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Bilag 1: Spørgeskema spørgsmål 1. 
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Bilag 2: Spørgeskema spørgsmål 2.
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Bilag 3: Spørgeskema spørgsmål 3. 
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Bilag 4: Spørgeskema spørgsmål 4. 
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Bilag 5: Spørgeskema spørgsmål 5. 
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Bilag 6: Kommentarfelt. 

 
6.1: 

The lights in the kitchen are very bright and it is all or nothing, this influences the hygge feeling. 

More differences in lights can change that 

6.2: 

Paint, but we can't because of the architect 

6.3: 

There should be some colors in the common areas and not that grey concrete everywhere. And 

maybe some plants. 

6.4: 

Paint the walls and implement a softer lightning 

6.5: 

As a student home, I really liked it. 

6.6: 

Keep it clean! 

6.7: 

To ensure all common areas have WIFI, even after many complaints kitchen 3D never received a 

router, there is no standard of furniture and cooking equipment-some kitchens had everything 

other had none(3D)-this is a nuisance for international students who can’t bring or afford to buy 

equipment, some doors and windows to not work (open/close) as they should. Bins need changing 

more regularly or supplies left to enable tenants to do it themselves, smoking should be banned 

indoors and this should be respected-rooms next to kitchens which tenants smoke in all stink of 

smoke and damage people’s belongings, more washing machines!!! 

6.8: 

Clean it when you are using it 

6.9: 

Clean area, fix doors, clean windows, (fake) plants, pillows, fairy lights 
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6.10: 

- 

6.11: 

I would use the kitchen more if people didn’t smoke inside instead of going out on the balcon 

6.12: 

Scheduld for cleaning for each kitchen 

6.13: 

Drapes for the windows 

6.14: 

ok. 

6.15: 

Drapes and new lighting.  
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Bilag 7: Cultural Probing Billede 1. 
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Bilag 8: Cultural Probing billede 2. 
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Bilag 9: Cultural Probing billede 3. 
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Bilag 10: Cultural Probing billede 4. 
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Bilag 11: Cultural Probing billede 5. 
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Bilag 12: Cultural probing billede 6. 
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Bilag 13: Alan R. Hevner et al. 2004 IS Research Framework. 

 
  



 Institut for Mennesker og Teknologi V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave 1 
 

 

18/12/2018  Side 15 af 31 

Bilag 14: Designets Kontrolboksen. 
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Bilag 15: Kontrolboksens indhold.
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Bilag 16: Interview med kollegianerne. 
Bilag 16.1 
Interviewer: First off. Where is your room? 

Interviewee: Room 17. Just over there. 

 

Interviewer: Would you say this is your main 

kitchen of use, or do you also use the other 

kitchens? 

Interviewee: I am not really using this 

kitchen. I am using the kitchen in 1B I guess 

 

Interviewer: So, you primarily use the Kitchen 

1B?  

Interviewee: Yes, it is the one in the other 

building. 

 

Interviewer: is room 17 also over there? 

Interviewee: no, my girlfriend lives over 

there, so I use that kitchen more often 

 

Interviewer: okay. of course, I see 

Interviewee: I’d rather use that kitchen and 

it’s a lot cleaner in that kitchen 

 

Interviewer: This kitchen is a bit dirty yes. 

That is what everyone says 

 

Interviewer: So, do you use 1C, and what do 

you use it for? 

Interviewee: To party I would say otherwise I 

don’t use it 

Interviewer: okay so you only use this kitchen 

for social interactions 

Interviewer: Nice. You said had not tried 

using the lights before 

Interviewee: no, I haven’t tried it before 

 

Interviewer: but you noticed it from because 

you walk past here all the time 

Interviewee: yes exactly, and I saw you 

installing it 

 

Interviewer: Yes, that is right. We would 

actually like you to try and use it. 

Interviewee: no problem 

 

Interviewer: there is a stationary box over 

here. And then you have 4 faders. One fader 

controls the red light, one fader controls the 

blue light and one fader controls the green. 

The last one is a master which turns up or 

down all of the LEDs. So please try and use it 

a little bit and mix some colors. 

Interviewee: Its really cool. Honestly its really 

dope 

 

Interviewer: Yea. Some people have already 

used it. We put it up last week. Usually at 

night people like to turn the entire room just 

one color and then they will turn off the 

other lights and they will just hang out here. 



 Institut for Mennesker og Teknologi V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave 1 
 

 

18/12/2018  Side 18 af 31 

Interviewee: Yea. It is really better than the 

old 

 

Interviewer: Yea? 

