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Indledning
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Forord

Denne rapport er udarbejdet som eksamensprojekt på 3. semester i foråret 
2018.  Projektets formål er at udvikle en webløsning, som tilpasser temaet “stu-
derende”. 

Vores løsning er et nyt website, der har til formål at inspirere de studerende til en 
mere varieret kost samt udvide sin kendskab til mad. Indholdet er målrettet stu-
derende, på den måde at opskrifter matcher en studerendes budget og er mere 
studievenlige i forhold til tid og planlægning.  

Rapporten har til formål at dokumentere processen fra problemstilling til det 
færdige produkt. Denne vil altså berøre relevante analyser, herunder Value Prop-
osition Canvas samt målgruppesegmentering. 
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Problemformulering

“Studerende har ikke nok penge til lækre madretter og diverse drikkevarer. De 
kan ikke tage ud på sociale arrangementer med vennerne, da de ikke har økon-
omien for det. De har en tendens til at købe fastfood udefra, da mange ikke har 
madbudget og madplan.”

“Hvordan kan en webproduktion lette en studerendes økonomi samt udvikles, 
designes og implementeres, så den dækker afsender - og brugernes behov? “

Problemstilling
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Metode

Value Proposition Canvas
Value Propostion Canvas anvender vi til at kigge på kundesegmentet og produk-
tets værdi. Den hjælper os med at give et indblik på brugerne.

Empathy map
Empathy Map skal give et større indblik i brugerne, så man kan få så mange data-
er som muligt omkring sin målgruppe og den enkelte bruger.

Skydeskivemodellen   
Skydeskivemodellen bruger vi til at undersøge markedets konkurrenter indenfor 
det givne produkt. Den viser, hvilke konkurrenter virksomheden er i konkurrence 
med.  
    
SWOT/TOWS     
SWOT-analysen bliver i dette projekt brugt som et opsummerende værktøj. 
Analysen opstiller virksomhedens interne styrker og svagheder, men også 
externe muligheder og trusler. Med udgangspunkt i SWOT, da opstiller vi 
TOWS-modellen for at undersøge hvilke statistiske tiltag virksomheden bør/kan 
foretage.

SMP-analyse     
I SMP-analysen undersøger vi forskellige segmenter på markedet. I samspil med 
SMUK-modellen og conzoom-værktøjet udvælger vi hvilke segmenter, der skal 
udgøre henholdsvis primær og sekundær målgruppe. Gennem positionering ser 
vi på hvordan, virksomheden bedst rammer målgruppen.    
 

Conzoom-værktøj    
Conzoom-værktøjet giver os mulighed for at undersøge den specifikke målgrup-
pes adfærd nærmere.
     
SMUK-modellen     
SMUK-modellen giver indblik i segmenternes, størrelse og vækst, muligheder for 
bearbejdning, udgifter ved bearbejdning og konkurrencesituationen i segmentet. 
Vi udvælger målgruppe på baggrund af hvilket segment, der har høj købekraft og 
hvor der er mulighed for bearbejdning.     
Value Proposition Canvas     
Value Proposition Canvas giver et indblik i hvilken service og  værdi virksom-
hedens produkter giver kunden. Det er her man tydeligt får defineret hvilke 
“pains” og “Gains”  virksomhedens produkter har i forhold til kundens præferenc-

er. 
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4 fagområder 

Visualisering og design: Parallax 
Parallax er en baggrundsbillede effekt, som udvikles med HTML og CSS. Den fun-
gerer sådan, at du ser et billede og når du scroller dukker der en beskrivelse op 
og dækker billedet. Scroller du op igen bliver billedet igen synligt. Denne effekt 
overvejer vi at have på vores forside. Vi har overvejet de populære retter, ville 
være i parallax´et.  Vi har også overvejet at lave Parallax over logoet/identen. Vi 
har ikke besluttet hvilke af de 2 muligheder vi ender ud med.

Interaktion: Chatbot
Vi har valgt  at have en chatbot på vores website. Chatbotten skal hjælpe de unge 
med at finde den rigtige ret på et givent tidspunkt. Den kan spørge dig om disse 
ting: Vegetar, kylling, okse? På den måde kan chatbotten indskrænke retterne 
og finde den rigtige ret for brugeren. Chatbotten vil fungere på en sjovere måde 
frem for at sidde og kigge alle opskrifter igennem, før man finder det man har 
lyst til. Chatbotten virker derfor som en sortering/filtrering.

Kommunikation og formidling: Credibility
Credibility og sociale capital handler om at skabe troværdighed på website, så 
brugerne vil være aktive med indholdet på website. Deres sociale kapital vil øges 
ved, at de kan kendes ved websitet identitet og dermed bliver der opbygget et 
socialt ry. Herved er der nogle forskellige faktorer der spiller ind og er altafgøren-
de for om ens websitet stiller op til kravene. Vi har skabt troværdighed og social 
kapital på vores website, ved at siden opfylder kravene og brugerne er aktive via. 
tilmelding af nyhedsbrev og de sociale medier. 

Virksomheden: Trello
For at holde overblik og styr over vores arbejde har vi valgt at benytte os af plan-
lægningsværktøjet Trello. Trello bruges til at hele tiden at holde et overblik over 
hvad der skal laves og hvad der evt. kan skabe problemer. Trello består af 4 lister; 
To do, In progress, Problems og Done. Under disse lister ligger så de forskellige 
tasks. Hver gang en tasks feks. er løst, placeres den i Done. På denne måde  har 
man hele tiden et visuelt overblik over hvad man mangler og ikke mangler. 

For uddybelse af alle fire fagområder, se vedlagt bilag 3.
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Afgrænsning

I de kommende research, analyser og produkt-afsnit skal det gøres klart, at vi 
tager afstand fra at have en målgruppe der hedder “Pensionister”. Dette er for 
at vi ikke skal tage hensyn til alle der kan have gavn af vores webløsning. Dette 
segment har nødvendigvis det største behov og derfor fokuserer vi os på det 

område vores webløsning kan gavne bedst.
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Projektstyring og eksikvering

For at lette projektarbejdet har vi anvendte google drev, som vores primære ar-
bejdsflade, hvori vi har lagt alt skriftligt, billeder og modeller op. Dette har vi valgt 
at gøre, så alle i gruppen har adgang til de diverse dokumenter. 
Projektstyring har vi valgt at anvende Trelloboard(se bilag 8), til at holde styr på 
opgaver og diverse små elementer som skal laves. Trelloboard, indholdte lis-
ter med “To Do”, “In Progress”, “Problems” og “Done”, hvor opgaverne er delte 
op i hvert byggesten som rykkes hen af vej, indtil de ender i “Done”, hvor hele 
produkt-processen er slut. Det er Trellomasterens ansvar, at få opdateret trello-
board løbende. 

Vi har lavet et estimateret tidsbudget over projektets forløb(se bilag 5).

Vi har under hele forløbet anvendt os af “Double Diamond” modellen. 

     
    

Double diamond er en design proces, hvor der er fire hovedfaser;

Discover: Handler om at udforske og researche problemet

Define: Her definerer man problemet, til det punkt at det kan løses.

Develop: I denne fase, tager man fandt i løsningen og udvikler den. 

Deliver: Sluttelig sættes løsningen op, så den bliver testet og klar til endelig im-
plementering. 

Under disse fire hovedfaser er der to diamanter. Hver diamant handler om at 
udforske og udvide(Diverge) ens ideer og tanker til at gå tættere(Converge) ind 
på selve løsningen. På denne måde, er Diverge-Converge, en “beslutningstager” 
til de fire faser. 

Generelt kan man vende frem og tilbage i faser, så når man fx. har testet og der 
er nogle ændringer, så vender man måske tilbage til Develop eller Discover. Man 
hopper altså frem og tilbage i processen. 

Double diamond
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Research og Empiri-indsamling 

Vi startede med at lave en brainstorm over forskellige webløsninger. Vores tema 
er ‘studerende’ - udfra dette, talte vi primært om fire løsninger:

1. Webløsning til Niels Brock Gymnasium

2. Webløsning til Frederiksberg Gymnasium 

3. Redesign af Urban Riggers

4. En digital løsning som kan inspirere/hjælpe studerende til en bedre mad-
plan og automatisk økonomi.

De yngre studerende går meget op i fester og sociale arrangementer, da de er 
kommet fra den overgang der hedder: Folkeskole - > Gymnasium. Derfor vil en 
event-website være optimalt for det segment. Vores interviewperson fra Fred-
eriksberg Gymnasium fortalte, at de både havde ludus og facebook side, og der 
var ikke det større behov for at designe deres nye website. 

De  ældre studerende lever ofte på SU, og bruger en del tid på sine studier, 
hvilket betyder at de har mindre tid, overskud og penge til at lave lækre retter. 
Den nye og fiktive virksomhed skal inspirere og hjælpe de ældre studerende med 
lette, hurtige og billige madretter samt informere om de bedste tilbud. 

Nemlig.com og andre tilbudsaviser såsom på foetex.dk indeholder forskellige 
opskrifter, som skal inspirere kunder til at lave de opskrifter, hvor man kan købe 
de tilhørende ingredienser hos dem. MEN Nemlig.com og andre tilbudsaviser har 
ikke opskrifter,som er tilegnet SU-studerende. 

Ved vores efterfølgende research, da fandt vi frem til et website som hedder 
“StudentRecipes”. Det er en international website, der har det formål at give 
mad-ideer og nemme madopskrifter til studerende. Vi lagde mærke til, at dette 
website ikke havde et særlig tiltrækkende udseende og var en smule kedelig at 
navigere rundt i. 

