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BILAG 1 
 
 

Transskribering af interviews 
Alle interviews vil have forkortelser for både intervieweren, samt interviewpersonen. 
Intervieweren vil blive omtalt som ”I”, mens interviewpersonen vil blive omtalt som 
”IP”. 
 

Transskribering af interview med Anne-Sofie Luther  
I: Vil du gerne være anonym eller må vi godt bruge dit navn?  

IP: I må godt bruge mit navn  

I: Så for at være meget irriterende, skal jeg bede dig om at stave dit navn  

IP: Anne-Sofie Luther   

I: Så skal vi også bede om din alder   

IP: Jeg er 23 år  

I: Super. Hvor kommer du fra?  

IP: Jeg kommer fra Roskilde  

I: Vi vil gerne snakke lidt med dig om byture. Lad os starte med, hvor går du som reelt i byen 

henne?  

IP: Det plejer at være enten på RUC eller i Roskilde  

I: Du er aldrig nogensinde i byen i København?  

IP: Meget sjældent  

I: Okay. Hvor henne i Roskilde går du så i byen henne?  

IP: Det er enten på Mulligans eller dansebar  

I: Okay fedest. Tænker du nogensinde over, hvor mange penge du bruger, når du er i byen?  

IP: Altid. Jeg er meget nærig, virkelig meget  

I: Kommer det nogle gange an på, hvad det er for et sted du tager i byen henne?  

IP: Ja altså hvis man tager på nogle steder hen, på f.eks. klosterkælderen, der er et ret dyre øl. Hvis 

jeg tager der hen er jeg forberedt på at så koster det lidt mere, fordi det er også nogle vildt lækre 

ting man så får, det er ikke bare en kedelig grøn Tuborg, hvis man får noget lækkert, så er det også 

okay det koster lidt mere.  

I: Hvad kan du godt lide at lave, når du er i byen?  

IP: Jeg kan faktisk bedst lide bare sådan, enten skal jeg det gå amok eller også skal vi sidde og 

snakke.  
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I: Okay så det er meget forskelligt, det kommer meget an på, hvem du er ude med.  

IP: Det kommer an på, hvem jeg er ude med, og hvad humøret er.  

I: Okay så vil også gerne snakke lidt med dig om køen. Tænker du nogensinde over, hvor lang tid 

du bruger på at stå i kø?  

IP: Nogle gange synes jeg. Mest når man står der længe, så tænker man åhh det tager lang tid.  

I: Så skal vi også lige hurtigt snakke om. Hvor mange gange på aften tror du, du går op i baren for 

at bestille noget?  

IP: Sådan måske 5 gange tror jeg  

I: Går du så op alene eller går du op med mange mennesker?  

IP: Årh jeg går mest op sammen med andre mennesker   

I: Hvordan kan det være ?  

IP: Det er fordi de har det med at blive væk, så sørger jeg bare for, at de ikke kan væk, så tager jeg 

dem med, ej også fordi der er et eller andet socialt ved at sådan at være sammen om at købe alkohol, 

så kan stå der og diskutere, hvad man skal have.   

I: Ja det får mig faktisk videre til mit næste punkt. Hvad får du tiden til at gå med, når du står i kø?  

IP: Uhh så fortæller vi platte jokes eller snakke om dem der står i nærheden eller fortæller ting  

I: Snakker du så med fremmede, når du står deroppe?  

IP: Ikke så tit, nej. Det er ikke rigtig en ting.  

I: Hvad hvis du står deroppe alene, hvad får du så tiden til at gå med?  

IP: Så står jeg bare på min telefon  

I: Tænker du så over, hvor meget tid du spilder ved at stå i kø?  

IP: Ja, altså specielt hvis man går op alene, så tænker jeg tit over det her kunne jeg godt have brugt 

på noget meget bedre.   

I: Hvis du fik den tid tilbage, hvad ville du så bruge den på?  

IP: Så ville jeg nok enten være på floor eller snakke med mine venner eller spille meyer eller sådan 

et eller andet  

I: Går du nogensinde ud af den her kø netop fordi den er for lang eller fordi nu har du stået der i x 

antal tid?  

IP: Ja nogle gange tænker jeg så kan det også bare være lige meget  

I: Så hvis vi snakker om fysisk kø generelt, hvad er fordelene så ved fysisk kø?  

IP: Altså jeg tror måske sådan, hvis man er et sted, hvor man snakker med andre, så giver det god 

mulighed for at møde nye mennesker, det synes jeg bare ikke rigtig sker i køen, det sker på toilettet. 
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Så er der den der mulighed, hvis man er mange i byen, så er mulighed for at være to der går op i 

baren, og så kan man snakke lidt tættere  

I: Hvad er så ulemperne?  

IP: Altså jeg synes det er spildt tid, man får bare sådan en øv følelse, når man står der og skal vente 

på ting, jeg er også meget utålmodig, og det hjælper virkelig ikke på det, når jeg skal vente på ting  

I: Tror du, du ville parat til en anden løsning? Vi tænker noget alla Mcdonalds løsning   

IP: det tror jeg, ja   

I: Ville du være parat på at kigge på et storyboard?  

IP: Ja da. Ej hvor smukt  

I: Så får du selv lige muligheden for at ligge og bakse med det.  

IP: Skal jeg sige noget imens?  

I: Det behøver du ikke. Det skal lige siges det er begrænset, hvad du kan   

IP: Jamen det er jo også bare et storyboard. Skal man oprette en bruger? Okay så det er meningen 

man skal betale i appen?  

I: Ja det skal foregå over mobilepay  

IP: Nice  

I: Eller med kort, hvis man vil det  

IP: Ej gud hvor er det nice lavet. Okay så her kan så søge på baren og se senest besøgte barer man 

har været på. Årh og så kan lave stamsteder. Og så kan man se sine kvitteringer. Og QR-koder hvad 

er det til? Kan jeg trykke her?  

I: Nej desværre   

IP: Okay så lader jeg vær med at stille spørgsmål til det. Så kan man se region, så kan vælge sådan 

at man ikke vil gå mere end 2 km.   

I: Ja altså så kan du se hvilke barer der ligger i nærheden. Det her map, det er så meningen det er 

her du kan se kortet, sådan så du får vejvisning. Den finder din lokation, og så får du en oversigt 

over hvilke barer der er i nærheden.   

IP: Og her kan kontakte baren og sige ankommet og så kan man så bestille drikkevarer, hvor lang 

gennemsnitsventetiden er hvor langt den er nu. Tjekket.   

I: Igen den er en lille smule begrænset   

IP: Tuborg og den skal være meget grøn og så tilføjer man til kurv  

I: Se nu har du bestilt lidt mere end du har trykket på, men det er bare for vise din kurv. Vi går 

meget op i at du flere gange, fordi du er fuld kan se dine kvitteringer.  
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IP: Okay så hvis jeg trykker tilbage, så går den helt tilbage?  

I: Ja  

IP: Men den har gemt det eller hvad? Så hvis jeg trykker drinks  

I: Ja der er ikke nogen navne på den, men det er ligesom bare for at vise funktionen  

IP: Hvilken størrelse må jeg købe?  

I: Ikke nogen af dem. Men vi tænker der skal være noget trippelt og noget dobbelt   

IP: Ej det kan jeg godt lide og så går man i sin kurv og trykker bekræft og så kan man betale med 

alle de her ting   

I: Så hvis du prøver at trykke mobilepay  

IP: Nej hvor smart  

I: ja ja du kan rent faktisk swipe   

IP: Og så får man et bestillingsnummer? Ej det kan jeg godt lide, og så siger den sådan hvor lang 

tid, får man så en pop op  

I: Så hvis du trykker igen   

IP: Gå op til bar 1 og afhent din ordre. Hvad så hvis man låser sin telefon og lægger den i lommen?  

I: Så får du en notifikation  

IP: Ej det kan jeg godt lide   

I: Så vil vi gerne snakke lidt med dig om den. Forstår du vores applikation forstår du de funktioner 

den har?  

IP: Ja  

I: Hvad syntes du om vores nye løsning på det problem som vi føler der er?  

IP: Jeg kan godt lide den altså, nej jeg kan godt lide den, jeg synes den giver et godt overblik over 

ens muligheder, jeg tror den her hvor man går ind på varen og hvor man kan finde vej, kontakt og 

ankommet, der er et eller andet der, der ikke er helt intuitivt for mig, sådan man skal trykke man er 

ankommet for at bestille. Det virker bare sådan at det er mange klik for at man kan få sine 

drikkevarer, men jeg kan også godt se det der med at man kan finde vej og den så ligesom siger, du 

skal lige 500 meter den der vej, dreje og sådan nogle ting. Jeg kan heller ikke komme med en god 

ide til, hvordan man kunne lave det om. Men der var i hvert fald et eller andet første gang jeg så 

den, at det ikke var helt intuitivt for mig.  

I: Hvad er så fordelen ved den her applikation i forhold til selv at stå oppe i baren?  

IP: Den giver en muligheden for at browse drikkevare og være sådan hvilke drink kunne jeg tænke 

mig. Når man normalt kommer op så er man sådan ej gud hvad kan jeg vælge. Og så giver det jo 
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også en mulighed for først at rejse sig, når man skal hente sin drink. Det er i hvert fald sådan når 

man gør det på McDonalds eller IKEA, det fungerer bare vildt godt. Så ved jeg nu får jeg min mad, 

i stedet for man bare står og kukkelure.   

I: Synes den er på nogle punkter for kompliceret, her har vi med tanke på at fulde mennesker skal 

kunne bruge den  

IP: Det ved jeg ikke altså, vi kan jo finde ud af at bruge google maps og facebook, når vi 

er rent faktisk er fulde, så jeg tror måske altså det tror jeg egentlig ikke.   

I: For den hypotese vi havde stillet op var at folk evt. ville kunne glemme, at de havde bestilt noget 

eller et eller andet, så det ville blive sure på vores applikation fordi at de har spildt penge.   

IP: Ja det kunne jeg godt forstille mig, at folk godt kunne være sådan ude af syn ude af sind, så har 

man glemt man har bestilt et eller andet. Så det er jo en mulighed at det kunne ske, men hvis man 

laver en et eller andet med at der bare er knald på notifikationer og man får sådan nu kan du hente 

din drink, og husk din drink. Så har man ligesom også gjort, hvad man kan for at huske folk på 

det.   

I: Synes du der er noget overflødigt ved den, noget der bare kunne skæres af?  

IP: Måske den der kontakt baren, den ved jeg ikke rigtig sådan, jo måske hvis man skal booke borde 

og sådan nogle ting.  

I: Det vi tænkte på med den er, hvis du har glemt din jakke eller sådan noget, så kunne du skrive til 

dem eller du kunne ringe til dem for at høre et eller andet.   

IP: Ja det ville så kunne finde, hvis man gik ind sådan i seneste, ej det er der jeg har været, så ringer 

jeg lige til dem.   

I: Ja præcis, ja   

IP: Okay, jamen det kan jeg godt se, at det måske giver mening. Og statistikken er det så man kan 

se.   

I: Det er så du kan se, hvor meget tid du har besparet i alt, hver gang du har været oppe og handle, 

så har du måske været oppe 5 gange og så har du besparet 5 minutter ved ikke at stå i kø  

IP: Arh hvor smart, ej det meget smart man kan se det. Kunne man også lave en statistik, hvor man 

kunne se, hvor mange penge man bruger?  

I: Ja det kunne man sagtens. Men jeg tænker ikke det taler appen op  

IP: nej, så er man sådan arhh. Nej det kan jeg godt se  

I: Så for lige at opsummere; Så vores applikation den går ud på at digitalisere køen, sådan så at du 

ikke skal stå i kø. Med den her tror du så du ville mærke en forskel på din aften i byen?  
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IP: Det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne, altså man sparer det der ved at stå i kø, så står 

man ikke oppe ved alle dem der lugter og sveder. Man har bedre til tid til at beslutte sig for hvad 

man vil have, man kan se barkortet og det er ulækkert, fordi folk har spildt øl udover det, alle de der 

ting som er rigtig ulækre når man kommer op i en bar, det slipper man for, fordi man sidder på sin 

telefon.   

I: Tror du evt. den ville være for svær at implementere, hvis man tænker på mangel på strøm, man 

ikke har en smartphone, igen at folk er for fulde osv.  

IP: Nej det tror jeg ikke altså min umiddelbare opfattelse er, at folk har sådan rimelig godt styr på at 

bruge sin telefon, så jeg tror godt man kan finde ud af at bruge den, og jeg tænker også at 

manglende strøm altså det er jo altid en risiko, men altså så kan man jo stadig gå i en almindelig kø. 

Jeg kunne godt forestille mig at folk ville tage imod det.  

I: Ville du savne noget ved den fysiske kø, hvis det alt samme foregik over telefonen?  

IP: Nej det tror jeg virkelig ikke jeg ville  

I: Og aller aller sidste spørgsmål; Kunne du se det for dig, er det noget du ville benytte eller ville du 

tage den gammeldags løsning i brug?   

IP: Jeg tror jeg ville bruge det, det kunne jeg godt forestille mig, at man sidder dernede og så ja.  

I: Men du ville stadig gerne have den gammeldags løsning, altså fysik kø skulle være en mulighed  

IP: Ja det tror jeg kunne være meget fedt at man kan, altså så kan man gøre det mere besværligt at 

bestille gammeldags at de er sådan man bliver nedprioteret, men det er måske meget smart, at det er 

en mulighed, der er jo nogle, der ikke stoler på teknologi. Man kan også miste sin telefon og sådan 

noget, men det er selvfølgelig en meget god måde at finde ud af, at man har mistet sin telefon, så 

kan man ikke købe flere drinks. Men nej jeg tror, jeg tror helt klart jeg ville bruge det, men jeg ville 

nok stadig sætte pris på at hvis jeg bare skal have en enkelt øl at jeg ikke behøver at hive mine 

telefon frem.   

I: Så det ville faktisk være til større bestillinger du ville benytte den?  

IP: Ja eller hvis jeg skal drikke meget på en aften.   

I: Så bestille det hele på en gang  

IP: Ja, nej men bare sådan hvis jeg bare skal ind og have en enkelt øl, så kan jeg godt bare stå i kø 

og snakke med dem jeg er afsted med og så drikke øllen og så komme afsted. Jeg tænker mere jeg 

ville bruge den hvis det var en længere aften i byen, hvor man er ude og danse eller sidder og 

snakker og spiller, så skal jeg kun lige rejse mig kort tid og så gå derop. Og så ville jeg bruge den i 

tilfælde, hvor jeg ikke ville gå glip af noget, hvor jeg skal bruge så kort tid i baren som muligt.   



7 
 

I: Jamen det var det. Tak fordi du ville være med  

IP: Tak fordi jeg måtte være med  

 

Transskribering af interview med Louie Gregart  
  

I: Hej og tak fordi jeg må interviewe dig, hvad er dit navn og vil du gerne være anonym, og du må 

meget gerne stave dit navn, hvis det er okay vi bruger dit navn i opgaven?  