Interviewee: Yea but it’s really cool 

compared to the old lights 

 

Interviewer: So overall you like the light a 

lot? 

Interviewee: Yea.  

 

Interviewer: That’s great man. That’s what 

we wanted to hear. 

Interviewee: Yea. I had some in my room 

 

Interviewer: You have LEDs in your room? 

Interviewee: Well not here but in my former 

apartment. 

 

Interviewer: Oh okay. How did you use that? 

In what kind of sense? 

Interviewee: just because I like the color. 

 

Interviewer: Yea but would you sit in 

complete darkness with only colored LEDs on 

or would you also have white light? 

Interviewee: I would watch movies or playing 

video games 

Interviewer: okay so what kind of colors 

would you use for these settings? 

Interviewee: Red, purple and blue 

 

Interviewer: That’s nice. That was kind of the 

like the idea with this as well. That you would 

be able to change the colors every day. 

Interviewee: Yes, it’s pretty cool changing the 

colors 

 

Interviewer: So, what do you think about the 

installation. 

Interviewee: The installation is pretty good I 

would say. I mean there is pretty much no 

other option with the ceiling we have 

 

Interviewer: It’s pretty scuffed, but it looks 

okay I mean with the duct tape and cables 

hanging down. 

Interviewee: Maybe hiding the cables, but… 

 

Interviewer: Maybe if they said it would be 

good idea to have this installed everywhere, 

it would probably be installed correctly 

Interviewee: Installing this everywhere would 

be really, really nice. 

 

Interviewer: Glad you think so. 

Interviewee: The old-fashioned lights are 

pretty… you know… I don’t really like them 

Interviewer: What is it about the old lights 

that you don’t like? 
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Interviewee: it is kind of vague and it’s not 

very warm. It’s not warm color. 

 

Interviewer: So, it’s not usable for playing 

video games? 

Interviewee: It is. But it’s just not very 

comfortable. 

 

Interviewer: is it the same in 1B? 

Interviewee: yea. It’s the same in every 

kitchen, I think. Except for 3C. They have 

some lamps as well, I think. 

 

Interviewer: You said you used this room for 

partying? Is that because this is the kitchen 

where the most parties are? 

Interviewee: yea. We also have the huge 

speakers here so. 

 

Interviewer: we also included a party mode 

in the lights. I don’t know if you noticed but 

I’ll show you really quick. There is a switch 

right here and if you flick it the lights go in to 

party mode. And then you can insert a mini 

jack into this box and the lights will the blink 

in relation to the beat of the song. 

Interviewee: I think Frederik said to me that 

he wanted to do this 

Interviewer: yea exactly. And we actually 

made it work – pretty much. We are very 

excited about that. 

Interviewee: I can imagine. This is pretty cool 

too. It can really be useful for the parties. 

 

Interviewer: You said you had LEDs in your 

old apartment. Was there anything they 

didn’t work very good for? 

Interviewee: Eh… 

 

Interviewer: Was it every kind of situation 

you had them on. Maybe if you had dinner 

with some people you would leave them off. 

Interviewee: Well they were in my room and 

I don’t usually eat dinner in my room. 

 

Interviewer: Was your old apartment also a 

dorm? 

Interviewee: No, I lived with two roommates 

in a pretty big apartment with our own 

rooms. 

 

Interviewer: Ok, so you had a shared 

common room of course. 

Interviewer: Did you participate in the survey 

which was uploaded to Korallen’s facebook 

group? 

Interviewee: I think I did 
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Interviewer: It was about the common areas 

and what parts you didn’t like. 

Interviewee: yea I think I did it. And Frederik 

also gave me that box with stickers. 

 

Interviewer: Ok you had a Probe as well. 

Nice. So, you are all up in this project?  

Interviewee: yea. 

 

Interviewer: We hope that something like 

this could be installed in every kitchen 

Interviewee: Yes, that would be really nice. 

 

Interviewer: But there is a lot of bureaucracy 

involved in getting it approved right.  

Interviewer: If you look around right now, is 

there anything u feel like you are missing in 

regard to the lighting? 

Interviewee: I don’t think so 

 

Interviewer: Do you feel any difference 

between whether the LEDs with a color 

corresponding to the regular lights are on 

together with the regular lights on, versus if 

the LEDs with a color corresponding to the 

regular lights are on and the regular lights are 

off? Or would you say that’s it’s pretty much 

the same? 

Interviewee: it’s pretty much the same 

 

Interviewer: okay.  

