
Min. 00:00-01:00: 

 

Int: Hvad tænkte du da så skiltet der på afstand fra stien? 

Ip: Øhm, jeg tror sådan det første der faldt mig ind, var det der med uland. 

Int: Ja  

Ip: Ja 

Int: og hvad tænker du omkring uland? 

Ip: Jamen så kommer man sådan til at tænker sådan lidt øh på noget støvet . Jeg ved ikke om jeg 

tænkte på så meget andet i virkeligheden. Øh nej. 

Int: Og sådan designet og helheden af det, hvad tænker du omkring det? 

Ip: Jamen igen der var sådan lidt øh, altså den måde det er lavet på det kommer til at se sådan lidt 

beskidt ud agtigt, lidt savanen agtigt. (støj) det var det første der faldt mig ind i virkeligheden og så 

ved jeg ikke sådan. Det første jeg også tænkte på var om toiletterne var lukket fordi der hænger den 

der kede ned foran. 

Int: Ah, okay.. 

Ip: Mmh. 

Min. 01:00-02:02: 

Int: Og øhm, hvad sådan, tror du det er noget du vil tænke over mere  når du går hjem eller er du 

mere bare sådan, var det mere bare i øjeblikket? 

Ip: Hmm, jaaa. Det tror jeg egentlig jeg vil tænke over, altså sådan… måske sådan mest næste gang 

jeg skal bruge et offentlig toilet. Men øhm ja. 

 (scenen skiftes og der bliver demostreret med UV lys Inde på toilettet.) 

Int: Hvad tænker du når du ser de her UV, hvad hedder sådan noget, oplyste ting ved UV lyset? 

Ip: Altså man bliver da mere opmærksom på sådan øh det beskidte og sådan noget. Men der vil jeg 

altså også sige, man kunne allerede godt se at toiletter var beskidt da man kom ind.  

Int: Okay  

Ip: Så jeg ved ikke hvor meget det ekstra det gør i virkeligheder 

Int: Okay, Så du er faktisk ikke overrasket over at 

Ip: Mmh nej, altså måske når man lige lyser der over på væggen der, der synes jeg der var meget lige 

pludselig. 

Int: Hvad gør det ved din. Altså næste gang du, hvis du er i parken og næste gang du skal bruge 

toilettet 

Ip: Ja 

Int: Gør det noget ved den måde du vil bruge toilettet fremover? 



Ip: Hhm. 

Int: Nu ved jeg godt det er meget lidt du har set og det er meget hurtigt, men 

Ip: Ja altså. Jeg tror man kommer til at tænker over at det er mere beskidt end man lige umiddelbart 

kan se i hvert fald, så ja. 

Min: 02:02-02:23: 

Int: Ja okay.  

Ip: Og dit fremtidig brug, vil det ændres eller vil du bruge det som normalt, tror du? 

Int: Jeg tror jeg vil bruge det meget normalt, men jeg tror allerede i forevejen jeg også er meget 

forsigtig med ikke at spilde for meget. 

 

 

 

 

 


