
Anden interviewrunde: Transskribering af interview med F, kvinde. 

F er den interviewede og I er personen som interviewer. 

Transskribering 

I: Vi går i gang med andet interview. Du får lov til at sidde og lege med appen. Du spørger bare 

hvis der er noget.  

F: Skal jeg vælge login og registrer. 

I: Du login 

F: Ja. Er det så hvor man. Når man. Er det få. Hvad hed den, få. 

I: Få opgaver 

F: er det så hvor man selv tager billeder? 

I: Ja. Så tager du et billede af dit bord. Så der, hvis du trykker på. Så skal du tage billedet. 

F: Ah 

I: Vi kan ikke gøre det på andre måder, lige den der. 

F: Ah okay 

I: Og så klikker man på Analyser billedet bare for at komme videre til at den er færdig med at 

analysere 

F: Yes. Og så siger den så smid skrald ud, og hvor hvad gør man så for at sige at man har gjort det? 

I: Så det er opgaverne man får, og så kan man sige opgaveliste, og det var så de opgaver der lå 

derinde. 

F: Ja. Okay så når man er færdig så tager man så billede igen for at vise at man har gjort det. Bum. 

Yes. Okay så herinde. Få opgaver for at tage billederne til at gøre tingene. Så løs opgaver for at få 

alle de aktive man har. 

I: Ja 

F: Var der andet man kunne trykke på her? 

I: Det er dem du har gjort før. 



F: Ja. Ja okay.  Hvad er forskellen, hov, på løs opgaver og opgaveliste? 

I: Løs opgaver er dem du lige har fået. Opgaveliste viser alle opgaver, både dem du har nu og dem 

du har haft. 

F: Okay, det er bare fordi her der har den jo også de færdige med her men det er så 

I: Nå 

F: Måske ikke meningen? 

I: Nej. Jeg tror vi har sat den forkert. 

F: Okay, ellers så var det nemlig de samme. 

I: Ja 

F: Yes, og butik der kan man købe kuponer. 

I: Det er kun den der virker. 

F: Det er så bare. Ja der ville man så kunne. Hvad hedder det 

I: Købe et tema som du gerne vil have hvis du ikke vil have den rød ikke. 

F: Ja ja og customize, det var det ord jeg ledte efter. 

I: Ja 

F: Ja, så det er det præstationer nå det er achivements. 

I: Ja. Der kan man ikke gøre noget derinde, men man kan anvende den hvis du har fået den ikke. 

F: Ja. 

I: Så giver de noget ekstra. 

F: Er det sådan, hvis man anvender den, er det så bare permanent. 

I: Nej du vælger hvad for en du vil anvende, så hvis du gerne vil have 2 ekstra point for opgaver så 

skal du tage den der på, så det er den der sidder der. 

F: Ja så man kan have en. 

I: Ja lige præcis. De giver noget forskelligt alle sammen alt efter hvad for en det er man vil anvende 



F: Ja så sådan forskellige perks man kan vælge mellem. 

I: Ja. Okay det er lidt kringlet tekst men det er bare at du skal have lavet 10 opgaver inden for. 

F: 1 time hver dag. 

I: Ja så inden for 11-12 hver dag. Laver den for den samme tidspunkt. 

F: Ja. Skal det være de samme opgaver også 

I: Nej 

F: Nej, men bare sådan for at lave en rutine med at det her er den time hvor jeg arbejder. 

I: Ja det er her jeg gør det. Forskellen er jo så at dem der er farvet, det er dem du har lavet eller har 

fået noget i ikke.  

F: Ah ja, så man sådan kan se hvor at man har fået, ja. Og rangliste hvem er det? Er det bare alle 

eller er det folk man kender eller? 

I: Vi har ikke snakket om det. Jeg vil gætte på at vi kommer til at lave både en der hedder global og 

en der hedder venner. 

F: Og her der var ikke noget man kunne  

I: nej    

F: Nå men det 

I: Normalt ville man selvfølgelig ikke skulle trykke på analyser billede. Den vil bare selv gå 

igennem det ikke.  

F: Ja og så får man også altså. Skal man trykke på hver af de her talebobler eller får man bare 

automatisk og kan se? 

I: De kommer automatisk ind på opgavelisten. Det er bare for at man kan se det inden man går ind 

på opgavelisten og sige hvad for nogen ligger der egentlig 

F: Hvad er det den snakker om ja. Yes, så er der ikke mere jeg kan trykke på tror jeg. 

I: Nope. Du burde være kommer igennem det hele. Vi lader den lige stå åben.  

I: Så, hvad kan du lide om ideen i den? altså nu er den lidt mere udvidet end sidste gang. 



F: Jamen jeg kan godt lide ideen. Både det der med at, som vi også snakkede om sidste gang, at 

man kan se en reel forskel fordi det er billeder og man ikke kan snyde og det er sådan, ja okay det 

ser sådan ud nu men nu ser det sådan her ud, så der har jeg rent faktisk gjort hvad jeg har sagt.  

I: Ja 

F: Man kan jo selvfølgelig godt bare have flyttet tingene et andet sted hen og så have dem, men det 

ville stadig være mere motiverende bare at gøre det hvis man alligevel. Sådan altså enten kan du 

rykke dem ellers kan du bare gøre det. 

I: Ja. Hvad syntes du om designet i den? 

F: Altså det er jo meget simpelt kan man sige, men men det behøver heller ikke være super fancy til 

at starte med må man sige. Men jeg kan godt lide. Der var lige det der med opgaveliste og løs 

opgaver, var det samme, men det var så ikke meningen. 

I: Nej, men det er fint, og det er sådan noget vi skal kigge på og få gjort mere tydelig i hvert fald.     