Interviewee: I think these lights can’t really 

be used for stuff you normally do in a 

kitchen, that would need some additional 

lighting, but for chilling, watching movies or 

studying its pretty good. When we want to 

watch a movie in the other kitchen we have 

to turn of the other regular lights, but this 

system would be really nice to watch a movie 

in. 

 

Interviewer: do you turn of the lights in other 

occasions? 

Interviewee: no. we usually only do it when 

we are watching movies or playing video 

games. 

 

Interviewer: I think we got what we wanted. 

Thank you for participating. 

Interviewee: My pleasure and good luck 
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Bilag 16.2 
 
Interviewer: I sidste uge blev disse LED’er 

hængt op, har du lagt mærke til at de er 

kommet op? 

Interviewee: Jo, det har jeg. Jeg passerer 

dette lokale stort set hver dag, så selvfølgelig 

har jeg lagt mærke til at der er blevet sat nye 

lys op. – især på grund af at det kan skifte 

farve. 

 

Interviewer: har du selv prøvet at bruge det? 

Interviewee: Ja, jeg har leget lidt med det 

som man siger. Jeg foretrak det mere gullige 

lys. Det gav en mere varm følelse, men det 

helt klare hvide lys er måske bedre til at 

koncentrere sig i. Hvis man eksempel skal 

skrive en opgave eller lignende 

 

Interviewer: Er det noget du kunne finde på 

at gøre herude? Altså sidde og arbejde her i 

køkkenet? 

Interviewee: Frederik og jeg har siddet 

herude for cirka en måned siden og skrevet 

STS-eksamen. 

 

Interviewer: Så køkkenet her bliver hyppigt 

brugt? 

Interviewee: Ja, sammenkomster, fester, 

lektieskrivning og hvad man nu ellers ville 

gøre på sit eget værelse derhjemme som 

studerene 

Interviewer: meningen med belysningen var 

også at det især skulle kunne bakke op om de 

eventuelle sociale situationer der kunne 

finde sted her i køkkenet. Du nævnte selv at 

det hvide lys ville bedre at koncentrere sig i 

fordi man gerne vil have så meget lys som 

muligt når man skal skrive en opgave. 

Hvordan vil du tro at dette system vil kunne 

bakke op om eksempelvis en filmaften eller 

eventuel hygge dag hvor man bare sidder og 

hygger herude? 

Interviewee: Altså det er jo forskelligt fra 

køkken til køkken da de bliver brugt 

forskelligt af forskellige mennesker med 

forskellige interesser. Det kunne dog være 

rart bruge lyset til en filmaften fordi man kan 

dæmpe lyset rigtig meget og skabe noget 

baggrundslys og på den måde give et bedre 

billede og måske tage mindre af øjenskaden 

ved netop at fokusere på en meget lys skærm 

i meget mørkt rum. Men der har været 

mange tidligere projekter, også af vores egen 

tidligere huskoordinator og måske 

institutleder, Mikkel Bill. Og så har vi jo også 

haft noget med netop lysfestivallen inde i 

Roskilde by, og selve broen her i Trekroner, 

når du går op mod Trekroner centrum. Der er 

også blevet sat lys op på broen for at give 
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mere tryghed. Det samme kan de her lys jo 

også repræsentere, altså at de kan give en 

anden effekt på folk. For eksempel hvis vi 

tager udgangspunkt i de sociale 

arrangementer der kaldes fester, kunne det 

nemt indikere, fordi lysene ændrer sig, at 

man har det sjovere og det er nemmere at 

starte en fest. 

 

Interviewer: Man kan sige, at vores håb er, at 

det her lys som folk selv kan styre ved hjælp 

af den boks herovre, danner grundlag for at 

folk vil bruge fælleslokalerne mere, eller 

måske oftere gå ned for at se en film 

sammen, fordi der nu er noget federe lys, og 

ligesom på den måde prøve at forbedre 

fælleslokalerne og hermed øge 

socialiseringen på dette kollegie. Hvad 

tænker du om det? 

Interviewee: der tror jeg at I måske burde 

lægge en brugsanvisning op. Altså en guide til 

hvordan lyset kunne bruges. Tit og ofte med 

eksempelvis Ikea-møbler og alt muligt andet 

så får man en brugsanvisning med til sit 

produkt, om hvordan det skal bygges 

selvfølgelig, men der står tit og ofte også 

hvordan man bruger sit produkt. Hvis man 

vælger at lægge en brugsanvisning op og give 

nogle eksempler på hvordan lyset kunne 

hjælpe til under visse aktiviteter, så ville det 

måske blive brugt mere hyppigt. 

 

Interviewer: Så der skal sættes en guide op 

der kan forklare operationen af lyset. 