Vi overvejede en webløsning  til Frederiksberg Gymnasium, som på nuværende 
tidspunkt kun kan holde sig opdaterede omkring de sociale arrangementer på 
‘Ludus’. 

Derudover overvejede vi webløsningen for de ældre studerende, hvor meningen 
med dette skal hjælpe de SU-Studerende med en bedre madplan samt mad-
budget. 

Vi tog derefter et valg om at vi heller vil arbejde med de ældre studerende, og 
hjælpe dem med deres madkundskab og forbedre deres madbudget.

Vi delte de studerende op i 2 segmenter; yngre og ældre studerende. 

De yngre studerende forestillede vi os som gymnasieelever. Vi overvejede en 
løsning  til Frederiksberg Gymnasium, som på nuværende tidspunkt, kun kan hol-
de sig opdateret omkring de sociale arrangementer på ‘Ludus’(se vedlagt bilag). 

Derudover overvejede vi webløsningen for de ældre studerende, hvor meningen 

er, at den skal hjælpe de SU-studerende med en bedre madbudget og madplan.
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Design Research
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Product 
& Services

Value propsition cancas

Customers Segment Vi starter vores Situationsanalyser med at udarbejde et 
Value Proposition Canvas. Kigger vi på Customers Segment, er der forskellige 
Customers jobs, som udgøre kundesegmentet såsom Inspiration til madlavning 
og udvidelse af ens madkendskab. For kunden er der en del “pains”, altså det at 
skulle handle ind og madlavningstiden kan være en udfordring eller ulempe ved 
diverse retter, som forhindrer kunden i at fuldføre opskriften og købe mad ude-
fra istedet. Modsætning har vi “Gains” som er variationen i hverdagsmaden og en 
lidt sundere livsstil, som vejer op imod mad udefra. Disse “Gains” hjælper kunden 
i at fuldføre opskriften og anvende vores produkt. 

Value proposition:
Ved selve produktet er der en række service såsom Måneds menu, så man kan 
tilberede lækre og billigere 3 retters menu til større selskab. Derudover kan man 
via. et nyhedsbrev abonnerer på et skræddersyet madplan. De “Pain relievers” 
er ved anvendelse af vores website, der kan man få hurtig madlavning og flere 
penge til rådighed, hvilket lettere de “Pains”, kunden har. Derudover kan kunden 
hurtigere finde inspiration til lækre og nemme madretter, hvilket skaber variation 
i hverdagsmaden.

Pain Relievers

Gain Creators

Customer job(s):

- Større mad kendskab.
- Bedre økonomisk overblik.
- Variation i hverdagen af mad.
- Sundere livsstil.
- Skræddersyet ugentlig mad- 
plan.
- Spar penge.
- Bedre overskuelighed af til-
budsvarer.

Gains

- Madlavningstiden.
- At skulle følge en opskrift.
- Handle ind.
- Overveje at lave et mad-
budget.
- Evt. abonnement.

-Inspiration til madlavning
- Overblik over madplan
- Overblik over madbudget
- Information omkring 
tilbudsvarer.
- Udvide ens madkendskab.

- Mere tid til at være sociale med sine medstuderende
- Nemme og lækre madretter
- Økonomisk fordel i modsætning til take away

- Flere penge til rådighed
- Udvidet madhorisont
- Hurtig madlavning 

- Facebook-videoer
- Måneds menu, 
3 retters menu
- Nyhedsbrev/abonne-
ment, med skræddersyet 
madplan
- En ret kan højst koste 
x-antal kroner, på denne 
måde, kan den 
studerende ligge 
et madbudget.

Pains
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Empathy Map

Beskrivelse
Udfra vores interview med Josef Al-nema(se bilag 2), har vi udarbejdet dette 
Empathy Map. Empathy Map skal give os et indblik i de studerendenes oplevelser 
og muligheder. Derudover får vi et overblik konkurrencens popularitet. Til sidst 
fandt vi ud af hvad vi særligt kan gøre for at ramme vores målgruppe og differe-
tiere os fra konkurrenterne.

Hvem er de? Hvad gør de?
De er studerende som læser kort videregående uddannelse eller er lige blevet 
færdiguddannet. De bor typisk alene eller hos nogle for at få økonomisk støtte. 
De spiser som regel ude og her er der tale om Fastfood, da det er lettere at købe 
færdiglavet mad, end at bruge tid på at handle og lave mad derhjemme. Deru-
dover har de heller ikke mange penge til at handle ind for, og ved generelt ikke 
hvilke retter der er lækre og dog billige at lave. De bruger en masse tid på skolen 
og ellers besøger de familien engang imellem, når tiden er der. De hygger også 
meget med venner, men det er for det meste i hjemmet de befinder sig ved, da 
selv vennekredsen ikke har penge til hygge. 

2. Hvad er nødvendigt for dem at gøre? 
For at spare penge og få en sundere og lækre livsstil, er det nødvendigt for dem 
at finde nemme opskrifter og begynde at lave frokost og aftensmad hjemmefra. 
Det kræver, at de skal handle ind til de forskellige opskrifter og begynde at stå i 
køkkenet noget mere, end hvad de er vant til. Derudover ville det bedste være for 
dem at lægge en madplan og evt. madbudget for at få et bedre overblik over tid 
og økonomi.  

3. Hvad ser de? 
Der er mange hjemmesider som er egnet til mad til en god pris. Det er ikke nød-
vendigvis målrettet til de studerende, men er mere målrettet til voksne som har 
en økonomisk stabilitet. De finder mest inspiration på facebook f.eks. på Tasty 
via. små videoer/klip. Det skal ikke være lange videoer, hvor man skal lave en 
masse, men bare små klip som ser lækkert ud. 

4. Hvad siger de? 
De taler indbyrdes nogle gange om opskrifter, som de måske har lavet og deler 
dem med hinanden, hvis de er særligt gode. Hvis de har prøvet noget nyt eller 
gerne vil prøve noget nyt så taler de sammen og prøver nogle gange at lave det. 
De finder mest inspiration på facebook feks. Tasty. 

5. Hvad gør de? 
Finder inspiration på facebook (tasty) Små klips. Det skal være nemt og ikke være 
for  for lange videoer og for besværligt. Efter inspiration foretrækker han at gå ud 
og handle og evt. prøve at lave det frem for at købe noget som minder om det. 
Kan godt lide at handle og selv lave det og lægge fast food til side. Den økono-
miske stabilitet er ok i starten af måneden. Tilgengæld er det nogle gange tiden 
som ikke passer så godt til skolelivet hvis der feks. er mange lektier/afleveringer 
eller hvis man ikke lige gider. Sidst på måneden er der ikke så mange penge til 
lækre retter. Det hænger måske lidt sammen med at man bruger mange penge 
på feks kantinen da det er nemmere og hurtigere lige at købe lidt mad der. Sidst 
på måneden løber pengene jo op og det er måske derfor der ikke er det store 
rådighedsbeløb tilbage. Men det er hurtig alternativ. 

6. Hvad hører de? 
Da de unge er sociale og snakker med hinanden, hører de tit gode og lækre op-
skrifter. De hører også hvis der er nogle spisesteder der er billige. Dog hører de 
ikke særlig tit om madtilbud.

7. Pains
Det kræver tid og det kræver penge at lave mad hver dag. Det er lidt krævende 
som studerende. Det kan forhindre det lidt. Madplan er igen tidsmæssigt. 

8. Gains
Godt hvis websitet er målrettet de unge og tager hensyn til feks. økonomien osv.  
Giver bedre overblik over økonomien og kan måske hjælpe med at brede pen-
gene ud. Hvis websitet også tager hensyn til det med tiden kunne et abonnement 
med skræddersyet madplan og budget måske være rigtig godt. Det giver bedre 
tid og bedre overblik over madlavningen.  Efter at have testet abonnenmentet 
kunne han forestille sig at anbefale det til medstuderende hvis det fungere godt 
for ham.  Godt med inspirationen. 
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Skydeskivemodel

Skydeskivemodel
Efter at have analyseret kundesegmentet og produktet, anvender vi Skydeskive-
modellen som konkurrentanalyse og kigger på de konkurrenter CheapMeal, skal 
være opmærksomme på. 

For at få bedst muligt overblik har vi listet konkurrenterne ned i punktforme. 
Efterfølgende har vi placereret listen ind i en skydeskive, hvor længst ude i 
skydeskivemodellen, har vi de sociale medier og madprogrammer, der viser 
inspirationen af madlavning samt tiden der tager at lave. 

Herefter arbejder vi os ind i skiven og har fastfood-kæder og cafeer som giv-
er kunderne samme behov, altså mad-behovet. Madblogs og kogebøger er af 
samme produkt, og det samme er gældende for discountsupermarkeder, som på 
deres website også viser opskrifter, hvilket gør dem til en større konkurrent. 

Kigger vi lidt nærmer på supermarked er de dog både en konkurrent, men også 
en samarbejdspartner, i og med at de varer der skal købes til opskriften er oftest 
billigst i disse discountbutikker.

Den største konkurrent CheapMeal har, er placeret i midten, er StudentRecipes. 
Det er en udenlandsk website, der er en virksomhed som målrettet laver studie-
venlige retter og derfor udgør websitet en form af en trussel for Cheapmeal. 

