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Bilag 1 - interview med stifter af Plant Jammer 

 

Kan du fortælle os hvad der motiverede dig til at starte Plant Jammer? 

Jeg hedder Michael og startede Plant Jammer for 2 år siden. Hvis man er seriøs omkring 

bæredygtighed og man vil have en indflydelse på det i hverdagen, så er det mad og flyveture 

der skal fokuseres på. Flyture bliver hurtigt et stort kompromis, men det behøver det ikke at 

være med mad. Det gør det til et interessant område, hvor der er stor effekt. Der behøver ikke 

regulatorisk involvering, som følelse som et stort kompromis, hvis du gør det godt. Der kan 

mad noget specielt. Det er hele tiden som vision at tænke over hvordan vi gør det nemmere 

og hvordan kan vi gøre folk bevidste om at det er nemmere at leve mere bæredygtigt, via 

mad.  

Vi tænker især bæredygtighed som reduktion af madspild og som reduktion af kødforbrug. 

Det er de to ben, som vi mener skaber en mere bæredygtig verden. Det er de to store ting at 

fokusere på først. Det er derfor vi har udviklet Plant Jammer og bliver ved med at udvikle 

Plant Jammer hvor hele grundtanken er, at det ikke skal være et kompromis at leve mere 

bæredygtigt og ej heller ikke på mad, det skal ikke være et kompromis at spise mindre kød og 

det skal ikke være et kompromis ikke at have nogle rester. Det skulle gerne være et festmåltid 

at spise plantebaseret. Det er det vi prøver at gøre, via en digital løsning, der finder mønstre i 

det du har og finder ud af hvordan du kan lave noget lækkert ud af det og gøre det lidt til et 

spil, det der med at sige, hvad skal jeg lave i aften. 

  

Hvornår oplevede/oplever du selv at du producerede meget madspild? 

Folk er ikke klar over at over halvdelen af madspildet sker i hjemmet. Det er et område, hvor 

vi godt kan lide at pege på supermarkederne og detailhandlerne, men i virkeligheden burde vi 

pege på os selv. Det bunder i on-top kulturen. Vi lavede selv fejlen i onsdags, hvor jeg ikke 

havde så meget mad tilbage og så havde jeg nogle grønne bønner, og jeg følte ikke at jeg 

kunne lave noget, men så gik jeg først på Plant Jammer og fandt ud af at jeg kunne lave en ret 

lækker pastaret ud af det. Da min kæreste så kom hjem med pizza valgte jeg alligevel det 

frem for. 

Det er det der sker i en hverdag, man har travlt og man bliver fristet af det nemme selvom det 

er unødvendigt. Det føles som det nemme, og det smooth er at være ligeglad med hvad der er 
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i ens køleskab. Det er ligetil, slet ikke at tænke over det. Bare at der ryger syv gulerødder ud 

af en pakke på femogtyve hver gang er det madspild. Hvis man laver matematikken på det så 

er det 25-20% det er ret meget og det er konsekvent. Det er det der sker med madspild, men 

skal have ingredienserne og starte med madspildet i stedet for at starte med det du har lyst til. 

Start med ingredienserne og gør det til noget du har lyst til, det er det mindset skifte der skal 

til hvis det skal lykkes. 

  

Hvorfor tror du at der stadig sker så meget madspild i hjemmet, på trods af at madspild 

er så stort et fokusområde inden for bæredygtighed? 

Vi har ekstrem lille fleksibilitet i vores køkken, så 90% af danskerne laver mindre end ti 

forskellige retter om året. Det betyder at hvis man kun har ti retter at kombinere med, og man 

skal lave noget med broccoli og så siger man jeg gider ikke lige den ret og så laver man ikke 

noget med broccoli. Så den der fleksibilitet mangler der og det er derfor man oftest går nogle 

helt andre veje. Så bare et eksempel med de grønne bønner, jeg havde ikke tænkt at jeg kunne 

lave en Mexi creamy pasta ud af det, men fordi jeg lige havde det og noget sesamolie og 

nogle edamame bønner jeg fandt i fryseren, så kunne jeg. Det var faktisk noget rigtig lækker 

pasta, hvis der ikke lige blev smidt en pizza i mit hoved. På den måde kan man finde ud af at 

lave noget der ikke er det sædvanlige. Fordi før når jeg tænkte på grønne bønner, tænkte jeg 

bare at streame det og spise det ved siden af nogle rodfrugter.  

Man kan lave mange forskellige ting ud af det. Men kan lave indisk ud af det du kan lave 

latinamerikansk ud af det, du kan lave tai og nordeuropæisk, det hele er foran dig, du behøver 

ikke at gå ned i takeaway for det. Det går bare ikke op for folk, da de ikke har den diversitet i 

deres køkken og det er et helt andet mindset vi skal have. Det kræver ret stort skift i 

virkeligheden og problemet er at vi er vanedyr i et køkken. 

