
Første interviewrunde: Transskribering af interview med N, 30, mand. 

N er den interviewede og I er personen som interviewer. 

 

I: Når, det første spørgsmål det er jo, øh følgende, har du problemer med at holde styr på dit hjem i 

hverdagen? 

N: Ja. 

I: Nå, hvorfor det, hvilke udfordringer har du med at holde styr på dit hjem? Er det sådan noget med 

at holde det rent, eller er det er det sådan nogle specifikke opgaver i hjemmet sådan noget som at 

vaske op, holde toilettet rent, jaa.. alle sådan nogle opgaver du kan tænke dig til? 

N: Det, det ikke lige den slags, men altså primært er det jo mere at man ikke har så meget tid til det, 

altså tiden flyver ret hurtigt når, når man normalt skal på arbejde og så hjem, også alt det der. Men 

nu er det så heller ikke mig der gør det meste herhjemme. 

I: Godt nok, jamen ehh, altså hvad, altså udover det med tid, hvad tror du der er årsagen til at, øh, 

du ikke for gjort de her opgaver, som der kunne være? For eksempel så kan jeg se herovre i et 

hjørne at der ligger lidt støv og sådan lidt snask, hundehår og andre sjove ting. 

N: Hmm… 

I: Ja hunde det er selvfølgelig lidt… 

N: Det er jo, lidt det samme. 

I: Ja ok, så den korte, det er det her med tid og fokus og det der med at få det gjort. 

N: Ja. 

I: Ok godt nok. Fordi eeh…, vores projekt som interviewet er en del af, det handler om at vi sådan 

gerne vil introducere dig for 2 visioner til sådan en, ehh, til designet af nogle digitale løsninger som 

måske ku’ hjælpe med at løse den her udfordring i hverdagen for folk.  

N: ok. 

I: Og ehh, vi har 2 ideer, den ene det er en app, hvor at man, ehh, skal tage et billede og så, ehh, vil 

det her billede analysere hvad for nogle opgaver der, eller hvad for nogle er i rummet, så man, ehh 



jaa, for eksempel hvis du tog et billede, så ville den, for eksempel hvis der var en bunke vasketøj så 

ville den her er en bunke vasketøj, løs det. 

N: ok. 

I: Og så vil man få nogle point som skal bruges til et eller andet. Ehh, den anden ide det er, er sådan 

et spil her, hvor man styrer et virtuelt hjem, hvor at man så har virtuelle opgaver, som man kan løse 

i spillet, så det vil for eksempel være, ja øh hvad skal man sige, ja du ehh, du ser et virtuelt interface 

hvor at du så har en opgave som du så løser. 

N: ok. 

I: så ja det er det. Men jeg tænker at, ehh, jeg vil introducere dig for dem, ehh, her. Jeg skal lige 

finde dem. Så får du bare lov til lige og sidde og lege og klikke lidt rundt her, på det, og se hvad du 

syntes om det. Og den første vi har her det er så, den hvor du tager et billede, og ehh ja, kigger. 

N: Ok. 

I: Du skal så klikke på telefonen, interfacet. 

N: Ok, Så.. altså, jeg går ikke ud fra at man behøver at logge ind og registrere eller hvad? 

I: Altså, ehh, du trykker også lyser det op hvor du kan trykke. 

N: Jaa ok. Clean. Når men vi kan tage et mission her. Det kan vi ikke vi skal tage analyse 

(smågriner), sådan. Så har vi nogle flasker her, clean up, clean room, okay, så hvis man tager et 

billede, Hey du har fået 50 point.. nåå fair nok. Kan man så gå videre til næste, nej.. **Mumlen** 

I: Jeg tror vi er ved at have fundet ud af begrænsningerne for den her meget simple hurtige ides 

visualisering af prototypen. 

N: Jaa.. Så her der siger den simpelthen at man skal tage det ud. 

I: Ja det, så kort sagt det er en interaktiv form for spil hvor at du anvender spillet, virkelighedens 

verden til at kreere spillets opgaver. 

N: Ja, fair nok. Aah selvfølgelig så det var før og efter, (I: Ja) … Godt nok, så forstår jeg bedre. 

I: Ok, så der var lige en lille misser der. Den anden vi har her, det er så det her virtuelle rum, hvor, 

ehh jaa. 



N: Declutter, ok, Nå så kan man købe noget her. Aah, på den måde. 

I: Jeg tror du skal ramme den for at købe. 

N: Jeg havde trykket på den, ahh sådan. Empty trash, så kan man så købe igen her, eller hvad. 

I: Eeh, ja jeg tror vi har, ehh igen ramt begrænsningerne for det. (N: Når det er, ja, hvor langt i er). 

Det er bare meget simple visualiseringer for at visualisere ideerne. 

N: Helt iorden, helt iorden. 