Produkter til 
samme behov

Fastfood

Restaurenter Færdigretter

Barer Cafeer

Samme produk-
ter til samme 
målgruppe

StudentRecipes

Alle produker

Instagram
Facebook

Snapchat

Tasty

Tv-shows

Samme kategori 
af produkterYoutube

Madblogs

Kogebøger

Super-
marked

Jungletwisted

Konkurrenter:                                       
- Buzzfeed tasty
- Nemlig.com
- Føtex.dk
- netto.dk
- rema1000.dk
- meny.dk 
- irma.dk
Madblogger: 
- Valdemasro.dk
- dk-kogebogen.dk
- Studentrecipes.com
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SWOT

S

T

S1 - Lette og simple opskrifter
S2 - Søge funktion af ugens tilbudsvarer
S3 - Let tilgængeligt
S4 - Studievenligt
S5 - Unikt, eksisterer ikke andre typer virksomhed
S6 - Kvalitetsprodukter
S7 - Brugervenlighed
S8 - Nyhedsbrev
S9 - Chatbot: inspirations hjælp 
S10 - Udvider din madhorisont

W1 - Nystartet virksomhed
W2 - Mindre kendt
W3 - Ikke muligt at bestille varer via. hjemmesiden
W4 - Få ansatte, for mange opgaver
W5 - Ingen startkapital

O1 - SoMe(folk deler opslag, flere følger, konkurrencer)   
O2 - Content Marketing
O3 - Tendens
O4 - Mundtlig omtale blandt studerende
O5 - Sponsorpenge
O6 - Evt. samarbejde med supermarket

T1 - Få, men store konkurrenter
T2 - Site errors
T3 - Manglende på tilbud fra butikkerne
T4 - Reklamation fejl fra supermarkeds tilbudsavis
T5 - Hvis de studerende mister interesse for at abonnere. 
T6 - Dårlige bedømmelser

Beskrivelse
Swot-analysen holder styr på de interne “Strenght” og “Weakness” og de eksterne 
forhold som “Opportunity” og “Threaths”. Her får vi opsamlet de ovenstående 
analyser og indsigter ved at kigge på, hvad vi har af de forskellige interne og 
eksterne forholde. Styrker og svagheder er parametre som virksomheden kan 
påvirke, hvor muligheder og trusler er upåvirkelige parametre. 
En kæmpe styrke ved CheapMeal er målrettet til studerende og mange studeren-
de vil gerne abonnere på et ugentlig skræddersyet madplan. (Se bilag fra spørg-
eskema) .

En svaghed som Cheapmeal derimod kan have, er at det er en nystartet virksom-
hed og derfor skal bruge mange ressourcer, og tid på at markedsføre sig ud på 
de sociale medier, så virksomheden kan blive kendt i blandt målgruppen. 
Hvilket fører os til den mulighed at jo flere der deler CheapMeals opslag, des-
to mere opmærksomhed og følgere ender virksomheden med at få. Det kan 
desværre også medføre til at få dårlige bedømmelse eller site errors, som kan 
være en trussel for virksomhed og dermed gøre det sværere for CheapMeal  at 
skabe et godt og troværdigt omdømme. 

W

O
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TOWS

For at bruge SWOT-analysen i en problemløsning har vi udarbejdet en TOWS-an-
alyse. Vi kombinerer de objektive data fra SWOT- analysen, hen i TOWS, hvor det 
ville muligt at udarbejde delkonklusioner(se siden herefter). 

Delkonklusionerne er med til at tegne et billede af hvilke områder, som vi kan 
tage fat i for at udarbejde en handlingsplan og dermed en endelig løsning.

TOWS handler om at man sætter de interne styrker og svagheder sammen med 
de eksterne muligheder og trusler. 

På denne måde får man et klart billede af, hvordan man udnytter de nuværende 
styrker til at realisere mulighederne, samtidig med at man får en fornemmelse af 
hvordan det er muligt at bekæmpe svaghederne, ved at udnytte mulighederne. 
Sidst men ikke mindst, giver TOWS også et billede på, hvordan det er muligt at 
minimere de værste svagheder og trusler.

På baggrund af denne analyse har vi udvalgt tre handlingsplaner, der skal være 
fundamentet i vores webløsning for CheapMeal. Disse handlingsplaner skal ska-

be opmærksomhed for websitet og skabe værdi til brugerne. 

S W
O

T

Bruge styrkerne 
til til at udnytte 
mulighederne

Bekæmpe svagheder 
ved at udnytte 
muligheder

Udnytte styrkerne til 
at minimere truslerne

Minimere svagheder 
og trusler
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TOWS

S+O
S1 - Lette og simple opskrifter + 
O1 - SoMe(folk deler opslag, flere 
følger, konkurrencer) = Facebook-
video hvor målgruppen se og deler 
opskriften efterfølgende.  

S5 - Unikt, eksisterer ikke andre 
typer virksomhed +  O3 - Tendens 
= At skabe den nye trend, med at 
have studievenlig mad website og 
på længere sigt apps. Det er en ny 
tendens at være mere aktiv i køkkenet 
for netop at spare sine SU-penge 
til byture og hygge med venner og 
familien. 

W+O
W2 - Mindre kendt + O2 - 
Content Marketing = Ved 
nystartet koncept, skal der 
meget opmærksomhed til, 
hvilket Content Marketing 
vil hjælpe med.

W5 - Ingen startkapital + 
O5 - Sponsorpenge = For 
at få det rent økonomisk til 
at spille, er sponsorpenge 
den mulighed CheapMeal, 
kan få gavn af. 

S+T
S9 - Chatbot: inspirations 
hjælp + T1 - Få, men 
store konkurrenter = 
For at differentiere sig 
fra de konkurrenter, 
CheapMeal har, er 
Chatbot, en sjovere og 
ny måde at inspirere de 
ældre studerende. 

S4 - Studievenligt + T5 
- Hvis de studerende 
mister interesse for at 
abonnere = Opskrifterne 
på CheapMeal, skal være 
så billigt at handle ind til 
og skal være nemme at 
lave, så selvom interessen 
for at abonnere 
forsvinder, er der stadig 
trafik på websitet. 

W+T
W4 - Få ansatte, for mange 
opgaver + T2 - Site errors = 
Flere ansatte vil reducerer 
kommende site errors.

W3 - Ikke muligt at bestille 
varer via. hjemmesiden + 
T3 - Manglende på tilbud 
fra butikkerne = På længere 
sigt kan man integrere en 
webshop, hvor råvarer kan 
købes direkte hos CheapMeal. 
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Vi har i research delen lavet field research og udarbejdet et spørgeskema til vores 
målgruppe. Spørgeskemaet er for studerende i alderen 18-35 og skulle give og et 
indblik i deres brug på internettet, inspirationskilder og forhold til sociale medier. 

Derudover er det også en måde at teste og høre
vores målgruppe ad, om vores idé og løsning 
overhoved kunne være interessant for de 
studerende.
(bilag 1, for nærmere beskrivelse.)

Spørgeskema
Før vi gik igangsætte vores analyser, lavede vi et kvantitativ undersøgelse som 
vores field research og udarbejdet et spørgeskema, der ramme de studerende 
der er i alderen 18-35 år. Spørgeskemaet skulle give et indblik i deres brug på 
internettet, inspirationskilder og forhold til sociale medier. Derudover er det også 
en måde at få testet og hørt om vores ide og løsning overhovedet kunne være 
interessant for de studerende.  

Som det vises, i dette udsnit af vores resultater, kan det hermed siges at der er 
et behov på manglende inspiration af hverdagens mad, og det bekræfter os i at 
vores webløsning kan bære frugt, da der er 100% af de adspurgte studerende, 
der mangler mad inspiration. 

Delkonklusion
Efter at have foretaget en spørgeskemaundersøgelse er vi kommet frem til føl-
gende konklusion: 
Det er flest kvinder som har valgt at deltage i undersøgelsen, og størstedelen er 
studerende i alderen 18-25 år. Hele 75% af de studerende har på nuværende tid-
spunkt ikke et madbudget, og hele 86,1% lægger ikke madplan. Dette siger noget 
om at der ikke er særlig mange muligheder og tilbud for de studerende til at få 
bedre overblik over økonomien og hvad de har til rådighed. Vi kan se på analysen 
alle respondenterne mangler inspiration til hverdagens madlavning. Dette er 
rigtig god information at have med når vores website primært skal bestå som 
inspirationskilde for studerende. Da størstedelen bruger diverse hjemmesider 
for at finde inspiration er det positivt for os at lave et website som har til formål 
at inspirerer særligt en målgruppe med ideer madlavningen. Facebook og insta-
gram ligger lige efter, og det er derfor vigtigt at CheapMeal også er tilgeængelig 
på de sociale medier. I forhold til at finde tilbudsvarer sker dette oftes i butikken 

eller tilbudaviser. Der findes på nuværende tidspunkt tilbudsavis.dk som samler 
alle aviser et sted. Vi kunne tænke os at bruge denne viden til at lave en søge-
funktion over tilbud/tilbudsaviser på selve sitet, sådan at du ikke først behøver 
tage i butikken for finde de rigtige tilbud, og på denne måde i sidste ende spare 
en masse tid og besvær.                          Til sidst i vores spørgeskema har over 
halvdelen af alle respondenterne svaret at de godt kunne finde på at abonnere 
på et ugentligt skræddersyet madplan. Dette er rigtig godt for vores virksomhed 
i og med at der er mulighed for at abonnere på netop en skrædersyet madplan. 
Dette vil i sidste ende hjælpe de studerende med mere variation i hverdags-
maden, få mere tid og overskud til andre ting, samt få et bedre overblik over sin 
økonomi og fremadrettet bedre fornemmelse for hvad de har til rådighed i løbet 
af måneden.

Spørgeskema
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Målgruppeanalyse , Segmenteringsværktøjet conzoom
    
Udfra segmenteringsværktøjet conzoom har vi udarbejdet en persona for typen 
H2 Første Stop. 

Første stop består af unge mennesker i alderen 18–29, er singler og har stadig 
ingen børn. 

