
Anden interviewrunde: Transskribering af interview med F, kvinde. 

Interviewere: Steen, Alex og Jakob. Interviewede: Pigen, kvinde. C, mand. J, mand. A, mand. 

UK(Hvis vi ikke kan identificere hvilken interviewede der snakker)  

 

*kling* 

Pigen: Er der noget vi skal have fokus på i øh, i appen? 

Alex: øhm 

Pigen: Er der noget bestemt vi skal kigge efter? Sådan, hvordan det er opstillet, eller hvordan, 

du ved… 

Steen: Jeg tænk… 

Pigen: user experience eller er det… 

Steen: Jeg tænkte… det øh… 

Alex: det vist random tror jeg. Lige nu. Generelt er det fokus på ideen. Sådan, primært ik’. og 

så hvordan vi har formidlet ideen i, ja, appen. Så, godt. Er vi i gang med at optage? Fair nok, 

nå men så må jeg gå i gang jo, på en eller anden måde. Nå men, først og fremmest så, hej, øh, 

yes, sorry, øhm og, ja og tak fordi i ville deltage, øhmenøh, ja først så skal vi lige have jer til 

at lige hurtigt introducere jer, så vi kan skelne imellem jer under interviewet. Så øh, jeg ved 

ikke om vi bare starter fra en ende af. 

Pigen: øh, jeg hedder Selvije. Jeg går på HumTek.  

Alex: Ja 

Pigen: øh. Studerer datalogi og [informa]tik. Øh 

Alex: Hvor gammel er du? 

Pigen: øh, jeg’ 25. 

Alex: Yes. Egentligt så kan vi godt nøjes med alder og navn. Sorry. Det havde jeg glemt. 

Pigen: nå, okay. 

Alex: Det går nok. 



C: Øh, jeg hedder Christopher og er 24 

J: Jeg hedder Jonathan og jeg er 22 

 

A: Jeg hedder Andreas og jeg er 23 

Alex: Yes, godt nok, øh godt nok. Ja og vores projekt jamen det handler så om at lave sådan 

en øh… Ja at finde ud af om der, ja først og fremmest om der er et problem med at unge de, 

øh, har problemer med og sådan at holde styr på deres hjem i hverdagene og, det er sådan 

særligt i forhold til oprydning. og øh, der har vi så forsøgt og prøve at finde en løsning på det, 

med øh, med en app. og den øh. Den vil vi så introducere jer for senere her i løbet af interviewet. 

Arh, men den, den er jo sådan set allerede på skærmen kan man sige, så det er lidt, det. Men 

øh, vi ku’, vi kigger på den lige senere her. Øhm. Men øh, det første spørgsmål vi sådan her vil 

stille jer om, det er om, om I sår’n egentligt selv har problemer med at holde styr på jere hjem 

i hverdagen og hvilke, hvis det er i har det, hvadfor nogle udfordringer har i så måske? 

UK: jamen,øh.  

C: øhm, jeg synes ikke selv jeg har noget problem, jeg bor sammen med min kæreste og vi er 

begge to gode til at, at rydde op efter os selv,  

Steen: Ja 

C: så jeg har ikke noget problem derhjemme, med oprydning, rigtigt. 

Steen: Dejligt at høre. Hvad med jer andre? 

Pigen: jeg har det på samme måde, jeg har også en partner derhjemme som vi er meget gode 

til sådan lige, hvis det er at jeg lige har glemt et eller andet, et par bukser, så er vi meget gode 

til lige at påminde hinanden om, husk lige at ta’. 

Steen: virker meget ligestilling her. 

Pigen: Ja *griner* 

Steen: Hvad med jer? 

J: øhm, jeg bor med min bror, vi roder begge to ret meget og der er ikke rigtigt nogen der holder 

den anden op på det, så der er bare rodet. Men, øh, Ja’r, men det, jeg ved ikke, det, det gør ikke 

mig særligt meget at der er rodet. Så, det’ sår’n. Det’ fint, *grin*, det’ fint for mig. 