Interviewee: Ja det skal give en præforståelse 

for hvordan det kan fungere. 

 

Interviewer: Vi håbede også på at åbne for at 

folk ville gøre flere ting her i køkkenet som de 

normalt ikke gjorde. Er der ting som du 

normalt kun gør på dit værelse og ikke gør 

herude i køkkenet? 

Interviewee: Nej, egentlig ikke. Jeg spiser 

middag i mit eget fælleskøkken, og jeg 

hænger ud i andre køkkener, fordi de folk jeg 

taler med på kollegiet, de bruger andre 

køkkener. Men jo, det handler jo om at bruge 

lyset som en facilitator for andre aktiviteter 

end det man normalt ville kunne på steder. 

Eller endda lave noget Ala et flexlys som i så 

har lavet ligesom et flexrum hvor et rum 

bliver til at flexrum via lyset. Netop den 

funktion at man kan skifte lys giver 

muligheden for at man kan facilitere andre 

aktiviteter end blot, som dette klare lys, at 

give noget visuelt, men netop at facilitere 

aktiviteter som kun skal bruge andre slags lys. 

 



 Institut for Mennesker og Teknologi V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave 1 
 

 

18/12/2018  Side 23 af 31 

Interviewer: Der er mange der har vist 

utilfredshed over det nuværende lys i nogle 

spørgeskemaer vi har lavet. Er du en af dem 

der synes at det nuværende lys i køkkenerne 

ikke er super fedt? 

Interviewee: Jeg tror det primært har noget 

at gøre med at ligner stationslys, altså at det 

ikke er særlig æstetisk fedt at kigge på. Det er 

skarpt, men det skal det selvfølgelig være for 

at belyse et rum. Men altså det er ikke et 

særlig godt lys på grund af at du ikke har 

nogen kontrol over det. Den eneste måde 

man kan slukke for lyset det er ved at gå ud 

og slukke for hovedafbryderen ovre i 

sikringsskabet. 

 

Interviewer: Det var en rigtig god 

sammenligning, det med stationslyset. 

Interviewee: Selv DSB-stationer er begyndt at 

få bedre lys end det her. Det ligner virkelig en 

slagterkælder. Det faciliterer ikke særlig 

meget, og det er i bund og grund rigtig 

irriterende. For man kan ikke bare afbryde 

lyset på en nemt tilgængelig stikkontakt. Eller 

jo det kan du godt i sikringsskabet, men så 

kan køleskabe og sådan noget også forsvinde 

hvis folk ikke kan finde ud af at trykke på de 

rigtige knapper. 

 

Interviewer: Det var også en af de ting vi 

forsøgte at opnå med den her belysning, 

simpelthen at give det til brugerne, også fordi 

at det er meget subjektivt det her med hvad 

er god belysning. Og det vi er kommet frem 

til i vores research, er at det handler om at 

give folk så meget lys som overhovedet 

muligt – altså så mange forskellige 

muligheder som muligt. Og denne her har så 

alle regnbuens farver, så vi tænker at den kan 

facilitere et eller andet nyt. 

Interviewee: Lige præcis. Netop det her med 

at man kan skifte farver, og at det er 

diodelys, gør også at man kan bruge det til 

ikke blot at belyse et rum, man kan også 

bruge belysningen til at gro planter for 

eksempel. Man har jo opdaget at forskelligt 

lys også påvirker planter. I hvert fald kan 

jeres produkt meget andet end blot at oplyse 

et rum.  

 

Interviewer: Så til noget lidt andet. Hvad 

synes du om den LEDopsætninger der er her 

nu. 

Interviewee: Altså det er ikke æstetisk, det er 

jeg ked af at sige. Men det kræver også en 

facade til eksempelvis at skjule ledninger. 

Men det kan jo nemt fixes med nogle helt 

normale holdere eller ledningsskjuler. Og til 

Arduionen der hænger der midt i det hele 
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kan man nemt lave en lille kasse til, så det ser 

pænere ud. 

 

Interviewer: Sådan som det hænger nu, synes 

du ikke det er særlig æstetisk? 

Interviewee: Nej. Men jeg tænker heller ikke 

at dette er jeres mål med produktet? 

 

Interviewer: Nej, målet var at fremvise hvad 

man kunne gøre med den her type belysning, 

i håb om at vise RUI (Roskilde Universites 

Internationale Boligfond) at der kunne være 

et behov for et mere dynamisk 

belysningssystem og så de måske ville se at 

det var en god nok løsning til at installere det 

i flere køkkener. 

