
Startede ud med at hilse og introducere sig. Testpersonen hedder Andreas. 

Min 00-01: 

Int: Jamen, du har jo været henne og kigge lidt på det skilt vi har hængt op her og vi tænker at vi lige 

til at starte med godt kunne tænke os at hører lidt om dine umiddelbare, sådan følelser og tanker 

omkring skiltet, og om det du læser og ser? 

An: Øh.. Der var et skilt der var lyserødt og gult. Hvoraf det gule det har med noget tis at gøre, så, 

det. Jeg tænkte det kunne være et pigetoilet fordi det er lyserødt og gult. 

Int: Mmh (anerkendende lyd) 

An: Ja. 

Int: Er der nogle andre tanker der sådan umiddelbart dukker op, hvis man tænker sådan på teksten 

foreksempel? 

An: Teksten var lidt svær at tyde, men der var et rim, Øh, kan jeg huske. 

Int: Mmh (anerkendende lyd). Nu har du også været oppe og kigge lidt på toiletterne her. 

An: ja 

Int: og hvad tænker du sådan umiddelbart om standen af toiletterne? 

An: At handicap toilettet er meget værre end de andre. 

Int: tænker du generelt at, øh de er beskidte eller rene eller hvordan? 

An: Det er et toilet, jeg havde ikke regnet med at de var pæne, altså, det ved jeg ikke. 

Int: Du havde regnet med at de var lidt beskidte i forvejen? Altså fordi det er et offentligt toilet eller 

er det bare generelt en perception du har at toiletter er klamme? 

Min. 01-02: 

An: Jeg havde ikke regnet med, sådan at det var pænt og det ER også et offentligt toilet, så jeg går ud 

fra at det, måske er lidt klammere end det man har derhjemme. 

Int: Så man har lidt en forud antagelse af toilettet før man overhovedet åbner døren? 

An: Ja. Især i Roskilde. 

Int: Perfekt. Og nu gik du jo med den her UV-lampe. 

An: Ja 

Int: Gjorde det noget ekstra ved den opfattelse af at toiletterne var beskidte? 

An: Man ser på bakterierne, hvor det er henne. 

Int: Mmh. 

An: Det gør man ikke. Det tænker man måske ikke over normalt. 

Int: Nej. 

An: Måske rør man bare der hvor der ikke er så mange bakterie i fremtiden 



Int: er der noget, sådan, nu er toiletterne beskidte som du selv siger. Er der noget ved det her at de 

er beskidte, der gør at du har en bestemt adfærd når du gør brug af et offentligt toilet for 

eksempel.? 

 

An: Vasker hænder, ikke pisse på brættet for eksempel, ikke. Det er meget normalt for mænd at vi 

prøver at holde os fra det. Og øh, jeg tager brættet ned når jeg er færdig til kvinderne, det skal man 

huske. 

Der grines lidt. 

Min. 02-02:40: 

Int: Hvis nu det her var et meget rent toilet og du kunne se, altså bare ved at kigge på det uden UV-

lys at det var pænt og vedligeholdt. Ville det så, altså ændre det noget fra det her toilet til det rene 

toilet, hvordan man bruger toilettet? Altså udover at man tisser på det selvfølgelig. Altså hvordan 

man håndterer det. 

An: Jo jo, jeg ved hvad du mener. Altså offentlige toiletter. Der plejer jeg sådan, nogle gange at tage 

toiletpapir og fjerne på brættet og sådan noget. Og det gør jeg ikke der hjemme eller på Nørreports 

offentlige toilet for eksempel, fordi det ved jeg er i god stand. 

Int: Okay. 

An: Og det her aner jeg ikke om er i god stand, jeg har aldrig været her før. 

Int:  Det er perfekt, jamen øh, jeg tror ikke at der er mere. 

 


