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RESUME: 
Følgende rapport præsenterer den konkrete opbygning af beboerapplikationen som en del 

af afrapporteringen i projektet med udvikling af en beboerapplikation. For en mere 

overordnet beskrivelse er der udarbejdet en særkilt rapport.  

Denne rapport har fokus på de enkelte menuer og punkter i applikationen, og til hver 

følger en kort beskrivelse af indholdet, samt hvilke erfaringer der kan trækkes ud på 

baggrund af forsøget. Erfaringer er primært sat i relation til potentielle driftsmæssige 

besparelser eller forbedret beboerservice/kommunikation. Udover den konkrete opbygning 

af applikationen der er beskrevet i det følgende, har applikationen en backend tilsluttet. 

Denne styrer indholdet, og fra denne er det ligeledes muligt at udsende varslinger.  

Varslinger er sms-beskeder og/eller e-mails der sendes til de brugere der har aktiveret 

denne funktionalitet, og der er stor glæde i de større afdelinger over dette 

varslingssystem. Der i forsøgets målsætning vurderet at beboerapplikationen kan medføre 

både driftsbesparelser samt forbedret beboerservice. Dette har i forsøgsprojektet været 

svært konkret at dokumentere. Men en rundspørge blandt de involverede afdelinger 

vurderer alle at målsætningerne er opfyldt, hvad angår effektivisering i forhold til 

driftsdelen, samt bedre kommunikation/beboerservice i den kommunikative del af 

applikationen. 
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OPRETTELSE AF BRUGER: 
Oprettelse af brugere var i forsøget genstand for store overvejelser, dette skyldtes primært 

hensynet til sikkerhed, samt hvor specifik applikationen som udgangspunkt skulle være. 

Konklusionen blev at brugerne kan oprette sig ud fra to kriterier. Deres unikke 

lejemålsnummer samt deres adresse. For at oprette sig som bruger skal man igennem 5 

trin, der vil blive gennemgået i dette afsnit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Beboerapplikationen kan hentes i 

GooglePlay samt Appstore, og 

brugerne mødes første gang de 

logger på af følgende 

skærmbillede.  

 

Oprettelsen af brugere blev 

vurderet til at skulle være så 

simpel som mulig, men samtidig 

som et nødvendigt skridt, for at 

indsamle oplysninger, samt 

målrette indhold. Når brugeren 

har oprettet sig en gang, vil de 

fremover tilgå applikationen 

direkte. 

 

Erfaring: 

 

Det er projektets erfaringer, at 

der generelt set ikke har været 

problemer i forbindelse med 

oprettelse af brugere. Der har i 

projektets løbetid været under 5 

henvendelser med beboere der har 

skulle have hjælp til at oprette 

sig. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Brugerne har skullet indtaste 

følgende nøgleoplysninger.  

 

 Navn 

 E-mail 

 Telefonnummer 

 Fødselsår 

 Selvvalgt pinkode 

 

Punkterne navn, e-mail og 

telefonnummer, indsamler 

brugerens kontaktinformation, så 

denne kobles på eventuelle 

henvendelser via applikationen.  

 

 

Erfaring: 

 

Erfaringerne er entydigt positive. 

Brugerne oplyser korrekte 

oplysninger, hvilket hjælper i 

forbindelse med indberetning af 

problemer. 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Brugerne har mulighed for at 

oprette sig ved hjælp af 

adresseoplysning eller ud fra 

deres unikke lejemålsnummer.  

 

Denne del har været nødvendig, 

da applikationen er 

afdelingsspecifik.  

Applikationen er forbundet til 

administrationssystemet, hvilket 

gør at kun personer med 

kendskab til en adresse, eller et 

lejemålsnummer der er aktivt i 

systemet kan oprette sig. 

 

 

Erfaring: 

 

Klart flest brugere har oprettet 

sig ved hjælp af 

adressemuligheden. 
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’ 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Ved oprettelse ved hjælp af adresse 

er postnummer og adresse 

nødvendig. 