Første stop er studerende, de fleste er ved at forhøje uddannelsen, da første 
stop i de fleste tilfælde har bestået gymnasiet. Nogle få har også gennemført en 
videregående uddannelse. Flere har også afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse, 
er den første bolig så småt ved at være på plads. Nogle er i gang med job, andre 
er på SU, nogle tredje er på SU og supplerer med studiejob.

Selvom første stop ofte er singler, ser man ofte at 2 bor sammen af den grund, at 
det hjælper på de ellers høje faste månedlige udgifter. De hjælper på den måde 
hinanden til at holde styr på økonomien. 

De er meget sociale og besøger ofte venner og familie. Diskotek, biograf og 
stand-up shows er en del mere populær end teater, kunstudstilling og museum 
hos første stop. 

Første Stop til gengæld godt falde I, og der er ofte færdigretter på bordet eller 
mad på farten.

Inspirationen til sundere livsstil søger og finder de online. Internettet bruges også 
til uddannelse og underholdning. 

Første stop læser en del faglitteratur og relaterede emner på nettet. De hører 
musik på online musiktjenester og læser også nyheder herigennem.

Fjernsynet bruges mest til film som bliver købt eller streamet online. Første Stop 
er generelt meget trygge ved brugen af online tjenester. Hver tredje ser feks. Kun 
fjernsyn på nettet. De er meget glade for den nyeste teknologi og er villig til at 
betale ekstra for den. Selvom de egentlig ikke helt har råd. 
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Målgruppeanalyse , SMP-model
    
SMP - Model
S- Opdel af segmenter, vurdering af de segmenter(ConZoom).
M- Valg af målgruppe, uddybning af den valgte målgruppe(SMUK-model).
P- Positionere sig overfor den valgte målgruppe og hvordan man differentierer 
sig.

Segmentering 
De ældre studerende
De yngre studerende
Ung par med barn
Færdiguddannet

Segmentkritrierer:

De ældre studerende
Behov og udbytte: Madvarer
Købssituation: daglige dagens eget forbrug.
Købsadfærd: Abonnement(Købstype)
Holdninger og værdier: Sociale medier.

Psykografiske
Livsstil: Sundere livsstil.
Personlighed: Madinspiration, mad horisont, kendskab til mad.
Teknografiske:
Teknologisk viden: Smartphones eller tablets. 
Internetvaner: finde inspiration, madplan
Social medie adfærd: en del aktiv.
Profil:
demografisk: 18-25 årige, kort videregående uddannelse, studerende, begge køn, 
lav indkomst.
Socioøkonomiske: Singler eller par uden børn. 
Geografisk: Yder københavn.
Conzoom: H2 - Første stop

De yngre studerende
Behov og udbytte: Madvarer
Købssituation: Eget forbrug.
Holdninger og værdier: Sociale medier.

Psykografiske
Livsstil: digital livsstil
Personlighed: energisk personlighed, med masser af overskud.
Teknografiske:
Teknologisk viden: Smartphones eller tablets. 
Internetvaner: Madvideoer
Social medie adfærd: meget aktiv.
Profil:
demografisk: 15-18 årige, gymnasieelever, studerende, begge køn, lav indkomst.
Socioøkonomiske: Singler. 
Geografisk: Yder københavn.

Ung par med barn
adfærdsmæssige:
Behov og udbytte: Madvarer
Købssituation: fælles forbrug.
Købsadfærd: Abonnement(Købstype)
Holdninger og værdier: en bil, sociale medier.

Psykografiske
Livsstil: Sundere og struktureret livsstil.
Personlighed: Madinspiration
Teknografiske:
Teknologisk viden: Smartphones eller tablets. 
Internetvaner: finde inspiration, madplan, madbudget
Social medie adfærd: en del aktiv.
Profil:
demografisk: 25-30 årige
Socioøkonomiske: middelklasse 
Geografisk: Indre københavn.

Fortsættes næste side
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Målgruppeanalyse , SMP-model Målgruppeanalyse , smuk-model
Færdiguddannet
Behov og udbytte: Madvarer
Købssituation: fælles forbrug.
Holdninger og værdier: sociale medier.

Psykografiske
Livsstil: udforskende livsstil, nysgerrighed.
Personlighed: Madinspiration
Teknografiske:
Teknologisk viden: Smartphones eller tablets. 
Internetvaner: finde inspiration, madplan, madbudget
Social medie adfærd: en del aktiv.
Profil:
demografisk: 25-30 årige
Socioøkonomiske: middelklasse, par 
Geografisk: Indre københavn.

 

SMUK- model

De ældre studerende
Størrelse og vækst: Stor købekraft
Muligheder ved bearbejdelse: Stor påvirkning af de sociale medier
Udgifter ved bearbejdelse: lille eller ingen udgift ved bearbejdelse
Konkurrencesituation i segmentet: lille konkurrence

De yngre studerende
Størrelse og vækst: lille købekraft
Muligheder ved bearbejdelse: Stor påvirkning af de sociale medier
Udgifter ved bearbejdelse: lille eller ingen udgift ved bearbejdelse
Konkurrencesituation i segmentet: lille konkurrence

Ung par med barn
Størrelse og vækst: Stor købekraft
Muligheder ved bearbejdelse: lille påvirkning af de sociale medier
Udgifter ved bearbejdelse: lille eller ingen udgift ved bearbejdelse
Konkurrencesituation i segmentet: stor konkurrence

Færdiguddannet
Størrelse og vækst: høj købekraft
Muligheder ved bearbejdelse: Lille påvirkning af de sociale medier
Udgifter ved bearbejdelse:  lille eller ingen udgift ved bearbejdelse
Konkurrencesituation i segmentet: Stor konkurrence

Målgruppevalg
Vi har valgt Segment 1 - de ældre studerende som vores primære målgruppe, da 
de har en høj købkraft og en stor påvirkning heraf. Der vil desuden næsten ingen 
udgifter være ved de sociale medier, og da der er en lille konkurrence i forhold til 
studievenlige website, ser vi der er stor bearbejdelse i henholdsvis at markeds-
fører og udvikle en website løsning til dette segment. 



22

Insights
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For at afrunde vores research og empiriindsamling, er vi kommet frem til disse 
indsigter, som vi ville have i mente, under vores udarbejdelse af de kommende 
analyser.

- For at undgå at bruge mange af sine SU-penge på usunde fastfood-mad, og for 
at få flere penge til hygge med venner, vil det være fordelagtigt for de studerende 
at ligge et madbudget. 

- Da de studerende altid har travlt med uddannelse, arbejde, venner og familie, 
er deres prioritering af varierende mad, ikke altid højt, derfor ville et skrædder-
syet madplan hjælpe dem. 

- De studerende har gener omkring at finde frem til nemme og lette opskrifter, 
der tager ingen tid at lave, derfor vil websitet støtte op omkring madlavningstid 
for de studerendes skyld. 

- Det er til tider, besværligt for de studerende, at finde frem til tilbudsvarer, da de 
fleste først ser dem i de traditionelle tilbudsaviser, eller ude i butikkerne, hvilket 

websitet, som en kombination med madopskrifter, er til gavn for dem. 

Indsigter
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Idéation
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Navn: Charlotte Rasmussen
Alder: 16 år
Bopæl: Brønshøj
Beskæftigelse: Gymnasium og job i Netto 
Status: Single
Indkomst: under 50.000kr før skat

Interesser: I sin fritid, kan hun godt lide at tag på cafeer med sine veninder, eller 
inviterer dem med hjem til netflix & chill. Derudover interesserer hun sig for 
musik og hører tit spotify til og fra skole. Hun kan godt lide at lave pandekager 
og lækre smoothies med veninder på en kold og regnfuld søndag morgen. Hun 
elsker desuden at shoppe og gå ture. 

Medieforbrug: Charlotte er meget aktiv på snapchat og generelt alle de sociale 
medier. Instagram anvender hun til at følge de kendte og ser slime-video, som er 
meget afstressende for hende. Hun bruger for det mest sin nye iphone 8 til alt og 
bruger kun sin Ipad til at se netflix og viaplay når hun er hjemme. 

Social adfærd: Da Charlotte går på 2. års på Frederiksberg Gymnasium, har hun 
en del fritid, som hun bruger på sit deltidsjob og sine veninder. Dog er det meget 
vigtigt for Charlotte, at kunne slappe af og nyde lækkert mad med sin familie. 

Holdninger til madlavning: Specielt madlavning ser hun på facebook, instagram 
og Buzzfeeds tasty, som hun efterfølgende inviterer hendes veninder over til at 
smage de nye opfundet opskrifter. En gang om ugen, sørger Charlotte for af-
tensmad for familien, hvor hun finder opskrifter på diverse hjemmesider, altså 
madblogs.

Navn: Peter Mortensen 
Alder: 23 år
Bopæl: Nørrebro
Beskæftigelse: Datamatiker på KEA
Status: Single
Indkomst: Under 100.000kr før skat

Interesser: Peter elsker at se fodbold derhjemme med vennerne, hvor han godt 
kan lide at lave aftensmad til dem, dog laver han den samme ret igen og igen; 
Burger med pommefritter. Han træner i fitness efter studie, dog er han ikke 
på slankekur eller nogen bestemt kost. Han har en svaghed for Snickers og går 
meget i byen, derfor er budget ikke særlig høj. 

Medieforbrug: Peter holder sig opdateret på alle de sociale platforme, især 
instagram og snapchat. Han streamer fodboldkampe på sin Ipad og ser engang 
imellem film derpå. Derudover kører facebook for det meste i baggrunden. 
Han leder tit efter mad inspiration på nettet, da han ikke har en særlig stor mad 
kendskab, men fejler. Han finder som regel ikke noget nyt, som er let at lave og 
matcher hans budget. 