IP: Mit navn er Louie Valentin Gregart  

I: og hvor gammel er du?  

IP: 22  

I: og hvor kommer du fra?  

IP: Altså hvor jeg bor nu eller hvad?  

I: Ja hvor du bor nu   

IP: Jeg bor på Frederiksberg   

I: Går du i byen og hvor ofte går du i byen?  

IP: Jeg går i byen 2-3 gange om ugen  

I: Når du går i byen, hvor går du så primært i byen henne?  

IP: I indre København eller på Frederiksberg  

I: Så i København?  

IP: Ja i København  

I: Hvad med her i Rucbaren?  

IP: Jo jeg går også i Rucbaren  

I: Tænker du over hvor mange penge du bruger, når du er i byen  

IP: Nej det gør jeg faktisk ikke rigtig  

I: Okay, hvad laver du primært når du er i byen?  

IP: Ved ikke, jeg hygger med vennerne og danser og har det sjovt  

I: Så du foretrækker at bruge tiden med dine venner og danse  

IP: Ja  

I: Hvor mange gange tror du, du går op i baren for at købe alkohol, når du er i byen?  

IP: Det ved jeg ikke, det kommer an på aftenen, men nok sådan i snit 7-8 gange eller sådan noget.  

I: Tænker du over, hvor lang tid du bruger på at stå i kø til baren?  

IP: Ja   
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I: Okay det gør du. Går du i baren alene eller er det med andre?  

IP: Umiddelbart ikke alene, men det kommer lidt an på situationen  

I: Okay, og hvad får du så tiden til at gå med?  

IP: Det ved jeg ikke, snakke med damer tror jeg  

I: Ja okay, og det er, hvis du står alene?  

IP: Ja  

I: Tænker du over, hvor meget tid du spilder ved at stå i kø?  

IP: Ja altså nogle gange, når jeg er ude, så tænker jeg over, at det er lidt ærgerligt, at jeg bare skal 

stå her i kø.  

I: Hvad kunne du så godt tænke dig at bruge den tid på?  

IP: Hygge med vennerne  

I: Hvis du fik den tid tilbage du har brugt på at stå i kø til baren, hvad ville du så bruge den på?  

IP: Det føler jeg faktisk lige jeg har besvaret  

I: Ja det har du sådan set også. Går du nogensinde ud af køen, fordi den er for lang?  

IP: Ja det gør jeg. Ret ofte faktisk  

I: Hvad er fordelene og ulemperne ved den fysiske kø?  

IP: Man kommer selvfølgelig i kontakt med andre mennesker ik typisk, det er jo en klar fordel, men 

udover det, så er ulempen jo det, at man ikke orker at stå og vente på at få noget at drikke.  

I: Tror du du ville være klar til en anden løsning, ligesom den der f.eks  er på mcdonalds?  

IP: Ja det tror jeg  

I: Se vi har lavet sådan et lille mockup af en applikation, som du meget gerne lige må teste.  

IP: Skal jeg bare trykke opret bruger?  

I: Du kan bare lege lidt rundt med den og trykke på det du vil og så sige, hvordan du synes den 

fungerer.  

IP: Får man en bekræftelse, når man har bestilt?  

I: Ja men du klikkede lige forbi den, men hvis du lige går tilbage og starter forfra, så kan jeg vise 

dig det. Det er meningen du kan ligge mobilen i lommen og så får du en notifikation, når 

din order er klar  

IP: Arh ja okay den kommer der smart. Men applikationen virker umiddelbart meget smart   

I: Okay fedt, så kan jeg lige stille dig nogle spørgsmål omkring applikationen. Forstår du den?  

IP: Ja altså nu sidder jeg lige og kigger på den, men altså har i lavet alt det her.  
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I: Nej det hele er ikke helt færdigt endnu, men statistikken er ment til at give dig et overblik over, 

hvor meget tid du har besparet i kø i alt  

IP: Okay  

I: Så den kan ligesom regne ud, hvor langt tid du har besparet ved at bestille den ene drink du har 

lige har bestilt nede i rucbar, så har du besparet 4 minutter, og så tæller den ligesom op og tæller 

sammen, så du tilsidst kan se den samlede besparet tid  

IP: Helt sikkert  

I: Hvad synes du om denne her løsning?  

IP: Altså det virker jo forholdsvis nemt, jeg ville synes det var meget fedt, i hvert fald som et 

alternativ.  

I: Jo, tror du den ville fungere taget i betragtning af, at det er en masse fulde mennesker, der skal 

benytte den her  

IP: Ja, altså det er jo meget simpelt vil jeg sige  

I: Hvad synes du der er af fordele ved den?  

IP: Jamen den klare fordel er jo, at man ikke skal bruge så lang tid på at stå i kø  

I: Er der noget du synes, der mangler?  

IP: Det ved jeg ikke, umiddelbart ikke tror jeg, det er lidt svært at sige, men det tror jeg ikke, nu 

sidder jeg lige og searcher lidt i den, altså det er jo meget smart med stamsteder, så man bare lidt 

kan plogge det ind og senest besøgte. Søg bar det er jo også meget godt til nogle forslag, altså jeg 

tænker man kunne umiddelbart lave nogle filtrer, så man ligesom kunne kategorisere, hvad man 

gerne ville, altså hvis jeg nu gerne ville ud og danse eller på noget klub eller et eller andet. Det ville 

umiddelbart være mine eneste indskydelse.  

I: Føler du du ville gå glip af noget?  

IP: Næ, det føler jeg faktisk overhoved ikke  

I: Tror du du ville kunne mærke forskel på din aften? Bedre eller dårligere ved implementering 

af applikationen?  

IP: Jeg tror meget det kommer an på aftenen, f.eks hvis jeg sagde før, at hvis man var på klub, så 

tror jeg, jeg ville kunne føle en klar forskel i og med at, hvis køen var lidt længere ville jeg synes 

det var irriterende at skulle stå i kø hele tiden, og det er også det, der tit afholder mig fra at gå op i 

baren, fordi køen er så uoverskuelig. Så på den måde ville det være meget smart.  

I: Føler du der er behov for vores løsning eller tror du det ville være for svært at implementere?  

IP: Det ved jeg ikke for at være ærlig, altså jeg vil sige, må jeg komme med noget kritik her  



10 
 

I: Ja det må du gerne  

IP: Spørgsmålet er bare om det ikke bare. Altså jeg kan godt se ideen i den, men spørgsmålet er 

bare om det ikke også bare ville skabe en kø til at folk skulle afhente drikkevarer?  

I: Jo, men det er det vi gerne vil undersøge. Men jo det er der en mulighed for, men jeg skal også 

lige huske at pointere, at applikationen ikke ville erstatte den fysiske kø. Det ville bare være en 

anden løsning, der ville stadig være den fysiske kø. Hvis nu din telefon løber du for strøm, så skal 

det jo ikke være sådan, at du ikke har mulighed for at købe noget at drikke.   

Men du tror ikke det ville være for svært at implementere i forhold til fulde, mangel på strøm data 

og evt noget andet?  

IP: Nej, den er rimelig simpel at finde rundt i, og i forhold til mangel på strøm og data, så så længe 

der er en fysisk kø, så er det jo i bund og grund lige meget.  

I: Kunne du se det for dig og tror du det er noget du ville bruge?  

IP: Jeg kunne godt se det for mig, og jeg tror også jeg ville bruge det, men det selvfølgelig an på 

altså, hvis der var lang kø, så tror jeg helt klart jeg ville bruge det.   

I: Fedt, jamen det var det. Tak fordi jeg måtte interviewe dig  

IP: Det var da så lidt  

 

Transskribering af interview med Nanna Baad  

I: Hej og tak fordi jeg må interviewe dig. Først vil jeg spørge om du vil være anonym eller om vi 

må bruge dit navn i vores projekt  

IP: Ja i må godt bruge mit navn  

I: Okay, så skal jeg have dig til at stave dit navn  

IP: Nanna Baad  

I: Super, og hvor gammel er du?  

IP: Jeg er 23 år  

I: Hvor kommer du fra?  

IP: Jeg kommer fra Dyssegård  

I: Går du ofte i byen?  

IP: Ja det vil jeg sige  

I: Og hvor tit er det?  

IP: Jeg går, jeg kan sagtens bare tage ud og drikke nogle øl på en hverdag, men at gå i byen det gør 

jeg nok 4 gange på en måned.  
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I: Tænker du over hvor mange penge du bruger, når du er i byen?  

IP: Ja, det gør jeg  

I: Og kommer det an på, hvilke steder du tager hen?  

IP: Jeg tror mere det kommer an på, hvad det er for en aften, man har sat sig for at have, mere hvis 

man er ude men nogle man ikke har set i lang tid eller der er kørt meget op til den her opvarmning 

eller fest, så er man måske lidt mere villig til at bruge flere penge i byen, også hvis man ikke skal 

op tideligt dagen efter, så er det også en god måde at gå brugt mange penge på.   

I: Hvad kan du godt lide at lave, når du er i byen?  

IP: Jeg kan rigtig godt lide at danse og møde nye mennesker, og drikke mig fuld og lave skøre 

mærkelige ting.   

I: Nu hvor du siger du går ofte i byen, hvad får du så tiden til at gå med, når du står i kø?  

IP: Faktisk ofte så syntes jeg man står i køen alene, fordi ofte så er der nogle der er nede ved et 

bord, som ligesom skal holde det bord, hvis man har fundet et sted, ellers går man måske op to 

sammen hvis vi er flere, står man jo egentlig bare og snakker ellers bruger man jo bare tiden på at 

blive skubbet af andre, der prøver at komme foran i køen.  

I: Tænker du nogensinde over hvor længe du står i køen?  

IP: Ja det gør jeg, især det er også mest, hvis jeg synes dem bag baren, de er langsomme eller at folk 

springer foran selvom at det gør jeg også selv. Man kigger selv efter om andre gør det. Og så også 

det med at, hvis man føler at de har det lidt for sjovt dem bag baren og de ligesom glemmer at de er 

på arbejde, det kan godt lyde totalt hårdt det her men man vil godt bare have sin øl og så tilbage.  

I: Hvor mange gange tror du du går i baren på en aften ca?  

IP: 3 gange  

I: Det har du lidt svaret på, men går du derop alene eller med andre?  

IP: Det er forskelligt, hvor mange man er, nogle gange siger man også bare selv ”jeg vil gerne give 

nogle shots* så går man op alene  

I: Tænker du nogensinde over, hvor meget tid du spilder ved at stå i kø?  

IP: Ja måske ja, det er selvfølgelig nederen fordi man har jo mere lyst til at være sammen med sine 

venner end man skal stå i køen, men har jo heller ikke tage i byen for at stå i kø. Men jeg tror mere 

jeg ser et kø-problem i forhold til man skal ind steder på nogle klubber. Så man er nok lidt mere 

villig til at stå i kø i baren end at stå i kø til selve stedet.  

I: Hvis du fik den tid tilbage du har brugt på at stå i køen, hvad ville du så bruge den på?  

IP: Danse  
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I: Har du prøvet at gå du af køen fordi den er for lang?  

IP: Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke jeg har, men hvis man har set at køen er lang, så tænker man, 

jeg giver den lige 10 minutter før jeg stiller mig derop, fordi man vil heller ikke bare stå deroppe, 

fordi man nemlig føler man spilder sin tid ved at stå i køen til baren  

I: Hvad vil du mene at fordelene og ulemperne er ved den fysiske kø er?  

IP: Fordelen er helt klart at man kan møde nye mennesker, det er virkelig nemt og møde nye 

mennesker i køen, så kan det være man lige står ved siden af en ” nå, hvad skal du bestille”. 

Nogle gange kan det være sjovt nok at stå i køen på den måde, men hvis køen er lidt steneren eller 

der ikke lige er nogle sjove mennesker at snakke med, så er ulempen helt sikkert at man føler man 

spilder sin tid, især også hvis man står der alene og ens venner står nede ved bordet, man vil jo 

meget hellere ned til dem og sidde med dem.   

I: Tror du du ville klar til en anden løsning? F.eks den løsning mcdonalds har, hvis du kender til 

den  

IP: Nåå det synes jeg arhh det faktisk smart   

I: Det er bare sådan generelt om du ville være klar til noget anden end den fysiske kø  

IP: Helt sikkert, men jeg kan måske være bange for at folk, det med at folk så kan bestille henover 

en applikation at folk glemmer, de har bestilt, hvis de er for fulde.   

I: Ja det kan vi komme ind på senere, når du har testet vores applikation. Så det vil jeg spørge om 

du har lyst til at gøre.  

IP: Ja det vil jeg gerne  

I: Så kan du bare lige lege lidt rundt  

IP: what smart, det giver god mening, det er sgu da så smart  

I: Så får du så din bekræftelse her, så er det meningen du kan lukke din telefon og lægge den ned i 

lommen og så når din bestilling er klar, så får du en besked om det.  

IP: Altså det er jo så smart, virkelig smart  

I: Forstår du appen?  

IP: Ja det gør jeg, jeg synes det eneste er, den her oppe ”hjemknappen” det er en hjemknap, den 

viser ikke nok, at den er hjem  

I: okay fedt  

IP: Altså så synes jeg mere man skulle bruge en pil eller et hus, er det fordi det er det appen ville 

hedde?  

I: Ja appen hedder NoQ. Hvad synes du om den mulige løsning?   
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IP: Den er god. Ja der var kun lige det med hjemknappen deroppe, men eller så synes jeg den giver 

så god mening. Jeg kan godt lide det med at, den er sat lidt op på samme måde som mobilepay lidt. 

Det med at man kan se kvitteringer, tidligere køb. Jeg ved måske ikke med kvitteringer og statistik, 

hvad forskellen skulle være der.  

I: Kvitteringer det er ligesom bare, at du kan se, hvad du har brugt af penge på de forskellige barer, 

hvor statistik er ment som du kan se, hvor meget tid du har besparet ved ikke at stå i fysisk kø. Så 

hvis du klikker her, så står der forventet ventetid ”10 minutter”, så ved du okay det er 10 minutter, 

før drikkevarerne kommer, det er ligesom de 10 minutter du bruger på ikke at stå i kø, hvor du kan 

sidde med dine venner eller stå og danse eller hvad det nu skulle være. Tror du den ville fungere og 

hvad er fordelene og ulemperne?  

IP: Ja helt sikkert, jeg tror helt sikkert den ville kunne fungere, og jeg tror også at barerne ville 

kunne se at de ville få et større salg ud af det også og det er jo også, man ville ligesom skulle ud og 

sælge den her app til barerne og sige at de skulle bruge den og det tror jeg helt sikkert fordi folk 

ikke gider stå oppe i kø og det er nemmere fordi folk kan være mere fristet når man sidder med 

en app og klikke ind så tror jeg ligesom hurtigere man tænker ej så køber jeg lige også lige dem 

og arh kan man få det også, så det bliver det også et lidt hvad kan man kalde det et tekniske 

menukort, så det er helt klart en fordel for barerne, fordelen er også man ikke skal stå i kø. Jeg tror 

den eneste ulempe ville være, at der gik rod i det deroppe altså i baren, hvis de fik mange 

bestillinger, så står de der, hvem var den nu til og sådan noget, men det burde jo sagtens kunne 

løses. Ellers synes jeg faktisk det lyder som en virkelig god ide.   