 

Hvordan motiverer Plant Jammer til at ændre folks adfærd?   

Vi laver under 10 forskellige retter, man har en vane, som opbygges og gen forstærkes hver 

aften. Kognitivt snakker man om ski-slopes, så når man først har kørt på et ski-slopes en 

gang, så går man dybere og dybere ned, og det forstærkes hver aften, så de her vaner bliver 

kraftigere og kraftigere for hver dag. Det er derfor, det er nemmere for os at få fat i de her 

18-24-årige end de 38-44-årige. Det er den her målgruppe, det er blevet til, da det er den 
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målgruppe der holder fast og tager vanen til sig. Det ændrer sig lidt nu, da vi har fundet ud af 

at den anden gruppe fokuserer på sundhed – det har ændret billedet lidt. Man kan spille på 

nogle andre ting, som er praktiske , det er derfor vi laver så meget madspild, vi laver de der 

ski-slopes. 

 

Hvordan motivere Plant Jammer til at ændre forbrugernes adfærd? 

Den første filosofi der har været i Plant Jammer i lang tid har været; lad os bare sige at du kan 

lave alt muligt forskelligt, det viser en diversitet og jam og det har været meget mindsettet i 

det og det vil gerne ville. Vi har lært, når vi kigger på data og kigger på hvad folk gør, så 

skaber det ski-slopes. Så begynder folk at sige, ”nu kan vi godt lide wok” og så laver de wok 

fire uger i træk.  Det er også noget vi skal acceptere at det er en del af menneskelig adfærd, at 

du har mange beslutninger i løbet af dagen og du har måske ikke lyst til at tage flere når du 

kommer hjem efter en lang dag. 

Vi er i gang med at fokusere på nogle ski-slopes, så vi har lige lavet nogle ramme retter, så du 

ikke bare laver en roasted vegetable men at du laver en ratatouille og den kan du godt lave og 

jamme videre på, men der er sådan en grundsten i det der går igen – der er lidt mere  

genkendelse, det fokuserer vi meget på. 

Vi bruger en kombination af gastronomi, hvor vi ser på hvilke gode grupperinger er 

interessante at få med og så ser vi på data, hvad det er folk vælger og så kan vi se, at hvis de 

f. 

eks har valgt ratatouille de sidste tre gange, så har man ikke lyst til det den fjerde gang, men 

en uge senere, hvis du i din fortid har lavet meget af det, så har du lyst til den igen, da du ved 

hvad det er og det er nemt og ligetil og du ikke har lavet det en uge, så begynder det at være 

interessant.  Det er sådan nogle mønstre vi kan se og arbejde med. Vi vil skaber måske 20 

eller 30 ski-slopes og dermed stadig få en diversitet og så snart man ved hvordan man laver  

en ratatouille er man heller ikke bange for at smide lidt ekstra i den, hvis man lige har lidt 

ekstra tilovers, der gør man kan blive mere mæt. 

 

Som vi kan se prøver i både at ændre folks adfærd både i forhold til at spise sundere, 

spise plantebaseret og mindske madspild, hvordan vil i få fat i dem der spiser usundt og 

spiser kød samt dem der ikke går op i at mindske madspild? 
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 Det er et godt spørgsmål, for det spinner ret vidt. Vi har storheds fokuseret på madspild 

vinklen og fundet ud af at madspild er noget som vi gerne vil have styr på og have det godt 

med, men det kommer ikke til at drive så meget adfærd som vi havde troet desværre. Folk 

bruger Too Good To Go, da der er gode deals og bagefter kan de godt lide at fortælle hvordan 

de hjælper med madspild, men de gør det fordi det er gode deals. Det er jo fedt at gå ned i 

Emmerys og få at få 200 kr madprodukter for kun 20 kr og bagefter kan man tale om at den 

første vinkel er fordi at det er en god deal. Det er også det vi finder ud af, hvis vi lærer folk at 

lave lækkert mad og har en lækker oplevelsen og oplever en god smag, så kommer historien 

bagefter, om at det faktisk var for madspild og at det var plantebaseret. De der ting kommer 

bagefter. Det har vi lært, at der er en god efterrationalisering der forstærker vanen, men først 

og fremmest skal komme tæt på kroppen, som ikke er konventionelt men direkte i 

pengepungen eller tungen. Man ser folk der faktisk laver skiftet fra kød til noget 

plantebaseret de kommer ikke med alle grundene først, det er kommet af én grund, måske en 

kæreste der skubber dem til det, men efter man har gjort det i tre uger, så begynder man at 

komme med alle grundene til hvorfor man er det, som f. eks at man spiser plantebaseret pga. 

bæredygtighed. Adfærd kommer først og det er det vi har lært.  