 

Brugerne behøver ikke indtaste 

hele adressen, da en søgefunktion 

holder aktive adresser i systemet 

op mod det indtastede. Det er 

således kun beboere i afdelinger 

med registrerede adresser, der kan 

oprette sig. 

 

Når beboeren har oprettet sig ved 

hjælp af adressen, kobles deres 

lejemålsnummer automatisk til 

profilen. 

 

Erfaring: 

 

Det er dokumenteret, at oprettelse 

ved hjælp af adresse er en 

funktionel og god løsning. Dette 

skyldes, at de færreste har deres 

unikke lejemålsnummer ved 

hånden.  

Der var ved projektets indledning 

bekymring om, at denne 

registreringsform kunne medføre 

til misbrug. Men der er ikke 

oplevet et eneste tilfælde med 

falske profiler. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Ved oprettelse af lejemålsnummer, 

indtaster beboeren sit unikke 

lejemålsnummer. Herefter kobles 

beboerens adresse automatisk til 

profilen. 

 

Denne løsning er den 

sikkerhedsmæssige mest 

fordelagtige. Det blev dog vurderet 

ved projektets indledning, at det 

kunne koste på brugerantallet. 

 

Dette skyldes, at de færreste 

kender deres lejemålsnummer, og 

at det skulle være så nemt at 

oprette sig som muligt. 

 

Erfaring: 

 

Størstedelen af brugerne har 

oprettet sig ved hjælp af 

adressefunktionen. Men 

lejemålsnummeret er et godt 

alternativ, da denne løsning er 

mere sikker.  

 

Dog vil det sandsynligvis medføre 

færre brugere, da beboerne kan 

opgive at komme på, hvis de ikke 

har lejemålsnummeret ved hånden. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Efter at have indtastet de 

nødvendige oplysninger, er 

brugeren nu klar til oprettelse.  

 

Der kommer et skærmbillede med 

de oplyste informationer, og 

applikation er klar til brug, i det 

øjeblik der trykkes opret bruger. 

 

Når brugeren første gang har 

oprettet sig og logget på 

applikationen, skal de ikke 

igennem disse billeder igen, men 

vil blive mødt af startsiden næste 

gang de logger på. 

 

 

Erfaring: 

 

Oprettelsen af brugere er generelt 

blevet vurderet som overskuelig og 

nem, og har ikke ført til de store 

problemer.  

 

Samtidig har den sikret at alle 

relevante oplysninger er 

tilgængelige, og at det kun er de 

”rigtige” der opretter sig. 

  



 14-12-2015 

 5  

STARTSIDEN: 
Startsiden er den side der møder beboerne når de logget på. Det er fra denne beboerne 

skal orientere sig rundt i applikationen, hvorfor den skal være imødekommende samt 

intuitiv. Indholdet på startesiden er lavet ud fra erfaringer fra leverandøren af 

applikationen, samt input fra både beboere og medarbejdere i forbindelse med workshops. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Startsiden indeholder overordnet set 4 forskellige 

elementer: 

 

 Menu 

 Grafik/branding 

 Driftsinformation 

 Genveje til: Indberet problem, guides og min afdeling 

 

Menuen er de tre linjer øverst til venstre, og bliver 

beskrevet i et særskilt afsnit. 

 

Det grafiske udtryk symboliserer afdelingen, ved 

afdelingens logo forrest, samt KAB’s/administratorens 

logo i baggrunden. 

 

Driftsinformation er her afdelingen kan sende korte 

informationer ud. Når denne funktion aktiveres modtager 

brugeren en notifikation.  

 

De tre genveje er de tre mest for driften centrale punkter 

i applikationen. De enkelte punkter vil blive beskrevet i 

særskilte afsnit. 

 

Erfaring: 

 

Startsiden er generelt simpel og nem og intuitiv at 

manøvrere rundt i. Det er primært igennem de tre 

genveje, at brugerne manøvrerer rundt i applikationen og 

i mindre grad igennem menuen. 

 

Den grafiske fremstilling er generelt blevet taget godt 

imod, og afdelingerne/selskaberne ser det som positivt, at 

de kan brande sig på forsiden i applikationen. 