F: Ja ja, men ellers kan jeg godt lide det. Det er relativt nemt og simpelt at finde rundt i når man lige 

har styr på hvor tingene er og ja. Overskueligt. 

I: Er der nogen du. Altså hvad for nogen funktioner kan du godt lide og hvad for nogen er sådan lidt 

mere meh, ligegyldige? 

F: Jamen altså. Man kan sige den overordnede funktion med sådan at tage billeder, og gøre ting, og 

så tage billeder igen kan jeg godt lide. Jeg er super fan af achievements, elsker det. Det er altid 

ekstra motiverende, så det kan jeg godt lide. Butik, jeg ville elske, at sådan, det der med vouchers 

for eksempel, ekstra motiverende. Men altså tema og hvis man sådan kan, hvad hedder det, ja 

costumize forskellige ting, der kan også være andre ting man kan lave om. Om det så er en avatar 

man kan costumize eller et eller andet eller et. Det kan også altid være sjovt, sådan og få lov og 

bruge tid på. 

I: Ja, så når du selv nævner point. Altså, så selve det der med at anvende point, det kan du egentlig 

godt lide?   

F: Mhm 



I: Ja. Hvordan tror du man anvender det bedst? Altså hvad ville du syntes var sjovest at bruge det til 

vouchers eller gøre det mere sådan spilagtigt ved at kunne designe en avatar eller et i don’t know et 

rum, virtuelt rum eller? 

F: Altså det er lidt svært at sige fordi det kommer nok meget an på hvad for nogen vouchers. 

I: Ja 

F: Og det er jo meget forskelligt fra person til person hvad, nu var eksemplet jo bøger, og det ville 

jeg bruge lige med det samme. Det ville jeg foretrække frem for. 

I: Ja 

F: Men hvis det var på vouchers på ting jeg ikke var helt lige så interesseret i, så ville jeg 

foretrække bare at kunne gøre noget virtuelt. 

I: Ja. 

F: Så det kommer meget an på hvad det er og sådan hvor mange forskellige vouchers der eventuelt 

er at vælge imellem, fordi det andet kunne også være sjovt.  

I: Ja 

F: men 

I: Ja. Så den anden kan måske være lidt mere altomspændende, hvor voucher, så længe der er for 

alle så. 

F: Ja 

I: Hvordan oplever du det at tage billeder af dit eget hjem, rod, altså ikke bare det at der er dit hjem, 

men at du rent faktisk skal tage billeder af dit rod og ligge det i en app? 

F: Det er jo et godt spørgsmål. Altså det kommer lidt an på hvad det, altså så længe billederne ikke 

sådan bliver brugt til andet, så tror jeg ikke det ville gøre mig noget. Der er så mange ting man tager 

billeder af, uden at tænke over at det selvfølgelig er i en sky et eller andet sted men. Der er ikke 

noget der kommer og skælder mig ud for at have rodet. 

I: Nej, det vil jo blive brugt i en database hvor, altså til at blive ved med at træne. 

F: Ja maskine lære ja. 



I: Så der er selvfølgelig nogle GDPR regler man skal gå ind i for at det ikke. 

F: Ja men det men det er sådan lidt lige som med datamining og algoritmer og sådan noget hvor at. 

Ja det kan godt være at der er nogen der sidder og gemmer alt ens information, men der er ikke en 

individuel der sidder og kigger på alle tingene. 

I: Nej 

F: Det er jo maskinen og det er algoritmer og sådan noget 

I: Ja 

F: og det gør mig ikke så meget fordi det sådan. Jo altså det er der men det ikke fordi der er en 

person der sidder og kigger al ting igennem. 

I: Nej. Vil du have større sandsynlighed tendens til at snyde i applikationen hvis gevinsten er 

økonomisk, altså hvis det er bøger og vouchers og sådan noget? 

F: Det ville jeg nok. Altså det ville. Jeg tænker det ville være svære at snyde end det andet eksempel 

på app i havde, men men jo selvfølgelig, hvis der er en monetær fordel så kunne det da godt være 

man lige kunne tage et billeder der måske så lidt pænere ud end det i virkeligheden var.  

I: Ja. Ville appen gøre dig mere bevidst på rodet i dit hjem? 

F: Ja, fordi at man kan sige ofte, det ved jeg i hvert fald jeg har en tendens til, at når det først sådan 

ser ud på en måde så glemmer jeg sådan. Så kan det godt være. Som du kan se lige nu for eksempel. 

Bordet er helt vildt rodet, men det har det været i noget tid, og så stopper jeg sådan lidt med at 

tænke over det, men hvis jeg nu tog et billede af det og den var sådan. Hey alle de her ting burde 

ikke være der og så, når ja okay det har du ret i. 

I: Ja 

F: Have a good point. Fordi at ellers så fader det bare sådan lidt ind i baggrunden, og så stopper jeg 

med at tænke over at der er rodet. 

I: Ja. Hvordan kan man gøre appen mere interessant? Og for den sags skyld også hvordan kan man 

gøre den mere brugervenlig? Det behøver ikke være det samme 

F: Altså det ved jeg ikke. Nu er jeg ikke sådan designer, jeg har svært at sige hvordan man kan gøre 

den mere brugervenlig i virkeligheden, for den virker meget ligetil allerede, så der tror jeg ikke 



rigtig jeg har nogen ideer. Interessant, der tror jeg det kommer meget an på hvad gevinst der er. Ja, 

der kan jeg heller rigtig lige komme på andre ideer.  

I: Super. Jamen tak for hjælpen. 

F: Det var så lidt  

 

 

 

  

 