 

Det handler om adfærd først og så etik efterfølgende det er vores erfaring. Så derfor fokusere 

vi ret lidt på madspild i appen direkte, men vi skaber et redskab, der gør det ekstremt nemt at 

stoppe madspild og så finder man ud af det selv. Det er vores læring omkring det. Det er lidt 

deprimerende at folk ikke kan lade skrive sig med af det, men at man faktisk skal gå omkring 

nogle ting der er direkte ”whats in it for me” Vi kan se det på tal og data, når vi har de her 

”tøm køleskabet” – funktioner, og det kan vi sagtens lave det er ikke så svært, vi har brugt 

lang tid på at udvikle det og taget parti på det og så får du forslag til nogle opskrifter som alle 

siger de gerne vil have, men det er ikke det folk kommer tilbage efter. Det de kommer tilbage 

efter er den gode smag og smagsoplevelserne og læren omkring madlavning. 

 

Er det så en konstant udvikling af jeres algoritmer i bruger, så er der hele tiden nogle 

ændringer i bruger fra data og det er hele tiden den måde i opdaterer jer på? 

Ja præcis! Det er absolut ikke statisk, man starter med bare at lede efter der hvor man kan 

gøre flest muligt mennesker tilfredse og det betyder at man hele tiden skal ændre sit koncept 
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og det er det vi gør. Det er den evige søgen og der fandt vi ud af med madspild, at det er en 

god overligger at have, men at det er ikke en eneste der skal være, fordi folk skal have den 

der ”whats in it for me” der er meget central for folket. 

  

Hvem er jeres brugergruppe? 

Vi er ret mange af os der har udviklet app'en der er i 30-40’erne så vi har udviklet den til os 

selv, da det løste et problem for os selv – det er sådan det startede. Så har det så vist sig at det 

ikke er den gruppe der bruger det mest, fordi folk ikke er som os, og sådan er det jo. Så må 

man så man lære af det. Så fandt vi ud af at det var måske mere 18-24-årige kvinder der 

tænkte som os og så er det blevet den gruppe vi har valgt at fokuserer på. Vi har lavet 

interviews med dem, for at finde ud af hvordan de tænker og deres behov har videreudviklet 

appen. Det var en opdagelsesrejse, da vi ville lave noget for os selv, men så fandt vi ud af det 

ikke var der vores målgruppe lå. Det er derfor vi også har smidt noget ret centralt ind som 

sundhed fx, som er baseret til den målgruppe men ikke til mit behov. Alt det med 

metabolisme, er at jeg ikke tager på eller har maveproblemer, men det er der mange der har i 

den gruppe, der gerne vil have det løst. Derfor skal man tænke holistisk omkring sin kunnen 

og omkring sit overordnet problem. Vores overordnede problem er stadig bæredygtighed og 

madspild og mindre kød. Men til det kræver det at vi fokusere på hvad vores målgruppe har 

lyst til og hvad de synes er spændende og så fokuser på det. – det er dem der bestemmer. 

 

Så jeres fokus gruppe er alle dem der allerede går op i bæredygtighed og tænker på 

miljøet. Men gør i noget for at få fat i dem der spiser usundt, medfører til en masse 

madspild og spiser meget kød? 

Mange har vores bruger er veganere og vegetarer. Det der er vigtigt, så man er lille start-up, 

man skal ikke prøve at ramme alle, men finde ”the beat head costumer” og det er dem der 

stammer fra 2 verdenskrig da briterne skulle mød Berlin, først skulle de finde det svageste 

sted på stranden, så de kunne komme til fastlandet og så bevæge sig mod berlin. Men først 

det svageste sted på stranden. Og så når man kommer til fastlandet kan man afholde en krig. 

Sådan er det med os, vi vil gerne ramme en milliard mennesker, men for at nå dem, skal vi 

starte på stranden og så lære her. Og det er så den her målgruppe.  
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Så hvis vi kan lave et godt produkt til 18-24-årige kvinder i storbyer der er veluddannet, så 

kan vi finde ud af hvad der kan generaliseres. Så i stedet for at designe til en masse 

mennesker, er det bedre at starte i det små. Alle vores problemer og fejl, kan vi lave med 

denne her gruppe, for de tror på det vi gør- Det er en sædvanlig fejl at man prøver det i 

starten. Vi fokusere egentligt ikke så meget på at lave noget til andre. Vi har så fundet ud af 

at når vi laver sundheds ting så er der en hel masse andre grupper der synes det er fedt. Men 

vi gør det for vores målgruppe. 