A: ja, men. Jeg bor alene men, altså især i travle perioder, der kan det godt [inaudible], 

vasketøjs, sårn’ tag det ned og la’ det stå ogs’rn. Det genere ikke nogen det her. Det’ vel kun 

mig der er det ik’, og venter lige en dag ekstra med opvask det kan godt ske, men ellers så 

synes jeg at, der er fint styr på det. 

Alex: Altså nå, det der, tænker også at, det var egentligt bare sådan et hurtigt 

informationsspørgsmål, for lige at vide om i egentligt kan relatere til problemet, så det øh, ja, 

øhm, men øhm, lad os øhm. Lad os få kigget på det her wireframe og, øhm, ja oprindeligt så 

var det meningen at i skulle have haft nogle telefoner udleveret, men det er sådan gået lidt, lidt 

i kaos så, det bliver på skærmen herovre, øhm, og så må I, jeg ved ikke om i på en eller anden 

måde fælles kan snakke om, hvor I vil trykke og så’rn lidt, og hvad i ser og, ja, så’rn, lidt 

random. 

Steen: Så, Jakob du viser. 

Jakob: Ja. øhm. 

Alex: hov, de skulle sige hvor du trykker ik’? 

Alex: a’ something like 

Pigen: Altså, hvis du går tilbage til første screen ik’, der har jeg lidt svært ved at vide om jeg 

skal trykke på cleandays eller om jeg skal trykke på begynd dit eventyr her, når det ikke er 

så’rn, decideret firkant knap til at trykke på. 

Alex: Jeg tror også det er tiltænkt som bare sådan en hurtig, loading screen øh. 

Pigen: nåh, okay. 

Alex: så det er lidt dårligt formuleret videre. Så det er måske ikke der den starter.  

Steen: Det kan sagtens godt bruges. Det bruger vi som feedback. 

Alex: ja ja selvfølgelig. Det var slet ikke det, det var mere bare, den er ulogisk, det gir ik nok 

ik’ 

A: det jeg umiddelbart registrerer,  

C: jah, det lyder nok også 

A: okay, tager nogle billeder ik? Jo. 

A: Okay. 



C: Første indtryk er at det er lidt cluttered. 

J: Det er meget de samme farver, måske man kunne differentere dem lidt, med nogle forskellige 

farver. 

A: Jeg vil faktisk sige at, det måske ikke farverne der behøver at være differentieret, men et 

symbol ud for hver der ligesom visualiserer hvad for en slags opgave det er. butik kunne være 

et penge ikon af en slags  eller “få opgaver” kan være et arbejdsikon, eller et eller andet, man 

kunne finde noget i den stil.  

Flere: øh. Ja. 

Steen: Ja. 

Pigen: Jeg synes skrifttypen på overskriften ik’ det’ sådan meget gamer-agtigt synes jeg.  

[inaudible] 

Pigen: altså det er som om det et spil jeg var igang med. Jeg ved ikke om det er en pigeting 

[*Gruppen griner og taler i munden på hinanden, så man ikke kan høre hvad der bliver sagt*] 

C : er det en liste man selv laver? Eller er det noget den laver for en? 

Alex: ja okay, ja det, måske faktisk lidt, lidt det vi, vi øh, vi har været lidt øh, det, vi. Gået lidt, 

hurtigt igennem det fordi at, det vi egentligt, vi, vi glemte at forklare egentligt, hvad ideen og 

hvad det egentligt er der sker. Det der sker er at der er en eller anden form for machinelearning 

algoritme som analyserer billederne og giver nogle opgaver i oprydningsopgave ud fra det. Jeg 

ved ikke om, fik vi egentligt kigget på den sekvens lige før? 

C: Ja en lille smule, altså der var, det der med at den analyserede billedet 

Alex: Ja ok, og så de opgaver du så på listen før er så de opgaver som den har analyseret ved 

billedet ikk’. så det er sådan en… 

C: Så når det er man sådan, er det så noget med at man hver dag skal til at tage et billede af sit 

rum 

Alex: Ja eller sit rod ikk’, hvis man har noget rod, så kan man gøre det, tage et billede og så får 

man nogle opgaver, det er [c: ok] det. 