I: Er der noget du synes er for kompliceret i forhold til det er fulde mennesker, der skal bruge den?  

IP: Nej det synes jeg egentlig ikke, det syntes jeg egentlig ikke. Jeg syntes den virker rimelig 

ligetil.  

I: Er der noget du synes, der mangler eller noget du synes vi ikke har tænkt nok over?  

IP: Altså den her tænker jeg vel bare er en prototype, ikke?  

I: Jo jo  

IP: Ja, men så skulle det egentlig kun være, det der med hjemknappen, for det første synes jeg også 

at den altid skal stå over i den anden side, måske over i venstre, fordi jeg har det altid at hvis man 

skal tilbage, så syntes jeg altid man gør det heroppe og ikke sådan frem, så den syntes jeg var 

lidt uhandy deroppe, men ellers syntes jeg det andet fungere rigtig godt og det er godt med pile, det 

giver god mening og man kan se, hvorhen man bliver ført videre.  

I: Er der noget du synes er overflødigt?  
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IP: Hvornår skal man bruge QR-kode? For så tænkte jeg QR-koden kunne komme ind under, når 

man skal betale, er der ligesom når man kan vælge mobilpay, så kan man vælge at scanne en QR-

kode.  

I: Jo men jeg tror mere at QR-koden mere var tænkt til at scanne en bar, altså ikke betaling  

IP: Arh ja okay   

I: Men den er faktisk selv lidt usikre på om vi vil have med  

IP: Jeg synes den der statistik er ret sjov, det synes jeg er en ret sjov feature  

I: Ja det giver ligesom sådan et overblik  

IP: Ja præcis, det er ret sjovt  

I: Vores foreslag bunder ud i at du skal undgå den fysiske kø og i stedet have køen på telefonen 

og forhåbentlig gøre folks aften sjovere, men ville du føle, at du ville gå glip af noget ved ikke at stå 

i den fysiske kø?   

IP: Nej det synes jeg egentlig ikke, det er jo kun det med, at selvfølgelig så er det jo også, der er jo 

også mange, der synes det kan være hyggeligt at stå oppe i køen og det med at stå og vente og 

mange står også og har det sjovt oppe i baren sammen og møder andre, så det kommer da helt klart 

til at måske gruppere folk lidt mere, folk kommer til at sidde i de grupper de kom i. Men folk kan jo 

også bare selv vælge, hvis der ikke var nogen kø, så havde jeg ikke brugt appen. Og hvis der kun 

stod 2-3 mennesker deroppe, så var jeg også bare selv gået derop. Så det skulle være, hvis der var 

lang kø, men jeg tror også inde på sådan nogle klubber, store klubber med højt musik også noget 

der, så er det aldrig nice at stå i baren uanset hvad, fordi så kan man alligevel ikke høre noget. Men 

sådan noget inde på sådan en hyggelig barsteder, hvor der ikke er så mange endnu, så ville jeg ikke 

bruge, der tror jeg bare jeg ville gå op i den normale kø.  

I: Tror du du ville kunne mærke forskel på din aften? Bedre eller eventuelt dårligere?  

IP: Bedre, altså hvis der er meget kø, så kan jeg kun se, at det ville gøre det bedre, fordi det bliver 

sgu bare steneren nogle gange at stå i den der kø, nogle gange jeg huske tilbage på, at jeg har stået i 

kø i 15-20 minutter, ja så er det sgu federe bare at sidde nede med vennerne og vente sammen.   

I: Er der behov for vores løsning eller tror du det ville være for svært at implementere evt på grund 

af mangel på strøm, data, folk er for fulde eller andet ?  

IP: Nej det synes jeg faktisk ikke, den er sådan rimelig implementerbar, ja det syntes jeg, altså folk 

kan også godt bestille en taxa, når de er fulde, så kan de sgu nok også godt finde ud af at bestille 

nogle drinks.   

I: Kunne du se det for dig?  
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IP: Altså at den kom? Ja 100. altså man kan jo allerede set det med rekom   

I: Nightpay?  

IP: Ja night pay som rekom har lavet. Jeg tror folk er rimelig villige til at prøve nye ting og hvis det 

bare bliver promoveret godt og hvis barene jeg tror også det er federe for bartenderne at stå og de 

ikke ser, at der er en kæmpe kø, altså så vil de også bare selv sige til dem der er der at bare kan gøre 

det over telefonen, så behøves i ikke stå i køen.   

I: Jamen det tror jeg var det for i dag  

IP: Jamen tak Natalie   

I: Tusind tak Nanna, tak for din tid  

IP: Det var så lidt  

 

Transskribering af Sofie Christensen  

I: Først og fremmest vil vi gerne høre om du vil være anonym eller om vi må bruge dit navn?  

IP: I må godt bruge mit navn  

I: Så skal vi bede dig om at stave det for os, så vi kan lave en rigtig kildehenvisning  

IP: Okay, Sofie Christoffersen  

I: Tak skal du have, så skal vi bruge din alder?  

IP: 21  

I: Og hvor er du fra?  

IP: Stenløse  

I: Så vil vi gerne snakke lidt med dig om byture. Hvor plejer du oftest at gå i byen henne?  

IP: København  

I: Og hvilke steder i København plejer du at tage hen?  

IP: Værtshuse  

I: Kan du komme med nogle specifikke navne?  

IP: Cafe Ludwigsen, Mærkbar, Andysbar vil jeg sige mest  

I: Tænker du nogensinde over, hvor mange penge, du bruger, når du er i byen?  

IP: Nej, men jeg er også en pige, så som regel får jeg også rigtig meget  

I: Når du så bruger penge, kommer det så an på, hvor du er i byen henne, hvis ting evt er dyre eller 

der er tilbud?  

IP: Altså jeg ville ikke gå i byen et fint sted  

I: Hvad kan du godt lide at lave, når du er i byen?   
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IP: Snakke med mine venner og helt sikkert også at møde nye mennesker  

I: Hvor møder du de nye mennesker henne?  

IP: Som regel oppe i baren eller folk, der kommer hen til en, eller når man er ude og ryge  

I: Det er sjovt du snakker om baren, for nu vil vi gerne komme ind på køen til baren. Tænker du 

nogensinde over, hvor længe du står i kø til baren?  

IP: Ja, hvis jeg står længe nok, så går jeg  

I: Hvor mange gange tror du, du går op i baren på aften?  

IP: En gang, måske to   

I: Går du så op i baren alene eller går du derop sammen med andre?  

IP: Aldrig alene  

I: Hvad får du så tiden til at gå med, når du er i den her kø?  

IP: Jamen det er derfor man er flere, for så kan man stå og snakke imens, så går tiden hurtigere.   

I: Så du går aldrig derop alene?  

IP: Det sker ja  

I: Hvad vil du bruge tiden på, hvis du gik derop alene eller hvad bruger du tiden på?  

IP: Så studere jeg de andre, der er der.   

I: Kan du uddybe, hvad det skal betyde  

IP: Jeg iagtager, hvordan folk ser ud og hvordan de opfører sig.   

I: Når du står i køen føler du så, du går glip af noget?  

IP: Ja, og det er en af grundene til, at jeg nogle gange går tilbage igen  

I: Du går simpelthen glip af hvad?  

IP: Altså jeg jo ikke om jeg går glip af noget, men jeg føler det, hvis jeg står der længe, men det er 

også fordi man ved ikke hvor lang tid der er gået.   

I: Hvad tror du, du går glip af?  

IP: Vi spiller spil, meyer og snyd og sådan noget  

I: Nu snakker du meget om den her tid, du står i køen, tænker du så nogensinde over, hvor meget tid 

du spilder ved at stå i køen?  

IP: Nej, som regel er det mest, hvis jeg bliver sprunget over, at jeg går.   

I: Nu snakker vi igen om spildtid, hvis vi nu tænker på, at du fik den tid tilbage du havde bruge på 

at stå i kø, hvad ville du så bruge den tid på?  

IP: Nok drikke noget mere eller være sammen med dem jeg er sammen med.   

I: Og så bare hurtig lige for at opsummere. Men du går ud af køen, fordi den er for lang  
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IP: Hvis jeg har stået længe op, og der er nogle, der hopper over, eller jeg bare ikke bliver taget, så 

kan jeg godt finde på at gå, så sender jeg en af mine kammerater, der er høje nok derop.   

I: Vil du så mene, der er nogle fordele ved fysisk kø?  

IP: Nej  

I: Hvad vil du så mene er ulemperne ved fysisk kø?  

IP: At man står der længe. Og hvis man er alene er det mega kedeligt. Men igen en af fordelene er, 

at man tit kommer til at snakke med dem, der står foran eller bagved en.   

I: Så der er noget socialt ved det?  

IP: Ja  

I: Ville du være parat til anden løsning? Der ligger sig hen lidt alla McDonalds løsning  

IP: Det der når man  

I: Ja når man skal bestille  

IP: Det ville jeg faktisk godt kunne lide  

I: Vi har faktisk et storyboard, som vi gerne ville have dig til at kigge på. Og den er lidt interaktiv, 

så du kan godt trykke på nogle af tingene.  

IP: Okay  

I: Men hvis du bare har lyst til at prøve at gå igennem det. Så vil vi give dig nogle spørgsmål 

efterfølgende   

IP: SÅ jeg skal bare trykke på dem  

I: Yes. Så kan du bare se lidt, hvad det handler om.  

IP: Okay så man finder hvilken bar man vil ind på.   

I: Ja. Så kan du så se inde på forskellige steder. Så er det meningen, der kommer noget alla 

google maps eller kort op. Sådan så du får muligheden for at komme dertil. Så har vi den her forside 

skærm, der viser at du er ankommet til baren, og det som skal være her er logoet eller forsiden af 

baren. Så viser den forventede tid du kommer til at stå i kø, hvis du bestiller noget. Det kan du så 

ikke trykke på  

IP: Nej det er ikke færdigt. Det er også helt fint.   

I: Så hvis du trykker ankommet, så kan du bestille vores drikkevarer. Og så kun vælge en 

grøn tuborg  

IP: Det passer også helt fint.   

I: Men vi giver brugeren mulighed for at bestille forskellige drikkevarer, størrelser og antal. Og for 

at komme videre, kan du trykke på kurv. Og det vi går meget op i er, at du flere gange får 
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muligheden for at se dine bestillinger inden du betaler, netop fordi folk har det med at bruge rimelig 

mange penge, og ikke har overskuet til at regne det ud.   

IP: Jeg kan godt lide man selv kan vælge, men med kontant betaling, skulle man så gå op i baren for 

at betale?  

I: Ja.   

IP: Men misser man så køen?  

I: Ja det er henne ved afhentningsstedet man betaler. Og så får man så en kvittering, og så får du så 

en notifikation, når du kan hente din ordre i baren.   

IP: Det er en god ting, for det er jo en ulempe ved McDonalds, fordi man skal stå ved den der 

skærm.   

I: Men det er også, hvis du har låst din telefon, så vil den vibrere, når den er klar. Nå men forstår du 

vores applikation? Forstår du de funktioner, der er i den?  

IP: Ja det er meget simpelt og overskueligt  

I: Hvad synes du om den?  

IP: Jeg kan godt lide den, jeg ville bruge den.   

I: Hvad er fordelene ved den digitale løsning fremfor den fysiske kø?  

IP: Det er man kan være sammen med dem man er sammen med.   

I: Synes du den er for kompliceret i forhold til, at der er fulde mennesker, der skal bruge den?  

IP: Nej den er ret lige til  

I: Synes du evt der er nogle mangler i den? Noget vi ikke har tænkt nok over, noget der er 

forvirrende, noget der er overflødigt?  

IP: Nej ikke lige  

I: Men det er vi jo bare glade for.   

IP: Måske hvis der kom nogle popups med forskellige tilbud. Det kunne være nice  

I: Ja sådan for at fange brugerne?  

IP: Ja  

I: Så for lige at opsummere, så går vi projekt ud på at skabe en digital løsning til baren. Tror du, 

hvis du fik denne applikation, at du ville kunne mærke forskel på din aften? Det kan både være 

bedre og dårligere  

IP: Ja der er jo nogle steder man tager i byen, hvor der er lang kø, og du bruger ret meget tid nogle 

gange, hvis du er ude det gode tidspunkt på en fredag eller en lørdag. Så er der meget lang kø, og så 

misser du måske en halv time hver gang du er oppe  
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I: Er der behov for vores løsning eller ville du føle den var for svært at implementere? Det kan være 

på grund af mangel på strøm, eller at folk ikke har en smartphone, folk ikke har noget data eller folk 

er for fulde osv.  

IP: Jeg tror ikke det med at være for fuld, altså som regel oplader man jo sin telefon inden man 

tager i byen.   

I: Så du ville mene det var op til brugeren og ikke os?  

IP: Helt sikkert brugeren  

I: Til sidst. Ville du kunne se det for dig eller ville du bruge den gamle løsning?  

IP: Jeg ville bruge den, hvis den var der. Det ville jeg.  

I: Ville du savne noget ved den gamle løsning?  

IP: Måske at snakke med nogle nye mennesker, når man står i køen, men man kan også snakke med 

folk på andre punkter.   

I: Super. Tusind tak  

IP: Selv tak  

  
  Transskribering af interview - Lau Lisberg Sivertsen  

  

I: Vi vil gerne bede om din tilladelse til at bruge interviewet til vores semesterprojekt.  

IP: Jeg giver jer tilladelse til at dette må blive brugt til et semesterprojekt, og jeg er okay med at det 

her bliver optaget.  

I: Tak. Til at starte med vil vi gerne høre om du vil forblive anonym, eller om vi godt må nævne dig 

med navn.   

IP:  I må gerne nævne mit navn.  

I: Så skal vi bede dig stave dit navn, sådan så vi henviser til den rigtige kilde.  

IP: Lau Lisberg Sivertsen. L-A-U. L-I-S-B-E-R-G. S-I-V-E-R-T-S-E-N.   

I: Så skal vi bede om din alder?   

IP: Jeg er 22 år.   

I: Og hvor kommer du fra?   

IP: Jeg kommer fra Rødovre, men jeg bor i Herlev.   

I: Vi vil gerne starte med at snakke lidt omkring byture. Hvor plejer du oftest at tage i byen henne?   

IP: RUC-bar.   

I: Eventuelt andre steder?   
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IP: Old irish.   

I: Tænker du nogensinde over hvor mange penge du bruger, når du går i byen?   

IP: Ja, det gør jeg.  

I: I hvilken forstand?   

IP: I en forstand at, jeg ikke vil bruge alt for mange penge, fordi jeg også gerne vil have penge til 

andre ting, som jeg gerne vil lave.  