Interviewee: Jamen det giver da også rigtig 

god mening. Men det behøver jo slet ikke 

kun at være i køkkenerne, det kunne jo også 

være i gangene. Gangene er som sådan heller 

ikke æstetiske. De ligner for så vidt 

fængselsgange det eneste der mangler, er 

bare cellenumre. Men jo jeg synes jeres 

produkt har et rigtig godt potentiale og der er 

mange ting man ville kunne bruge i sin 

perspektivering til forklaring af sit produkt så 

det yderligere kunne udvikles.  

 

Interviewer: Er der nogle umiddelbare 

mangler? Nu har du jo selvfølgelig ikke haft 

meget tid til at lege med det, men sådan 

umiddelbart når du kigger på det? 

Interviewee: Det er jo egentlig et fint system. 

Det gør det det skal. Den største mangel for 

mig et nogle æstetiske træk, som gør at man 

har lyst til at være i funktionen lidt mere. For 

eksempel kunne kontrolboksen gøres mindre 

eller måske endda helt trådløs, det kunne 

også være en god ide. Jeg ser også et 

problem ved jeres produkt. Det er nemmere 

at skifte en pære i en almindelig lampe i 

forhold til en hel LED-stribe. 

 

Interviewer: Er det ofte at de her armaturer 

går i stykker? 

Interviewee: Nej nej, overhovedet ikke. Jeg 

har aldrig set en pære blive skiftet herude 

 

Interviewer: Jeg har ikke mere at spørge om. 

Mange tak til dig 
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Bilag 16.3 
 
Interviewer: Kender du til projektet? 

Interviewee: Ja, sådan mere eller mindre 

 

Interviewer: Vi har lavet denne lysopsætning 

vi sidder under. Ideen med det her lys er så at 

det forhåbentlig kan gøre sådan at folk vil 

bruge fælleslokalerne mere, eller i hvert fald 

måske lave nogle flere sociale events, hvor 

man mødes og hænger ud. Vi har nogle 

spørgsmål og det første lyder som følger. Nu 

hvor du bor oppe på første etage, har du så 

lagt mærke til at den nye belysning er 

kommet op? 

Interviewee: Ja 

 

Interviewer: Har du selv prøvet at bruge det? 

Interviewee: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har 

prøvet at stå og lege lidt med det og prøvet 

på at skabe en mere behagelig belysning. Den 

belysning der her i forvejen er sådan meget 

skarp. Jeg har prøvet at sidde herude og læse 

og se om jeg kunne skabe noget lys der var 

lidt mere behageligt. 

 

Interviewer: Var det muligt? 

Interviewee: Ja. På den gode made er det ret 

simpelt det I har lavet, og det er derfor nemt 

at bruge selv for mig der ikke er skide IT-

kyndig og sådan noget.  

 

Interviewer: Så det var nemt at bruge i form 

at man bare kunne stille på nogle slidere 

Interviewee: Ja lige præcis. Det var meget 

intuitivt og nemt og hurtigt at finde ud af at 

bruge. Det krævede ikke for meget at 

brugeren.  

 

Interviewer: Hvad kom du frem til med lyset 

når du selv havde indstillet det? Var det rødt 

eller var det en anden farve? 

Interviewee: Nej, rødt var ikke, det var faktisk 

mere gulligt lys. Men det var ikke særligt 

skarpt, dog stadig kraftigt nok til man kunne 

sidde og læse en bog i det.  

 

Interviewer: Var de oprindelige lys tændte? 

Interviewee: Nej nej, de var slukkede. Det var 

udelukkende LEDerne der lyste. 

 

Interviewer: Skabte det en hyggelig 

stemning? 

Interviewee: Ja, det var generelt bare mere 

behageligt.  

 

Interviewer: Så det blev venligt at sidde i 

Interviewee: Mhm 

 

Interviewer: Hvilken tid på dagen var det da 

du eksperimenterede med boglæsningslyset? 
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Vi har haft lidt problemer med at lyset fra 

LED’erne bløder ud og ikke er helt så kraftigt 

på grund af de store vinduer og solen der 

skinner ind igennem dem. 

Interviewee: Det var faktisk tidligt om 

morgenen. Sådan kvart over 6 eller sådan 

noget. Så det har været ligesom nu, sådan 

lidt mørkt i det. Så det har ikke været generet 

af lys udefra 

 

Interviewer: Var der noget der irriterede dig, 

eller var der noget som du personligt selv 

synes kunne være bedre omkring lyset, var 

der noget der manglede? 