C: Ja, så det der med at der ligger noget affald der 



Steen: Ja, så kan man tage et billede [C: Mmh], Prøv lige at trykke, ja, det der skulle ikke ske, 

der skulle komme nogle bobler op, hvor at den så siger, at ehh, du kan lave den her quest så får 

du 10 point hvis du, ehh, rydder det her op, eller hvis du tager den der dåse med pant, så får du 

15 point for det, ikk, så du får nogle point hele tiden for at gøre nogle ting [C: Ja]. 

Pigen: Er der noget man kan bruge de point til? 

Steen: Ja, det [C: Hvis man skal prøve at gå ind på det, er det så butik?] de der bobler jeg 

snakker om [Andr: Ok] 

Pigen: Er der en grund til at i har kørt et rødt tema, på alt? 

Alex: Ja det er der, det er sådan en slags, det er en del faktisk af butikken, det er at man kan 

vælge og sit eget tema og customize det [Pigen: ok], så det er lidt en af de 2 løsninger vi har i 

forhold til hvad pointene kan bruges til. 

A: Er det noget out of app? 

Alex: Prøv at vise butikken. 

Steen: Bare for at vise der kan fås temaer, og ikke få den der røde look.  

C: Ja… ok… Og opgaveliste hvordan opdaterer den så? Er det sådan, når man så tager et billede 

af sit skrald så gemmer den det bare efterhånden. 

Steen: Nøjagtigt [C Ok], også er der kategorier, aktive og færdige [C: Ja].Men aktive den viser 

også færdige, det er bare hvor man skal scrolle i dem [C: ok]. 

Pigen: Hvem er jeres målgruppe med den her app? 

Jakob: øhm… 18 årige.. eller fra 18 til 35 årige øhm, inden for den målgruppe, har vi valgt at 

sætte vores fokus øhm. 

Pigen: Okay… jeg ved bare ikke om den vil være relevant for mig som på forhånd er ret god 

til at rydde op [Smågriner] [Steen: Mmh] og jeg ved heller ikke folk der rodder ret meget har 

en tendens til at ikke rigtigt at bemærke roddet, så jeg ved ikke om de vil gå hen og bruge den 

her [C: Mhh] Nu har det så ikke noget men den app at gøre det mere sådan. 

Steen: Nej, nej det er gode spørgsmål 

A: Jeg tænker sådan umildbart at det virker, nu ved jeg selvfølgelig ikke hvordan i får 

indkobereret sådan noget som rabatkupon til saxo og sådan noget, men umildbart virker det 



som et ekstra trin, som jeg ikke lige umildbart har lyst til at tage når jeg skal rydde op [Flere: 

Ja]. Fordi jeg kan jo godt identificere hvad der er rod i sit eget hjem, det behøver man ikke ai 

som går ind og laver point. 

Steen: Tænker lige vi viser de sidste også kommer med de der spørgsmål, så kan vi diskutere 

det mere, eller i kan diskutere med hinanden lidt mere om det. 

 

Jakob: Der er forskellige levels i forhold til hvor langt, hvor mange penge man for skabet 

sammen [Steen: Ja] 

Steen: Så får man lige et æresemblem, meget vigtigt. 

C: Det er godt med sådan achivementpoints  

Steen: Jaa, ikk’. Så hvis du er urhersker så der er der ikke nogle farver på den der ur, det betyder 

i ikke har klaret den [A: ok]. 

Alex: Så er der liste 

A: Hvordan, identificere, altså hvornår sikre den sig at man har optjent de point, jeg tænker nu 

fjerner man det skrald, der er tidligere og så fik man 10 point, er det noget man bare kan 

fortsætte med at gøre. placerer skraldet, fjerne det, placere skraldet, fjerne det også bare optjene 

penge nok [*Flere griner*]. [C: True] 

Steen: Der er nok nogle etiske problemer her. [C: Ja] [*Flere griner*] 

A: For hvis man kan det og man kan få rabat på saxo, så vil jeg meget gerne havde den, så 

kommer jeg til at bruge appen [Flere griner]. 

Steen: Tror det var det, ikk? med at vise. 

J: Kan man få venner på det eller hvad? 

Jakob: Den her eller hvad? [J: Ja] det er adgang til din profil. Men hvis man kunne det. 