 

 

Hvordan ved i at jeres målgruppe er kvinder, når man ikke skal opgive køn i appen? 

Det er meget simpelt, det kan Facebook. De opretter sig gennem Facebook og der er du altid 

logget ind. Facebook har en masse metadata på dig, så når nogle går ind på vores app, kan vi 

se, ikke at det er dig, men at der er en gut alderen 20-30 der er gået ind på vores app. Det gør 

vi gennem Facebooks API. Vi blev nødt til at sætte vores system op i Facebooks system så vi 

kan lave Facebook adds og Instagram adds, det er nødvendigt. Og som følge af det kan vi få 

mere data. Derfor ved vi at 40% af vores grupper er kvinder fra 18-24.  

 

I har en ret snæver målgruppe. men fokusere i ikke ret bredt med sundhed, 

smagskompas, økonomi osv. Er det en persontype der anvender alle de her ting, 

hvordan finder i ud af det? 

Først, kig på data størstedelen af vores brugergruppe er den aldersgruppe. Når jeg laver adds 

er det den gruppe der svarer bedst og bliver længst tid. Så laver jeg en ny add, hvor jeg 

henvender mig til den gruppe altså skriver “Er du en 18-24 årig, kvinde bor i København som 

vil hjælpe dansk startup med at udvikle det perfekte produkt til madlavning. 400 svarede ja 

det vil jeg gerne, så skrev jeg en besked “super det er det her jeg gerne vil, vil du snakke over 

telefonen” 100 af dem ville gerne ha en telefonsamtale,  og 20 vil måske mødes til en kop 

kaffe og gå i dybden med køkken oplevelse, hvad er mest vigtigt for dig når du laver mad. På 

den måde virkelig finde ud af hvad det er for nogle behov der skal imødekommes. Det var så 

sundhed, og økonomi som var meget centralt og så var de interesseret i læren omkring 

madlavning altså “hvordan kan jeg lave ting” som var det centrale i vores produkt. Men det 

var meget tydeligt at det var de her parameter vi skulle udvikle og teste efter.  
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Hvad er fremtiden for plant Jammer, har i fundet ud af der er noget der ikke fungere 

eller skal forbedres?  

Det største problem når man laver startups er retention rates, altså hvor mange af dine brugere 

vender tilbage dag for dag. Det begynder at ligne noget nu, fordi vi har indført de her ting vi 

har snakket om. Det ene er sundhed, gami fire plukker æbler, der ligger små æbler ved siden 

af de ingredienser som er gode for ens sundhed. Det skal vi gøre meget mere af, at man for 

lyst til at registrere sine madvare fordi man får noget data tilbage som fortælle dig at det her 

godt for dig. Den anden parameter er at forbinde fødevarekæden. Det er her hvor 

markedspladsen kommer ind. Vi har lige lanceret en ny version af markedspladsen hvor du 

finder ting lokalt som er lækre, billige og gode for din sundhed. Den forbindelse med 

fødevarekæden. Den forbindelse er der også meget madspild faktor i. De vi arbejder sammen 

med er et svensk firma som hedder “WyWaste” som arbejder med registrede produkter som 

er udløbet og smider dem ind i vores app som et tilbud. På den måde hjælper man med at 

stoppe madspild i detail, samtidig med at man lære hvordan man skal bruge dem, så det ikke 

bliver til madspild igen.  

 

Hvorfor en app, hvad kan den? 

En app er den nemmeste måde at komme ind i folks hverdag. Vi vil gerne helt ind på folk, så 

vi kan nudge dem, og det gør en bog ikke særlig godt. Vi har også prøvet at arbejde med 

hjemmesider, men det er svært at få det adfærd frem der går igen og igen.  

Det som en digital løsning kan er at skabe en interaktiv skærm, dvs. jeg kan trykke på noget 

og så sker der noget andet. Det skaber en mulighed for at tænke på mad ny måde. 

 

Hvad har i brugt som sprog til at udvikle appen? 

Vi har brugt ‘Weactnative’ som er et sprog der er baseret på javascript. som skaber en kode 

der kan bruges på både android og iphone. 

 

Hvordan er i kommet frem til designet bag appen mht. farverne og features? 

Det er et længere forløb, vi har haft designere ind over. Man laver ikke bare noget og aflevere 

det. Den her version er måske version 44, der har været 47 forskellige farver og 14 forskellige 
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formater og strukturer  inde over. Så det er en levende retning som stadig forandres. Vi har 

prøvet noget af og så har vi ladet det leve og fået en evolution af det når vi har fået feedback.  

 

Hvad er det helt præcis i indsamler af data? 