I: Så jeg tror at vi har kigget på de 2.. ideer her. Godt… ***Tilfældig ordbrug af interviewer mens 

rykker rundt på pc***. 

I: Jeg har fucked lidt op. Når men vi går, vi tænker lige her på den første ide, som var det her med 

billedet. Hvad syntes du om det? 

N: Det eehm, godt spørgsmål, altså det er jo bare en ekstra måde at smide mere oven i det du 

ovenikøbet skal, jaa, jeg ved ikke om det vil gøre det nemmere at visualisere en ting, for at få det 

gjort. Altså, det kan godt være du tager intiativet til at få det startet, men hvorfor så ikke bare gøre 

det fra starten af (smågriner). 

I: Det er rigtigt. (N: altså), men hvis man ikke, det er sådan lidt hvis man nu ikke for det gjort fra 

starten af så ku det. 

N: Altså så sgu det mere være, så skulle man kunne sætte det op, generelt i hvor det hele det skulle 

hen, men det giver jo heller ikke nogen mening. For så skal den kende hele rummet. 

I: Men ehm, hvad så med pointsystemet kunne du tænke dig til noget der, det kunne anvendes til 

måske, fordi det måske der problemet ligger så, er der ikke er nogen motivation eller? 

N: Måske, altså man kan tænke på før i tiden, da man var mindre, så brugte man jo meget det der 

med, ok, gør det her, så får du den her slags lommepenge, ikk ogs’, så du tænker det på den måde 

men, ehh, så kommer vi igen til, hvad skulle man så ha af goder for de point her, altså, det er jo, det 

jo ikke lige så nemt på det punkt, at sige, ehh jaa, altså det kan sikkert godt bruges, men igen, vi 

tilbage til det vi sagde i starten jo. 

I: Ehm ja, ville du tro det var noget der kunne hjælpe dig, personligt med at, hvad hedder sådan 

noget, ja få styr tingene rundt omkring? 



N: Det ved jeg ikke, det er jo mere tid og overskud og at finde ud hvor det skal være jo, det er jo 

ikke så meget andet. Det er overblikket som der vel mangler. 

I: Men, når jeg så her sidder og høre det du snakker om, så lyder det som om, så lyder det som om 

det er motivationen der også lidt mangler, ikk? Så det er jo sådan lidt om det ja. 

N: Ja men spørgsmålet er om det ville hjælpe og, altså nu har i hvor man tager et billed også, ja om 

det er, motivation nok til at komme i gang med det, det ved jeg ikke. 

I: Nej så det du siger er at der, så det jeg sådan lidt kan høre du siger, det er at, der mangler noget 

som reelt set motivere en til at gøre det i selve den her ide? Fordi… (N:JA), … Ok, godt så, der 

mangler noget… 

N: Hvis den skal fungere så ja. Og jeg vil sige det, med spillet, hvor du har det virtuelt, altså, det 

tror jeg ikke rigtigt kommer til at hjælpe dig så meget i virkeligheden, fordi det er jo bare sådan, ok 

så bliver det bare mere et spil, nå men så sidder vi og hygger os med det ikk ogs’, det bliver det jo 

ikke så meget til. 

I: Så det du så… 

N: En ting er at sidde og spille et spil, noget andet er at få det ud i virkeligheden. (I: Ja) … Og det er 

det jo altid på det punkt. 

I: Ok så *mumlen*, ideen hvor det er den her virtuelle simulation af et rum, eller hjem kan man vel 

egentligt kalde det, der er problemet at det bare er et spil? 

N: Ja. 

I: okay´. 

N: Det er jo ikke fordi at du sidder og gør det på telefonen, jamen så får jeg da lige hamrende meget 

lyst til at gå ud og gøre det i virkeligheden ogs’, fordi det. En ting er sidde bare at slappe af og sidde 

og spille et spil, noget andet er at skulle rejse sig op og tage skraldespanden ud, eller hvad fanden 

man nu skal ikk ogs’, altså ehh. 

I: Yes, okay, jeg skal lige se om der er noget jeg mangler i forhold til planen… *mumlen*. I forhold 

til de her 2 ideer, ehm, hvordan tror du at man kunne gøre dem bedre? 

N: øhh, det. 



I: Jeg har i hvertfald hørt i forhold til det med billedet og tag billedet, at, eller den her ide hvor 

kunne tage billeder, at der mangler den her motivation til at gøre der, der mangler en eller anden 

gevinst, som du siger. (N: Ja) …, at man ser ok, hvad, hvordan belønner det mig i det virkelige liv, 

den har jeg hørt, men er der andre ting du ka sådan… Og det gælder også for selvfølgelig for begge 

ideer, i det her tilfælde nu, jeg synes bare, det var lige en af de her ting jeg havde hørt igennem det 

du sagde tidligere. 