J: Det kunne godt være man ville dele sin rengøring. 

C: Hvor god man har været. 

Steen: altså det var også det med ranglisten [J: Ja] Tror også vi tænkte meget på at lave det 

meget ligesom apple watch,hvor man kan motivere hinanden, hvor at man kan udfordre en 



anden til at lave nogle quests. ikk, det er også meget hvis man var i et par, den ene vil gerne 

lave rydde op, den anden vil ikke rydde op, også kunne man neutralisere det lidt ved at sige der 

er de her quests. [C: ja] men det var vel vores wireframe tænker  

Alex: Ja tror vi har været igennem alle funktionerne og alt det andet [Steen: ja] sådan 

overordnet set. Ja når ja men så hvad er det så, nu skal vi jo lige holde styr på hvad i sådan 

allerede selv har været inde på, men vi kan jo starte med at sådan spørge, hvad syntes i sådan 

om tankerne bag ideen og hvordan har vi fået formidlet det her til ehh, igennem den her app, 

ehh og kan i selv bruge den og ja kunne andre i kender måske bruge den faktisk nærmere, ehh 

og ja sådan noget. 

Pigen: Altså jeg tror mere jeg ville bruge en app der fortalte mig hvordan jeg rengjorde, end 

hvordan jeg rydder op [Steen: *mærkelige lyde*] altså hvis der var nogle videoer til ok, 

hvordan afkalker jeg vasken, for det aner jeg ikke, eller hvordan jeg vasker toilettet så den 

skinner, end at den at jeg skal lige tage et billede for og så lige fjerne det, for at fjerne tøjet eller 

hvad det nu lige er, skraldet [Steen: Ja] det tror jeg ikke jeg ville gøre. 

Steen: Hvordan man skimmel væk fra toilettet. 

Pigen: Jaa.. sådan nogle ting, det aner jeg jo ikke noget om, så rengøring frem for oprydning. 

[J: Ja] øhm… det er bare mine tanker 

C: Jeg tror for eksempel, jeg tror det var inde på settings der var der en der hed hus eller et eller 

andet, der var en masse små ikoner i hvert fald på et tidspunkt, når det også ligemeget [Jakob: 

tror det det her] Ja lige præcis. Ehh, og der er jo f.eks. sådan der kan jeg ville måske tænke det 

mere i et hus det var sådan noget med, hvordan gør lige præcist sådan noget med at afkalke en 

elkedel eller whatever [Steen: Ja] øhhm, mere sådan man kunne måske bruge det, hele ai ideen 

nærmere til at sådan hvis man tager et billede af hvis man ikke lige ved, hvad ting, hvad 

problemet er her, eller hvordan får jeg det her væk eller for eksempel mit toilet, hvor kommer 

de her kalkstens fra, det kunne man måske ha en ai til eller omvendt hvis man tager et billede 

af det og så sige nå men du har det her problem det kan du løse ved og bruge for eksempel de 

her produkter eller et eller andet, eller sådan problemet kommer af du ikk for afkalket det nok 

eller et eller andet, altså sådan gå lidt mere ned i det, istedet for at, øhh i stedet for skrald, så 

bare have tips, til de forskellige ting at bruge istedet for måske, så hvis men ikke lige ved hvad 

man skal søge efter  

Steen: hvad med jer to? som har lidt mere besvær med at rydde op. 



J: jaa…øhh jeg tror sku ikke jeg vil tage et billede af mit værelse, for at finde ud af hvor mine 

ting skulle ligge, det er jo ikke fordi jeg aldrig rydder op, det er ikke fordi jeg aldrig rydder op, 

jeg ved godt hvordan man gør og hvor mine ting skulle ligge.  Jeg tror ikke det er noget jeg vil 

bruge, for det er noget der vil motiverer mig til at rydde mere op.  