I: Kommer det an på hvilket sted du tager hen? Der kan eksempelvis være nogle steder der er 

dyrere osv?  

IP: Ja, det gør det lidt. Men umiddelbart så tænker jeg over det uanset hvor jeg tager hen.  

I: Hvad kan du godt lide at lave når du er i byen?   

IP: Beerpong, hygge med, snakke med mennesker, drikke.  

I: Så vil vi gerne snakke med dig om den fysiske kø til baren? Tænker du nogensinde over hvor 

lang tid du står i kø?  

IP: Ja, det gør jeg.  

I: Er det muligvis for meget eller for lidt (tid red.)?   

IP: Hvis der er rigtig mange mennesker, så står man lidt og tænker det der: ”Nu har jeg stået her i 

rigtig lang tid”, så hvis der er mange mennesker, så ja. Men hvis der ikke er så 

mange mennesker, så tænker ikke så meget over det.   

I: Når du går op i baren, plejer du primært at gå derop alene eller sammen med andre?   

IP: Primært alene.   

I: Er der nogen specifik grund til det?   

IP: Nej, det tror jeg ikke rigtig.   

I: Hvad står du tiden til at gå op med når du står deroppe?   

IP: Jeg står og venter. Står og kigger rundt omkring for at se hvad folk laver, eventuelt kigger på 

min telefon.   

I: Føler du, at du går glip af noget når du står deroppe?   

IP: Nogle gange, ja.   

I: Hvad kunne det eksempelvis være?   

IP: Hvis folk står og spiller beerpong eller hvis man nu sidder og snakker med nogle, kan man så gå 

glip af et eller andet, eksempelvis en del af samtale eller noget i den stil.   

I: Nu hvor vi snakker om spiltid, tænker du nogensinde over hvor meget tid du spilder når du står 

oppe i køen?   
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IP: Nogle gange. Alt efter hvor lang køen er, så ja.   

I: Hvis du fik den tid tilbage, hvad ville du så bruge den på? Her tænker vi på at du kunne spille et 

ekstra spil beerpong eller generelt være mere sammen med dine venner.  

IP: Så ville det nok være sådan noget.   

I: Vil du mene der er nogle fordele ved fysiske kø?   

IP: Ikke umiddelbart. Ikke noget jeg lige kan komme i tanke om.   

I: Hvad synes du er ulemperne ved den fysiske kø?   

IP: Man går glip af forskellige ting der måske sker. Man står og venter. Man står ikke rigtig og laver 

noget i den tid man står der (i køen red.)  

I: Ville du være parat til en anden løsning? Noget ala McDonalds.  

IP: Ja.   

I: Okay. Fordi så er vi kommet med vores løsning. Som er et mock-up, et storyboard som du rent 

faktisk kan trykke på, så vi vil gerne bede dig om at gennemgå nogle af de funktioner applikationen 

har.   

I: Applikationen er meget begrænset, den viser kun layoutet og de eventuelle funktioner der 

kommer til at være i den færdige applikation.  

I: Vi forestiller at du oprette en bruger. Så trykker man bekræft, hvis du så prøver det. Og så logger 

du ind med den bruger, som du lige har lavet. Der vil så være et kort over de barer som befinder sig 

i nærheden. Så man kan tjekke hvor langt der er til de forskellige steder.   

I: Så kommer du ind på RUC-bar.   

IP: Hvad gør kontakt-knappen, er det kontakt direkte til baren?   

I: Lad os prøve at trykke på kontakt. Det er netop her hvor vi tænker på at hvis du glemt de jakke, så 

kan du sende en mail eller du kan ringe til dem. Og så er der også en book bord-funktion.   

IP: Det lyder faktisk ret godt.  

IP: Så bestille drikkevarer.   

I: Ja. På den her skærm, det er en velkomstskærm. Der har vi lagt meget fokus på at fortælle hvor 

lang ventetiden du skal regne med der er i den bar.  

IP: Det får den automatisk?   

I: Ja. Den ene funktion er estimeret ventetid på alle aftener. Mens den anden er hvor mange 

mennesker der er på den pågældende aften, altså hvor lang tid der er på den specifikke aften.   

IP: Okay.  



22 
 

I: Så vores drinksmenu. Som sagt er applikationen en lille smule begrænset. Så du kan kun trykke 

på øl – så kan du trykke på Tuborg. Derefter kommer Grøn Tuborg, og en halv liters.   

IP: Skal jeg så bare trykke på kurv?  

I: Ja. Men det er her, hvor vores funktioner er at du kan vælge hvilken type du vil have, og rent 

faktisk kan skære helt ind til benet. Jeg vil gerne have den slags øl, og det skal være den størrelse. 

Og om det skal være en dobbelt eller triple af drinksene.   

IP: Okay.  

I: Men hensyn til kurven, der har vi lagt meget vægt på at du får muligheden for at se din kvittering 

rigtig mange gange inden du bekræfter, netop fordi at folk kommer til at være fulde, så de ikke 

mister overblikket.   

IP: Okay, det virker som en rigtig god idé. Så kan man så se det hele (hele bestillingen red.) – så 

trykker man bare bekræft går jeg udfra?   

I: Yes.   

IP: Okay.  

I: Så betaler vi med MobilePay. Her får du så afvide at din bestilling er klar og bartenderen vil gå i 

gang med at lave dem. Og så når bestillingen engang er færdig, så får du en notifikation på din 

telefon, at du kan komme op og afhente din ordre.   

IP: Vil jeg så skulle sige det her bestillingsnummer?   

I: Nej nej. Det kan du bare gå op og vise. Du skal enten sige dit navn eller bare på op vise dem 

ordren. Så vil bartenderen vide det. Så vil der også stå præcis hvilken bar du skal gå op i.   

IP: Okay.   

I: Så det er vores applikation. Helt konkret! Forstår du vores applikation? Forstår du de funktioner 

den indeholder?   

IP: Det gør jeg.  

I: Super. Hvad synes du om vores applikation? Hvad synes du om denne løsning vi er kommet op 

med?   

IP: Det virker som en rigtig god idé, lige umiddelbart. Så længe man ikke skal bruge det her 

bestillingsnummer, for det virker meget besværligt. Hvis man nu er rigtig fuld og bestiller et eller 

anden, så kan man ikke huske det.  

I: Yes, men det foregår ved at man går op og viser skærmen, og viser at det her er min kvittering.   

IP: Så længe det er det, eller man bare kan gå op og sige sit navn f.eks. – så det tror jeg det vil virke 

som en rigtig god applikation.   



23 
 

I: Hvad du vil mene er fordelene ved den (applikation red.)? Fremfor den fysiske kø.   

IP: Der er jo det at man selvfølgelig ikke behøver at gå op i baren, eller stå og vente i køen. Men 

man bare lige kan gøre det på telefonen, og så kan man hvis man får en notifikation eller et eller 

andet der forklarer: ”Nu er dine ting klar”. Så kan man gå op i baren på det tidspunkt og vise 

skærmen, og så får man sine ting. I stedet for at man skal stå i kø i hvor lang tid det nu er.   

I: Ville du være nervøs for at misse den her notifikation? Når man tænker på at du er i byen og der 

er mange mennesker. Eksempelvis hvis du er ude og danse eller står og spiller et spil beerpong.   

IP: Ja, det kunne man nok godt. Selvfølgelig når man har bestilt og man ved der kommer en 

notifikation, så er man mere opmærksom på det. Men jeg ville altid synes, at der var en risiko for at 

jeg misser den her notifikation. Det kan være at min telefon vibrerer, men så tænker jeg bare: ”Det 

kan jeg tjekke senere”. Men det vil jeg umiddelbart være lidt bange for nogle gange.   

I: Synes du den generelt er for kompliceret? Altså man tanke på at der er fulde mennesker der skal 

bruge den.   

IP: Ikke umiddelbart nej. Så længe knapperne er store nok til at man kan ramme dem, og det hele 

står meget klar og tydeligt. De forskellige kategorier er let forståelige.   

I: Synes du er nogle mangler ved den? Noget vi ikke har tænkt nok over? Nogle ulemper der ved 

den?   

IP: Ikke lige umiddelbart.  

I: Fedt!   

I: Så for lige at opsummere, så vil vi gerne have den her applikation frem for den fysiske kø. Så har 

vi nogle opsummerende spørgsmål! Hvis den her applikation blev introduceret til markedet, tror du 

at du ville kunne mærke en forskel på din aften? Og hvorfor?   

I: Det kan både være en bedre aften eller en dårligere aften.   

IP: Det kunne det godt. Hvis baren har applikationen fuldt integreret, så ville jeg tro at det helt 

sikkert vil kunne hjælpe på det faktum at man står i kø, og hvor lang tid man bruger på at stå i kø. 

Så det tror jeg rent faktisk godt kunne have en positiv indflydelse på en aften.   

I: Er der behov for vores løsning? Eller tror du at den ville være for svær at implementere?  

I: Der kan være mange bagateller ved den. Et problem kunne være at man ikke har en smartphone, 

man kan have mangel på strøm, igen det faktum at folk kan være for fulde, dårligt signal osv.  

IP: Det som I selv siger med at man f.eks. har dårligt signal. Hvis man ikke kan få signal, så kan 

man ikke bruge den. Eller hvis man ikke har noget strøm, så undgår man specifikt at bruge sin 

telefon. Det kan være fordi man har svært ved at komme hjem f.eks. – og det kunne et problem jeg 
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godt kunne se ved at bruge den. Med udover det, hvis man har nok strøm og hvis man har signal, så 

ville jeg nok bruge den som den er.   

I: Så for at opsummere igen. Er det noget du ville benytte dig af? Eller ville du tage den 

gammeldags løsning i brug?   

IP: Hvis den virker og er fuldt integreret, så ville jeg nok godt bruge den.   

I: Ville du savne noget ved den fysiske kø, hvis du brugte vores applikation?   

IP: Det kunne jo være at møde nye mennesker. Men det jeg har oplevet ved at man står i kø, og man 

møder de her nye mennesker. Så møder man dem i køen, og så møder man dem ikke bagefter. Så 

snakker man ikke med dem bagefter. Det kan selvfølgelig være hyggeligt nok at man møder de her 

mennesker, men det er ikke en social ting der bliver udvidet udover når man står i køen.   

I: Okay. Super! Tak skal du have.   

IP: Ingen problemer.  
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BILAG 2 

 Storyboard billeder 
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BILAG 3 
Mock-up billeder 
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BILAG 4 
 
 
Transskribering af interview om mock-up 

Alle interviews vil have forkortelser for både intervieweren, samt interviewpersonen. 

Intervieweren vil blive omtalt som ”I”, mens interviewpersonen vil blive omtalt som 

”IP”. 

Transskribering af Interview med Amanda  

I: Hej Amanda og tak fordi jeg må interviewe dig, må vi gerne bruge dit navn i vores opgave?  

IP: Ja  

I: Hvis vi gerne må bruge dit navn, så vil jeg meget gerne have dig til at stave det.  

IP: Amanda Ammundsen   

I: Så vi jeg høre dig om du lige gider gennemgå vores applikation ?  

IP: Ja  

I: Her så surfer du bare lidt rundt og siger hvad du mener. Der er ret mange ting, som du ikke kan, 

men det er bare for at vise, hvordan det ville se ud.   

IP: Jeg tager sgu lige en grøn tuborg du. 2 liter 115, det er dyrt! Når det en kande, ej så det billigt 

nok. Nå det sygt nok man kan alt det der. Hvorfor kan man ringe til her, hvad betyder det?  

I: Nej men det er, altså du kan kontakte baren  

IP: Jamen hvorfor skulle du gøre det, hvis du allerede er der?  

I: Hvis du har glemt din jakke eller et eller andet  

IP: Når det er inden du kommer derhen, du kan kontakte dem.  

I: Har du prøvet at betale med mobilepay? Og swipe og det hele?  

IP: Ja  

I: Det er så også det eneste du kan lige pt.  

IP: Jamen det er da meget fedt  

I: Er er der noget du føler ikke var helt intuitivt?  

IP: Jeg synes ikke det er særlig pænt, jeg synes virkelig det er noget grim skrift I har valgt. Det ser 

ikke særlig professionelt ud, det ligner sådan en børneapp. Men det er da meget fedt ellers.  

I: Er er der noget af det her her, du synes er overflødigt?  

IP: Statistik hvad er det?  

I: Det er så du ville kunne se, hvor meget du samlet har sparet ved at bruge appen.  
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IP: Smart, den skulle i måske kalde for noget andet. Næ det meget fedt ellers, syntes jeg.  

I: Cool. Tak fordi vi må interviewe dig  

IP: Det var så lidt  

  

Transskribering af Interview med Kristine Melberg  

I: Hej Kristine, og tak fordi jeg må interviewe dig.   

IP: Hej Perry, selvfølgelig må du det.  

I: Må vi bruge dit navn i vores opgave?  

IP: Ja  

I: Så skal jeg lige bede dig om at stave det  

IP: Kristine Melberg  

I: Jeg vil gerne lige have dig til at teste vores applikation. Og du må gerne bare sige, hvad du 

tænker  

IP: Jo tak. Fedt navn, NoQ det kan jeg godt lide  

I: Og du stiller bare spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

IP: Ja, hvad er alt det her heroppe?  

I: Det er ikke noget  

IP: Hvordan går jeg tilbage herfra? Der mangler lige en back knap. Der kunne man godt lige sætte 

en knap om at gå tilbage (Ved mappen) Det kunne godt være mere tydeliggjort, hvordan man går 

tilbage  

I: Ja det er rigtig  

IP: Det er sgu smart. Er det hovedmenuen heroppe?  

I: Ja  

IP: Altså der kunne man godt markere den lidt bedre, for lige nu tænker man det er et eller andet, 

der står der.  

I: Yes det tager vi med videre. Hvad synes du fungerer godt ved appen?  

IP: Jeg synes det er et skide smart koncept, det er det godt nok, det er fedt lige at kunne springe 

køen over sådan der, fordi hvem gider at stå i kø, når de er i byen. Jeg synes også det er dejlig nemt 

at finde rundt i. Nu står der den her scan QR-kode, det var nok den var jeg vil mene var mindst 

vigtig, men det er selvfølgelig meget smart alligevel. Man kunne godt spice layouttet lidt op, det er 

sådan lidt kedeligt, nogle kedelige farver der er brugt, det kunne man godt spice lidt op. Gøre det 

lidt mere byen venligt. Lidt mere dak over det.   
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I: Det vil vi tage med os videre. Hvis du ikke har mere at sige, så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg 

måttet interviewe dig.   