Vi samler ikke særlig meget data fra brugerne af etiske grunde. Det eneste data vi samler fra 

brugeren bliver hos brugere. Såsom vil brugeren spise glutenfri, så husker vi det for dem. 

Men ellers er vi ikke interesseret i det. Den måde vi har lavet vores maskinlæring på, er på 

opskrifter. Vi har taget en masse opskrifter fundet mønstre i dem for at finde ud af hvilke ting 

der passer godt sammen. 

 

Hvordan bruger i API? 

Ja, det er mange forskellige API’er. Facebook API er en ting som vi bruger til at sende 

reklamer afsted og finde data på eksisterende brugere. Tilbud er nogle der hedder “Shotgunn” 

som har en API på tilbud i supermarkeder, så har vi vores egen hvor vi lader andre 

supermarkeder taste deres tilbud ind. Det er meget forskelligartet og vi skiller dem ad.  

 

Hvorfor har i valgt kunstigt intelligent og har i overvejet hvilke konsekvenser det har? 

Det har vi da det er rigtig smart, at vi får en ligning der kan hjælpe os på vej.  

 

Kan du give os en rangliste over jeres prioriteter i appen, hvad ligger højst? 

Det er meget simpelt. Det er starten af brugeroplevelsen. Det er her der ryger flest fra. 

Hvordan kan vi give en ordentlig kontekst i starten. Så vi fokusere meget på onboarding de 

første 3 dage, hvordan kan vi sørge for at folk har lavet fem retter på fem dage. Fordi så kan 

vi se folk begynder at forstå det. Så det er små nudgings her og der for at sørge for at de 

første fem dage bare spiller og folk har forstået hvad app'en kan. så det er suverænt det 

vigtigste. 

Derfra ved vi, vi kan få folk til at lave fem retter, hvis vi kan få nok folk til at gøre det nu. 

Ligenu er det 25% vi får til det.  

Når vi går derfra er det næste step at gøre det til en vane, det der hvor det handler om 

sundhed hvor vi gamificere på en måde så at folk har lyst til at bruge appen. Så vi kan få folk 

fra de 5 dage til 5 måneder.  Det er det vi kalder retention rate. Tredje prioritet som er mindre 
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central er det der hedder conversion. Så efter 14 dage hvor du har haft prime går du ned på 

basic som er gratis. Vi vil rigtig gerne have en stor procentdel bliver i prime, som er her folk 

for råd om sundhed. Det skyldes at vi skal lave en forretning, hvis vi skal kunne lave et 

ordentligt produkt og gøre en forskel.  

Folk er vant til at bruge en app som instagram som har 150 udviklere, vi er 4. Så hvis vi skal 

lave et produkt der skal leve op til det folk er vant til, når de bruger en app som instagram, 

skal vi have kapital til at udvikle os.  

 

 

Bilag 2 - interviewguide til stifter af Plant Jammer 

 

1. Hvornår oplevede/oplever du selv at du producerede meget madspild? 

2. Hvorfor tror du at der stadig sker så meget madspild i hjemmet, på trods af at 

madspild er så stort et fokus område inden for bæredygtighed? 

3. Hvordan motivere Plant Jammer til at ændre forbrugernes adfærd?  

4. Hvem var jeres tiltænkte målgruppe og stemmer den overens med de der bruger den?  

5. Som vi kan se prøver i både at ændre folks adfærd både i forhold til at spise sundere, 

spise plantebaseret og mindske madspild, hvordan vil i få fat i dem der spiser usundt 

og spiser kød samt dem der ikke går op i at mindske madspild?  

6. Er der en risiko for at dem i får fat i allerede er dem der spiser sundt og handler 

bæredygtigt? 

7. Er der nogle funktioner i appen i har fundet ud af skal forbedres, efter den er kommet 

på markedet? 

8. Hvorfor valgte i at udvikle jeres platform som en applikation? 

9. Hvorfor er det applikationer er smarte, og har de nogle mangler? 

10. Hvilke sprog har I anvendt til at programmere jeres app i? I Android platformen, eller 

har det været et program som f.eks “Android Studio”? 

11. Hvordan har jeres design process været mht. skabelsen af apps, har der være 

mock-ups og sketches inden den endelige udgave af app’en? 
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12. Hvad er det I helt præcis collecter I jeres database i back-end del af appen, som 

samler informationer om brugerne (indfører artikel på hjemmesiden omkring amazon 

food)? 

13. Har I gjort brug af API I jeres app, så I kan interagere med butikker, og andre 

sociale-netværk hjemmeside ? 

14. Hvad er formålet bag jeres valg af brug af kunstige intelligens i applikationen, og 

kunne i forestille jer at der kunne være konsekvenser ved at anvende den form for 

teknologi/algoritmer ? 