 

A: Jeg tror der kan være noget merit, i sådan nogle apps der, med hensyn til ligesom at organiser 

den menneskelige psyke, hvor er det nemmest at starte for der er noget glæde i at have et rent 

hjem, for de fleste ikke. så måske sige; nå okay, men den gennemsnitlige oprydning tager 10 

minutter, hvis du starter med at lægge vasketøj sammen. På den måde ligesom inspirerer dem 

med et skridt af gangen. fordi jeres opgave liste var jo egentlig fin nok, også hvis man ligesom 

kunne, hvis man ligesom målte i procenter,  hvor stor en del af ens hjem er rodet med den her 

type skrald, så kan man ligesom sige, den her opgave tager i gennemsnit 25 minutter, i starten 

har du ryddet 40% op eller sådan noget.      

Steen: ja 

A: Der kan men ligesom gå ind og sige 25 minutter også er 40% af mit hjem ryddet op, det 

tager jeg gerne der er selvfølgelig nogle andre tal, hvor stort er dit hjem, hvor meget roder du. 

blabla. Men jeg tror der noget merit til sådan nogle apps, der hjælper med at organiser for de 

uorganiserede. 

Steen: ja. Nu tænker jeg, i har været meget om jeres eget hjem, men hvad hvis i gjorde det et 

andet sted som en arbejdsplads eller sådan noget? 

Pigen: Der er rengøringsfolk… 

steen: ja, men det er ikke alting som der er rent. så tænkte jeg hvis man arbejdede et sted hvor 

at lederen synes at der ikke er ryddet helt op. Han eller hun vil gerne sige at her er der nogle 

ting i skal  gøre, til medarbejderne der er under ham, ikk.  

C: altså, man kan sige, hvis men ligesom kan få den der liste ud af det, med hvad der mangler 

og blive gjort, hvis man ikke er helt tilfreds med hvordan det skulle se ud, at det er rettet mod 

en butik, den skal se sådan her ud. hvis man kunne tage et billede og det ikke så sådan ud, så 

vil app'en så kunne fortælle en, der er de og de her ting på den her opgaveliste, som man hurtigt 

vil kunne rette.  



Pigen: Jeg tænker også, det vil være rart med sådan en to-do liste, med hensyn til rengøringen. 

så jeg tror ikke jeg bruge bruge den app til hvis jeg stod i butik.  

Steen: det vil være for meget? 

Pigen: Så vil jeg bare følge den, fremfor at tage et billede af det, også gøre det.  

Steen: det er for meget. 

 

[**Intern kommunikation i gruppen om hvor langt i interviewet gruppen er nået**] 

Alex: men nu skal  jeg tage din opgave lige pludselig, det går nok. 

Alex: nå men hvis vi prøver at kigge på sådan, overordnet sådan designet, har i følt der er sådan 

lidt med farverne. Eller rettere hvad synes i om designet generelt? ud fra sådan lidt, i har snakket 

om det, men ja? 

A: rød som en basisfarve, er ikke så god for mig, når jeg tænker på sådan en organisation eller 

organisering app, eller rengørings app så tænker jeg sådan lidt over i den hvide eller lyse grønne 

farve agtigt, noget der gør sindet rent om man vil. det der(visning af app) er bare kritisk, jeg er 

stresset agtigt.        

Pigen: Jeg synes det ligner et spil, altså. overordnet set synes jeg det ligner et spil, altså de der 

spil men spillede da man havde en iphone 4 eller sådan noget.    

Steen: så mere lyse farver. 

A: det kan godt være det bare er mig.  

Pigen: ja, lidt mere orden. 

C: når man snakker om rengøring, så er det gerne hvid og grøn da det bare er dejligt og kigge 

på. symboler, ikoner et eller andet, det er godt. 

Steen: flere billeder, sjove ikoner. 

A: i har et logo der, jeg tror det ligner doctor strange eller noget. 

steen: ja 

A: det minder om profil ikoner, men jeg synes også den midterste knap nederst minder om et 

profil ikon. så jeg ville blive ret forvirret om, hvilke der var mit profil ikon. når jeg skulle til at 



vælge, jeg ville altid gå efter mit eget billed og klikke på det. med hensyn til at bruge google, 

det er altid ens eget billede men klikker på. når men tænker på en person, så er det også min 

profil. jeg ville måske overveje kun at have den et sted. måske flytte butikken derned til eller 

opgave listen, så det ligger et mere opfattende sted.        