N: Jaja, jamen igen, såå altså, spørgsmålet er om det er motivation nok at gøre det bare ved at tage 

et billede, altså, det kan da godt være, ok nu tager vi intiativet til overhovedet at komme i gang men, 

er det nok? 

I: Ja, så i forhold til den ide, så er der måske ikke så meget andet end at der mangler gevinst? Der 

mangler noget. 

N: Jaa, der mangler noget fylde på en eller anden måde. 

I: Der mangler endgame, eller hvad man nu skal sige. 

N: Ja præcis. 

I: Hvad så med det her med det virtuelle hjem, hvordan ku det måske gøre, hjælpe, gøre så man ku 

gøre det bedre, så det kunne hjælpe én eller dig hedder det, ikke en men dig? 

N: Igen så, ved jeg ikke om det ville virke for det er jo virtuelt, det er jo ikke rigtigt fordi det 

hjælper mig nu her, som sådan, altså det er jo, for mig ville jeg bare se det som et spil, jeg ville ikke 

rigtigt som noget der havde relation til virkeligheden, så jeg ved ikke hvordan det ville kunne 

hjælpe, men det er mit synspunkt, min holdning, altså. 

I: Jamen det er helt fair at have sin egen holdning og det er jo derfor du bliver interviewet det er for 

at få din holding … (N: lige præcist) …yes. Ehhm, **mumlen**. Ok men så her på falderebet så, 

ehm, jamen altså hvilken en af de her 2 ideer tror du ville være den du syntes var bedst, i forhold til 

og måske få, få dig til og ku få succes med at, med at udføre opgaverne? 

N: Det ville, måske det første går jeg ud fra, men så skulle det også være mere udbredt hvad det er 

den hjælper med altså, jeg kan godt forstå du tager et billede af, ok du skal gøre det her, men du skal 

jo stadig ind og finde det under genren og alt det her, så vidt jeg kunne forstå. (**I mumler**) Så 

spørgsmålet er om du kan lave noget som er der så funktionelt at det faktisk kan gå ind og sige, ok 

der står en masse ting her, det skal du rydde op. 



I: Jeg tror at ideen eller tanken er at, hvis nu for eksempel vi lige nu og her, tog et billede af her, her 

af jeres stue, ja, og så ehh, vi kunne bare tage bordet her som eksempel, så kunne den sige, der 

ligger nogle briller, skal de ligge der? Også kunne den også analysere, ville billedet også blive 

analyseret, her der er noget skrald, nogle krummer og lidt andet, få renset bordet, og sådan lignende. 

Øhm, tanken er den, der skulle ligge en underliggende struktur, algoritme hedder det, der skulle 

kunne identificere billedet for opgaver. Også genererer den så de her opgaver som man så skal løse i 

spillet, også bagefter tager man så billedet for at verificere at man faktisk har løst opgaverne. 

N: Ja. Så en før og efter. 

I: Ja, det er egentligt, ja reelt set så kunne man måske sådan sige det lidt sådan at hvis vi går tilbage 

til det med børn, eller ikke tilbage til børn, men tager et eksempel med børn. 

N: Lommepengesystemet. 

I: Lommepenge, at man, at forældre går ind og siger ”Så lille emil nu skal du rydde op på dit 

værelse”, også går emil i gang med at rydde op på sit værelse og går ned til sin mor og far og siger 

”Nu har jeg ryddet op” også går de op verificere, emil har ryddet op, og får så hans lommepenge. 

Det er præcist ligesom du siger lommepengesystemet. 

N: Ja det eh, stort set det i laver bare på den anden jo. 

I: Ja, og det virtuelle hjem, ja men, det er jo også sådan lidt det samme, ehm, det er bare, det 

fungerer kun inde i den her virtuelle verden, så der er ikke… 

N: ja, præcist, det meget lukket af til, som det, den har ikke en reaktiv… relativitet til omverdenen. 

I: Ja men så, ja lige til at lukke interviewet af, vil jeg jo så spørge dig her om, ja hvilken en af de her 

2 løsninger synes du bedst om, og hvilken tror du ville være den mest brugbare i den virkelig 

verden? 

N: Den første. 

I: Den første, øøh, hvad var det nu den første var? 

N: Det var billedet. 

I: Ok det var den med billedgenkendelse. 

N: Ja. 



I: Ok, ja jeg tror vi har, måske,  fået snakket om hvad det egentligt er der gør at du syntes at, er 

årsagen til den ide er bedst. 

N: Ja, det andet det er for virtuelt, jeg tror ikke det ville hjælpe en skid. 

 

***Afslutter interviewet med en mundtlig godkendelse af at vi må anvende interviewet til 

vores projekt, samt et tak for hjælpen og andre høfligheder*** 