 

 

 

Bilag 3 - interview med bruger 1(Freja) af Plant Jammer 

 

Oplever du ofte at du smider mad ud som kunne være blevet spist (fordi du ikke vidste 

hvad den skulle bruges til)?   

Det sker, jeg smider helt klart mad ud engang imellem fordi jeg enten ikke ved hvad jeg skal 

bruge det til eller glemmer det. 

 

Spiser du normalt vegetarisk?  

Nej, men jeg spiser ikke så meget kød. 

 

Var det valgte mål en motivationsfaktor for dig?  

Det fylder ikke så meget i min hverdag. 

 

Motiverede det dig at samle på æbler? 

Ofte havde jeg ikke lyst til at sammensætte de fødevare der stod et æble udfra.  

 

Vælger du bevidst de ingredienser der står et æble ud fra? (nudging)  

Nej, jeg har ofte ikke lyst til det mad der står et æble ud fra.  

 

Motiverede det dig at du kunne se et overordnet mål for ugen?  
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Nej, det bliver meget sundhedsorienteret. Det er ikke noget der fanger min interesse, det 

bliver hurtigt kedeligt.  

 

Hvilke funktioner i appen tiltaler dig? 

Det var fedt at få inspiration til vegetarisk mad, jeg spiser ikke så meget kød til hverdag. 

 

Følte du at du fik udnyttet dine madrester bedre end normalt?  

Ja, men jeg ville stadig skulle købe ny mad. Mange af de ingredienser de foreslå, er ikke 

nogle jeg har liggende såsom nødder.  

 

Kunne du forestille dig at nedsætte dit kødforbrug efter brug af appen?  

Jeg spiser stort set ikke kød i forvejen.  

Oplevede du at du spiste mindre kød i den uge du brugte den?  

Nej 

 

Kunne du se dig selv fortsætte med at bruge applikationen?  

Appen er ikke noget for mig men tror den er god til folk der går meget op i sundhed eller folk 

som har problemer med vægten og gerne vil tabe sig.  

 

Oplever du app'en som overskuelig?  

Nej, det er meget forvirrende. Den er indbydende når man først kommer ind på den. Men når 

man så kommer igang er der alt for mange funktioner. Det er som at bevæge sig rundt i en 

laborant 

 

Hvad fungerede godt og hvad fungerede dårligt, har du nogle forslag til forbedringer? 

Gør den mere overskuelig. Nogle af funktionerne er gemt væk ligesom freestyle delen, der 

gik længe før jeg fandt det. Jeg fandt også først sent ud af at nogle ingredienser var 

blacklistede, og at de derfor ikke var en mulighed at vælge dem. Måske de skulle begrænse 

deres fokusområde lidt. så det mere handlede om vegetariske retter end sundhed fx. Men det 

var fedt at man kan vælge hvad man ikke vil have i sine retter, og skræddersy en ret der 

passer til ens smag.  



Roskilde Universitet 
27/05 - 2019 
S1924791749 
 

 

 

 

Bilag 4 - interview med bruger 2 (Matilde) af Plant Jammer  

 

Oplever du ofte at du smider mad ud, som kunne være blevet spist? 

 Altså jeg gør altid mit bedste for ikke at smide mad ud, da jeg godt er klar over, at det er 

madspild. Men det kan ske, og så er det oftest fordi jeg har lavet en ny ret, hvor jeg skulle 

have en ingrediens jeg ikke plejer at købe og så ved jeg ikke hvad jeg skal bruge den til 

efterfølgende.  

 

Spiser du normalt vegetarisk? 

Jeg spiser måske vegetarisk 2-3 gange ugentligt. 

  

Var det valgte mål en motivationsfaktor for dig? 

Ja bestemt, jeg synes at det gav mod på at gå videre, da jeg ligesom havde sat mit mål. 

  

Motiverede det dig at samle på æbler? 

Jeg synes det var meget sjovt at samle på dem, men hvis der var en anden ingrediens jeg 

hellere vil have, så valgte jeg den. 

  

Vælger du bevidst de ingredienser der står et æble ud fra? 

 Nej 

  

Motiverede det dig at du kunne se et overordnet mål for ugen? 

Ja jeg synes bestemt at det var motiverende, at se hvad jeg havde opnået i løbet af ugen. 

 

Hvilke funktioner i appen tiltaler dig? 

Det er nok mest den inde i ”Ernærings Indstillinger”, hvor jeg kan vælge mine diæter og den 

så derfra Blacklister nogle ingredienser på baggrund af mine indstillinger. Jeg elsker at 
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udforske forskellige spisevaner, så dette var en fed måde, nogen gange at spise sukkerfrit 

eller vegansk på. 

  

Følte du at du fik udnyttet dine madrester bedre end normalt? 