IP: Jamen det var så lidt  

 



Navn på klub TYROLIA København Billy booze Nyk F
Minutter sekunder Minutter Sekunder

samlet "rejsetid" brugt til og fra bar 5 42 5 45
6 7 5 12
8 13 4 17
5 23 2 36
7 42 3 54

12 55 4 55
3 12 5 32
1 14 * 2 38

19 10 5 20
15 1 3 19

7 30 6 29
4 51 7 49
0 28 * 1 58
7 9 2 51
9 11 5 31
5 42 6 37

6 32
4 2
2 28
4 36
2 3
5 4
3 45
5 18

BILAG 5



1 56
5 2
4 42
6 8
5 9



Tidsstempel Region Alder Køn Hvor går du i byen? Valgfrit Hvor ofte tager du i byen pr. månedHvilken type benytter du hovedsageligt?Oplever du at køtiden generelt er uoverskuelig?I hvor høj grad oplever du kø i barenHvor meget tid bruger du i gennemsnit på at stå i kø, i baren? Bare et cirka svar.Hvor ofte går du i baren på en bytur? Bare et cirka svar.Har du oplevet at undlade at stille dig i kø og/eller gå ud af køen, grundet for lang ventetid?Hvordan vil du have det med at køen foregik over din smartphone? 
31/10/2019 14.06.42 Sjælland 22-25 Kvinde københavn 5+ gange Diskotek, Bar Ja 10 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.08.09 Sjælland 22-25 Mand SoHo 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 6 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.09.08 Sjælland 22-25 Ønsker ikke at oplyse Guldhornene 3 gange Bar, Bodega Ja 8 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.14.34 Sjælland 22-25 Kvinde Alle steder 4 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 6 0-2 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.14.52 Jylland 22-25 Kvinde 3 gange Diskotek, Bar Nej 3 0-2 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 14.15.37 Sjælland 22-25 Kvinde Indre by 4 gange Bar, Bodega Nej 3 2-5 minutter 2-3 Ja Nej tak
31/10/2019 14.15.52 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 6 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.16.42 Sjælland 22-25 Kvinde Kbh 5+ gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 6 5-10 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.17.13 Sjælland 22-25 Kvinde Kun til uni-fester 0-1 gange Bar Ja 8 5-10 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.17.17 Sjælland 18-21 Kvinde Holbæk,Roskilde 3 gange Diskotek, Bar Ja 6 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.19.03 Sjælland 18-21 Mand nørre bro og roskilde 5+ gange Bar, Bodega Nej 4 0-2 minutter, 2-5 minutter 4-5 Nej Nej tak
31/10/2019 14.19.09 Sjælland 22-25 Mand København 2 gange Diskotek, Bar Ja 6 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.20.08 Sjælland 18-21 Kvinde København 2 gange Diskotek, Bodega Tænker ikke over det 4 0-2 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 14.20.09 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 7 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
31/10/2019 14.21.09 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 6 2-5 minutter, 5-10 minutter2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.21.32 Sjælland 22-25 Kvinde 3 gange Bar, Bodega Ja 7 5-10 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.21.51 Sjælland 22-25 Mand København 4 gange Bar, Bodega Nej 4 5-10 minutter 5+ Nej Nej tak
31/10/2019 14.22.05 Sjælland 18-21 Kvinde 5+ gange Diskotek, Bodega Nej 3 5-10 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 14.22.20 Sjælland 34-37 Mand Jeg går ikke i byen Måske 1 gang om året går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.23.10 Sjælland 34-37 Kvinde København 2 gange Bar, Bodega Nej 3 2-5 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.23.13 Sjælland 38+ Kvinde København 0-1 gange Bar, Bodega Ja 3 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.24.50 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 7 2-5 minutter, 5-10 minutter2-3 Ja Jeg oplever tit, at min mobil er ved at løbe tør for strøm, når jeg er i byen. Hvilket mange af mine andre venner også oplever. Jeg vælger at prioritere strømmen på min mobil, og ville nok ikke benytte mig af appen, da jeg hellere ville kunne komme i kontakt med nogle på min hjemtur - og evt. høre musik, så ikke jeg falder i søvn. 
31/10/2019 14.25.29 Sjælland 38+ Kvinde 0-1 gange Bar Ja 2 0-2 minutter 3-4 Nej Super fedt!
31/10/2019 14.26.04 Jylland 18-21 Mand Haderslev, Aabenraa og Sønderborg 3 gange Diskotek Nej 10 5-10 minutter 3-4 Ja Nej tak
31/10/2019 14.26.05 Sjælland 18-21 Mand 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 8 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.26.11 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 9 2-5 minutter 2-3, 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.26.16 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek Ja 8 10-15 minutter 3-4 Nej Nej tak
31/10/2019 14.26.30 Sjælland 34-37 Kvinde Soho Holbæk 4 gange om året Diskotek, Bar Nej 3 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
31/10/2019 14.29.34 Sjælland 26-29 Mand I har virkelig noget knas med jeres metode. I SKAL skrive hvad I mener med at ‘at gå i byen’. Er det fest? Er det for at handle? Er det at ‘gå’ i byen, bare for at opleve den? Der mangler simpelthen en introduktion til emnet. Hvis ikke det står klart, mister folk interessen. Venlig hilsen en vejleder fra RUC Nej går ikke i byen Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
31/10/2019 14.30.40 Sjælland 38+ Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-1 gange Nej Nej tak
31/10/2019 14.31.54 Sjælland 22-25 Mand Hillerød 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 5 2-5 minutter 5+ Ja Super fedt!
31/10/2019 14.32.40 Sjælland 22-25 Mand 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 2 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.33.13 Jylland 18-21 Kvinde Randers Måske en gang hver 3 mdr.Bar, Bodega Tænker ikke over det 4 5-10 minutter 5+ Nej Nej tak
31/10/2019 14.35.38 København 34-37 Kvinde København 3 gange Diskotek, Bar, Cafe Nej 3 5-10 minutter 2-3 Ja Nej tak
31/10/2019 14.36.10 Jylland 22-25 Mand 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Ja Nej tak
31/10/2019 14.36.38 Sjælland 18-21 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Tænker ikke over det 4 2-3 Nej Er nok for fuld til at tænke over hvor mange penge jeg bruger så
31/10/2019 14.39.05 Sjælland 22-25 Mand Roskilde, København 3 gange Diskotek, Bar Ja 5 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.39.26 Sjælland 18-21 Mand Roskilde/kbh 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 2 0-2 minutter, 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
31/10/2019 14.40.17 Sjælland 18-21 Mand København 3 gange Bar, Bodega Nej 8 5-10 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.40.19 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 9 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.40.29 Sjælland 18-21 Kvinde Købnehavn 0-1 gange Diskotek Ja 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.40.30 Sjælland 26-29 Kvinde 2-3 gange om året 0-1 gange Bar Nej 5 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.40.36 Sjælland 34-37 Mand 2 gange Bar, Bodega Nej 5 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
31/10/2019 14.41.26 Sjælland 30-33 Mand Holbæk. 0 går ikke i byen Tænker ikke over det 9 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.43.01 Sjælland 22-25 Mand københavn 0-1 gange Diskotek Ja 10 5-10 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.43.18 Sjælland 22-25 Kvinde Kbh 2 gange Diskotek, Bar Ja 7 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.44.32 Sjælland 38+ Mand Hillerød , København 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 4 0-2 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.45.16 Hovedstaden 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar, Bodega Nej 6 2-5 minutter, 5-10 minutter5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.46.33 Sjælland 22-25 Mand 3 gange Bar, Bodega Ja 5 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.46.59 Sjælland 18-21 Kvinde Klubber i indre by 2 gange Diskotek Ja 6 5-10 minutter, 10-15 minutter4-5, 5+ Ja Det lyder fedt, men tvivler på alle ville bruge det, og der ville stadig være snyd i køen mht. at folk springer over osv. I skulle også sørge for at appen ikke brugte for meget strøm, da man helst vil undgå at appen dræner ens telefon
31/10/2019 14.47.03 Sjælland 18-21 Mand 4 gange Bar, Bodega Nej 1 0-2 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
31/10/2019 14.47.39 Sjælland 22-25 Mand Sgu da A-Bar nicolay, hvad fanden havde du ellers regnet med? Altid fucking A-BAR! Hver dag. Det ved du sgu da godt Nicolay. For fanden man, din mussebasse. går ikke i byen Ja 10 0-2 minutter 5+ Nej Jeg har ikke nogen smartphone, så det ville jo betyde at jeg ikke kunne få min alkohol. Og det ville satme være en katastrofe. Føj. Så nej tak til det. Peace. 
31/10/2019 14.47.40 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar Ja 4 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.48.29 Sjælland 38+ Kvinde 0-1 gange Bar, Bodega Nej 4 0-2 minutter 2-3 Nej Nej tak
31/10/2019 14.48.41 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 7 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 14.50.51 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Tænker ikke over det 10 10-15 minutter 2-3 Nej Har svært ved at se hvordan det skal fungere uden at folk snupper dine drinks, og tror samtidig man kommer til at stå i kø uanset hvad
31/10/2019 14.52.46 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek Nej 2 2-5 minutter 0-1 gange Ja Det virker for mig som en uoverskuelig ting. Hvis alle ens venner skal være i kø sammen, men online. Det ved jeg ikke om jeg ville kunne overskue fuld.
31/10/2019 14.54.38 Sjælland 22-25 Mand Gothersgade og Sigurdsgade 5+ gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 6 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
31/10/2019 14.55.40 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar Nej 4 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.58.23 Sjælland 18-21 Mand Indre København 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 2-5 minutter 5+ Nej Super fedt!
31/10/2019 14.59.02 Sjælland 18-21 Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 4 5-10 minutter, 10-15 minutter2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 14.59.46 Jylland 30-33 Mand Ingen steder Aldrig går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.03.48 Jylland 18-21 Mand 2 gange Diskotek, Bar Ja 8 10-15 minutter 5+ Nej Super fedt!
31/10/2019 15.05.00 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bodega Nej 2 0-2 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.05.04 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek Ja 10 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.05.29 Fyn 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 4 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.09.06 Sjælland 22-25 Mand Old Irish Pub 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 10 2-5 minutter 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.09.27 Sjælland 18-21 Mand 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 10-15 minutter, 15+ minutter2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.09.52 Sjælland 18-21 Kvinde KBH 3 gange Diskotek, Bodega Ja 7 5-10 minutter 4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.11.01 Sjælland 18-21 Mand 0-1 gange Diskotek Ja 10 10-15 minutter 5+ Ja Nej tak
31/10/2019 15.13.00 Sjælland 22-25 Mand 3 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 1 0-2 minutter 2-3, 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.15.42 Sjælland 18-21 Kvinde Bodega 2 gange Bodega Nej 4 0-2 minutter, 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
31/10/2019 15.16.10 Sjælland 38+ Mand 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.17.00 Sjælland 22-25 Mand Hive 2 gange Diskotek, Bar Ja 5 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
31/10/2019 15.17.22 Sjælland 18-21 Mand Ibiza 0-1 gange Diskotek Ja 7 5-10 minutter, 10-15 minutter0-1 gange, 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.17.34 Sjælland 26-29 Kvinde Indre København 0-1 gange Bar, Bodega, Restaurant Tænker ikke over det 6 2-5 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Det lyder svært at holde styr på, når man har fået lidt at drikke.
31/10/2019 15.18.18 Sjælland 18-21 Mand 3 gange Diskotek Ja 3 2-5 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
31/10/2019 15.19.36 Ringsted 22-25 Mand 4 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 2 2-5 minutter 0-1 gange, 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.21.04 Hovedstaden 18-21 Kvinde København 3 gange Bar Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.21.34 Sjælland 18-21 Kvinde Holbæk 0-1 gange Bar Nej 2 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.22.22 Hovedstaden 38+ Kvinde København 3-4 gange årligt De brune værtshuse Tænker ikke over det 2 2-5 minutter 4-5 Nej Nej tak
31/10/2019 15.23.02 Sjælland 22-25 Kvinde København 2 gange Bar, Bodega Ja 5 5-10 minutter 5+ Ja Tror det er for besværligt når man er fuld
31/10/2019 15.33.49 Sjælland 22-25 Kvinde Kødbyen, Absalon og condessa 2 gange Bar, Hyggeligt dansetid Nej 5 10-15 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.33.56 Sjælland 22-25 Mand København 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 1 0-2 minutter, 2-5 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 15.35.50 Sjælland 22-25 Mand slagelse 0-1 gange Bar, går ikke i byen Nej 2 0-2 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, jeg er som regl løbet tør for strøm når vi når den tid hvor køerne begynder at opstå
31/10/2019 15.37.47 Sjælland 22-25 Kvinde København 2 gange Diskotek, Bar Nej 4 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.38.07 Sjælland 38+ Kvinde Lyngby 0-1 gange Bar, Bodega Nej 1 0-2 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.39.03 Sjælland 22-25 Ønsker ikke at oplyse Der, hvor guden leder mig hen 4 gange Hvad end guden har svaret på dette spørgsmålTænker ikke over det 8 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.39.03 Sjælland 22-25 Mand København 0-1 gange Diskotek Ja 8 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
31/10/2019 15.39.42 Sjælland 22-25 Mand København 4 gange Bar, Bodega Ja 3 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.41.43 Jylland 22-25 Mand bar 0-1 gange går ikke i byen Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange, 2-3 Nej Nej tak