Social adfærd: Hans studie tager en del af hans tid og den tid han har til 
rådighed, bruger han med hans venner ude og spise eller er til træning. Da han 
har mangel på inspiration og penge, besøger han også sine forældre der sørger 
for et varmt måltid, altså mors mad. dette gøre ca. en gang ugentlig.   

Holdninger til madlavning: Han interesserer sig for mad, da det er det brænd-
stof der holder ham i gang i mellem træning og studie. Han holder ofte øje med 
hvad hans mor laver af mad, for mad-ideer. Han har meget svært ved at finde ud 
af hvad han skal lave og hvor han kan finde varerne henne billigt. Endnu sværere 
bliver det først dagen efter når samme process gennemgås. 

Personaer
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User Journey

Scenario Goals
Peter keder sig derhjemme, og surfer rundt 
på facebook. Her ser han en af CheapMeals 
konkurrencer, og tjekker websitet ud. Da 
han synes Måneds Menu ser lækker ud, 
finder han ugens tilbud på hovedrettens 
hovedingrediens.  Efterfølgende deler han 
opskriften på instgram med hashtagget: 
#nemt.

- Finder CheapMeal
-  Benytter sig af søgefunktionen
- Deler sin oplevelse på Instagram

Ser CheapMeals 
profil og video

Opportunities
- SoMe-platform og website er let til-
gengængelig for brugerne.

- Hurtig adgang til søgefunktion, hvor 
brugerne nemt kan finde ingredisener.

- Branding via. brugerne skaber trovær-
dighed for websitet.

Emotions

- SoMe-platform og website er let 
tilgængelig for brugerne.
- Hurtig adgang til søgefunktion, hvor 
brugerne nemt kan finde ingredienser
- Branding via. brugerne skaber trovær-
dighed for websitet.

Surfer på Face-
book.

Tjekker Cheap-
Meals website

Klikker sig ind på 
Månedens menu.

Køber hvoedingre-
dienser og laver 

menuen

Deler opskriften, 
med et #cheap-

meal #billigt

Bliver fristet af 
menuen

Åbner sin Insta-
gram profil



27

Endelig IA-struktur

Vores website skal indeholde og bestå følgende sider/menupunkter, som er 
beskrevet herunder. Her er IA-strukturen blevet bestemt efter at have lavet en 
card-sorting test.(bilag 4) 

Forside:
Websitet skal indeholde en interessant og kreativ forside, med et motion-graph-
ic, af fx. en lille ident, som er i et parallax, så man skal scroll ned, for at komme 
videre. 

Opskrifter:
For menupunktet “Opskrifter” er det en dynamisk site og brugeren skal kunne se 
forskellige opskrifter listet op. Bliver der klikket på en ret, åbnes et single-view af 
retten.

Vi laver to forskellige sorteringsfunktion i form af den traditionelle; “klikke af 
hvad man vil se” og en “chatbot”, som skal give brugeren inspiration og ideer til 
maden, hvis personen er i tvivl. Den vil kunne udelukke retter, i takt med bruger-
en “chatter” med chatbotten. Chatbotten ender med et forslag som er baseret på 
brugerens valg. 

Månedens Menu:
Menupunktet “Månedens Menu”, er inddelt i tre sektioner; 
 - Forret
 - Hovedret 
 - Dessert

Meningen med denne underside, er at hver måned, vil der komme en opskrift på 
tre retters menu, til fx. større arrangementer. Den har det formål, at SU-studer-
ende også kan lave og handle billigt mad, ind til netop større arrangementer og 
generelt begivenheder. 

Tilbudsvarer:
Siden med “Tilbudsvarer”, har det formål at vise hvilke butikker, man kan handle 
billigste ind. Man søger herefter på en vare og søgemaskinen vil finde den varer i 
alle butikker i en pris-rækkefølge, der starter fra den billigste varer til den dyreste 
vare. Derudover ville der være en liste-links, over diverse tilbudsaviser. 

Om, Kontakt og Nyhedsbrev:
“Om”, “Kontakt” og “Nyhedsbrev” er statiske sider, der informerer om hvem virk-
somhed er, hvor man kan kontakte dem og tilmelding af nyhedsbrev. Nyheds-
brevet kan man abonner på, hvor man herefter vil få et skræddersyet madplan 
for hver uge, efter det man har givet af oplysninger, såsom allergier, vegetar osv. 
Abonnement vil koste omkring 19,- hvis man er studerende og 49,- hvis man ikke 
er studerende.
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SoMe-strategi 

Astrid Haug og Key Performance Indicator(KPI):
I forhold til vores SoMe-Strategi for CheapMeal, skal CheapMeal være på disse 
Sociale medier-platform;
Facebook
Instagram
Snapchat

Facebook-platformen(se bilag 7) skal anvendes som et sted, som Peter og Char-
lotte kan komme til for annonceringer af fx. nye opskrifter, nye konkurrencer og 
evt. spørgsmål. Det vil sige at Facebook, skal bruges som et kommunikationsfo-
rum, mellem virksomhed og målgruppen. Da der er helt op til 94% af 16-24 årige 
og 25-34 årige, som bruger Facebook ugentlig, er det optimalt, at CheapMeal, har 
indhold på Facebook, der er tiltænkt disse to aldersgrupper. 

Udover at det er vigtigt med godt indhold på facebook, er det endnu mere vigtigt 
for CheapMeal, at befinde sig på Instagram. Instagram-profilen, skal se ud som 
mockups, på denne side. Da Peter, bruger instagram jævnligt for inspiration til 
alt, er det logisk for CheapMeal, har anvende Instagram, som et inspirationkil-
de. Denne inspirationskilde, er en fordel, som skal vise flotte billeder af lækkert 
mad, visuelle videoer til diverse nemme madretter/snacks. På denne måde, skal 
Instagram tiltrække og øge flere bruger som fx. Peter, der tjekker Instagram for 
madinspiration. Endnu en fordel CheapMeal kan have ved at være på Instagram, 
er at man er let tilgengængelig. Hvilket man kan gøre ved hjælp af Instagram´s 
hashtag. såsom #Thatsadeal og #Timeless.

Snapchat, er en platform, som på nuværende tidspunkt, ikke er optimalt at 
anvende, da CheapMeal er et nytstartet virksomhed og altså ingen brugere har. 
Derfor tager CheapMeal i første omgang, afstand på SnapChat. Derudover er 
SnapChat for det meste til de helt unge, som fx. Thea, der bruger snapchat som 
et Her-og-nu kommunikation og inspirationskilde. Dog skal der på længere sigt, 
var meningen at brugere skal anvende snapchat. Her er det brugerne selv, som 
går ind og tager et snap af fx. Spotvarer, som de ser ude i supermarkeder og 
andre diverse butikker. Snapchat, vil på denne måde, skabes der et bånd mellem 
virksomheden og brugerne og derudover også fra bruger til bruger. 

Udvælgelse for SoMe-platforme og argumentation, er fra Astrid Haugh(Se litter-
aturlisten). 

Key Performance Indicator(KPI);
Gældende for Facebook;
Konkurrencer: 1 gang månedligt, mindst 50 deltager.
“Synes godt om”: stigende 15% pr. Måned
Min. 30 likes pr. Billede.

Gældende for Instagram;
Billeder: upload ca. 5 billeder ugentlig
Videoer: upload ca. 1 video hver anden dag. 
Minimum likes; 70
Følger; stigende følgere på 20% pr. Måned.
Hashtags: 5 per. post

Instagram Mock ups:
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Prototyping
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Styletile

Fonte 

H1: 2.2em (mobil-version )
Pacifico	regular	pt .	

ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVXYZÆØÅ 
abcdefghijklmn 
opqrstuvxyzæøå 
1234567890

H2: 
Pacifico	regular	mindre	pt .	

Brødtekst:
Open Sans regular pt.

Menu: 
Open sans semi-bold pt. 

Ikoner

Former

Billeder

Farvepallette

Logo

263443

bcc052

f5ba03

c04948

c7d0db
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Logotest Logoer til test

For at finde frem til rigtige logo til vores 
website har vi valgt at teste 9 forskellige 
logoer på 
7 forskellige test personer.

Vi har fortalt testpersonerne om kon-
ceptet 
bag CheapMeal inden vi lavede en 
tænke højt test på alle 7 personer 

Dette er udsnit af vores 7 forskellige 
testpersoner:

Person 1 
Logo 7-2 er gode og enkle
På logo 2 designet allerede øverst start-
er øverst
 7 er meget enkel Enkelte logoer er 
nemme at huske 

Person 2
nr 8 får mig til at tænke på ratatouille
Måske nogle farver? rødt og gult vækker 
appetitten. Sort og Hvidt er også godt. 
Måske det bare er båndet som kunne 
tåle en farve

Person 3 
nr 5 den er mest i øjefaldene
Den tiltrækker min opmærksomhed, 
både med skriften og båndet.
Måske nogle farver

Person 4
5 eller 9 er bedst
Båndet måske bølget

Det er nok nr 5 i sidste ende som er 
bedst

De andre ikke så studievenlige
5 er god med variation, måske farver 
nogle farver, evt. Mørkegrøn natur farve
Måske kun båndet i farve. 