 

Driftsinformationen er vurderet som et godt redskab, men 

er dog benyttet i mere begrænset omfang. De involverede 

ejendomskontorer mener, at funktionaliteten sparer 

driften for henvendelser, når denne benyttes. Dog 

benyttes i højere grad den direkte kommunikation via 

mail og sms, som ligeledes er tilknyttet applikationen. 
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MENUEN: 
Menuen er brugerens vej rundt i appikationen. Den er bygget op, så den spejles af andre 

kendte applikationer. Hele formplet er at applikationen er bygget logisk og intuitivt op, 

sådan at beboerne kan finde den relevante information. Det er besluttet, at bygge den 

opefter en cyklus, der henvender sig til den nye beboer, beboeren der vil vide hvad der sker 

i det område man bor, og endeligt i privaten når beboeren har behov for kontakt og/eller 

rådgivning.  

 

 
 

Beskrivelse af indhold: 

 

Beboerapplikationens menu er opbygget ud fra fem 

elementer: 

 

 Ny beboer 

 Min afdeling 

 Min bolig 

 Kontakt 

 Indstillinger 

 

De forskellige elementer vil blive gennemgået individuelt, 

men menuen er opbygget for at skabe en nem og intuitiv 

manøvrering rundt i applikationen. 

 

 

 

Erfaring: 

Den overordnede opfattelse er at menuen fungerer 

intuitiv og at applikationen er nem at manøvrere rundt i. 
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 NY BEBOER: 
For den nye beboer er hovedformålet at levere en konkret information, som beboeren kan 

læse og studere, når behovet og tiden er til det. Som i den klassiske indflytningsmappe 

kan der derfor findes en række informationer elektronisk. Beboeren kan, når denne er i 

tvivl om noget slå op i applikationen og forhåbentligt finde svaret. 

 

 

 
 

Beskrivelse af indhold: 

 

Menupunktet Ny Beboer, er primært henvendt til nye 

beboere i afdelingen. Det er her de nye beboere vil finde al 

den information, der som udgangspunkt tænkes relevant. 

Menuen er delt op i følgende otte underpunkter, der vil 

blive gennemgået individuelt. 

 

 Vigtige dokumenter 

 Kontaktoplysninger 

 Information til nye beboere 

 Den første måned 

 Boligens stand 

 Kend din nabo 

 Boligorganisationen  

 KAB 

 

Punkterne er udvalgt på baggrund af en række 

workshops. 

 

Erfaring: 

 

Denne del af applikationen er blevet flittigt benyttet, og 

ejendomskontorerne vurderer, at det sparer ressourcer at 

kunne henvise til applikationen fremfor at skulle finde 

materiale frem fysisk. Det er dog primært opslagsdelen 

der fungerer, men de konkrete erfaringer vil blive 

uddybet individuelt under de enkelte punkter.  
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Vigtige dokumenter Kontaktoplysninger Information nye 

beboere 
 

 

 

 

 

 
 

Beskrivelse af indhold: 

 

Vigtige dokumenter er 

informationer beboeren forventes at 

have orienteret sig i.  

 

Der linkes fra applikationen til en 

evt. hjemmeside, og kan læses 

information om eksempelvis. 

 

 Vedtægter 

 Husorden 

 Installationsret 

 Etc. 

 

Her er det centralt at applikationen 

er afdelingsspecifik, så beboeren 

har nemt ved at finde de relevante 

dokumenter, der alle er samlet et 

sted. 

 

Ejendomskontoret bestemmer selv, 

hvilke dokumenter der skal linkes 

til. 

 

Erfaring: 

Det er projektets erfaring, at 

ejendomskontoret finder stor gavn 

af at kunne henvise til 

applikationen, fremfor at skulle 

have dokumenterne liggende i 

papirform. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Kontaktoplysninger er den nye 

beboers hurtige vej til at kunne 

holde styr på ejendomskontorets 

åbningstider, samt have 

kontaktoplysninger ved hånden til 

enhver tid. 