Alex: Ja,  hvis vi prøver at kigge på hele det her med butikken, der har vi sådan to forskellige 

løsninger, jeg synes i lidt har været inde på det, men hvilken løsning synes i, der ville være 

mest motiverende af dem? er det sådan lidt at men omtænker det, nu har i også nævnt det, det 

ligner et spil og skulle det laves om til et spil også¨at man anvender det som spil og bruge 

pointene som en del af spillet eller skal man fortsætte med den økonomiske incitament, så man 

kan få kuponer eller andet med rabat…  

J: det vil selvfølig helt klart være fedest at få en kupon ud af det, jeg har bare svært ved at se 

hvordan man skal kunne generere penge nok til, at virksomheden ville give de her kuponer ud. 

A: Min er opgave er lige, fjern vasketøj, hvor lang tid tager det mig og data til virksomheden 

også evt få noget tilbage igen. det er den eneste måde hvor jeg kan se man kan inkorporerer det 

på den måde. det ville overhovedet ikke være interessant i cosmetics, jeg ville faktisk se det 

som en base feature. At man kan ændre den som men selv har lyst til. 

-okay. 

C: Hvis men gør det til et spil, så får man liv for de opgaver man klare. 

Steen: får liv? 

C: ja, altså hvis som candy crush et eller andet mærkeligt, hvis det er men taber, så mister men 

liv. hvad men så får dem tilbage på, kunne så være… 

Steen: okay, det ku så være… 

C: så det både er sådan en pause ting, men også at man kommer igang igen, hvis man så mangler 

liv inde på det der spil.          

Steen: så hvis men havde character, der mistede liv, så mistede den hele tiden lidt liv. 

C: det kunne man godt gøre. 

Steen: Ja.  

C: til at det skulle være inde som spil funktion. 



A: ja, sådan en helt random ide, hvis man tager det lidt som sådan en tamagotchi eller sådan 

noget,  et lille dyr du skal helbrede. så hvis du ændre målgruppen til yngre børn, som en 

læringsapp der skal lære dem at gøre rent. At hvis du ikke får fjernet dåserne, så mister 

tamagotchi nogle liv og som inspiration til ligesom at rydde op på sit værelse, og derved 

helbrede den som sådan en læringsapp det kunne man også gøre det til, det synes jeg er meget 

fedt. 

Steen: Det skal så være sådan noget hvor du kan age den og sådan noget  

A: og så igen så kan du optjene de her point, hvor så kan du købe cosmetics til den her 

tamagotchi og ændre den og sådan noget, det tænker jeg der godt kunne være et mindre marked 

for.  

Pigen: så ville folk jo bare rode, for at kunne tage et billede af det op  

A: det kan hurtigt gå den anden vej.    

Pigen: Ja. Jeg kan huske som barn at jeg snød rigtig meget i spil, og hvis man kunne hacke, så 

ville jeg gøre det. Så tror jeg også jeg ville snyde meget, for at få mere liv.  

Steen: Men når du rydder op, lærer du så ikke også at rydde op. 

Pigen: Jo, men hvis jeg ikke har spillet, så ville jeg måske droppe det igen. som person vil jeg 

ikke kunne rode. Jeg ved ikke, jeg er nok ikke den bedste målgruppe til det der.  

Steen: jojo, vi skal have alle. det er vigtig feedback vi får fra alle personer, altså jeg havde også 

en pædagog, der snakkede om, at formålet var jo teknisk set og oplærer en at rydde op. Så hvis 

du prøver at snyde, så bliver du også lidt oplært til at rydde op.    

C: jaja, fordi man stadigvæk gør det. 

Steen: altså, hvad ville i synes om, at hvis men lavede den tamagotchi, det var jo en rigtig fed 

måde, at gøre det mere gamification agtigt? men vil det være bedre hvis vi var mere bruger 

differentieret? for at tilpasse det mere til den person og quest der var til pågældende person. 