Interviewee: Det var som om at lyset ikke var 

100% konstant. Der kom sådan nogle små 

blink en gang imellem, som om at der har 

været en dårlig forbindelse et kort øjeblik. 

 

Interviewer: Ja, der har været lidt tekniske 

udfordringer. Men hvordan vil du vurdere det 

æstetiske lige nu? Eksempelvis på en skala fra 

1 til 10 og vær hudlæst ærlig. 

Interviewee: Altså der er noget kabelføring 

der kunne være udført bedre. Og så er der 

kontrolboksen som heller ikke er den 

kønneste i verden. Jeg vil dog sige at jeg godt 

kan lide selve ideen med LED’erne klart har 

potentiale, og jeg kan godt lide dem, for hvis 

man prøver at se bort fra kabler og sådan 

noget, så fylder det jo ikke særligt meget. Og 

det er meget skyld sammenlignet med de 

lysstofrør der også hænger her, som 

simpelthen er så kedelige og som ligner 

noget der hører til i en parkeringskælder. 

Men hvis jeg skal være hudløst ærlig mangler 

det jo stadig lidt for præsentationen. Men jeg 

kan rigtig godt se pointen i det og se en god 

ide i det. Der er et udviklingspotentiale i det 

også. Det kunne eksempelvis se fedt ud hvis 

der var en hel ubrudt stribe af lys ned 

igennem rummet. 

 

Interviewer: original tænkt var det også 

meningen både det med de ubrudte striber 

og at det skulle supplere det, lys der allerede 

var her. Men vi løb så ind i nogle 

komplikationer. Lyset fra de originale lys er 

meget skarpt i forhold til LED’erne og det er 

svært at arbejde rundt om.  

Der har været nogle andre vi har snakket 

med, som siger at de nogle gange ser en film 

sammen med venner i fælleslokalerne, er det 

noget du også kunne finde på at gøre? 

Interviewee: Ja, det har vi gjort nogle gange, 

dog for lang tid siden, men så har det jo 

typisk sådan noget som at vi har haft slukket 

alt lyset. Og hvor det bliver meget mørkt og 

med en lys skærm. 
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Interviewer: Tror du, du ville kunne finde på 

at lave en filmaften herude og prøve det nye 

lys af? 

Interviewee: Jamen helt klart. Vi har jo for 

nyligt også fået fjernsyn op herude, og faktisk 

har jeg siddet herude sammen med nogle 

andre og set fjernsyn om aftenen, og da var 

det lidt fedt at lyset bare kunne dæmpes i 

stedet for at blive slukket helt. Det kan give 

en fed effekt at man kan dæmpe lyset og 

skifte farven til eksempelvis rød som føles lidt 

mere blød og afslappende, i hvert fald hvis 

man ikke skal sidde og læse eller sådan 

noget. 

 

Interviewer: Nu nævnte du selv det med at 

læse og se fjernsyn, men er der andre 

sammenhænge hvor du tænker at det vil 

være nice at kunne ændre belysning. 

Interviewee: Hvis nu folk gerne vil holde 

noget fest, der er det originale lys jævnt 

irriterende, og derfor har man sat mindre 

spots op som også resulterer i at man ikke 

rigtig kan se en skid. Der tænker jeg jo at det 

her vil være oplagt idet at der jo er nogle 

valgmuligheder og at det kan ændres. Og 

apropos socialisering vil det jo også være fedt 

hvis man ønsker en lidt mere festlig stemning 

hvis man sidder nogle øl 

 

Interviewer: Så det er fedt med muligheden 

for at kunne lave sådan noget lys her som 

ikke er lige så skarpt, når man bare skal hygge 

og drikke et par øl. 

Interviewee: Ja for det sker faktisk ind I 

mellem. Og derfor er det fedt at kunne skabe 

de her rolige omgivelser der også byder ind 

til det, og hvor det er mere behageligt og 

rarere omgivelser man gør det under.  

 

Interviewer: Hvis det var en mulighed, og 

prisen var den rigtige og hvis det for dig gav 

mening, tror du så du kunne finde på at have 

sådan et setup på dit værelse eller i andre 

situationer? 

Interviewee: Både og. Nogle af værelserne 

her er meget mørke og de 

udvekslingsstuderende kalder dem 

kælderagtige, fordi der ikke kommer meget 

lys ind. Der tænker jeg, de ville kunne skabe 

et mere varmt lys. Så jo på værelset kunne 

jeg i og for sig også godt se det, men jeg kan 

også godt lide at have en fysisk lampe og det 

æstetiske der kommer med sådan en er 

pænt, men alligevel kan jeg godt se at der 

kunne være en klar effekt ved at have et LED-

setup. Eksempelvis lige når man kommer ind 

ad døren kan det give en god belysning der 

modsat den der enkelte glødepære der 
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hænger i loftet. Så det skal bestemt ikke 

udelukkes.  

