
 

Første interviewrunde: Transskribering af interview med JR, mand. 

JF er den interviewede og I er personen som interviewer. 

 

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

JF: Der er nogle opgaver, hvor det ville være nice at have  

I: Vi har både en machine learning app, hvor du tager et billede, får en opgave, så løser man den og 

tager et nyt og får point. 

I: Den andet design er som et spil, hvor man har et virtuelt hjem. 

JF: Jeg kan faktisk rigtig godt lide, men jeg skal lige logge ind, hvilket er fair nok. Og det sjove ved 

det er at man kan se der er en sofa og et som der normalt vil være. Og samtidig kan lide det er den 

identitficerer colaen, de 2 sodavand og øl dåsen som skraldet, altså det som normalt ikke hører til et 

skrive bord. Og så tager man et billede af det som teknisk set skal ryddes op, det kan den godt 

identificer også tager man et billede, så trykker man clean up og så er det det der er væk. 

Det synes jeg faktisk fungere rigtig godt, og jeg kan rigtig godt lide den måde som det fungere på. 

Og jeg kan også identificer hvad der er sket og jeg kan faktisk godt lide hvis man fører den her ide 

videre. Jeg kan faktisk også godt lide designet. 

Det som i har lavet det er telefon simulator. 

I: Præcis 

JF: Jeg synes faktisk det fungere meget godt.  

At den kan identificerer hvad der skal og ikke skal smides ud det kan jeg godt lide. Og jeg synes 

faktisk det er en meget god ide. 

I: Og i forhold til det andet, den anden prototype, hvad synes du om den? Er det noget som ville 

være brugbart for dig? 

I: Vil det være noget som var brugbart? 



 

JF: I forhold til den anden del, syntes jeg den var god, men det som jeg savnede ved den, var faktisk 

at man havde et billede at gå ud fra, altså ligesom i den første hvor man selv kunne tage billedet og 

så fortæller den dig hvad der skal rengøres. 

Det var også derfor jeg synes at jeres anden var bedre, det var fordi at man tog et reelt billede, som 

jeg synes fungerede rigtig godt.  

I: Tror du det vil noget som kunne hjælpe dig i fremtiden? Vil det være noget du tænker du ville 

kunne bruge eller vil du selv kunne finde ud af det? 

JF: Hvis jeg skal ærlige, så vil det noget jeg vil gøre brug af, fordi jeg har svært ved at holde styr på 

min hverdag, f.eks. at have ting stående på bordet for længe, så vil appen kunne hjælpe mig med at 

fortælle at jeg lige skulle oprydde det.  

I: Nu har du prøvet de to applikationer, hvilke funktioner kan du bedst lide? 

I: Er noget som du vil have tilføjet? 

JF: Nu er det jo en prototype, men jeg synes der var de knapper der skulle være. Godt nok var der 

en tydelig tilbage knap ligesom på iphone, der ville jeg tilføje den i øverste hjørne i stedet for.  

Så der var ikke noget problem der.  

I: Og pointsystemet, det med man bliver rewarded, hvad synes du om det? 

JF: Det synes jeg er meget underholdende, så det vil kunne tilføje en vis mængde underholdning til 

oprydningen.  

I: Tror du der ville være perspektiver i at udvikle det her pointsystem? Er der noget som vil hjælpe 

til at fastholde dig som bruger? 

JF: Jeg synes det er meget underholdende, men jeg kan ikke komme med et uddybbende svar til det. 

Og så giver det også en vis fordel at bruge applikationen end hvis der ingen point var tilstede i 

appen.  

  

 

 



 

 