Person 5 
7 og 5 de bedste 
7 er meget simpel 
4 bliver for meget 
5 er simpel og det er godt med slogan
Slogan i bunden er bedst
5 kunne måske have bestik i sølv
farve evt. 
5 allerbedst 

Person 6
8 godt med slogan
den er meget catchy.
Griber på hurtigt det var den første 
jeg så
Slogan i bunden er bedst
 Ikke en anden farve midt i det hele 
mere måske en farve som springer i 
øjnene bagved 

Person 7 
7 og 8 og 5 er de bedste 
8 samme skrift størrelse er godt
7 er meget enkel
8 ligner nærmest også en tallerken det 
kan jeg også meget godt lide
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Valgt logo

Efter at have testet forskellige logoer stod det klart hvilke 2 logoer der var favorit 
blandt målgruppen. Valget stod mellem logo 5 og logo 7 og vi besluttede hereft-
er at gå med logo 7. Da det er meget væsentligt hvad vores målgruppe synes og 
tænker om logoet besluttede vi at vælge udelukkende ud fra deres svar.

Da flere af testpersonerne godt kunne savne lidt farve i logoet, særligt i båndet, 
eksperimenterede vi med lidt forskellige farver. Vi valgte vores røde farve til 
båndet eftersom flere testpersoner havde nævnt netop båndet og lidt rød farve. 
Vi vælger også at give skriften og bestikket den mørkeblå farve for at skabe lidt 
mere liv og stemning i logoet samt genkendelighed.

Endeligt logo
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Adobe XD Prototype test Wireframes

For at teste informationsarkitekturen samt teste om personer kan navigere 
rundt på vores website og navigations menu har vi udviklet en prototype af vores 
website i Adobe XD. Vi tester om vores testpersoner intuitivt og nemt kan løse de 
opgaver vi stiller dem i en tænke højt test. 
Spørgsmålene er stillet meget åbne. (se bilag 6.)

Delkonklusion:
Test personens svar var meget tilfredsstillende og der var ikke nogen ud-
fordringer for testpersonen på sitet. Test personen havde ingen indvendinger 
men synes sitet var enkelt og overskueligt. Test personen navigerede rigtigt og 
intuitivt gennem hele testen.

Wireframes
For at få et visuelt overblik over sitets opbyging  og design har vi valgt at lave 
wireframes for henholdsvis mobil, tablet og desktop.  Dette er for at holde styr 
på de forskellige sider samt, hvordan de enkelte sider skal se ud(se bilag for alle 
wireframes)

Opskrifter.html 
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Kode , Wordpress

WORDPRESS SOM CMS-SYSTEM
I løsningen anvendes WordPress som CMS system. Vi har oprettet WordPress´s 
indhold i forskellige Custom Fields (WordPress Plug-In), for at kunne style på de 
enkelte elementer i CSS, efterfølgende.

Wordpress bliver anvendt som Json-fil, og hentes ind via JavaScript. Det er via. 
REST API adresse, der viser vores indhold og bliver hentet ind via den adresse. 
For at Wordpress kan blive hentet ind, skal der i HTML-dokumentet oprette tem-
plates som Json putter indholdet ind i og kloner dette op i den html-container der 
er skrevet. 

Funktionen ForEach skriver vi i scriptet for at lave flere iterationer af samme tem
plate. Derudover kører funktionen alle objekter den kan finde i arrayet, til den nå 
10, da vi har i koden sat REST API´et til “per_page=”10”. Det vil sige at poster vi 
over 10 postes, viser scriptet os, kun de 10 første. 

Vi hentet Json-filen ind således at; Indholdet bliver defineret og klones der hvor 
det bliver sat i. #minTemplate er altså den data, som #templateModtager mod-
tager og sætter ind i. “Async”-funktionen opstiller den kommende Json.fil, der 
bliver hentet ind. “omObject” er den variabel, hvor REST API´et bliver loadet ind. 
Den anden variabel som vi har, er “om”, og den fortæller at dette er en Json-fil. 
Til sidst har vi “CloneNode” som duplikerer elementerne og “klon.querySelector” 
der vælger det indhold  i REST API’en og sætter det ind som en klon. #template-
Modtager”i HTML, bliver modtaget via kode; “templateModtager.appendChild(k-
lon);”, hvor “appendChild” er gældende.
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Kode , Parallax

Parallax eksempel
Da vi har hentet et js-plugin, som kører alt javascriptet, var første step, at link 
scriptet og hentet parallax.js ind i en js-mappe. 
Herefter skal der oprettes et div med disse elementer; class=”parallax-window” 
data-parallax=”scroll” 
data-image-src=”/skyrtrifli.jpg”

“parallax-window”, er den klasse, som bruges i vores stylesheet, der skal fortælles 
hvor bred og høj kassen skal være med indholdet. 
“scroll” er det element der bliver kaldt i javascript-filen der gøre at den får den 
flydende scrolling. Til sidst har vi “data-image-src=”, der skal fortælle billedets sti. 

Da vi har valgt at tilføje tekst mellem billederne, skulle vi ændre på class´ens 
navn og fjerne billede stien, da dette ikke er nødvendigt. Denne div, lagde vi 
rundt om et p-tag, der indeholder selve teksten.  
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Test af løsning
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Bert-Test

Beskrivelse
Bert-testen er udført ved at vi har fortalt test-personerne om vores koncept. He-
refter har vi bedt dem surfe lidt rundt på websitet hvorefter de er blevet bedt om 
at udfylde en spørgeskema. 

Vi udfører en bert-test for at få fastlagt brugernes oplevelse af websitet samt 
teste funktionaliteten. Derudover ønsker vi at teste om designet og brugerven-
ligheden lever op til de forventninger som en evt. bruger kunne have. Vi ønsker 
at teste om at testpersonens  oplevelse af websitet stemmer overvens med vores 
egen oplevelse. 

Det er også I bert-testen at man rigtig kan blive informeret om produktet over-
hoved er interessant og væsentligt idet at vi får et klart indblik i brugerens men-
ing om selve konceptet. 

*“Søg madopskrifter” krævede en søgefunktion plugin fra wordpress hvilket 
gjorde at vi ikke kunne kode ren html, css og javascript hvilket betyder vi var nødt 
til at køre et wordpress tema på kun denne side og lavede et tilhørende “child 
theme”.
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Konklusion
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Konklusion Perspektivering

I problemformuleringen opstillede vi spørgsmålet om hvordan de studerendes 
madplan og madbudget kan hjælpes via en multimedieløsning. Gennem vores 
udarbejdede analyser fandt vi frem til en primær og sekundær målgruppe.
Ved blandt andet at holde målgruppe og ressourcer op mod hinanden, har vi 
udarbejdet handlingsplaner, der skaber opmærksomhed med de sociale medier 
i fokus.

Ved hjælp fra vores spørgeskemaundersøgelse udført i den primære målgruppe 
fremstod det, at tid og penge er et problem for brugerne. Dette har til grundlag 
for vores valg af websitet. Gennem websitet skal CheapMeal skabe en relation til 
sine bruger, ved at stå til rådighed med lækre, nemme og ikke mindst og hurtige 
madopskrifter. Endvidere kan man tilmelde sig nyhedsbrev, og betale et mindre 
beløb for en skræddersyet madplan. 
     
Et gennemgående tema på websitet er tid og penge. Derfor er det grafiske min-
imeret, da det ikke er i fokus. Websitet afspejler derfor et minimalistisk tema, så 
madopskrifterne og tilbudene er i fokus.

Websitet har også fokus på de sociale medier, herunder primært facebook og 
instagram, ved at det er disse platforme som brugerne anvender allermest. Her 
skal kontakten mellem CheapMeal og brugeren vedligeholdes.  

 

Da vi vælger at afgrænse os fra segmentet, pensionister, er det interessant at se 
hvordan vores webløsning kunne se ud. Udfra vores korte viden omkring seg-
mentet, tænker vi at der feks. ikke vil være en burger-menu i dekstop versionen. 

Derudover er hele identiteten med bla. navn, logo og farve mere målrettet til de 
unge, og dette ville også skulle redigeres.

Indholdsmæssigt, vil der muligvis ikke være den største ændring, dog ville der 
nok skulle være nogle lidt mere målrettet madopskrifter, og evt. andre filtering-
smuligheder såsom feks.  vitaminrig og proteinrig mad. 

Chatbotten, ville nok blive skiftet ud med en stor visuel kasse med tlf-nummer 
på, som de kan chatte med i stedet, da de nok ikke har den største tilid til den 
moderne teknologi og elektronik.    
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Bilag
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Spørgsmål 1 - Her spørger vi ind til brugerens køn. Her viser det sig at 22 person-
er er kvinder og resterende 14 personer er mænd. 

Spørgsmål 2 - Næste spørgsmål drejer sig om respondenternes alder. Det viser 
sig at 26 personer er i alderen 18-25. 9 personer er i alderen 25-30 og 1 enkel 
person er mellem 30 og 35 år. Ingen er over 35. 

Spørgsmål 3 - Spørgsmål 3 lyder på om de har et madbudget - Her svarer hele 
27 personer nej, svarende til 75%. Kun 9 personer svarende til 25% har et mad-
budget. 

Spørgsmål 4 - Næste spørgsmål drejer sig om respondenterne lægger madplan. 
Her svarer hele 31 personer, svarende til 86,1% at de aldrig lægger en madplan. 
Kun 13,9% svarende til 5 personer gør det ugentligt. 

Spørgsmål 5 - I femte spørgsmål spørger vi ind til om personerne ofte mangler 
inspiration til hverdagens madlavning. Her er stort set alle enige. 23 personer 
svarende til 63,9% svarer sommetider og de resternde 36,1% svarende til 13 
personer svarer ja. 

Spørgsmål 6 - I spørgsmål 6 hvor vi spørger ind til hvor personerne ellers find-
er inspiration til madlavningen er der lidt flere bredte svar. Dog stadig general 
enighed. 22 personer finder inspiration på diverse hjemmesider. 9 personer 
finder facebook mest nyttig og lige efter ligger instagram med 8 personer. De 
resterende er lidt spredt på henholdsvis youtube, nemlig.com, kogebøger. 