BILAG 6

natalie perry




Tidsstempel Region Alder Køn Hvor går du i byen? Valgfrit Hvor ofte tager du i byen pr. månedHvilken type benytter du hovedsageligt?Oplever du at køtiden generelt er uoverskuelig?I hvor høj grad oplever du kø i barenHvor meget tid bruger du i gennemsnit på at stå i kø, i baren? Bare et cirka svar.Hvor ofte går du i baren på en bytur? Bare et cirka svar.Har du oplevet at undlade at stille dig i kø og/eller gå ud af køen, grundet for lang ventetid?Hvordan vil du have det med at køen foregik over din smartphone? 
31/10/2019 15.43.03 Fyn 18-21 Kvinde Odense 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 2-5 minutter, 5-10 minutter4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 15.43.22 hovedstaden 38+ Kvinde græsted og helsinge 5+ gange Bodega Nej 3 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.44.51 Fyn 22-25 Mand Odense og København 2 gange Diskotek, Bodega, Pub Ja 6 10-15 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.47.41 Sjælland 22-25 Kvinde Kbh 5+ gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 5 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 15.47.43 Sjælland 38+ Kvinde København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 7 10-15 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.04.17 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 7 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 16.07.37 Sjælland 22-25 Kvinde Kødbyen, Absalon, Søhesten, diverse bodegaer 4 gange Bodega Tænker ikke over det 4 0-2 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.17.32 Sjælland 18-21 Kvinde Københavns klubber og barer 4 gange Diskotek, Bar Ja 6 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.18.18 Jylland 30-33 Kvinde 2 gange Diskotek Tænker ikke over det 8 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.22.52 Jylland 18-21 Mand Århus 2 gange Diskotek, Bar Ja 10 5-10 minutter 4-5 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 16.26.06 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 7 15+ minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.28.39 Sjælland 18-21 Mand 0-1 gange Diskotek Ja 5 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.28.45 Sjælland 38+ Mand Roskilde og København 4 gange Bodega Nej 5 5-10 minutter 4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.32.20 Sjælland 18-21 Kvinde København 2 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 10-15 minutter 2-3 Nej Super fedt!
31/10/2019 16.32.41 Sjælland 22-25 Kvinde 5+ gange Bar Ja 5 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Nej tak
31/10/2019 16.33.19 Hovedstaden 22-25 Mand København 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 8 2-5 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 16.34.54 Sjælland 22-25 Kvinde København 3 gange Diskotek, Bar Ja 4 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.39.02 Sjælland 22-25 Kvinde Kun på RUC 3 gange går ikke i byen, Rucbar Nej 4 2-5 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
31/10/2019 16.39.07 Sjælland 26-29 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Nej 5 2-5 minutter 4-5 Nej Nej tak
31/10/2019 16.42.13 Sjælland 22-25 Mand København, roskilde 0-1 gange Diskotek Ja 10 5-10 minutter 5+ Nej Super fedt!
31/10/2019 16.42.25 Sjælland 18-21 Mand Slagelse, København, Roskilde 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 8 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.43.42 Fyn 22-25 Mand 2 gange Diskotek Nej 7 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 16.43.42 Sjælland 26-29 Mand København 2 gange Bar Tænker ikke over det 5 0-2 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 16.44.40 Sjælland 22-25 Kvinde Roskilde / København 0-1 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 5 0-2 minutter, 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Nej Super fedt!
31/10/2019 16.49.05 Sjælland 22-25 Mand 2 gange Diskotek, Bar Nej 4 0-2 minutter 4-5 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 16.55.37 Fyn 38+ Kvinde Odense 0-1 gange Bar Nej 6 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 16.58.45 Jylland 18-21 Kvinde 3 gange Diskotek Nej 6 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 17.02.08 Sjælland 38+ Mand 5+ gange Restaurant Nej 3 2-5 minutter 2-3 Nej Nej tak
31/10/2019 17.02.19 Sjælland 22-25 Kvinde The old irish pop 0-1 gange Diskotek Ja 3 2-5 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
31/10/2019 17.12.49 Sjælland 38+ Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 3 5-10 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 17.19.59 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 4 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
31/10/2019 17.22.06 Sjælland 30-33 Mand København 3 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 5 2-5 minutter 5+ Nej Super fedt!
31/10/2019 17.25.08 Sjælland 22-25 Mand Gothers 3 gange Bar Ja 8 10-15 minutter 4-5 Ja Super fedt!
31/10/2019 17.31.46 Sjælland 26-29 Kvinde Bodega 4 gange Bodega Nej 6 2-5 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 17.35.56 Jylland 22-25 Kvinde Aarhus 0-1 gange Bar Ja 8 2-5 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 17.36.22 Sjælland 22-25 Kvinde 5+ gange Bodega Ja 3 0-2 minutter 5+ Ja Nej tak
31/10/2019 17.36.25 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 3 5-10 minutter 2-3 Nej Super fedt!
31/10/2019 17.56.56 Sjælland 30-33 Mand 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
31/10/2019 18.19.47 Sjælland 34-37 Kvinde Kbh 0-1 gange Diskotek Ja 10 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 18.22.42 Sjælland 38+ Kvinde Næstved 0-1 gange Bar Nej 6 2-5 minutter 2-3 Nej Nej tak
31/10/2019 18.29.09 Sjælland 38+ Mand Næstved 0-1 gange går ikke i byen Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
31/10/2019 18.33.45 Sjælland 18-21 Kvinde Aldrig 0-1 gange går ikke i byen Ja 5 5-10 minutter 2-3 Nej Super fedt!
31/10/2019 19.09.38 Sjælland 22-25 Mand 0-1 gange Diskotek Ja 9 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 19.12.27 Sjælland 18-21 Kvinde København 0-1 gange Bar Ja 4 2-5 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 19.13.08 Malmö 18-21 Kvinde Etage 0-1 gange Diskotek Ja 7 2-5 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 19.17.00 Island 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 19.17.37 Sjælland 18-21 Kvinde Kbh 4 gange Diskotek Ja 3 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 19.25.14 Sjælland 18-21 Mand 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 19.54.50 Sjælland 18-21 Kvinde I København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 7 5-10 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 20.07.15 Jylland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 4 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 20.26.20 Sjælland 22-25 Mand København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 5 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 20.36.54 Sjælland 38+ Mand Restaurant 0-1 gange Restaurant Ja 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 20.39.22 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gang PA går ikke i byen Nej 2 2-5 minutter 4-5 Nej Man skal da ikke bruge mobilen i byen, træk et nr i stedet for, måske?
31/10/2019 20.46.31 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 20.50.19 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 5 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 20.55.36 Sjælland 22-25 Mand Kbh 2 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 20.57.59 Sjælland 30-33 Mand Det er forskelligt 0-1 gange Bar, Bodega Nej 7 2-5 minutter, 5-10 minutter5+ Ja Super fedt!
31/10/2019 21.13.00 Sjælland 18-21 Mand Kbh 0-1 gange Diskotek, Bar, går ikke i byenTænker ikke over det 4 5-10 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 22.06.17 Jylland 18-21 Kvinde Gaden i Aalborg 2 gange Diskotek, Bodega Nej 3 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
31/10/2019 22.13.29 Sjælland 30-33 Mand Alt fra brune værthuse til cocktailbar 0-1 gange Bar, Bodega Nej 6 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 22.40.38 Sjælland 22-25 Kvinde Roskilde 0-1 gange Bar Nej 5 2-5 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
31/10/2019 22.40.58 Sjælland 22-25 Mand I får ikke alle bar navene... giver ikke mening 4 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 2 0-2 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
31/10/2019 22.49.11 Fyn 22-25 Mand Old irish 2 gange Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 0-1 gange, 2-3 Ja Super fedt!
31/10/2019 22.53.22 Sjælland 18-21 Mand København primært. Flere forskellige slags barer der inde3 gange Bar, Værtshus Nej 4 0-2 minutter 5+ Nej Super fedt!
31/10/2019 23.18.07 Sjælland 34-37 Kvinde Min 4 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 2 2-5 minutter 4-5 Nej Nej tak
31/10/2019 23.20.42 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 4 0-1 gange Ja Super fedt!
31/10/2019 23.23.59 Jylland 18-21 Kvinde Aarhus 0-1 gange Bar Ja 8 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
31/10/2019 23.51.07 Sjælland 18-21 Mand Solrød, Køge eller KBH 1 til 2  gange Diskotek, Bar,  Hjemme hos de andreTænker ikke over det 2 0-2 minutter, 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
01/11/2019 00.06.12 Sjælland 22-25 Mand 4 gange Diskotek Ja 10 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
01/11/2019 00.12.22 Sjælland 18-21 Kvinde København 2 gange Diskotek Nej 5 5-10 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 01.02.27 Sjælland 18-21 Mand København 3 gange Diskotek Ja 8 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
01/11/2019 01.13.43 Sjælland 18-21 Kvinde København 5+ gange Diskotek, Bodega Tænker ikke over det 7 5-10 minutter 3-4 Nej Super fedt!
01/11/2019 01.43.17 Grønland 38+ Kvinde Nuuk 5+ gange Diskotek, Bar, Bodega, Alle steder man kan drikkeJa 10 10-15 minutter 5+ Ja Nej tak
01/11/2019 01.47.35 Sjælland 22-25 Kvinde 3 gange Bar Nej 4 10-15 minutter 2-3 Ja Nej tak
01/11/2019 04.18.39 Sjælland 22-25 Mand 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 6 5-10 minutter 3-4 Ja Meh. 
01/11/2019 07.56.33 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar, Bodega Ja 7 5-10 minutter 2-3 Nej Nej tak
01/11/2019 08.53.02 Jylland 18-21 Kvinde århus og horsens 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 5 5-10 minutter, 10-15 minutter2-3 Ja Nej tak
01/11/2019 09.00.58 Jylland 18-21 Kvinde Varde 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 2 0-2 minutter, 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
01/11/2019 09.07.10 Sjælland 38+ Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Ja Nej tak
01/11/2019 09.15.19 Sjælland 18-21 Kvinde Slagelse 0-1 gange Diskotek Ja 5 5-10 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
01/11/2019 09.26.05 Sjælland 18-21 Mand København 0-1 gange Bar, Bodega Ja 5 2-5 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 09.29.48 Sjælland 22-25 Mand 3 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
01/11/2019 09.38.36 Sjælland 18-21 Kvinde Slagelse 2 gange Bar Ja 10 5-10 minutter 2-3 Ja Det kommer an på, om løsningen er bedre end udgangspunktet :-) 
01/11/2019 09.41.17 Sjælland 18-21 Kvinde København 3 gange Diskotek Ja 3 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
01/11/2019 09.43.44 Sjælland 18-21 Kvinde 4 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 5 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
01/11/2019 09.54.35 Sjælland 18-21 Mand Veto- Slagelse 0-1 gange Diskotek Nej 4 0-2 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 10.22.27 Jylland 18-21 Mand Vindstyrke 12 5+ gange Bodega Nej 2 0-2 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 10.30.13 Sjælland 18-21 Kvinde Derhjemme 0-1 gange går ikke i byen Ja 9 5-10 minutter, 10-15 minutter2-3 Nej Super fedt!
01/11/2019 11.18.31 hovedstaden 22-25 Kvinde københavn 4 gange Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 12.07.25 Sjælland 18-21 Kvinde København 3 gange Diskotek, Bar Ja 4 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 13.22.26 Fyn 18-21 Kvinde odense 4 gange Bar Tænker ikke over det 10 0-2 minutter, 2-5 minutter, 5-10 minutter, 10-15 minutter, 15+ minutter4-5 Ja Super fedt!