 

Her oplyses som udgangspunkt 

information om ejendomskontorets: 

 

 E-mailadresse 

 Telefonnummer 

 Åbningstider 

 

Beboerne skal således ikke lede på 

hverken KAB’s eller afdelingens 

hjemmeside for at finde ud af 

hvordan de kontakter 

ejendomskontoret ved spørgsmål 

eller problemer. 

 

 

 

Erfaring: 

Det kan konstateres at 

menupunktet kontaktoplysninger 

har en høj trafik, hvilket kan tyde 

på, at beboerne er glade for at 

kunne finde kontaktinformationen 

hurtigt via applikationen. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Information til nye beboere er 

afdelingens mulighed for at skrive 

en kort information til nye beboere.  

 

Her kan stå lidt om råd og 

vejledninger, samt hvad der er 

vigtig at orientere sig i af 

materiale. 

 

Samtidig kan afdelingen orientere 

om spændende projekter, hvordan 

man forholder sig vedrørende fejl 

og mangler etc. 

 

Informationen her er primært 

statisk, men er en god information 

der højner oplevelsen af 

beboerservice for nye beboere. 

 

 

 

 

 

Erfaring: 

Der er ikke dokumenteret i 

projektet om dette medfører 

besparelser for ejendomskontoret.  
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Den første måned 
 

Boligens stand Kend din nabo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Indholdet i punktet den første 

måned, er en guide til nye beboere 

med særlige forhold der er vigtige 

at være opmærksom på i henhold 

til at bo alment. 

 

Det drejer sig eksempelvis om: 

 

 Nøgleudlevering 

 Indflytningssyn 

 Fejl og mangler 

 Tilslutning PBS 

 Forsikring 

 Beboerdemokrati 

 

Det er op til afdelingen at vurdere, 

hvad der er relevant for deres 

beboere i denne sammenhæng. 

 

Erfaring: 

Det er ikke muligt at vurdere om 

informationen her giver 

besparelser, men overordnet set, er 

dette en service for nye beboere, 

mere end det vurderes ud fra et 

besparelsespotentiale. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Et tilbagevendende spørgsmål på 

ejendomskontoret i forbindelse med 

indflytninger er til boligens stand.  

 

Derfor har ejendomskontoret i 

dette punkt, mulighed for at 

beskrive denne, samt give 

information om evt. råderet eller 

lignende. 

 

Her fremgår det som oftest også 

hvordan eksempelvis 

vedligeholdskontoen fungerer, samt 

hvilken vedligeholdsordning der er 

gældende. 

 

 

 

 

Erfaring: 

Det er erfaringen fra 

ejendomskontorene, at der er en 

besparelse i tid, i forhold til at 

kunne henvise til indholdet i 

applikationen.  

 

Der kan dog ikke dokumenteres 

eksempelvis færre henvendelser, da 

dette ikke har været en del af 

projektet.  

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Kend din nabo er muligheden for at 

oprette en profiltekst om dig selv, 

som andre beboere i 

afdelingen/opgangen kan se.  

 

På denne måde kunne der opstå 

interne relationer og bedre 

naboskab. 

 

Det er her muligt at beskrive 

interesser, husdyr og hvad man som 

beboere ellers skulle have lyst til at 

beskrive. 

 

 

 

 

 

 

Erfaring: 

Den overordnede erfaring er, at 

denne del ikke er blevet benyttet, og 

at den sociale interaktion foregår 

andre steder såsom 

Facebookgrupper eller andet.  

 

Rent ressourcemæssigt anbefales 

det, at denne menu udskilles fra en 

fremtidig applikation.  

  



 14-12-2015 

 10  

Boligorganisationen Kontakt til KAB 
 

 
 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Boligorganisation har her et menupunkt til at 

beskrive sig selv. Det er en ren branding af 

eksempelvis beboerdemokrati og selve organisationen. 

Men her kan eksempelvis også stå noget i relation til 

interne ventelister eller andet. 

 

Det er generelt en statisk information, men kan også 

bruges såfremt organisationsbestyrelsen har et 

budskab den vil have frem til nye beboere. 

