
Hvad er målgruppens daglige udfordringer? 
Hvad er der af ting som kunne være en bedre løsning på? Hvilke 
problemer vil de gerne have løst? Hvis de kommer med nogle 
gode inputs, så har vi nogle reele problemstillinger at arbejde med. 
Og problemer fra målgruppen, som vi kan løse. 

Kunne de forestille sig at bruge wearables? 
Vi vil gerne vide hvad vi arbejder med. Er de åbne overfor at bruge 
det? Eller er de skeptiske overfor det. 

Hvilke wearables er no go? 
Hvad vil de helt sikkert fravælge?Hvad skal vi styre uden om? Eller 
hvad skal vi styre imod. Hvilke funktioner er no go?Hvor skal de 
sidde på kroppen? 

Vil de gerne være med i fokusgruppe inter-
view 

Vi skal designe smykker med teknologiske funktioner. I 
spørgeskemaundersøgelsen vil vi undersøge, hvilke behov 
wearables kan hjælpe dig med i hverdagen og forholdet 
mellem design og teknologi. 

3. Hvilke teknologiske produkter ejer du?  

Wearables er noget man kan tage på kroppen, som har en 
funktion udover det æstetiske, eksempelvis et smartwatch, 
aktivitetstracker, humørring mm. 

6. Hvilke funktioner ville være fede til wearable   
 teknologi og hvilke vil være ”no-go”? 

Med fokus på �rst world problems, vil vi gerne undersøge 
hvilke problematikker, vi kan hjælpe dig med i din daglig-
dag. Som moderne kvinde, har man ikke de store problemer 
i hverdagen. Men med dette spørgeskema vil vi gerne �nde 
ud af, hvad vi kan gøre for at forbedre din hverdag

9. Skal smykkets udseende afspejle den teknologi- 
 ske funktion? Eller fortrækker du traditionelle   
 smykker hvor funktionen ikke fremgår af designet?  
 Hvad vægter du højest?

Om dig: 
Køn 
Alder 
Bosted

Vi vil gerne spørge dig, om du kunne tænke dig at være med 
i et fokusgruppe interview. Hvis du kunne have lyst til dette, 
byder vi på ka�e og kage og en meget hyggelig aften. Du får 
lov til at være en vigtig del af designprocessen.

Forskningsspørgsmål Interview 

Hvad er vigtigst at det er pænt eller der er en 
funktion? 
Smykke med funktion? Vs. Teknologi som smykke? (Fortæller os 
hvad vi skal idemæssigt) Elektronik og smykker? Hvad tænker de 
om at der er teknologi i. Rent æstetisk og hvad ville gøre at man 
ikke tænker det som teknologi eller dimsedut frem for smykker. 

1. Hvad tænker du på når du hører ordet wearable  
 technology? 

2. Hvad tænker du om smykker med en teknolo-  
 gisk funktion? 

4. I hvilke situationer kunne du forestille dig at   
 bruge wearable teknologi?

5. Hvis du skulle bruge wearable teknologi, hvor   
 ville du så placere det på kroppen? 

7. Hvilke hverdagsproblemer har du, som du gerne vil  
 have løst og hvordan kan disse forbedres?

8. Hvilket statement kan du bedst lide: 
a. Smykker med teknologi (uddyb) 
b. Teknologi forklædt som smykker (uddyb)