 

Interviewer: Håbet med projektet var også at 

RUI ville kunne tage det op til overvejelse om 

at installere denne type lys, så det ikke bare 

er de her glødepærer. Hvis de så ville give 

lov, kunne man sætte det op ordenligt og 

sørge for æstetikken og så videre. 

Interviewee: Der hvor jeg tænker det virkelig 

kunne være fedt er især over sengen. Hvis 

man havde en dæmpbar LED-stribe, det gør 

det nemlig fedt hvis sidder og spiller 

playstation eller ser en film eller hvis man 

sidder og læser og har behov for en anden 

type lys. Det er faktisk noget jeg savner, for 

som det er nu kan jeg ikke sidde i min seng 

og læse, fordi der faktisk er for mørkt. 

 

Interviewer: Så en form for zone-kontrol 

kunne være væsentlig i forhold til 

belysningen? 

Interviewee: Ja helt klart. Det er det som jeg 

synes er det fedeste. Det er noget der ville 

gøre jeg selv ville vælge det, hvis jeg blev 

spurgt om det skulle sættes op på mit 

værelse. Det ville være årsagen til at jeg 

sagde ja til at få det. 

 

Interviewer: Kan du se nogle situationer hvor 

du tænker at det ville være fint hvis der bare 

var det originale belysningssystem? Hvornår 

er det gamle lys bedre? 

Interviewee: Det gamle lys har en sensor som 

gør at det kun lyser når der er nogle i 

rummet. Så hvis der skal et økonomisk 

perspektiv ind over så er det en god ting i en 

permanent løsning.  

 

Interviewer: Det var det. Rigtig mange tak for 

at du gad at være med. 
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Bilag 16.4 

 
Interviewer: Bruger du oftest dette køkken? 

Interviewee: Nej, men jeg kommer altid forbi 

det, men det er ikke fordi jeg bruger det 

særligt tit. 

 

Interviewer: Lyset her har været oppe i lige 

under en uge nu. Har du lagt mærke til at det 

har været sat op? 

Interviewee: Okay. Nej det har jeg faktisk 

ikke. Men der er også mange af gangene jeg 

kommer forbi her, hvor jeg går ind ad den 

anden dør, fordi det er hurtigere når jeg skal 

ovenpå. 

 

Interviewer: Så du skal op ad trappen? 

Interviewee: Ja, præcis 

 

Interviewer: Så har du selvfølgelig heller ikke 

prøvet at bruge lyset endnu? 

Interviewee: Nej 

 

Interviewer: Ville du gide at gå op og prøve 

det af, du ved blande nogle farver og sådan? 

Interviewee: Jo, hvor er det henne? 

 

Interviewer: Det er den brune kasse derovre. 

Det er meningen at den skal monteres på 

væggen, så den er lidt mere i øjenfaldende. 

På den kan man så skrue op for grøn, blå og 

rød og så er der en master der kan styre hvor 

skarpt det ligesom er. 

Interviewee: Årh ja. Det kan jeg godt se. Det 

er meget griner’n. Nu ved jeg jo intet om 

hvordan man får helt bestemte farver, 

udover dem der er lige til at regne ud, for 

eksempel blå er jo bare denne ene fader. 

Men jeg kan huske fra Mujaffaspillet, hvor 

man kunne male sin bimmer og så kunne 

man ligesom prøve sig frem med de 

forskellige knapper her. Men det er meget 

griner’n, ja. 

 

Interviewer: De er ikke altid lige intuitive 

sådan nogle konktrolkasser 

Interviewee: Aha, den her styrer hvor kraftigt 

lyset er. Det står også på den, det havde jeg 

slet ikke læst. Hvad er det her party for 

noget? 

 

Interviewer: Jamen det er et mode som man 

kan slå til, og så sætter man et jackstik ind i 

boksen og så syncher den op til musikken så 

det blinker i takt med musikken. 

Interviewee: Ej, hvor sindssygt. Det lyder ret 

fedt. Er det bassen den gør det ved eller 

hvordan? 
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Interviewer: Den gør det bade igennem 

bassen, men også igennem hastigheden på 

musikken. 

Interviewee: Okay. Cool. Ej, der var noget flot 

lilla lys lige før. Hvordan får jeg det tilbage? 

Der var det! 

