
Første interviewrunde: Transskribering af interview med F, kvinde. 

F er den interviewede og I er personen som interviewer. 

 

I: Så. Du har set de to wireframes. 

F: Jep. 

I: Har du problemer med at holde styr på dit hjem i hverdagen? 

F: Ja 

I: Hvad for nogle udfordringer har du haft? 

F: altså Det er lidt det hele. Jeg er dårlig til at tage mig sammen til at gøre ting medmindre der 

kommer nogen og skal se det for hvis det kun er mig selv, så er jeg lidt ligeglad og så bliver det 

sådan lidt, så bliver det også meget overvældende til sidst og Der er mange ting lige pludselig på 

listen over ting jeg gerne vil have ordnet og så ender jeg bare med ikke at gøre noget som helst. 

I: når du har set de 2. Så hvis vi starter med machine learning hvor du tager billeder hvad synes du 

om den? 

F: men Jeg kan godt lide det faktum at det rent faktisk er koblet til virkeligheden i gåseøjne med at 

man tager et billede og så skal det så. Det Næste billede kan man se at Der er sket en ændring. Man 

kan sige det vil måske være sværere at gøre med Sådan mindre tydelige ting med meget rengøring. 

Altså selve rengøringen. hvor rydde op er det jo nemt at se forskellen, men hvis man har støvsuget 

gulvet, kan det jo godt være at den ikke vil kunne se forskel. Jeg ved heller ikke hvor dybt det 

Sådan skal virke, men Jeg kan godt lide det der med at man rent faktisk skal bevise at man har gjort 

det man siger man har gjort. 

I: Ville det være brugbart for dig? 

F: ja det tror jeg men jeg er også god til at bruge en app i 2 uger og så glemme alt om at den 

eksisterer igen. 

I: Ja. Ja okay. Hvordan tror du det vil kunne hjælpe dig i forhold til de udfordringer vi tidligere har 

nævnt? 



F: ja altså det der med at kunne se en forskel, er altid dejligt. Og nu ved jeg ikke hvad den større 

plan er men for eksempel hvis man så sådan kan dokumentere altså gå tilbage og se okay hvordan 

har det set ud og hvad. Sidste uge så det pænt ud og nu ser det grimt ud igen og så tager jeg et nyt 

billede og så ser det pænt ud igen bagefter og Sådan noget. Det er jo Sådan noget der kan motivere 

ved også at minde en om nogle gange hvordan Det har set ud. Og ja. Det ser altid grimt ud, men det 

har det, gør det måske ikke altid.  

I: ja så det kunne der godt være noget motivation i. 

F: Ja 

I: at kunne have noget bevis for hvad Det var sidste uge? 

F: Ja så måske Sådan have billeder af det her er den ideelle situation og lige nu ser der sådan her ud. 

vi vil gerne have det tilbage til den ideelle situation og så ja. 

I: Ja. Hvad med den anden hvor Det er et rent virtuelt hjem? Hvordan hvad synes du om den? 

F: altså Jeg er ikke. Ikke altid den bedste til ikke bare at snyde med Sådan noget så jeg ved ikke om 

den ville være ideel for mig fordi at Jeg ville nok bare måske sige. Okay men Jeg har da gjort 

næsten rent. Okay den er godkendt. Sådan nogen ting men Det er jo også hvor meget man holder sig 

selv 

I: Ja 

F: ved ørene. Det er jeg ikke så god til. 

I: Ja. Så nu får du den igen. Hvad tror du det kunne hjælpe dig i forhold til dine udfordringer 

overhovedet. 

F:  men altså det kunne hjælpe at gøre det Sådan lidt sjovt. Det er altid nogle gange sjovt at gamify 

ting hvor man så. man kan få nogle belønninger og så kan man få lov til at pynte så. Det kan være 

det virtuelle rum ser pænere ud men mit eget rum men Det er måske også nemmere at indrette. Men 

Det kan nogle gange gøre også altså en belønning men bare en anden type belønning som er mere 

bare for sjov agtig. 

I: Ja. Når du så har set de 2. Hvilken tror du vil hjælpe dig mest med at holde dit rent rent faktisk 

hjem. Eller dit hus rent faktisk hjem rent? 



F: Ja. Jeg tror det ville være den machine learning der fordi den rent. Altså ville være mere aktuel 

med virkeligheden. At jeg ikke kan snyde helt lige så nemt.  

I: så hvis du ikke kunne se på hvilken én der rent faktisk hjælper dig mest. hvad for én af de 2 kan 

du egentlig bedst lide konceptet i? 

F: Ja men så kan jeg jo godt lide det der med at der er lidt spil over den virtuelle og at man Sådan 

ville kunne få lov til at lave nogle ændringer og så opnå ting og købe ting og ja Det kan jeg godt 

lide Sådan nogle spil men hvor meget det vil hjælpe mig med og holde rent det ved jeg ikke. 

I: Det er jo ikke altid det samme jo. 

F: Lige præcis. 

I: Super. Tak. 

 


