
Interviewet er startet med en introduktion af parterne og hvad interviewet vil omhandle.
Den interviewede hedder Katarina.

Min. 00:00-00:00:

Kat: Altså i forhold til skiltet, så er det jo sådan, at når man ser det der uland, så tænker man jo ”okay

ulands toiletter er jo fucking klamme. Hvad kan man forvente når man går ind her?” og de er jo så
fucking klamme når man går ind. Altså jeg ville i hvert fald ikke gå der ud og tisse.

Int: Nej. Så det. Ville det. Har har oplevelsen nogle. Ville det flytte på din adfærd på nogle måde øhm

når du gør brug at toiletter?

Kat: Altså jeg ville ikke gøre brug af de her toiletter, men øh, altså jeg ville da være. Hvis jeg gik der

ud og skulle bruge dem så ville jeg da helt klart sørge for at få vasket mine hænder grundigt, få
sprittet dem af igen når jeg går ud der fra osv. Mere fokus på min egen hygiejne.

Int: Hvis toilettet nu var rent altså og du umiddelbart med det blotte øje kunne se at der ikke var

beskidt på det. Ville du så.. Hvordan ville du så selv behandle toilettet når du gjorde brug af det?

Kat: Som jeg ville behandle mit eget toilet tænker jeg da.

Min. 01:00-02:00:

Int: Ændre det noget, sådan hvordan du behandler et toilet sådan som det ser ud nu, hvis du skal
bruge det?

Kat: Nej.

Int: Du ville behandle det på samme måde selvom det er ulækkert?

Kat: Ja, det tror jeg. Ja. Og så tror jeg også det ville hjælpe, altså, det var en idé at sætte et skilt op så

man kunne se hvornår det er blevet rengjort sidst, så man faktisk er opmærksom på at det er blevet
rengjort.

Int: sådan helt generelt når du er i det offentlige rum og du.. altså for eksempel nu når vi snakker om

toiletterne. Altså det her med at de er beskidt og det er ulækkert, tænker du sååå, generelt over om
du selv sviner på toiletterne eller selv sørge for der ikke kommer tis på brættet, eller altså alle de her
ting man tænker over på sit eget toilet for eksempel

Kat: Ja, det gør jeg. meget. Så det. Generelt hygiejne. Nu læser jeg til sygeplejerske, så det, det går

jeg meget ind for, så ja det tænker jeg over.

Int: Okay. Nu har du selv været bruger af parken ikke også?

Kat: Jo

Int: Ja. Hvad har du brugt parken, sådan primært til?

Min. 02:00-03:02:

Kat: altså i de yngre dage har det været druk. Så i de ældre dage har det været til at få et sted at



spille kogle eller kongespil eller sådan noget om sommeren. Så er vi gået her ind.
Int: I forbindelse med brug, i sommerhalvåret når du har været hernede. Er toiletterne så noget i har
gjort brug af?

Kat: Nej.

Int: Nej.

Kat: det har vi ikke. Vi har fundet en lille hæk et sted.

Int: af hvilken grund?

Kat: Fordi vi ikke gad at gå der ud, fordi der så ulækkert ud.

Int: okay, så hvis man fra kommunens side af for eksempel renovere toilettet eller sørgede for det
var pænt. Ville du så bruge det?

Kat: Så ville jeg gøre brug af det, ja.

Int: så du tænker at der trænger til..

Kat: Det tænker jeg helt klart, nu har de også set sådan ud i jeg ved ikke hvor mange år.

Int: ja. Er det noget du ellers tænker at dine veninder for eksempel, når du er her nede eller dine
venner også tænker de samme ting?

Kat: Ja, det gør de. Det ved jeg de gør.

Int: Og UV lyset, hvad gør det ved dig når du ser det der ude?

Kat: at jeg har endnu mindre lyst til at gå der ud og tisse.

Int: Det var det, tak.