 

Interviewer: Det lilla lys er kanon? 

Interviewee: Der er min yndlingsfarve i hvert 

fald. Det er skudda meget grinern. 

 

Interviewer: Så du syntes ret godt om 

systemet? 

Interviewee: Ja, det er sjovt 

 

Interviewer: Og det var nemt nok at bruge? 

Interviewee: Ja ja, men lige i forhold til det at 

der stod master på, nu er jeg ikke den store 

lysekspert, så det tror jeg ikke, jeg ville have 

forstået inden jeg skulle bruge den. Men hvis 

man bor her finder man nok ud af hvad den 

kan. Personligt ville jeg nok have brugt et ord 

i retning af ”fader” eller ”fade lys” måske 

”lysstyrke” eller sådan noget, så folk ved 

hvad det betyder. 

 

Interviewer: Der var en der foreslog at vi 

kunne tage nogle billeder af noget forskelligt 

lys, eksempelvis noget helt lilla og også tage 

et billede af hvordan faderne stod og så 

skrive at sådan her laver du dit eget lys nede i 

1C, og så hænge det op her ved boksen, eller 

lægge det ud på facebook. 

Interviewee: Jamen det kunne være sjovt, 

spørgsmålet er bare om man ville syntes det 

var så interessant at man ville gå ned i 1C for 

at stå og lege med lyset. Det havde været 

fedt hvis det havde været i det køkken man 

selv oftest brugte. Men at gå herned for at 

prøve lyset… det ved jeg ikke 

 

Interviewer: I den perfekte verden var det 

også meningen at det skulle sættes op i alle 

køkkenerne, men nu valgte vi 1C fordi det er 

det primære køkken. En ting vi håbede på var 

at folk var tilbøjelige til at bruge 

fælleslokalerne hvis det her lys blev sat op, i 

modsætning til hvis det kun var det normale 

lys. Så spørgsmålet er om du tror du ville 

bruge dit eget køkken mere, hvis der var 

sådan noget lys her? 

Interviewee: Hmm. Det er et godt spørgsmål. 

Det ville i hvert fald kunne bruges til noget 

andet. Jeg ville hellere holde fest der hvis jeg 

havde sådan et lys der. Men vi ser også nogle 

film oppe i mit køkken en gang imellem, og 

nu har vi jo fået tv i alle køkkenerne også, så 

der ville det også godt kunne bruges. Altså 

hvis man lige kunne fade ned for lyset, for 

der kan godt blive lige mørkt nok hvis man 
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slukker det rigtige lys. Lysene og farverne er 

jo sjove nok, men hvis man sidder og spiser 

eller et eller andet vil jeg personligt hellere 

have helt normalt lys. Men det kunne senere 

om aftenen, hvis man sad og drak en øl eller 

sådan noget, være meget hyggeligt. 

 

Interviewer: Det var også noget vi håbede på 

med vores lys. Altså vi ville gerne have at folk 

kom ud af værelserne og ud i fællelokalerne. 

Men det er kun meget specifikke situationer 

hvor du kan se dig selv bruge sådan noget lys 

her? 

Interviewee: Ja, det vil jeg mene. Men jeg vil 

sige, at det er sjovt med den party-ting der. 

Men det andet mode der… Jeg har selv en 

pære hvor jeg kan skifte lys inde på mit 

værelse, altså hvor jeg kan fade det op og 

ned, og det er virkelig rart. Specielt om 

aftenen er det virkelig rart at man kan fade 

det ned.  

 

(Interviewer blander noget hvidt lys).  

 

Det hvide lys dér er fedt, det kan jeg godt 

lide. Det har jeg også selv og det bruger jeg 

rigtig meget om aftenen når jeg sidder og 

læser på min computer og hvis jeg ikke skal 

have de der lys kastet direkte ind i hovedet 

på mig, fader jeg det ned. Det er fedt når jeg 

ikke vil have at mine øjne bliver fucked op. 

Specielt en fadefunktion kan jeg godt se som 

nyttigt om aftenen og som kunne være 

hyggeligt at komme ud i køkkenet til. Det 

farvede lys er mere til fester synes jeg. 

 

Interviewer: Det farvede lys vil I hvert fald 

kunne facilitere nogle andre sociale 

arrangementer hvis man kunne sætte det 

hele på blåt og dæmpe det så der kun er lidt 

lys når man så en film 

Interviewee: Ja 

 

Interviewee: Har I flere spørgsmål? 

 

Interviewer: Nej vi er vist kommet rund om 

det. Det var skide godt. Du skal have mange 

tak.  

 

 
 