Spørgsmål 7 - Her spørger vi ind til hvor ofte personerne køber mad udefra. Her 
svarer 58,3% svarende til 21 personer 1 gang om ugen. 25% svarende til 9 køber 
mad udefra 2-3 gange ugentligt, og 16,7% svarende til 6 personer køber mad 
udefra mere end 4 gange om ugen. 

Spørgsmål 8 - I spørgsmål 8 spørger vi til hvor de finder tilbudsvarer. 50% svarer 
i butikken. 33,3% svarer tilbudsaviser og kun 8,3% kigger på butikkens hjemme-
side. Kun 3% finder det på sociale medier eller slet ikke. 

Spørgsmål 9 - Her spørger vi  ind til deres brug af penge på mad ugentligt. 44,1% 
svarende til 15 personer bruger 500-1000 kr. 47,1% svarende til 16 personer 
bruger 100-500 kr.

Kun 2 personer bruger 1500-2000 kr ugentligt, og 1 enkel bruger 1000-1500 kr.

Spørgsmål 10 - Det sidste spørgsmål lyder på om de kunne forestille sig at abon-
nere på en skræddersyet ugentlig madpan/budget. 52,8% svarende til 19 person-
er kunne godt finde på at abonnere hvis det var billigt. 25% svarende til 9 per-
soner kunne aldrig finde på det. 13,9% svarende til 5 personer kunne  finde kun 
at abonnere på en madplan. 8,3% svarende til 3 personer kunne helt bestemt 
forestille sig at abonnere på en madplan. 

Bilag 1, spørgeskema
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Bilag 2, Interview med Josef 
    
Interview spørgsmål til Josef, 2.g på Niels Brock Forum

Hvad er dit navn og alder? Fortæl lidt om dig selv.(hvad laver du til dagligt, fritid 
andre aktiviteter/interesser?) 

Hvad er dit forhold til madlavning?

Oplever du at  der er tilbud målrettet studerende til en bedre madplan/budget? 

Taler du med dine medstuderende om alternativer til madlavningen? 

Hvad gør du hvis du mangler inspiration til madlavningen? 

Hvor søger du efter inspiration?

Hvordan ser din økonomiske situation ud sidst på måneden? 

Hvad laver du og dine venner sidst på måneden? 

Kan du forestille dig at benytte et website som har til formål at hjælpe studeren-
de med en bedre madplan? 

Kunne du forestille dig at betale et mindre beløb for et abonnement med en 
skræddersyet madplan kun målrettet dine ønsker?  

Hvor stor er sandsynligheden for at du ville anbefale websitet til dine medstuder-
ende? 
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Bilag 3, 4 fagområder 

Design og visualisering: Parallax
Til emnet under design og visualisering har vi overvejet at have en parallax effect 
på vores website. Parallax er tidligere set i form af spil, men er for alvor blevet en 
trend inden for
webdesign. Det fungere på den måde at baggrundsbillederne på skærmen  
bevæger sig med en lavere hastighed end billederne i forgrunden og skaber den 
her bevægende effekt. Denne effekt bliver ofte brugt ved spil eller hjemmesider 
bestående af f.eks. meget grafik og animationer. 

Parallax er med til at gøre websitet mere levende og livligt. Parallax effekten kan 
få websitet til at se meget nyt og moderne ud, og vil give brugerne en dynamisk 
brugeroplevelse. 
Parallax kan måske også få brugeren til at blive endnu længere på websitet, da 
der helt enkelt sker flere ting som kan fange brugerens opmærksomhed.
Det kan måske i nogle tilfælde godt blive forvirrende og lidt for meget med for 
mange
bevægelser, så dette skal man være opmærksom på og tage højde for. 
Tilgengæld er der stor sandsynlighed for at websitet vil skille sig ud fra andre 
websites. Denne effekt vil hjælpe brugeren med at huske websitet. 
Parallax kan være baggrunds billed effekt som udvikles med HTML og CSS. F.eks. 
sådan at en tekst scroller op over et billed når man scroller med musen.

Den fungerer sådan at du ser et billede, og når så du scroller, kommer en 
beskrivelse op og dækker billedet. 
Scroller du op igen, bliver billedet igen synligt. Denne effekt overvejer vi på vores 
forside. 
Vi har overvejet de populære retter, altså retterne på forsiden, hvor der vil 
komme en beskrivelse, ingredienser og fremgangsmåde af retten når man 
scroller. Det kan gøre 
informationen mere brugervenlig, hurtige og let tilgængeligt.
Man bliver f.eks. ikke forstyrret af billeder, eller oplever at man ikke kan læse 
teksten der står.  

Vi har også overvejet at lave Parallax over logoet/identen, sådan at man først 
kommer videre når man scroller.  

Det er ikke helt besluttet hvilken af de 2 muligheder, vi vil ende ud med, da der 
kan opstå problemer afhængig af hvilken enhed man benytter. 

Selvom parallax effekten er meget flot og imponerende, skal man være opmærk-
som på at denne forsvinder når man bruger smartphone eller tablet. Dette er lidt 
ærgerligt da vi vurderer vores målgruppe som unge som ofte bruger sin smart-
phone til f.eks. at finde inspiration til dagens måltid. 

Interaktion: Chatbot
Natural language forms:
Dialog via. formular. Tekstbidder, der på internettet taler til kunden.

Den traditionelle måde, at gøre det på er ved GUI’s, altså bare nogle indtastnings-
felt, en formular. 

Conversational Formels, er den nye moderne måde at kommunikerer med 
kunder på, via internettet. Det er interaktion mellem kunden og en virksomhed. 

Chatbot er et nyt koncept, som er et mere menneskelig talesprog, end stikords 
formular. Der findes lige pt. to forskellige typer, de Regelbaserede og den Kunstig 
Intelligens (Al). 
De Regelbaserede Chatbot, er scriptet bot, hvor det er minimalt hvad kunden/
brugeren, kan spørge og modsat hvad botten kan svare hertil, da reglerne og 
udfaldene på forhånd er bestemt og på den måde få det automatiske flow Imple-
mentering af botten, er en kæmpe fordel. Derudover er det ikke særlig komplekst 
at lave mobilversionen og at interagere den på diverse SoMe-kanaler. 

Al-botten, er et meget mere komplekst software, der samler alt data, så næsten 
intet er overladt til tilfældighed. For at få den bedste fungerende Al-bot, skal man 
kende sin målgruppe og brugere meget godt. 

Det handler om at gøre det mere levende, og muligvis mere spændende for 
kunderne at udfylde de standardformularer, hvis de har noget mere kreativt 
indhold*, da det vil giver dem en oplevelse samt mere personlighed. Der sker 
desuden en tilknytning mellem kunde og virksomhed på et helt nyt level. Stand-
ardformular, skal skiftes ud med natural language forms, på baggrund af det kan 
øge konvertering mærkbart. 

*Mere indhold: en anderledes måde at skrive de formular på. 

Fortsættes næste side 
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Bilag 3, 4 fagområder 

Conversational formels, skal ligesom natural language forms, som er netop at 
tiltrække kunder og få en bedre konvertering af kunder. 

Ticketmaster.dk er en event-billet sælgende website, har et mere levende formu-
lar, der spørger den besøgende om “Hvad ønsker du at se?”, “Hvornår ønsker du 
at se det?” og osv. da dette er en blidere form at tale på end de basiske formular 
som findes fx. på billetlugen.dk. Den effekt det har at de spørger kunden i sæt-
ninger, i sted for ord i bidde form, giver en bedre UX for kunden og en bedre 
konverteringen for virksomheden. 

Kommunikation og formidling: Credibility
Credibility, er til for at skabe troværdighed på website, så man netop får skabt 
trafik og flere bruger på ens website. Der er 4 faktorer der er gældende for et 
websites troværdighed.
 - Design Quality
 -Upfront Disclosure
 -Comprehensive, Correct and Current
 -Connected to the rest of the internet.

Disse fire faktorer er med til at vise om hvor godt og struktureret websitet ser ud, 
om alle oplysninger omkring firmaet/websitet er fremme og let tilgengængelig, 
og hvordan websitets tekster er skrevet og opstillet, her kigger man også gram-
matisk samt mængden af tekst. Derudover er det vigtigt med at website linker til 
andre sider på internettet og især det at vise at man er tilgængelig på de sociale 
medier, såsom linkedin, facebook, twitter osv. er vigtigt nutildags. 
Tilhørende med Credibility, altså troværdigheden, er den sociale kapital med til 
at skabe denne troværdighed og øge brugernes aktivitet på websitet. Dette gøre 
den ved hjælp af websitet identitet, ry og rygte. derudover er kontrollen over 
informationen, altså ved tilmelding af nyhedsbrev og det at det er gavner en og 
er sjov at være sociale med websitet, faktorer der motiverer til denne sociale 
interaktion. 
Hele pointen med troværdigheden er at få skabt denne sociale interaktion, for 
at få brugerne til at anvende websitet mere end bare at være engangsbesøgen-
de på websitet. Her menes der med at brugerne skal kunne få den følelse af at 
det er et godt og velfungerende website og hermed dele websitet og tilmelde de 
diverse nyhedsbrev, konkurrence og hvad mere websitet tilbyder. 