 

Erfaring: 

Det er projektets erfaring at siden bliver besøgt, men 

at det overordnet er en generel information der 

skrives.  

 

Dog har repræsentanter fra boligselskaberne udtrykt 

begejstring over denne mulighed for at brande 

boligorganisationen lidt, og skabe kendskab på en 

enkel måde. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Kontakt til KAB eller administratoren er endnu et 

væsentligt punkt.  

 

Her kan nye beboere altså finde kontaktinformationen 

til KAB samt åbningstider både fysisk samt på 

telefoner. 

 

 

 

 

Erfaring: 

Denne side højner beboerservice, da den samler 

kontaktinformation et samlet sted.   
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MIN AFDELING: 
Under menuen min afdeling er primært samlet information om hvad der sker i afdelingen 

samt de mere bløde ting, såsom oplysning om beboerdemokrati som interaktive dele. 

Denne funktionalitet er umiddelbart den er der brugt mindst i forbindelse med projektet, 

og det kan overvejes at skære denne del fra, ved en potentiel opdatering af applikationen, 

eller målrette den endnu mere til et konkret formål. 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Menuen Min Afdeling henvender sig primært til den 

eksisterende beboer, og er primært et kommunikativt 

værktøj. Tanken er at beboerne i højere grad bliver 

orienteret om afdelingen, og hvad der foregår i denne, 

hvilket kan medføre en større social aktivitet. 

Menuen Min Afdeling indeholder syv underpunkter: 

 

 Nyt fra afdelingen 

 Om afdelingen 

 Bestyrelse og udvalg 

 Opslagstavle 

 Kend din nabo 

 Afstemninger 

 Forslag til bestyrelsen 

 

Punkterne vil blive beskrevet nærmer, dig ikke kend 

din nabo, der er beskrevet i afsnittet Ny Beboer. 

 

Erfaring: 

 

Den overordnede erfaring er, at denne del ikke har 

været brugt i lige så høj grad som resten af 

applikationen. Det viser sig dog tydeligt, at når der har 

været oprettet aktiviteter i eksempelvis nyt fra 

afdelingen eller afstemninger, så bliver disse i den grad 

eksponeret, da brugerne modtager notifikationer. 

 

Denne del af applikationen er i højere grad et 

kommunikations og servicetiltag end det er 

driftsbesparende. På trods af den lidt mindre aktive 

brug, mener samtlige adspurgte testafdelinger dog, at 

menuen er en vigtig del af applikationen. 
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Nyt fra afdelingen Om afdelingen Bestyrelse og udvalg 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Indholdet i denne menu er 

afdelingens måde at få nyheder ud 

til beboerne.  

 

Det kan ske ved selv at skrive 

nyheder, eller skrive en kort intro 

og linke til en hjemmeside eller 

lignende, hvor nyhederne allerede 

er placeret.  

 

Når der oprettes en ny nyhed fra 

afdelingen, modtager brugeren af 

applikationen en notifikation og 

bliver ledt ind på nyheden via 

genvejen på forsiden. 

 

Erfaring: 

Det er i begrænset omfang, at 

ejendomskontorerne har brugt 

muligheden for at oprette nyheder.  

 

De fleste afdelinger har 

hjemmesider, nyhedsbreve eller 

lignende, og der er endnu ikke en 

kultur indarbejdet, hvor nyheder 

også sendes ud via applikationen. 

  

Der er et ønske om større samspil 

med hjemmesider, dette vil 

potentielt kunne øge denne brug, 

da tallene viser at nyheder poster, 

læses af brugerne. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Denne menu giver afdelingen 

mulighed for at beskrive sig selv 

overfor beboere.  

 

Det er en generel beskrivelse som 

primært er noget brugeren læser en 

gang.  

 

Det er altså tale om statist 

information. 

 

Det er dog her, at der kan gives et 

lille indblik i afdelingens historie, 

eller i konkrete tiltag eller 

projekter. 

 

Erfaring: 

Denne del ser brugerne, men da 

der ikke er nogen speciel aktivitet, 

er den en ren engangspromovering 

af afdelingen.  

