
1. Interview:

- Er det okay at vi optager?
- Navn, alder og skole
- Gør du brug af Folkeparken? /hvis ja, hvad bruger du den til? / hvor ofte?
- Har du en fornemmelse/mening om hvem der bruger Folkeparken?
- Hvilke følelser har du haft omkring Folkeparken?

Negative følelser:

- Hvorfor tror du at du havde den følelse omkring Folkeparken?
- Tror du at der er nogen (tiltag) der kunne forbedre oplevelsen i Folkeparken?
- Har du nogen tanker om hvad der kunne gøre Folkeparken bedre?
-

Positive følelser:

- Hvorfor tror du at du havde den følelse omkring Folkeparken?
- Hvad omkring Folkeparken tror du bidrog til den oplevelse?
- Det du synes er “nice”, kunne man overføre det til et andet sted i parken og kunne

det være fedt?

- Bemærker du noget til kriminalitet i folkeparken?
- Hvis ja - Påvirker det din færden i parken?
- Hvis nej - ville det påvirke din færden hvis du blev belyst omkring kriminalitetens

omfang?
- Føler du at vi som borgere, har noget at sige og aktivt kan være med til at løse

problemet?
- Føler du at kommunen er behjælpelig og gør noget ved problemerne?
- Føler du kommunen er tilgengængelig for dig?
- Kunne du være tilbøjelig til at bryde reglerne, hvis du kunne være med til at skabe en

vigtig ændring? f.eks. nede i folkeparken.
- Tusind tak for din tid.

Forskningsspørgsmål:

Hvad bruger folk parken til og hvilke følelser forbinder de med denne?

Hvilke fejl og mangler er der i parken og  hvilke ændringer kunne brugerne ønske?

Føler folk sig trygge i parken og er de egentlig klar over den kriminalitet der bliver begået
der? er man kun tryg i en flok?



kunne brugerne finde på selv at gøre noget aktivt for at løse problemerne, og hvad med
kommunens rolle? kontakter de denne for at lave ændringerne og er de overhovedet
tilgengængelig for brugerne?

Forskningsspørgsmål

Opfylder designet vores hensigt i forhold til brugernes indtryk af rummet?

Opfylder designet vores hensigt i forhold til brug af rummet?

2. og 3.  Interview

Forskningsspørgsmål

Giver vores design et nyt indtryk af rummet hos brugerne?

Sætter vores design refleksioner i gang hos brugerne?

Kan vores design potentiel påvirke adfærden hos brugerne?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er det okay at vi optager?

Navn, alder?

Er der noget som overrasker dig ved rummet når vi tænder uv-lyset?

(Hvis ja): Er det mere eller mindre beskidt end du havde regnet med?

- Når du nu er bevidst om hvordan rummet ser ud under uv-lys, er det noget som
du vil påvirke hvordan du bruger rummet i forhold til f.eks. Forsigtighed?

- (Hvis ja): I hvilket omfang?

- (Hvis nej): Er det ikke kritisk nok eller skyldtes det andet?

(Hvis nej): Er det noget du accepterer eller affinder du dig med som en præmis for brug af
offentlige toiletter? Synes du at der er behov for at prioriterer at det bliver udbedret?

Sætter lyset nogle tanker eller refleksioner i gang hos dig? Hvilke?

Er der andet du vil give os med på vejen mens vi har dig?