Virksomheden: Trello
For at holde overblik og styr over vores arbejde har vi valgt at benytte os af plan-
lægningsværktøjet Trello. Trello bruges til at hele tiden at holde et overblik over 
hvad der skal laves og hvad der evt. kan skabe problemer. Trello består af 4 lister; 
To do, In progress, Problems og Done. Under disse lister ligger så de forskellige 
tasks. Hver gang en tasks feks. er løst, placeres den i Done. På denne måde  har 
man hele tiden et visuelt overblik over hvad man mangler og ikke mangler. 
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Bilag 4, CardSorting

Beskrivelse:
I første omgang starter vi med at skrive alle de forskellige menupunkter op, som 
vi mener skal optræde i vores navigavionsmenu.

Herefter placerer vi de forskellige kort i den rækkefølge vi mener er mest relevant 
for websitet. Vi diskuterede punkterne, lavede ændringer og tilføjelser til vi begge 
var enige og tilfredse med den foreløbige med IA-struktur.

For at finde den rigtige informationsarkitektur og se om eventuelle brugere kan 
finde rundt og navigere i vores menu, laver vi en card sorting test på 3 forskellige 
testpersoner. De tre testpersoner får lov at fjerne, eller tilføje punkter hvis de 
ønsker dette, eller føler det nødvendigt.

Undervejs justerer vi nogle af punkterne og deres navne. Dette gøres fordi vi 
oplevede forvirring og tvivl omkring særligt et af punkterne.

Punkter til card sorting: 

 - Forside
 - Månedsmenu
 - Find Ingredienser
 - Om
 - Kontakt
 - Nyhedsbrev
 - Mad 
 - Drikkevarer 
 - Dessert

1 test. person.
Test person 1 tager først og placere “forside”. Herefter tager han fat i “find ingre-
dienser”. Han er i tvivl om placeringen og tager fat i “opskrifter” som han lægger 
som det første menupunkt. Herefter tager han “om” og placere i menuen. Det 
samme gør han med “kontakt”. Han er stadig i tvivl om “find igredienser” og tager 
i stedet fat i “månedens menu” og placere i menuen. Nu placeres “find igredi-
enser” under “opksrifter”. “Dessert”, “Drikkevarer” og “mad” placeres under “find 
Ingredienser.” “Kontakt” sættes i menuen
og “nyhedsbrev” bliver placeret nedenununder.

Test person 1 var mest i tvivl omkring punktet “find ingredienser”. Efter vi fork-
larede indholdet bag punktet, syntes test personen også at den var forkert navn-
givet.

2. test person.
Test person 2 lægger som det første “forside” og “nyhedsbrev” som en punkt for 
sig selv i menuen. Det sammen gør han hurtigt med “kontakt”. Han lægger dereft-
er “mad” som et punkt for sig selv. Nu placere han “måneds menu”, “opksrifter” 
og “drikkevarer” ned under “mad”. Det samme gør “dessert”.

“Find ingredienser” er han i tvivl om Han placerer i stedet “om” som et punkt 
i menuen, og placere dernæst “kontakt” nedenunder. Testpersonen flytter nu 
“måneds menu” til et punkt for sig selv. Til slut placerer test personen “find ingre-
diener” i menuen for sig selv. 

Efter at begge test personer nu har være i tvivl om  “find ingredienser” vælger vi 
at ændre navnet til “søg ugens tilbud” for at test om det giver bedre forståelse
af indholdet bag. 

3 test person. 
“Forside”, “kontakt” og “om” placerer de hurtigt som menupunkter. “Søg ugens til-
bud” bliver herefter også placeret som et punkt for sig selv i menuen. “Opskrifter” 
bliver placeret i menuen, og “mad” “drikke” og “dessert” bliver placeret herunder. 
“Nyhedsbrev” bliver placeret under “forside”. Det samme gælder “måneds menu”. 
“Søg ugens tilbud” som var punkt i menuen tidligere, bliver nu også placeret 
under “forside”. 
De fastholder “søg ugens tilbud” under “forside” da de forestillede sig en søge 
funktion som er tilgængelig på alle siderne.  
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Bilag 5, Budget

Vi har udarbejdet et budget over vores kommende analyser og process arbejde. 

Dette budget indholder timer, timeløn og fortjenelse. Udfra disse elementer, har 
vi lagt nogle estimater som vi synes er passende for vores projekt. 

Herunder, har vi valgt at have en differentieret timeløn, for de diverse opgaver. 
Selve, analyserne har vi valgt skal have en timeløn på 150kr. på baggrund af at, vi 
ikke har mange analyser og det ikke er lige så tidskrævende, som at rent faktisk 
at skrive tekster, læse korrektur og selve projektledelsen. Derfor har vi valgt en 
lidt højere timeløn, på 200kr. til disse opgaver. 

Til sidste tænker vi at selve kodningent il projekt tage længst tid, og er det mest 
krævende i projekt og netop derfor har den en timeløn på 250kr. 

Det vil sige at vi har estimeret vores timeløn, udfra antal timer, det kræver at få 
løst opgaverne. 
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Bilag 6, Adobe XD Prototype test

Indledning:
For at teste informationsarkitekturen samt teste om personer kan navigere 
rundt på vores website og navigations menu har vi udviklet en prototype af vores 
website i Adobe XD. Vi tester om vores testpersoner intuitivt og nemt kan løse de 
opgaver vi stiller dem i en tænke højt test. 
Spørgsmålene er stillet meget åbne.

Spørgsmål 1: 
Hvilke filtrerings muligheder har du under kategorien morgenmad? 
Test personen klikker med det samme på burgermenuen, går til opskrifter, klik-
ker på morgenmad, og oplyser herefter filtreringsmulighederne. 

Spørgsmål 2: 
Hvad består månedens menu af? 
Testpersonen klikker på burgermenuen som det første. Herefter klikker han på 
månedsmenu og oplyser hvad månedens menu består af:
Ingefærshot 
Onepot
Skyrtrifli
Testpersonen oplyste månedsmenu på under 10 sek. 

Spørgsmål 3:
Find adresse og tlf nummer
Testpersonen klikker endnu engang på burgermenuen. Herefter klikker han intui-
tivt på kontakt, og oplyser herefter adresse og tlf nummer. Igen under 10 sek. 

Spørgsmål 3: 
Find og snak med chatbotten 
Efter testpersonen har har oplyst kontaktinformationen beder jeg ham om at 
kommunikere med chatbotten. 
Han ruller  ned af skærmen men klikker nu på burgermenuen og herefter klikker 
han på forsiden. Han ruller ned og klikker på chatbottens ikon. Han kommuni-
kere med chatbotten. 

Konklusion:
Test personens svar var meget tilfredsstillende og der var ikke nogen ud-
fordringer for testpersonen på sitet. Test personen havde ingen indvendinger 
men synes sitet var enkelt og overskueligt. Test personen navigerede rigtigt og 
intuitivt gennem hele testen.

Chatbotten kommer til at ligge på alle sider og vil være tilgængelig lige meget 
hvilken side du er på. Det var den eneste ting som testpersonen havde en lille 
udfordring med at finde, dog uden større betydning da vedkommende igen fandt 
den ved næste klik på musen. 

*I slut processen kom vi frem til at chatbotten ikke kunne implementeres på alle 
sider, derfor valgte vi at implementere den på sin egen side. 

https://xd.adobe.com/view/c77a8067-402b-46a6-6ef0-41c06ddbbe60-b14b/screen/182e6c9c-
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Se vores facebook kanvas her: https://www.facebook.com/cheapmealDK/

Bilag 7, Facebook Kanvas
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Se Trello-board her:  https://trello.com/invite/b/dxK0sWjP/95e10e7f582732bfead61d18a7ed8688/cheapmeal-komplekse-projekt

Bilag 8, Trello
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Value propostition canvas: 
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/strategi-og-forretningsudvikling/
value-proposition-canvas/
14-03-18, 12:06
https://www.klassesamfund.dk/ 13-03-2018, 10:24

Parallax: 
https://www.awwwards.com/30-great-websites-with-parallax-scrolling.html
https://www.creativebloq.com/web-design/parallax-scrolling-1131762
https://www.bleau.dk/Blog/Webdesign-One-Page-Layout-og-Parallax-Scrolling.
aspx
https://rikkeekelund.dk/sig-det-med-parallax-scrolling-og-bliv-husket/
https://rikkeekelund.dk/hjemmesidedesign/parallax-scrolling-hjemmeside-ek-
sempel/
11-03-18 til 13-03-18. 

SoMe-Strategi:
https://fronter.com/kea/links/files.phtml/1757161019$686354027$/3.+Se-
mester/D.+Tema+12_prcent_3A+Komplekse+projekter/Undervisningsmateri-
aler/02.02+Astrid_Haug_Unges-medieforbrug.pdf - Astrid Haugh, 4/4-2018, kl 
10:53

Credibility & social kapital:
https://docs.google.com/presentation/d/1kydnSuzujdO6YURx-
gRuG-Eb1061k-z-0yf0uLuQcFrw/edit#slide=id.g355282fac8_0_351 - 16/4-2018, kl 
16:23

Double Diamond:
https://docs.google.com/presentation/d/1kydnSuzujdO6YURx-
gRuG-Eb1061k-z-0yf0uLuQcFrw/edit#slide=id.g355282fac8_0_351 - 16/4-2018, kl 
12:18
https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/ - 16/4-2018, kl 12:36

Chatbot:
https://www.iindhold.dk/chatbots-de-danske-og-de-andre/ - 11/03-2018, kl 18:14
https://www.chatbotdesign.dk - 11/03-2018, kl 18:47

Dias:
https://docs.google.com/presentation/d/1TiuPGGMYVvd5usHrxTbeuC8wr7nCD-
ZUDwKftubRwQIs/mobilepresent?slide=id.p17 - 13/03-2018, kl 10:03

Double Diomond:
https://innovation.sites.ku.dk/model/double-diamond/ 
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