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Bestyrelsen og udvalgene kan 

beskrives i denne menu.  

 

Det giver mulighed for at fortælle 

om beboerdemokratiet, samt 

orientere om eksempelvis særlige 

udvalg eller aktive grupper. 

 

Det er også her enkelte afdelinger 

har oplyst om de valgte i 

afdelingen, hvordan 

beboerdemokratiet kan kontaktes 

etc. 

 

 

 

Erfaring: 

Denne del er forholdsvis statisk, 

men afdelingsbestyrelserne er 

meget glade, for at have en plads, 

hvor budskabet om udvalg og 

beboerdemokrati kan komme ud til 

brugerne.  
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Opslagstavle Afstemninger Forslag til bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 
 

Beskrivelse af indhold: 

 

Opslagstavlen er en mulighed for 

en byttebørs, eller et rum med 

henblik på deleøkonomi. Her kan 

du oprette et indlæg, som gøres 

tydeligt for andre beboere i din 

afdeling. 

 

 

 

 

 

Erfaring: 

Brugen viser, at denne 

funktionalitet kun er benyttet i 

meget begrænset omfang. I lighed 

med kend din nabo delen, bør det 

overvejes om den sociale 

interaktion ikke bør udgå, så 

applikationen primært er 

kommunikations og 

driftsorienteret. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Afstemninger er 

afdelingsbestyrelsens mulighed for 

uforpligtende at høre brugerne om 

en ide.  

 

Er der stemning i afdelingen for et 

julearrangement eller en 

sommerfest? Afdelingsbestyrelsen 

kan forhøre sig om ideer, inden de 

bruger kræfter på at realisere disse. 

 

Erfaring: 

I lighed med de andre sociale tiltag, 

er denne funktionalitet brugt i 

begrænset omfang. Det kan dog 

skyldes, at afdelingsbestyrelserne 

ikke har haft direkte adgang til 

applikationen. Det kan dog 

overvejes om denne del bør udgå. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Her er der mulighed for at 

indsende forslag til en 

mailadresse.  

 

Beboerne kan når de har en ide, 

sende denne direkte til 

bestyrelsen, der har defineret en 

mailadresse, og her modtager 

forslaget som en e-mail. 

 

 

Erfaring: 

Der er ikke dokumenteret en stor 

brug af denne mulighed, men 

bestyrelserne har udtrykt 

tilfredshed med funktionaliteten. 
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MIN BOLIG: 
Menuen Min Bolig er primært centreret om det der er relevant for beboeren. Det kan være 

beboerens behov for interaktion med ejendomskontoret, eller muligheden for at opsøge 

svar på spørgsmål vedrørende et ændret boligbehov. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Menuen Min Bolig er primært bygget op omkring hvad der 

er centralt for den enkelte beboer, når vedkommende 

befinder i boligen. Det er det individuelle, der har 

hovedfokus. Her er fokus på drift samt oplysning, og 

menuen indeholder syv undermenuer: 

 

 Guide og vejledninger 

 Råderet og vedligehold 

 Husleje 

 Fraflytning 

 Fremleje 

 Indberet problem 

 Ønsker du ny bolig 

 

Menuerne bliver gennemgået særskilt i det følgende. 

 

Erfaring: 

Det er i denne del af applikationen, at den primære 

driftsfokus er til stede. Det gør sig gældende specielt i 

forbindelse med Guides og vejledning samt indberetning af 

problemer. 

 

Denne del af applikationen er den der bliver læst og brugt 

mest, og det er her der er de største besparelsespotentialer. 

 

Specielt ved henvendelser til ejendomskontoret ved hjælp 

af indberetninger, samt ved gør det selv delen på 

vejledninger er der et stort potentiale. 

 

Overordnet set har det dog været svært at dokumentere 

gevinsten, da der inden forsøget, ikke har været 

sammenligningstal, hvorfor en potentiel nedgang i 

henvendelser kun kan dokumentres igennem 

ejendomskontorets vurderinger. 
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Råderet og vedligehold Husleje Fraflytning 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Denne del beskriver hvordan 

beboerne kan gøre brug af den 

individuelle råderet, samt hvad 

deres vedligeholdsforpligtigelser 

er.  