Tidsstempel Region Alder Køn Hvor går du i byen? Valgfrit Hvor ofte tager du i byen pr. månedHvilken type benytter du hovedsageligt?Oplever du at køtiden generelt er uoverskuelig?I hvor høj grad oplever du kø i barenHvor meget tid bruger du i gennemsnit på at stå i kø, i baren? Bare et cirka svar.Hvor ofte går du i baren på en bytur? Bare et cirka svar.Har du oplevet at undlade at stille dig i kø og/eller gå ud af køen, grundet for lang ventetid?Hvordan vil du have det med at køen foregik over din smartphone? 
01/11/2019 14.03.22 Sjælland 26-29 Mand København 4 gange Bar, Bodega Nej 3 0-2 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
01/11/2019 15.34.19 Sjælland 22-25 Mand hillerød 0-1 gange Bar Nej 7 2-5 minutter 4-5 Nej Super fedt!
01/11/2019 22.21.38 Sjælland 18-21 Kvinde Slagelse 0-1 gange Diskotek Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
01/11/2019 22.51.19 Sjælland 38+ Kvinde Roskilde 0-1 gange Restauranter Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
02/11/2019 05.27.08 Sjælland 26-29 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 10 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
02/11/2019 11.24.43 Sjælland 18-21 Mand København 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
02/11/2019 13.56.54 Jylland 18-21 Kvinde Aarhus eller København 3 gange Diskotek, Bar Ja 9 5-10 minutter 3-4, 4-5 Ja Super fedt!
02/11/2019 14.10.00 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Shopping Ja 1 0-2 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
02/11/2019 14.51.51 Sjælland 22-25 Kvinde Barer i Indre By 2 gange Bar Nej 8 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
02/11/2019 18.31.35 Sjælland 26-29 Mand København 0-1 gange Diskotek Ja 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
03/11/2019 07.59.46 Sjælland 22-25 Kvinde Roskilde 0-1 gange Bar Nej 2 0-2 minutter, 5-10 minutter5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
03/11/2019 08.11.25 Sjælland 18-21 Kvinde Barer i København 0-1 gange Bar Nej 3 0-2 minutter 2-3 Nej Super fedt!
03/11/2019 13.55.20 Sjælland 22-25 Mand Kbh 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 5 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
03/11/2019 19.43.56 Sjælland 22-25 Mand København 2 gange Diskotek, Bar Nej 7 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
04/11/2019 08.38.10 Sjælland 22-25 Mand Indre København. Typisk bodega eller cocktailbar2 gange Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 4-5 Nej Super fedt!
04/11/2019 08.47.13 Sjælland 22-25 Kvinde København 4 gange Bar Nej 7 5-10 minutter 2-3 Nej Nej tak
04/11/2019 08.48.46 Sjælland 22-25 Mand Der hvor der er en fest 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 9 2-5 minutter, 5-10 minutter5+ Nej Super fedt!
04/11/2019 08.50.45 Sjælland 22-25 Kvinde Gothers, barer og bodegaer 3 gange Bar, Bodega Ja 7 5-10 minutter 3-4 Nej Super fedt!
04/11/2019 08.50.56 Sjælland 22-25 Kvinde Går ikke i byen mere, men ellers har det primært været Gothersgade 0-1 gange Bar, går ikke i byen Ja 3 0-2 minutter 3-4 Ja Hvis det funger ja
04/11/2019 08.55.37 Sjælland 22-25 Kvinde København 2 gange Bar Ja 5 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
04/11/2019 08.59.15 Hovedstaden 18-21 Mand København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 3 0-2 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.03.47 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 8 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
04/11/2019 09.04.33 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 7 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
04/11/2019 09.08.23 Jylland 26-29 Ønsker ikke at oplyse Esbjerg 2 gange Bar Nej 2 0-2 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.12.28 Jylland 22-25 Kvinde Holstebro 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 1 2-5 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
04/11/2019 09.15.16 Fyn 18-21 Kvinde Odense 3 gange Diskotek, Bar Ja 3 0-2 minutter, 2-5 minutter 0-1 gange, 2-3 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.16.24 Jylland 18-21 Kvinde Primært Århus 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 5 5-10 minutter 3-4 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.16.27 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.18.13 Sjælland 22-25 Kvinde København 5+ gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 6 5-10 minutter 3-4 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.18.22 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
04/11/2019 09.18.45 Sjælland 22-25 Mand Indre by, Kbh. 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.19.47 Jylland 18-21 Kvinde Aalborg 3 gange Diskotek, Bar Nej 4 2-5 minutter 5+ Ja Super fedt!
04/11/2019 09.19.50 Jylland 18-21 Kvinde Zwei, el. på bar 0-1 gange Bar Nej 3 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.20.13 Sjælland 18-21 Kvinde Forskelligt. 0-1 gange Bar Nej 3 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.21.29 Sjælland 18-21 Kvinde Ikke længere 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 2 0-2 minutter, 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.23.07 Sjælland 22-25 Kvinde Ofres på mit studie 5+ gange Bar Ja 6 2-5 minutter 3-4 Ja Nej tak, Synes telefonen er nok fremme i forevejen! Læg telefonen væk når du er ude
04/11/2019 09.23.19 Sjælland 18-21 Kvinde Holbæk 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 1 0-2 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.23.29 Sjælland 22-25 Kvinde Arch, Chateau Motel, Cantina, værtshuse 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 6 5-10 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.24.01 Sjælland 18-21 Kvinde 4 gange Diskotek, Bar Ja 6 5-10 minutter 4-5 Ja Super fedt!
04/11/2019 09.24.26 Sjælland 26-29 Mand København / Roskilde 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega, CasinoJa 3 5-10 minutter 2-3, 4-5, 5+ Ja Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, hvis man kunne bestille sine drinks ville det måske blive brugt men kø for at komme ind tror jeg ikke jeg ville bruge det.
04/11/2019 09.24.44 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 2 0-2 minutter 2-3 Ja Super fedt!
04/11/2019 09.30.07 Sjælland 22-25 Kvinde Ja 4 gange Bar, Bodega Ja 8 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.30.07 Jylland 22-25 Kvinde 3 gange Diskotek Nej 4 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
04/11/2019 09.32.33 Fyn 22-25 Kvinde 3 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 10 10-15 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.37.39 Fyn 18-21 Kvinde I den by jeg bor i 2 gange Diskotek, Bar Ja 5 2-5 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 09.48.04 Sjælland 22-25 Kvinde Kødbyen 4 gange Bar, Bodega Ja 6 2-5 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
04/11/2019 09.58.26 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-1 gange Nej Nej tak
04/11/2019 10.04.10 Sjælland 22-25 Kvinde 4 gange Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 10.05.35 Jylland 22-25 Kvinde 3 gange Diskotek Nej 4 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
04/11/2019 11.24.58 Sjælland 22-25 Mand Kjøbenhavn 5+ gange Bar Ja 9 15+ minutter 5+ Ja Super fedt!
04/11/2019 11.40.53 Jylland 22-25 Kvinde Aarhus 0-1 gange Bar Ja 5 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 12.10.42 Sjælland 22-25 Mand nørrebro 5+ gange Bar, Bodega Ja 5 0-2 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 12.22.38 Sjælland 18-21 Kvinde Klubberne og barer 3 gange Diskotek, Bar Nej 2 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
04/11/2019 12.28.09 Sjælland 30-33 Mand 0-1 gange Bar Ja 6 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 15.07.15 Sjælland 22-25 Kvinde Kødhakkeren 5+ gange Bar Ja 8 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 16.34.19 Sjælland 22-25 Kvinde København 3 gange Bar, Bodega, privatfester Tænker ikke over det 6 5-10 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 17.18.02 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Bar Nej 4 2-5 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
04/11/2019 18.25.44 Sjælland 22-25 Mand Gothers :) 5+ gange Bar Ja 8 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
04/11/2019 19.14.30 Jylland 22-25 Mand 2 gange Bar, Bodega Nej 5 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
05/11/2019 06.34.21 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar Ja 7 10-15 minutter 2-3 Ja Nej tak
05/11/2019 12.21.11 Sjælland 18-21 Kvinde Jeg er fra landet, jeg går ikke i byen :( 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
05/11/2019 20.35.58 Berlin 18-21 Kvinde 2 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 3 2-5 minutter 4-5 Nej Nej tak
05/11/2019 22.09.16 Sjælland 22-25 Mand Roskilde, København 3 gange Diskotek, Bar Ja 7 10-15 minutter 2-3 Ja Super fedt!
06/11/2019 11.13.17 Sjælland 38+ Kvinde 3 gange Bodega Nej 3 0-2 minutter 3-4 Nej Nej tak
06/11/2019 13.14.48 Fyn 22-25 Mand 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 7 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Det er meeeeget svært at svare på når man ikke ved hvordan det ville fungere
07/11/2019 07.27.54 Sjælland 38+ Kvinde Holbæk 0-1 gange Bar Nej 5 2-5 minutter 5+ Nej Super fedt!
07/11/2019 18.08.29 Sjælland 18-21 Mand Holbæk 2 gange Bar Ja 6 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
07/11/2019 18.08.33 Sjælland 18-21 Mand Roskilde dansebar harlekin 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
07/11/2019 19.21.00 Jylland 18-21 Kvinde Ikke tit 0-1 gange Diskotek Nej 3 2-5 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
07/11/2019 20.46.12 Sjælland 18-21 Mand Hver weekend 5+ gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 4 0-2 minutter 5+ Nej Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
07/11/2019 22.20.13 Jylland 18-21 Kvinde Sønderborg 2 gange Diskotek, Bar Ja 10 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
07/11/2019 23.10.55 Jylland 18-21 Kvinde Aabenraa 3 gange Diskotek, Bar Ja 5 2-5 minutter 3-4 Ja Super fedt!
09/11/2019 16.09.51 Jylland 18-21 Kvinde 4 gange Diskotek, Bar Ja 5 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
10/11/2019 16.35.09 Sjælland 22-25 Mand København 3 gange Diskotek, Bar, Bodega Tænker ikke over det 7 2-5 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 16.52.45 Jylland 30-33 Mand Esbjerg 2 gange Bar Nej 3 0-2 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 17.42.22 Sjælland 38+ Kvinde 0-1 gange Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 3-4 Nej Nej tak
10/11/2019 17.50.48 Sjælland 26-29 Kvinde Taastrup 0-1 gange Bodega Ja 1 0-2 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 17.55.30 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 5 2-5 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 18.01.38 Jylland 22-25 Mand Aarhus 0-1 gange Bar, Bodega Nej 5 2-5 minutter 5+ Nej Super fedt!
10/11/2019 18.04.57 Sjælland 22-25 Kvinde 0-1 gange Bodega Tænker ikke over det 8 0-2 minutter 2-3 Ja Super fedt!
10/11/2019 18.07.15 Sjælland 30-33 Mand Slagelse lystskov 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 4 5-10 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 18.12.23 Sjælland 26-29 Kvinde København 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 5 5-10 minutter 0-1 gange Ja Går ikke så meget i byen
10/11/2019 18.28.08 Jylland 30-33 Kvinde Private psy trance fester 0-1 gange Fester på fx Reffen Nej 5 0-2 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
10/11/2019 18.30.21 Jylland 22-25 Mand Esbjerg 2 gange Bar Nej 3 0-2 minutter 2-3 Nej Super fedt!
10/11/2019 18.31.46 Sjælland 30-33 Kvinde Vinbar, cocktailbar, ølbar 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 4 5-10 minutter 2-3 Nej Super fedt!
10/11/2019 18.34.45 Sjælland 30-33 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
10/11/2019 18.35.18 Jylland 26-29 Mand 0-1 gange Bar, Bodega Nej 5 0-2 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 18.38.15 Jylland 26-29 Mand 2 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 2-5 minutter 4-5 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 18.54.06 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 6 5-10 minutter 2-3 Nej Nej tak
10/11/2019 19.03.41 Sjælland 26-29 Kvinde Slagelse 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 7 5-10 minutter, 10-15 minutter3-4 Ja Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
10/11/2019 19.05.09 Sjælland 30-33 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 7 0-2 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det



Tidsstempel Region Alder Køn Hvor går du i byen? Valgfrit Hvor ofte tager du i byen pr. månedHvilken type benytter du hovedsageligt?Oplever du at køtiden generelt er uoverskuelig?I hvor høj grad oplever du kø i barenHvor meget tid bruger du i gennemsnit på at stå i kø, i baren? Bare et cirka svar.Hvor ofte går du i baren på en bytur? Bare et cirka svar.Har du oplevet at undlade at stille dig i kø og/eller gå ud af køen, grundet for lang ventetid?Hvordan vil du have det med at køen foregik over din smartphone? 
10/11/2019 19.44.43 Sjælland 22-25 Kvinde Holbæk 0-1 gange Bar Ja 10 5-10 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
10/11/2019 20.05.54 Sjælland 26-29 Mand Slagelse/København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 8 5-10 minutter 4-5 Ja Super fedt!
10/11/2019 20.07.30 Sverige 22-25 Kvinde Holbæk 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
10/11/2019 20.18.31 Jylland 22-25 Mand esbjerg 4 gange Bar, Bodega Ja 10 5-10 minutter 4-5 Ja tror ikke det ville hjælpe på det
10/11/2019 20.33.39 Sjælland 26-29 Mand Roskilde 0-1 gange Bar, Bodega Ja 6 2-5 minutter 5+ Ja Super fedt!
10/11/2019 20.38.38 Sjælland 22-25 Mand 2 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 4 2-5 minutter, 5-10 minutter5+ Ja Super fedt!
10/11/2019 20.47.01 Sjælland 30-33 Kvinde Aldrig går ikke i byen Nej 5 0-2 minutter 0-1 gange Nej Ikke relevant
10/11/2019 21.06.33 Sjælland 22-25 Mand Sjældent 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 2-5 minutter 4-5, 5+ Ja Super fedt!
10/11/2019 21.36.47 Sjælland 30-33 Kvinde 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
11/11/2019 05.13.22 Sjælland 30-33 Mand 2 gange Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 05.57.35 Sjælland 26-29 Kvinde Slagelse 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 9 10-15 minutter 0-1 gange, 2-3 Ja Nej tak
11/11/2019 06.11.29 Sjælland 22-25 Mand København 2 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 0-2 minutter, 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 10.01.32 Jylland 22-25 Kvinde 10’er Bar 3 gange Diskotek, Bar, Bodega, går ikke i byen, WJa 5 0-2 minutter, 2-5 minutter, 5-10 minutter, 10-15 minutter, 15+ minutter0-1 gange, 2-3, 3-4, 4-5, 5+Nej Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
11/11/2019 10.20.14 Jylland 26-29 Mand Stedet man kan snakke med hinanden 2 gange Bar, Bodega Ja 7 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!, Efter 5 øl vil jeg nok glemme at det var muligt
11/11/2019 10.27.41 Sjælland 34-37 Kvinde Meget forskelligt, indre København 3 gange Diskotek Nej 9 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 10.53.08 Jylland 22-25 Mand 3 gange Diskotek, Bar Nej 3 2-5 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 14.21.48 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 5 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
11/11/2019 16.54.22 Sjælland 18-21 Kvinde Nykøbing Falster 4 gange Diskotek Nej 5 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
11/11/2019 16.54.27 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!
11/11/2019 16.54.46 Fyn 22-25 Kvinde Odense 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 10 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 16.55.18 Jylland 18-21 Kvinde Tordenskjold 2 gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 16.55.49 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek Nej 3 0-2 minutter 2-3 Nej Nej tak
11/11/2019 16.56.38 Jylland 18-21 Kvinde Aars 3 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 5 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 16.57.01 Jylland 18-21 Kvinde Ca. hver anden weekend 5+ gange Diskotek Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
11/11/2019 16.57.23 Sjælland 18-21 Kvinde Holvæk 2 gange Bar Tænker ikke over det 2 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
11/11/2019 16.57.43 Jylland 22-25 Mand Århus 4 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 16.58.33 Sjælland 18-21 Kvinde Forskeligt 0-1 gange Diskotek Ja 5 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 16.59.14 Jylland 22-25 Kvinde Gaden - Aalborg 0-1 gange Diskotek, Bar, Værtshus Ja 8 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 16.59.21 Jylland 18-21 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 6 2-5 minutter 4-5 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.01.27 Jylland 18-21 Kvinde For det meste: Viborg, Holstebro, Herning 4 gange Diskotek, Alt Ja 6 10-15 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.01.46 Jylland 22-25 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
11/11/2019 17.01.55 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter, 5-10 minutter3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.02.14 Jylland 22-25 Kvinde Kolding 3 gange Diskotek Nej 5 2-5 minutter, 5-10 minutter4-5, 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.02.38 Sjælland 18-21 Kvinde Går ikke i byen 0-1 gange går ikke i byen Ja 6 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.03.18 Sjælland 18-21 Kvinde Slagelse 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Tænker ikke over det 7 10-15 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.03.41 Jylland 18-21 Kvinde Aarhus 2 gange Bar Ja 6 2-5 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.04.24 Jylland 22-25 Kvinde Barer 0-1 gange Bar Nej 5 5-10 minutter 3-4 Ja Nej tak
11/11/2019 17.04.30 Jylland 18-21 Kvinde Holstebro 5+ gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter, 10-15 minutter2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.05.03 Sjælland 18-21 Kvinde Forskellige steder 3 gange Diskotek Ja 5 2-5 minutter 4-5, 5+ Nej Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.06.35 Jylland 18-21 Kvinde Diskotek, bar, værtshus og privatfester 0-1 gange Diskotek Nej 1 0-2 minutter 5+ Nej Super fedt!
11/11/2019 17.06.38 Jylland 18-21 Kvinde Nykøbing M, Skive eller Thisted 3 gange Diskotek, Bar Nej 4 5-10 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.06.52 Fyn 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Super fedt!, Btw jeg drikker ikke så det har sikkert også påvirket min oplevelse
11/11/2019 17.07.16 Jylland 18-21 Kvinde Esbjerg 4 gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 17.07.27 Jylland 22-25 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar Nej 8 5-10 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.07.58 Jylland 18-21 Kvinde Zwei grosse bier bar 4 gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter, 10-15 minutter, 15+ minutter2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.08.04 Jylland 18-21 Kvinde 2 gange Diskotek Nej 3 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, charmen vil falde af den kontakt der er mellem bartenderen og kunden. Taler af erfaring Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, charmen vil falde af den kontakt der er mellem bartenderen og kunden. Taler af erfaring 
11/11/2019 17.08.46 Sjælland 18-21 Kvinde Nej Gåi ikke i byen går ikke i byen Nej 1 0-1 gange Nej Går ikke i byen
11/11/2019 17.09.07 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Nej 1 0-2 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
11/11/2019 17.09.14 Jylland 18-21 Mand Når jeg er afsted: i Aarhus 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 8 2-5 minutter 3-4 Nej Super fedt!
11/11/2019 17.10.35 Jylland 18-21 Kvinde Aalborg 3 gange Diskotek Tænker ikke over det 6 2-5 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.11.38 Jylland 18-21 Kvinde Gaden i aalborg Det er meget forskelligt, men nok mellem 0-3 gange om månedenBar Ja 8 5-10 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
11/11/2019 17.12.04 Jylland 18-21 Kvinde Aarhus 4 gange Diskotek, Bar Ja 8 15+ minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.12.09 Sjælland 22-25 Kvinde 1 gang hver anden måned 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 10 5-10 minutter, 10-15 minutter5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 17.12.13 Jylland 18-21 Kvinde I min by 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 10 15+ minutter 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.12.42 Jylland 18-21 Kvinde Århus 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.12.59 Jylland 18-21 Kvinde Aalborg 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 3 0-2 minutter, 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.14.28 Jylland 18-21 Kvinde Skive 4 gange Diskotek, Bar Nej 2 2-5 minutter, 5-10 minutter2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.14.28 Jylland 18-21 Kvinde Skiv 0-1 gange Diskotek Tænker ikke over det 4 5-10 minutter 2-3 Nej Nej tak
11/11/2019 17.14.37 Sjælland 18-21 Kvinde København 2 gange Bar Tænker ikke over det 5 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.14.49 Jylland 18-21 Kvinde Horsens 3 gange Diskotek Nej 3 2-5 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.15.34 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 5 2-5 minutter, 5-10 minutter0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.16.57 Jylland 18-21 Kvinde Horsens 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
11/11/2019 17.17.12 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 6 10-15 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.17.15 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 0-1 gange, 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.17.19 Fyn 18-21 Kvinde Meget sjældent, men før hen hver weekend0-1 gange går ikke i byen Nej 3 2-5 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.17.21 Jylland 18-21 Kvinde Haderslev 4 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 4 10-15 minutter 3-4 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.17.23 Jylland 18-21 Kvinde Jomfru Ane Gade 3 gange Diskotek, Bar Nej 6 2-5 minutter 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.19.06 Sjælland 22-25 Kvinde Nordsjælland 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 10 5-10 minutter 5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 17.20.48 Jylland 18-21 Kvinde Aarhus C 0-1 gange Diskotek Ja 8 15+ minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
11/11/2019 17.21.04 Sjælland 18-21 Kvinde København n 3 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.21.13 Sjælland 22-25 Kvinde LA bar Odense 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.21.51 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 3 0-2 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.23.13 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, går ikke i byen Tænker ikke over det 5 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
11/11/2019 17.23.34 Jylland 18-21 Kvinde Odense og Kolding 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 6 5-10 minutter 2-3 Ja Nej tak, Man kan jo allerede være lidt fuld 
11/11/2019 17.23.47 Fyn 18-21 Kvinde 2 gange Diskotek, Bar Ja 8 10-15 minutter 5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 17.24.27 Sjælland 18-21 Kvinde Slagelse og Odense 0-1 gange Bar Nej 3 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
11/11/2019 17.24.29 Sjælland 22-25 Kvinde Roskilde eller Århus 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.24.44 Sjælland 18-21 Kvinde Holbæk Harlekin 3 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 1 0-2 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.24.57 Sjælland 18-21 Kvinde Roskilde, københavn 2 gange Diskotek, Bar Ja 6 5-10 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.25.23 Fyn 18-21 Kvinde Odense 2 gange Diskotek Tænker ikke over det 7 5-10 minutter 2-3 Ja Spændende 
11/11/2019 17.25.34 Jylland 18-21 Kvinde Aa 5+ gange Bar Tænker ikke over det 7 2-5 minutter 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.25.49 Jylland 18-21 Mand 2 gange Diskotek Ja 8 5-10 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.26.34 Sjælland 18-21 Kvinde Slagelse 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 5 0-2 minutter, 2-5 minutter, 5-10 minutter, 10-15 minutter, 15+ minutter0-1 gange Ja Super fedt!
11/11/2019 17.26.53 Sjælland 22-25 Kvinde Helsingør eller Kbh 2 gange Diskotek, Bar Ja 9 2-5 minutter, 5-10 minutter5+ Ja Nej tak
11/11/2019 17.27.17 Jylland 18-21 Kvinde Gaden 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 4 5-10 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.27.24 Jylland 18-21 Mand 0-1 gange Bodega Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 4-5 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.27.32 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 2 0-2 minutter 2-3 Nej Nej tak
11/11/2019 17.27.59 Jylland 18-21 Kvinde Århus 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 6 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.28.18 Jylland 18-21 Kvinde Ca hver anden weekend 3 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 5-10 minutter 3-4 Ja Nej tak
11/11/2019 17.29.25 Jylland 18-21 Kvinde To trin, old irish 5+ gange Diskotek Nej 3 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.29.30 Fyn 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Ja 7 15+ minutter 2-3 Nej Super fedt!



