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Bilag 1 - respondent 1 

Navn: Kim Christensen 

Alder: 53 år 

● Hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører de elektromagnetiske strålinger 

din teknologi frembringer? 

Det er ikke overraskende at f.eks. en telefon udsender elektromagnetisk stråling. Hvis den 

ikke gjorde det, så kunne man jo ikke bruge den som telefon eller gå på internettet med 

den. Det der er lidt spændende er, at de forskellige apparater har så forskellig lyd. 

 

● Hvordan har du det med at disse lyde er frembragt af din telefon/ computer? 

Jeg er ikke skræmt af at de udsender EMS. Jeg forventer, at niveauet holdes så lavt, at de 

er sikre at bruge. 

 

● Hvilken følelsesmæssig reaktion følte du, mens du hørte lydene?  

Som skrevet ovenfor, så forventer jeg at EMS niveauet holdes så lavt, at det er sikkert at 

bruge apparaterne. Desværre har jeg ikke selv en viden der gør, at jeg kan efterprøve 

dette. Derfor kan jeg godt blive lidt i tvivl om hvorvidt strålingen er lav nok, når jeg hører 

lydene. 

 

● I hvilken grad tror du at du vil reflektere videre over disse lyde? 

Jeg er blevet tilpas nysgerrig. Derfor vil jeg fremover holde øje med den offentlige debat 

vedrørende EMS for at se, om videnskaben på et tidspunkt kan konkludere, om EMS er 

skadelig eller ej. 
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Bilag 2 - respondent 2 

Navn: Morten Reffelt 

Alder: 27 år 

● Hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører de elektromagnetiske strålinger 

din teknologi frembringer? 

Min umiddelbare reaktion er nok hvor stor forskel der kan være over lydene på de 

forskellige apparater og hvad det helt præcis indebærer. 

 

● Hvordan har du det med at disse lyde er frembragt af din telefon/ computer? 

Nok ikke helt så godt. Man er vel ikke så glad når man høre de uregelmæssige rå toner 

som bliver frembragt af udstyr man bruger dagligt. Det får mig til at tænke på en 

geigertæller, hvilket bundet sammen med ordet "stråling", godt kunne føre til lidt 

nervøsitet. 

 

● Hvilken følelsesmæssig reaktion følte du, mens du hørte lydene?  

En følelse af uro men også lidt spænding. 

 

● I hvilken grad tror du at du vil reflektere videre over disse lyde? 

Nok til en okay stor grad. Hvorfor er der så stor forskel på lydene? Hvorfor kan de være 

så uregelmæssige og høje? Og hvad kan de have af konsekvenser?  
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Bilag 3 - respondent 3 

Navn: Shaan Reza Ali 

Alder: 29 år 

Nationalitet: Australsk 

● Hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører de elektromagnetiske strålinger 

din teknologi frembringer? 

I feel fascinated by the fact that there is so much in the world around us that we don’t 

hear, and intrigued to know what other sounds on other frequencies the world around us 

makes. 

 

● Hvordan har du det med at disse lyde er frembragt af din telefon/ computer? 

I don’t feel worried or afraid, as might be expected, I don’t feel nervous or scared. I feel 

like it’s a particular device that measures specific sounds - and that’s intriguing, but not 

concerning. 

 

● Hvilken følelsesmæssig reaktion følte du, mens du hørte lydene?  

Excited. Excited to learn that there are languages outside our field of perception, for 

which we need instruments to sense and translate into sounds we can hear. 

 

● I hvilken grad tror du at du vil reflektere videre over disse lyde? 

To a small degree. I know there are many unobservable phenomena - both artificial and 

organic. And that this is one of them. I would think about it more if you could show that 

it had an effect on the body - relate it back to something tangible with regards to health or 

well-being. But by itself, it just seems like data. 
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Bilag 4 - respondent 4 

Navn: Dalin Waldo 

Alder: 26 år 

● Hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører de elektromagnetiske strålinger 

din teknologi frembringer? 

Jeg fik en impuls af 'wooow - jeg lytter lige til et parallelunivers' - 

noget vi ikke kan observere med øjne eller øre, et indblik i en anden verden; meget smukt! 

 

● Hvordan har du det med at disse lyde er frembragt af din telefon/ computer? 

Man kan jo diskutere de negative virkninger af at blive bestrålet, selvom der jo ikke er så meget 

forskning på området. Efter en hjernerystelse mærkede jeg strålingen fra min iPhone meget 

tydeligt - en fysisk stikken i øret, blev varmere og tungere i hovedet - en smule desorienteret, 

som en snigende hovedpine der prikker indefra ved panden, en sitren. Jeg lagde ikke mærke til 

det før min hjernerystelse, men nu bruger jeg udelukkende headset, når jeg snakker i telefon. 

 

Jeg synes man bør arbejde med måder at undgå/ minimere stråling på og give det mere 

opmærksomhed, men samtidigt er der jo masser af anden slags forurening vi heller ikke tager 

alvorligt - tænk bare på udstødning fra biler, rygning osv. 

Selvom vi er bekendte med konsekvenserne, er det ikke sikkert vi vil ændre vores livsstil. 

 

● Hvilken følelsesmæssig reaktion følte du, mens du hørte lydene?  

Jeg har selv længe kendt til fænomenet og selv arbejdet med det i min praksis, men den reaktion 

jeg møder hos andre er typisk meget positiv - det er eksempelvis vildt at opleve hvordan lyden 

skifter alt efter billederne på computerens skærm, hvilket program der kører osv. Refleksioner 

om konsekvenserne af teknologien og hvilken betydning det (måske) har for vores helbred 

kommer typisk først senere. 
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● I hvilken grad tror du, at du vil reflektere videre over disse lyde? 

Sp. Forestil dig du lige er stødt på fænomenet - i hvilken grad ville du da reflektere videre over 

det? 

Jeg tror folk følger deres intuition - hvis man kan mærke at man får ondt i hovedet af at snakke i 

telefon, vil man forholde sig til det, men det er selvfølgelig lidt svært, hvis man ikke kan mærke 

det - og det er jo de fleste der ikke kan det. 

Jeg synes dog det ville være godt, hvis man som forbruger havde muligheden for at træffe et 

aktivt og oplyst valg - fx hvis der var en knap til at slå strålingen fra (om natten) eller et mærke 

på apparatet, der sagde noget om graden af stråling, så man kunne sammenligne forskellige 

produkter og derudfra træffe en beslutning. 

 