A: Det kunne være meget fedt at få noget data ud af brugeren, tilpasse appen efter jo mere du 

bruger appen jo mere har du om personen. også kunne få nogle konkrete tal på. igen det tager 

10 minutter for mig at fjerne vasketøjet, bom så det skal være inspirerende at gå i gang, sidste 

gang tog det mig 9,5 minutter og alt sådan noget. ligesom gøre den mere personlig sådan. Men 



jeg er stadig ikke den største fan af kamera delen på den. men jeg tror på den måde personlig 

data kunne man godt bruge det til noget. 

Pigen: og en reminder, med notifikation på forsiden, sådan så man husker at jeg skal lige huske 

at rydde op nu eller. 

Steen: få sådan daily quest agtigt eller ugentlig quest? 

Pigen: Ja.  

C: men kunne evt. selv have sætte en timer med, hvor ofte vil du gå ned med skraldet. det er jo 

en hverdagsting, så er ligesom noget det skal man gøre på det her tidspunkt. nu er den ihvertfald 

igang og nu kan du løse opgaven, så hvis du gør det inden for en tidsramme, så ville du får 

disse point.  eller vaske tøj som sådan en ugentlig ting, nu er det ved at være tid igen, nu skal 

du løse opgaven inden dagen er omme eller sådan noget.  

Steen: Ja.  

J: kunne være ligesom den der dualingo, hvor at den siger til dig, at du ikke har været inde at 

lærer noget. 

Steen: ja, den er jo meget populær nu jo og den virker. 

Alex: nu nævnte du at du ikke havde det godt med at skulle tage billeder af dit hjem, hvordan 

har i andre det med det?  

C: Jeg tror ikke jeg ville få det brugt, sådan noget som be real har stået stille i et stykke tid, og 

det får jeg ikke brugt. jeg dropper det bare efter noget tid.  

Pigen: Jeg vil også tænke noget overvågningskapatalisme, hvis jeg skulle sende billeder til alle, 

af ja mit værelse og vasketøj  

J: især hvis det er noget som i deler, for at få de der kuponer, så ville jeg ikke tage billeder af 

mit værelse.   

Steen: det ville i være lidt bekymrede over? 

J: Jeg føler det er sådan privat altså ens eget værelse. 

Steen: altså personligt har jeg ikke noget problem med det, på grund af jeg har ikke sådan noget 

at skjule, men jeg kan også godt se at det muligvis bliver delt på et senere tidspunkt.   



J: Jeg føler heller ikke jeg ligefrem har noget at skjule på mit værelse, jeg synes bare det stadig 

det er meget at det er meget at skulle kigge på et billede af mit værelse. 

Steen: hvad hvis i får en garanti på det? 

J: på hvad, at der ikke er nogle der kigger på billederne? 

Steen: at vi ikke deler de her billeder.  

J: det ved jeg ikke, jeg tror stadig jeg aldrig ville komme igang med sådan en app. 

Steen: hvad hvis staten støtter det her? altså at de køber det? 

A: mit problem ligger ikke i at skulle tage billeder af mit hjem, det virker som et ekstra step, 

men at skulle dele mit billede, det skal i være velkomne til. der findes mere interessante hjem 

at udnytte data fra.   

Steen: jeg ville bare lige hører, hvor skal der til i det her med det etiske, med fotoet, hvor jeres 

grænse ligger sådan noglelunde.  

C: Jeg tror ikke så meget det ligger i hvorvidt man er bange for at folk ser ens billede. jeg ser 

mere som en omvej, det findes der andre måder at gøre på.   

Alex: jeg tror efterhånden vi er ved at have været igennem det meste af det vi havde planlagt 

at vi skulle spørger om. sådan lidt afsluttende, så er der sådan lidt, i har måske nævnt det 

allerede, men er der nogle features i synes der vil mangle, for at få ideen til at virke i selve 

appen, noget som hvor i synes det kunne blive bedre?  

Pigen: Jeg vil nok sige rengøringsvideoer, hvordan men gør rent. 

A: sådan tips og tricks 

J: jeg tror det var dig sagde hvad for produkter, som bruges til hvad. 

A: det er der jeg tror kameraet virkelig kunne spille en rolle i, hvis man tager et billede af 

skimmelsvamp eller et rengøringsprodukt, som man ikke aner hvad fanden er, men den kan så 

sige, det kan du bruge til det og det. Og så et farmor hack, hvor hvis du har det her 

rengøringsprodukt, så kan du bruge det til det her. 