 

Det er primært statisk 

information, der er at finde på 

denne side, der er tiltænkt som 

opslagsværk. 

 

Ikke desto mindre er den trafik på 

siden, hvilket indikerer den 

løbende bliver læst. 

 

Erfaring: 

Ejendomskontorer har oplevet en 

ændring i typen af spørgsmål 

vedrørende råderet og vedligehold, 

som vurderes at relatere sig til 

blandt andet informationen i 

applikationen, hvilket medfører en 

mindre tidsbesparelse. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Denne del har fokus på betaling af 

husleje, samt hvad du som beboere 

kan gøre hvis du skulle komme 

bagud med betalingen.  

 

Delen er en statisk information til 

beboerne, og er et 

oplysningsværktøj, hvor beboerne 

kan blive henvist til KAB’s 

forskellige tilbud, såfremt de skulle 

have brug for råd eller vejledning 

vedrørende deres huslejebetaling. 

 

 

 

Erfaring: 

Der er ikke dokumenteret nogen 

konkret effekt af denne menu, der 

udelukkende fungerer som et 

informations/service produkt. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Menuen har fokus på proceduren 

vedrørende fraflytning.  

 

Det er en service/informationsside, 

der tjener til at oplyse beboeren om 

KAB’s procedure. 

 

Den er umiddelbart statisk og 

tjener som opslagsværk, for 

beboere der søger information. Du 

kan fra denne side finde 

eksempelvis fraflytningsskemaer 

etc. 

 

 

Erfaring: 

Der er ikke dokumenteret en effekt 

som følge af denne menu, der 

udelukkende fungerer som et 

informations/service produkt. 
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Guide og vejledninger 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Menuen guide og vejledninger er opbygget i tre undermenuer.  

 

Den første viser en række kategorier, så beboeren i første omgang tager stilling til om et givent problem er 

relateret til El, Vand eller andet.  

 

Den anden viser, hvilke guides der er under den givne undermenu. Det er her, beboeren klikker ind for at få 

hjælp. 

 

Den tredje menu er selve guiden. Guiden udarbejdes enten af ejendomskontoret, såfremt de har brug for en 

lokal og specifik guide, eller der kan vælges mellem guides lavet af andre afdelinger.  

 

I guiden er løsningen på simple problemer demonstreret igennem simple trin, med et tilhørende billede og en 

tekst. 

 

Det er ligeledes muligt at oprette videoguids, såfremt ejendomskontoret ønsker dette. 

 

Erfaring: 

 

Guides er det der bliver læst mest i applikationen, og det er vurderingen, at der bliver gjort brug af disse.  

 

Det er meget svært konkret at måle effekten af at indføre guides, men næsten samtlige ejendomskontorer 

vurderer, at der er sket et fald i henvendelser vedrørende problemer, hvor der er oprettet en guide. 

  

Der er her et konkret men udokumenteret besparelsespotentiale. 
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Indberet et problem Fremleje Ønsker du ny bolig 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Indberet et problem giver beboeren 

mulighed for kort at beskrive 

problemet. Herefter tilføjes 1-3 

billeder, som beboeren tager med 

telefonens kamera.  

Hvis beboeren ikke er stærk 

skriftlig, kan der ligeledes indtales 

et lydklip der beskriver problemet. 

 

Når beboeren trykker indberet, 

sendes billede og tekst/lyd. 

Indberetningen kommer via mail 

til ejendomskontorets indbakke. 

Sammen med det oplyste er 

beboerens kontaktinformationer 

knyttet på indberetningen. 

 

Erfaring: 

 

Henvendelser vi denne 

funktionalitet er kvalificeret, så 

ejendomskontoret i højere grad kan 

foretage sig det rigtige første gang.  

 

Samtidig spares ressourcer på at 

fremsøge manglende oplysninger, 

hvilket typisk er et problem ved 

normale mail henvendelser.  