Jeg er ikke så kræsen, så jeg mikser tit bare alle mulige madrester sammen. Derfor tror jeg 

måske ikke jeg fik udnyttet dem bedre end normalt. Men jeg fik da helt sikkert prøvet en ny 

god ret – det gav lidt variation. 

  

Kunne du forestille dig at nedsætte dit kødforbrug efter brug af appen? 

 Jeg tror ikke at jeg vil nedsætte mit kødforbrug, men jeg synes det er fint at der ikke er kød i 

retterne, så man ikke altid spiser kød.  

  

Kunne du se dig selv fortsætte med at bruge appen? 

Ja det tror jeg faktisk godt. Det er ofte at mine veninder og jeg ikke ved hvad vi skal lave af 

mad og der er den meget god, fordi den tager beslutningen for en. 

  

Oplever du app'en  som overskuelig? 

Nej slet ikke, den er meget rodet. Hvis ikke det var fordi du havde bedt mig om at afprøve 

den, så var jeg ikke nået så langt i den. 

 

Hvad fungerede godt og hvad fungerede dårligt? 

Det er en fed idé og et godt koncept synes jeg! Men den er rodet og besværlig. 

 

 

Bilag 5 - interview med bruger 3 (Katrine) af Plant Jammer  

 

Oplever du ofte at du smider mad ud som kunne være blevet spist (fordi du ikke vidste 

hvad den skulle bruges til)? 

Det hænder. Jeg prøver at lave retter ud af hvad jeg har, men det sker at tingene når at blive 

for gammelt. Hvis jeg har købt en særlig ingrediens til en specifik ret, så kan det være svært 
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at finde ud af hvordan jeg skal genbruge den, uden at lave samme ret igen. Så har jeg smidt 

den ud.  

 

Spiser du normalt vegetarisk?  

Nej 

 

Er der en grund til det?  

Jeg synes det er svært at erstatte kød. Det er svært at finde på retter.  

 

Var det valgte mål en motivationsfaktor for dig? 

Mål ”vægtkontrol” – Ja, det motiverede mig. Den guidede mig i retning af hvad jeg skulle 

spise. Den viste også hvilke madvarer der er dårlige for det mål, og det var nogle jeg troede 

var gode førhen, så på den måde blev jeg klogere.  

 

Hvordan så du det?  

Den viser æbler på de gode og sunde ting. Ved de mindre sunde ting var der er en tekst hvor 

der stod at de ingredienser var knap så gode hvis jeg ville nå mit mål. (de ingredienser bliver 

røde).  

 

Motiverede det dig at samle på æbler? 

Ja, jeg valgte efter æblerne, hvilket jo så fik en til at vælge det sundeste.  

 

Vælger du bevidst de ingredienser der står et æble ud fra?  

Jeg havde en tilbøjelighed til mest at vælge dem. De er i iøjnefaldende, og jeg vidste hvis jeg 

skulle nå mit mål skulle jeg vælge disse, og så gik jeg bevidst udenom de andre ingredienser. 

Det gjorde det lidt ensformigt, fordi jeg gik udenom de andre.  

 

Motiverede det dig at du kunne se et overordnet mål for ugen? 

Ja, jeg følte jeg fik noget ud af det. Man fik en ”yes” følelse når man havde lavet en sund ret 

at man kunne se de gode ting det gør ved en. God samvittighed.  
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Hvilke funktioner i appen tiltaler dig?  

Det tiltaler mig nok både at man kan blive mere bevidst om hvad man skal spise, i forhold det 

mål man gerne vil opnå. Sundhed er meget bredt, og det er svært at navigere hvad der er 

sundt. Der er mange forskellige måder at være sund på, her kunne man vælge et mål og appen 

kunne hjælpe med at guide en på vej. Derudover hjalp den en i forhold til hvordan man kunne 

bruge de ting man ikke lige vidste hvad man skulle bruge til. Det er godt med noget 

inspiration.  

 

Følte du at du fik udnyttet dine madrester bedre end normalt? 

Ja, det er den god til at hjælpe en med. Det gjorde en mere opmærksom på ens ingredienser, 

og derved bliver man mere kreativ.  

 

Kunne du forestille dig at nedsætte dit kødforbrug efter brug af appen? 

Nej, ikke rigtig. Jeg synes stadig ikke retterne erstatter mit behov for kød.  

 

Oplevede du at du spiste mindre kød i den uge du brugte den? 

Ja, der er jo ikke retter med kød?  

 

Kunne du se dig selv fortsætte med at bruge appen? 

Ikke altid. Jeg ville nok bruge den til inspiration, hvis jeg var helt på bar bund med hvad jeg 

skulle lave. Men den er stadig for snæver til jeg udelukkende vil bruge den. Det er svært at 

bryde de vaner man har i hverdagen, og de fristelser man har.  