J: jeg føler også der er ret mange produkter, der bliver rangeret, så der er helt sikkert nogle 

rangeringslister for hvad for produkter brugerne bedst kan lide. sådan det kunne men jo også 

have med. f.eks. hvad for en mobbe eller støvsuger der er bedst eller hvad det nu end er.  



Steen: hvad hvis i shoppen havde vi jo de her kuponer, hvad hvis det bliver mere økonomisk, 

flere økonomiske initiativer, vil det blive mere brugt så af jer? 

C: ja, det tænker jeg. hvis der er sådan en fordel at hente i det, i at bruge det så tænker jeg..  

Steen: så vil i gerne. 

C: så vil vi gerne være med på den  

A: jeg vil sælge min sjæl for 25 procent for en rabat på hungry.                

J: Jeg føler, hvis det måske var rabatter på rengøringsmidler eller sådan noget lignende, så er 

jeg frisk, jeg ved dog ikke om det ville kunne lade sig gøre.  

Steen: alt kan lade sig gøre. Jeg tænker også, hvis men sindsygt mange point, så kan man få en 

hovedrengøring fra iss.  

J: ja, det ville også være luksus. 

Pigen: men så har man vel ikke brug for at iss kommer forbi, hvis men er så god til at rydde 

op. 

Steen: det er rigtigt. vi snakkede også lidt om overvågningskapatalisme, hvis i nu havde det 

connected med alle sine overvågningskameraer, hvis i havde nogle, ville i være okay med sådan 

noget?  

C: altså et ai som holder øje med om hvorvidt der er rent eller beskidt?  

Steen: så kan man også gå meget mere op i bæredygtig og indeklimaet og sådan noget     

J: sådan smart home agtigt eller hvad?  

Steen: Ja, smart home. Så kan den jo lave quest hele tiden. og være meget bedre til at overvåge 

en. 

A: ja, det ville være ret sejt, hvis det stod i din kalender, du får gæster i overmorgen, det kunne 

være du skulle komme i gang med at rydde op. tjep tjep, altså  den lige tjekker det for dig. men 

ville nok selv være opmærksom på det.  

Pigen: ja.  

Steen: ja, sådan mere all-in one agtig ligesom google home.   

A: ja.  



Steen: men kan så se radiatoren er rigtig varm, du burde nok slukke fordi det koster for mange 

penge.   

C: Ja, sådan et hjem der bare selv regulerer det meste af det.  

Steen: ja. 

C: også når men gør rent, så er den opmærksom på hvorvidt man måske burde komme i gang 

med  det med spisende gæster, hvis man kunne se det i ens kalender.   

Pigen: eller en feature om, altså sådan noget miljøvenligt eller økonomisk, som f.eks. at sætte 

en vask over om aftenen end om formiddagen, da det er billigere. Det er sådan noget jeg ikke 

har vidst. Det har jeg fundet ud af senere hen,  når man flytter hjemmefra, så er der rigtig mange 

ting men lærer fra bunden af. Som man ikke rigtig var klar over. og som studerende har man 

brug for ligesom ikke at bruge for mange penge, så det med at vide hvornår man sætter en vask 

over, det kunne være meget fedt. Altså sådan nogle features med viden. 

Steen: Ja, I vil gerne have mere praktisk oplæring  

Pigen: ja, for sådan noget som at folde tøj eller smide skraldet ud, det ved men jeg godt og det 

kan men godt finde ud af, det er bare at få det gjort. Der har men nok brug noget inspiration for 

at påminde en.  

Alle: ja, det kunne være super lækkert med en påmindelse omkring det økonomiske og tricks 

på rengøringsområdet.  

Steen: er der flere?  

Alex: Jeg tror vi har været igennem det hele. det burde vi måske have spurgt om noget før, ift. 

interviews når vi bruger interviewet i vores opgave,  vil i være anonyme eller ej?  

Alle: i bruger bare hvad i har lyst til. 

Pigen: kan jeg ikke bare hedde pigen 25 

Steen: sagtens.  

Steen: tak skal i ha.    