Der kan dokumenteres besparelser 

ved henvendelser på denne måde 

på minimum 15 min pr. 

henvendelse, da driftspersonalet 

udover fuldendte informationer, 

også oftest ikke behøver en 

besigtigelse af problemet, inden en 

løsning kan findes. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Denne del er et statisk 

informationsskriv til beboerne, der 

primært har fokus på at oplyse om 

regler og muligheder i forbindelse 

med fremleje. 

 

Denne del styres centralt fra, hvor 

store dele af applikationen ellers er 

styret fra ejendomskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaring: 

Det er ikke dokumenteret at have 

en konkret effekt med denne 

information.  

 

Men den er udelukkende en service 

for beboeren i form af en 

opslagsmulighed. 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

På denne side er der information 

om mulighed for interne 

ventelister, boligbytte etc. 

 

Det er en ren informations og 

servicemulighed overfor beboerne. 

 

Den hjælper beboerne til at finde 

rundt i hvordan ventelistesystemet 

fungerer, og henviser til hvem de 

kan kontakte, såfremt der er 

spørgsmål eller lyst til at blive 

opnoteret på en intern venteliste. 

 

 

 

 

Erfaring: 

Der er ikke dokumenteret en 

konkret besparelse ved denne side.  

 

Den fungerer således kun som en 

side, med henblik på at skabe 

forbedret service og information for 

beboerne. 
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KONTAKT: 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Denne menu er beskrevet tidligere, men er beboerens 

mulighed for hurtigt at finde relevante kontaktoplysninger 

på både det lokale ejendomskontor samt KAB. 

 

Som tidligere beskrevet bliver disse to sider besøgt ofte, og 

der er ingen tvivl om, at det er en god servicemulighed for 

beboerne at have kontaktinformationen ved hånden. 

 

Evaluering: 

Der er evalueret tidligere i rapporten vedrørende disse 

punkter. 

 

INDSTILLINGER: 

 

Beskrivelse af indhold: 

 

Det sidste menupunkt er indstillinger, herunder ligger den 

information beboeren har oplyst ved oprettelse. Det er 

muligt at logge ud af applikationen, samt sende forslag til 

videre udvikling. 

 

Endeligt ligger der her muligheden for at styre, om man 

som beboer vil modtage varslinger pr. sms eller e-mail, en 

funktionalitet der er beskrevet i resumeet.  

 

Det er også her ens naboprofil kan redigeres, såfremt man 

har oprettet en sådan. 

 

Erfaring: 

Det er erfaringen, at de færreste rent faktisk roder i 

indstillingerne efter de er oprettet. Som tidligere nævnt er 

der ikke mange, der har oprettet naboprofiler, og de 

resterende punkter bliver der på baggrund af forsøget ikke 

rørt meget ved.  
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OPSUMMERING 
Ovenstående er en gennemgang af beboerapplikationens opbygning. Den har haft fokus på 

drift, kommunikation og social interaktion. De primære succeser er primært vedrørende 

den forbedrede kommunikation samt driftsmulighederne. Mens den sociale interaktion 

har været nærmest ikke eksisterende i forsøgsperioden. 

Erfaringerne tyder på. at der kan genereres besparelser på driften vedrørende brug af 

applikationen, men at det kræver en længere periode end de måneder forsøget har kørt at 

dokumentere dette. Overordnet set har størstedelen af ejendomskontorerne dog taget 

positivt i mod applikationen, men en tendens er ligeledes, at værdien umiddelbart er 

større i store afdelinger, da det her øger volumen af henvendelser, samt skaber de største 

fordele ved forbedret kommunikation. Mindre afdelinger med en høj tilslutning, udtrykker 

dog også stor begejstring, men her er det påkrævet at medarbejderne tager applikationen 

til sig. 

Såfremt forsøget gøres permanent, er der dog ingen tvivl fra de involverede driftsfolk, om 

at applikationen medfører effektivisering af driften, samt en bedre beboerservice. Samt at 

tidsforbruget brugt på applikationen i høj grad opvejes af besparelserne den anden vej. 