 

Oplever du app'en som overskuelig?  

Nej. Den tog mig lang tid at finde ud af. Der var mange steps før man kom frem til retten. 

Den skulle være mere simpel hvis jeg skulle tage den til mig. Den har for mange funktioner.  

 

Hvad fungerede godt og hvad fungerede dårligt?  

Hvad fungerede godt?  Man kunne selv designe sit mål.  

Det dårlige?  Den er for uoverskuelig, man taber tråden. Den manglede kød.  

forbedringer: Gør den mere simpel, mere variation i retterne. Flere retter. Designet skal være 
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mere brugervenligt. Alt for mange knapper.  

 

 

 

Bilag 6 - interview med bruger 3 (Laura) af Plant Jammer  

 

Oplever du ofte at du smider mad ud som kunne være blevet spist (fordi du ikke vidste 

hvad den skulle bruges til)? 

Ja, jeg synes at mit repertoire af go-to retter er noget begrænset. Jeg laver oftest de retter, jeg 

lige kan kom i tanke om, når jeg står i supermarkedet eller foran køleskabet. F.eks ender mine 

grøntsager ofte med at blive dårlige, fordi jeg ikke får lavet den samme ret igen, og jeg ikke 

kan komme i tanke om andre retter, hvor grøntsagen kan indgå indenfor 

holdbarhedsperioden.  

 

Spiser du normalt vegetarisk? 

Ja, det gør jeg ofte. Det er ikke fordi, jeg tænker meget over det eller har noget imod kød. Jeg 

laver bare helst lette retter og det meste kød skal tilberedes, hvilket jeg anser som en smule 

krævende.  

 

Var det valgte mål en motivationsfaktor for dig?  

Ja, helt klart til at spise sundere. Det er der, hvor jeg har brug for mest inspiration, så retterne 

bliver varierede.  

 

Motiverede det dig at samle på æbler?  

Jeg er lidt i tvivl om hvad æblerne præcist går ud på… 

 

Motiverede det dig at du kunne se et overordnet mål for ugen?  

Ja helt bestemt. Det hjælper også på samvittigheden ift. at ende ud i usunde hurtigretter, fordi 

det godt kan blive en smule uoverskueligt at tage stilling i en travl hverdag.  

 

Hvilke funktioner i appen tiltaler dig? 
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At man både selv kan vælge og blande samtidigt med, at man kan følge opskrifter. Der er 

mange valg, men de er meget overskuelige sat op. 

 

Følte du at du fik udnyttet dine madrester bedre end normalt?  

Ja, fordi jeg kunne gå ind og finde inspiration til retter, hvor jeg kunne tilføje madresterne 

med fordel.  

 

Kunne du forestille dig at nedsætte dit kødforbrug efter brug af appen?  

Ja, i og med at der er så mange forslag til alternativer.  

 

Oplevede du at du spiste mindre kød i den uge du brugte den? 

Ja, det gjorde jeg.  

 

Kunne du se dig selv fortsætte med at bruge appen? 

Ja helt bestemt. Jeg synes den var meget inspirerende og let tilgængelig.  

 

Oplever du app'en som overskuelig? Hvad fungerede godt og hvad fungerede dårligt? 

har du nogle forslag til forbedringer? 

Jeg synes den er meget overskuelig og brugervenlig, men den har en del features, som jeg 

endnu ikke har fået taget i brug. Så et godt kendskab og overblik i appen, kræver egentlig nok 

at man bruger den aktivt for at få mest ud af alle dens funktioner. 

 

 

 

Bilag 7 - interviewguide til målgruppe 

 

1.  Oplever du ofte at du smider mad ud som kunne være blevet spist (fordi du ikke 

vidste hvad den skulle bruges til)?  

2.  Spiser du normalt vegetarisk?  

3.  Var det valgte mål en motivationsfaktor for dig?  

4.  Motiverede det dig at samle på æbler? 
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5.  Vælger du bevidst de ingredienser der står et æble ud fra?  

6.  Motiverede det dig at du kunne se et overordnet mål for ugen?  

7.  Hvilke funktioner i appen tiltaler dig? 

8.  Følte du at du fik udnyttet dine madrester bedre end normalt?  

9.  Kunne du forestille dig at nedsætte dit kødforbrug efter brug af appen?  

10.  Oplevede du at du spiste mindre kød i den uge du brugte den?  

11.  Kunne du se dig selv fortsætte med at bruge appen?  

12.  Oplever du app'en som overskuelig? 

13.  Hvad fungerede godt og hvad fungerede dårligt? har du nogle forslag til 

forbedringer?  

 


