhold og design. Ved første præsentation af appen, som 

var en tegnet prototype fandt vi frem til at brugerne generelt synes vores app-forslag virkede 

overskueligt. Forslag fra interviewpersonerne til app-indhold indeholdt både en kamera-

funktion, samt en GPS-funktion som vi integrerede i appen. Som udgangspunkt favner andet 

udkast af app-designet de ønsker som altanejerne har til en sådan app, hvorfor en fremtidig app 

godt kan se ud, som den vi har designet.  

 

Vi har imidlertid fundet ud af, at det største problem er at altanejerne ikke har en særlig god 

forståelse for, hvad begrebet biodiversitet betyder og indebærer. Som nævnt i diskussionen, så 

vil de fleste altanejere have et behov for at blive uddannet i fagsproget omkring biodiversitet 

forud for brugen af appen og vi vil i projektgruppen mene, at det kan være en fordel at 

kommunen bliver afsenderen af sådan en pjece og af den grund vil det være en klar fordel, at 

appen lanceres i samarbejde med Frederiksberg Kommune.   
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