
Præsentation: 
INTERVIEWER: Vil du fortælle os om dig selv? 
 
INFORMANT 1: 
Okay jeg hedder X og jeg er 35 år og jeg arbejder som socialpædagog. 
 
Belysningen på arbejdspladsen: 
INTERVIEWER: Hvordan oplever du generelt belysningen på din arbejdsplads?  
INFORMANT 1: Jeg oplever belysningen på min arbejdsplads som god. 
INTERVIEWER: Hvad er godt? 
INFORMANT 1:  At man selv kan rette skrivebordslampen efter behov 
 
INTERVIEWER: Hvad er dårligt?  
INFORMANT 1: Det er dårligt at vi sidder to på et kontor og at der derfor kan opstå uenighed om 
lampen i loftet 
 
INTERVIEWER: Kan du uddybe det med lampen i loftet?  
INFORMANT 1: Der er altid meget diskussion om hvorvidt lampen skal være tændt eller slukket, 
derfor er det ikke altid nok at have en skrivebordslampe for én man kan være det for en anden. 
 
INTERVIEWER: Fører belysningen på din arbejdsplads til tider til negativt velvære?  
INFORMANT 1: Ja nogle af lamperne kan have et for skarpt lys 
INTERVIEWER: Påvirker lyset dig i forhold til koncentration eller humør? (forklar gerne mere om 
dette spørgsmål): 
INFORMANT 1: Det kan godt være generende at have for skarpt lys og man må derfor slukke, 
hvilket ikke fremmer arbejdssituationen - altså slukke for skrivebordslampen. 
INTERVIEWER: Hvis du selv kunne bestemme belysningsforholdene på din arbejdsplads hvilke ting 
vil du så ændre, forbedre, fjerne og beholde? 
INFORMANT 1: Jeg ville beholde muligheden for at kunne indstille sin egen skrivebordslampe, men 
jeg ville foretrække en lampe hvor man kan ændre lyset efter behov, altså om det er blødt lys, 
læselys, eller skarpt lys - eller koncentrationslys eller sovelys. 
INTERVIEWER: 
Nu får du vist et billede af vores prototype - vil du fortælle om dine umiddelbare tanker om vores 
prototype, herunder form, størrelse, farve, materiale, brugbarhed, lysstyrke, temperatur på lyset 
og så videre? 
Hvilke ord vil du bruge til at beskrive lampens overordnede udseende og design? 
INFORMANT 1: Det er nok ikke en lampe jeg ville have stående på dit kontor - er den lavet af træ? 
INTERVIEWER: Ja, den er lavet af træ. 
INFORMANT 1: Det virker ikke særlig praktisk, i et kontormiljø at have en lampe af træ, da den kan 
blive meget støvet -er der ikke en masse riller i den? tro min tro med den rette generelt set okay 
På et kontor har man ofte brug for at få lys enten over computeren eller helt nede ved 
dokumenter man sidder og læser, så den virker ikke praktisk til det formål, da den ikke er særlig 
lang i det er der skal kunne bøjes, den virker ikke så fleksibel i sine indstillinger. Den fremstår lidt 
som en bordlampe og ikke som en decideret kontorlampe. 
 
INTERVIEWER: 
Hvilke elementer af lampens udseende/design finder du særligt attraktive/tiltalende/pæne? 



 
INFORMANT 1: Det er pænt at den ikke fylder så meget. Og selve formen på lampeskærmen er 
også pæn i skærmen okay okay 
INTERVIEWER: 
Hvilke elementer af lampens udseende/design finder du en mindre attraktiv/tiltalende/pæne eller 
decideret grimme/utiltalende? 
INFORMANT 1: 
Jeg synes at lampen har to forskellige stilarter med det mørke træ og den der stål-metalarm og så 
synes jeg at den er, ville være mindre attraktiv på et kontor da den slet ikke lever op til de 
praktiske indstillinger en kontorlampe skal have. Derudover tænker jeg at den vil være svær at 
gøre ren. 
INTERVIEWER: 
Hvis du ud fra din egen opfattelse af æstetik skulle beskrive lampens æstetik hvordan vil du så 
gøre dette? 
INFORMANT 1: 
Lampen er rent æstetisk ikke en lampe der lever op til mine krav, da den rent stilmæssigt ikke 
falder i min smag, men jeg kan godt se at lampen er pæn. 
INTERVIEWER: 
Hvis du skulle beskrive lampen med din umiddelbare opfattelse af følgende ord hvilke ville du så 
vælge og hvorfor? [INFORMANT 1  får fremvist listen af ordene som omhandler og beskriver 
æstetiske egenskaber]: 
INFORMANT 1: 
Så synes jeg den er kedelig ud fra det billede jeg kan se af den er det ikke en lampe som gør noget 
indtryk på mig, men jeg kan også godt se at den er balanceret i sit udtryk, den er dog nok også lidt 
trist at se på, jeg synes også lampen er lidt morsom da den er mange fine detaljer i lampeskærmen 
som man kan lægge mærke til. Den er også på en måde original da jeg ikke har set lignende 
lamper. 
INTERVIEWER: 
Hvordan synes du lampen kunne blive bedre/hvad vil du ændre ved lampens udseende? 
INFORMANT 1: 
Jeg ville nok ændre lampens materiale da den ikke ville være praktisk på et kontor. Derudover ville 
jeg gøre den bøjelige arm længere, da en kontorlampe skal kunne belyse forskellige områder ved 
et  skrivebord. Jeg ville dog stadigvæk beholde stilen da den på mange måder ville være 
anderledes end de mange kedelige kontorlamper der findes på området. Jeg ville nok også ændre 
materialevalget da man på kontoret tænker over at den skal være nem at gøre ren, hvilket træ 
med mange riller ikke virker til at være. Dette vil selvfølgelig ændre meget på æstetikken så det 
ville være en smagssag. Jeg synes personligt at lampen ville være pænere i hvid da jeg ikke mener 
at den mørke træsort passer i stilarten med den stålagtige arm. 
INTERVIEWER: 
Skulle der laves ændringer hvad ville du så føle var vigtigst at ændre? Er der eventuelt noget der 
skulle beholdes? 
INFORMANT 1: 
Det kommer meget an på hvad man skal bruge den til på kontoret - er det til en samtale med en 
bruger, ville lampen som den er nu kunne fungere som en slags hygge lampe hvis den havde et 
blødt lys. Skal den derimod bruges til kontor arbejde hvor man skal kun læse dokumenter og skrive 
på computer, ville jeg have brug for en lampe med en længere arm og mulighed for lysindstillinger. 
 



 
 