Tidsstempel Region Alder Køn Hvor går du i byen? Valgfrit Hvor ofte tager du i byen pr. månedHvilken type benytter du hovedsageligt?Oplever du at køtiden generelt er uoverskuelig?I hvor høj grad oplever du kø i barenHvor meget tid bruger du i gennemsnit på at stå i kø, i baren? Bare et cirka svar.Hvor ofte går du i baren på en bytur? Bare et cirka svar.Har du oplevet at undlade at stille dig i kø og/eller gå ud af køen, grundet for lang ventetid?Hvordan vil du have det med at køen foregik over din smartphone? 
11/11/2019 17.30.07 Jylland 26-29 Kvinde Jomfru Ane gade 0-1 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
11/11/2019 17.30.09 Jylland 18-21 Kvinde Min by 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 4 5-10 minutter 2-3 Ja Uhh ved det ik helt men kunne være fedt at bruge men så skal det være sådan hvis man sidder ved et bord at de så kommer med den eller man får et nr. på mobilen og man så kan se på en skærm og man så går op og henter den/det
11/11/2019 17.31.05 Sjælland 18-21 Kvinde Billy booze 0-1 gange Diskotek, Bar, går ikke i byenTænker ikke over det 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.31.15 Jylland 18-21 Kvinde Jeg går mest på værtshus når jeg skal i byen 0-1 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 3 2-5 minutter 5+ Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.31.49 Jylland 18-21 Kvinde Sønderjylland 3 gange Diskotek, Bar Nej 1 0-2 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.34.20 Fyn 18-21 Kvinde Odense 3 gange Diskotek, Bar Ja 4 0-2 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.36.24 Jylland 18-21 Kvinde Jomfru ane gade 2 gange Natklub Tænker ikke over det 4 0-2 minutter 0-1 gange, 2-3 Nej Super fedt!
11/11/2019 17.36.58 Jylland 18-21 Kvinde 4 gange Diskotek Ja 5 5-10 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.37.00 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange går ikke i byen Tænker ikke over det 1 0-2 minutter 0-1 gange Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.37.47 Fyn 18-21 Kvinde Odense og Svendborg 0-1 gange Bar Nej 3 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.38.41 Jylland 22-25 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 4 2-5 minutter, 5-10 minutter2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.38.52 Sjælland 22-25 Kvinde Hillerød. 3 gange Bar Nej 4 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 17.39.14 Jylland 18-21 Kvinde The mexican eller A bar Århus 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 7 2-5 minutter, 5-10 minutter5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 17.39.15 Jylland 26-29 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 2 2-5 minutter 2-3 Nej Hvis jeg havde lidt mere information omkring processen, ville det hjælpe mig meget mere med at besvare spørgsmålet. :)
11/11/2019 17.39.48 Jylland 18-21 Kvinde Viborg 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Tænker ikke over det 4 2-5 minutter 5+ Nej Super fedt!
11/11/2019 17.40.02 Sjælland 18-21 Mand Strøget og omegn 0-1 gange Bar, Bodega Nej 5 2-5 minutter 3-4 Nej Lyder for besværligt
11/11/2019 17.47.36 Fyn 22-25 Kvinde 0-1 gange Bar Nej 3 0-2 minutter, 2-5 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 17.49.23 Sjælland 22-25 Mand København 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 3-4 Nej Super fedt!
11/11/2019 17.56.01 Sjælland 30-33 Kvinde Gammel torv eller små steder 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 6 2-5 minutter 3-4, 4-5 Nej Lige som med alt andet, kræver det nok tilvænning. Men det kan sikkert blive effektivt nok - og så slipper jeg for at råbe til bartenderen !
11/11/2019 17.59.05 Jylland 26-29 Mand Aarhus 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 8 2-5 minutter 0-1 gange Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 18.13.07 Jylland 26-29 Kvinde Pubs 0-1 gange Bar, Bodega Nej 3 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
11/11/2019 18.22.06 Jylland 18-21 Kvinde . 4 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 4 5-10 minutter 3-4 Nej Super fedt!
11/11/2019 18.53.32 Jylland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar, Bodega Nej 3 5-10 minutter 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 19.31.26 Hovedstaden 22-25 Kvinde Sigurdsgade, og generelt inde omkring Strøget og sidegaderne der 3 gange Diskotek, Bar Ja 8 10-15 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
11/11/2019 19.58.02 Sjælland 22-25 Kvinde Oftest specialiserede barer - cocktailbarer, vinbarer, ølbarer. Steder, man går hen for at drikke noget af højere kvalitet, ikke bare for at blive fuld. Det sker dog også, at jeg tager på et ganske almindeligt værtshus for en fadøl med vennerne.0-1 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 3 0-2 minutter, 2-5 minutter, 5-10 minutter, 10-15 minutter2-3 Nej Det kommer an på logistikken, især hvordan applikationen spiller sammen med afhentning/servering af drikkevarer. Skal jeg gå op til baren, når min bestilling er klar? I så fald, hvordan sikrer jeg mig så, at der ikke er en anden, der snupper den? Hvornår betaler jeg i forløbet? De spørgsmål er afgørende for, om jeg ville gøre brug af det ... og at stedet tilbyder gratis wifi
11/11/2019 20.02.18 Sjælland 22-25 Kvinde København 4 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 9 10-15 minutter, 15+ minutter3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 20.08.25 Hovedstaden. 26-29 Mand Steder, hvor man kan få øl 0-1 gange Bodega Nej 2 2-5 minutter 4-5 Nej Nej tak
11/11/2019 20.30.35 Jylland 22-25 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 8 5-10 minutter 3-4 Ja Det er svært at sige uden at kende funktionerne og ideen mere end det, der står her
11/11/2019 20.49.07 Jylland 26-29 Mand Vejle 0-1 gange Bar Ja 10 10-15 minutter 5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 20.56.37 Fyn 22-25 Kvinde Odense 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 7 2-5 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 21.07.23 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 6 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 21.09.46 Sjælland 38+ Kvinde 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 3 5-10 minutter 3-4 Nej Nej tak
11/11/2019 21.47.35 Jylland 18-21 Kvinde For det meste på torvet, hvor man kan møde nye flinke mennesker. 3 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 5 5-10 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 22.03.20 Sjælland 38+ Kvinde Det er ikke så tit ikke så tit Tænker ikke over det 4 5-10 minutter 2-3 Ja Nej tak
11/11/2019 22.04.15 Jylland 26-29 Kvinde Kupé, Vinstuen 0-1 gange Bar Nej 8 2-5 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 22.25.16 Sjælland 22-25 Kvinde København 0-1 gange Bar, Bodega Nej 10 5-10 minutter, 10-15 minutter2-3 Ja Super fedt!
11/11/2019 22.33.07 Jylland 26-29 Mand Esbjerg 2 gange Diskotek, Bar Nej 2 0-2 minutter 2-3 Nej Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
11/11/2019 22.36.27 Sjælland 26-29 Kvinde Cafe intime, skovbar, Nørre bodega, fuchs Vinstue, jagtstuen, Gedens kælder, cafe ægir, og kattens klæder i København. I Århus hedder det Vinstuen, hos Anton, Jacob skomager og flitstones. Jeg kommer også på mit ungdomsparti's lokaler og til nationale arrangementer + private fester5+ gange Bar, Bodega Ja 3 0-2 minutter 5+ Nej Super fedt!
11/11/2019 22.40.35 hovedstaden 38+ Ønsker ikke at oplyse Helsingør ,kbh 3 gange Bar, Bodega Tænker ikke over det 7 10-15 minutter 3-4 Ja Super fedt!
11/11/2019 22.51.05 Jylland 22-25 Kvinde Esbjerg 0-1 gange Diskotek, Bar Tænker ikke over det 7 5-10 minutter 0-1 gange Ja Super fedt!
11/11/2019 22.55.10 Sjælland 22-25 Kvinde 2 gange Bar, Bodega Ja 6 10-15 minutter 4-5 Ja Super fedt!
11/11/2019 23.31.11 Sjælland 22-25 Kvinde Kbh 0-1 gange Bar, Bodega Ja 6 10-15 minutter 4-5, 5+ Ja Super fedt!
11/11/2019 23.40.12 Jylland 22-25 Kvinde Jomfru Ane Gade 2 gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter 5+ Nej Nej tak
11/11/2019 23.46.15 Jylland 22-25 Kvinde Barer 5+ gange Bar Nej 6 0-2 minutter 3-4 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det, Nej tak
12/11/2019 00.03.30 Sjælland 34-37 Kvinde 0-1 gange Bar, Bodega Nej 4 0-2 minutter 3-4 Nej Super fedt!
12/11/2019 01.40.21 Jylland 18-21 Kvinde Jomfru Ane gade, crazy daisy og mindre barer4 gange Diskotek Tænker ikke over det 7 5-10 minutter, 10-15 minutter3-4 Ja Super fedt!
12/11/2019 09.11.22 Sjælland 22-25 Kvinde Indre København eller vesterbro 3 gange Bar, Bodega Nej 4 2-5 minutter 4-5 Ja Fint at afprøve 
12/11/2019 10.03.41 Sjælland 22-25 Kvinde København 3 gange Bar, Bodega Ja 4 2-5 minutter 4-5 Nej Det ville være super fint. Jeg bruger allerede appen Botler, de steder det er muligt. 
12/11/2019 11.02.48 Fyn 22-25 Kvinde 0-3 gange om året Diskotek, Bar Ja 7 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
12/11/2019 11.57.46 Sjælland 18-21 Mand Roskilde dansebar 2 gange Diskotek Tænker ikke over det 3 0-2 minutter 5+ Nej Nej tak
12/11/2019 12.17.06 Sjælland 26-29 Mand København 2 gange Diskotek, Bar, Bodega Ja 9 10-15 minutter 3-4, 4-5 Ja Super fedt!
12/11/2019 13.10.33 Sjælland 18-21 Kvinde København 2 gange Diskotek Ja 6 2-5 minutter, 15+ minutter 2-3, 3-4 Nej Super fedt!
12/11/2019 13.39.58 Jylland 26-29 Kvinde Århus 0-1 gange Diskotek, Bar Nej 4 2-5 minutter 2-3 Nej Super fedt!
12/11/2019 14.39.52 Jylland 30-33 Mand 0-1 gange Bar Tænker ikke over det 7 0-2 minutter 2-3 Ja Super fedt!, Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
12/11/2019 16.54.52 Sjælland 22-25 Kvinde 4 gange Bar, Bodega Nej 1 0-2 minutter 5+ Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
12/11/2019 21.00.10 Sjælland 38+ Kvinde København 0-1 gange Bar Ja 3 0-2 minutter 0-1 gange Nej Nej tak
12/11/2019 21.43.04 Jylland 18-21 Kvinde 5+ gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
12/11/2019 23.43.57 Jylland 26-29 Kvinde Gaden - LA Bar eller sprutten 2 gange Bar Ja 8 5-10 minutter 4-5 Ja Super fedt!
13/11/2019 12.32.06 Jylland 22-25 Kvinde Vejle 0-1 gange Bar Ja 8 10-15 minutter, 15+ minutter5+ Ja Det ville være interessant at prøve. 
13/11/2019 14.04.48 Fyn 18-21 Kvinde Odense, Århus, Kbh, Aabenraa 2 gange Bar Ja 4 0-2 minutter 2-3 Ja Kommer højst sandsynligt ikke til at bruge det
18/11/2019 15.31.34 falster 22-25 Mand Købenavn 0-1 gange Diskotek Ja 7 5-10 minutter 0-1 gange, 2-3 Ja Super fedt!
02/12/2019 21.46.16 Sjælland 18-21 Kvinde 0-1 gange Diskotek, Bar Ja 7 5-10 minutter 2-3 Ja Super fedt!
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