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1.2 Abstract (Resume) 
This semester project deals with the involuntary exposure to an increasing amount of high 

frequency electromagnetic radiation - mainly as a result of modern telecommunication 

technologies. In this case the thesis goes that whatever we cannot experience, we aren’t as 

inclined to give much importance to. The approach of this project has therefore been to introduce 

an instrument that demonstrates a felt awareness through translating the otherwise invisible 

signals into hearable sound. The project exhibits a methodological framework for the process of 

working with relevant design-theories by Donald Norman and Nicolas Bourriaud to arrive at the 

best possible design for generating lasting awareness about the given point in question. As a part 

of arriving at the most desirable result the project also includes an interview-based evaluation of 

a prototype to optimize its performance. 

The project is not as concerned with the implications of electromagnetic radiation as it is with the 

procedures and techniques involved in an effective and problem-oriented design. 
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2.0 Indledning 

Elektromagnetisk stråling (fremover forkortet EMS /EMR ) er en kombination af elektriske og 1 2

magnetiske felter, som ligger uden for menneskets syns-, høre- og følesans.  

EMS-forurening er et af tidens hotte og politiserede emner. Debatten danner omdrejningspunkt 

for den basale teknologiforskrækkede kontra fremtidsoptimistiske tone hos befolkningen. Det er 

tilmed et emne, som kan være svært at gøre sig klog på, da der både er videnskabelige artikler, 

der taler for og imod de sundhedsmæssige konsekvenser deraf, hvilket vi vil komme ind på i 

rapporten.  

Gruppens udgangspunkt for dette projekt, er derfor ikke som modstandere af ny 

teknologi, vi ønsker blot at bidrage til debatten om omfanget af ufrivillig udsættelse for EMS og 

dermed de mulige lidelser fra strålingernes bivirkninger på længere sigt. Det har vi valgt at gribe 

an, ved at konstruere en offentligt tilgængelig, interaktiv installation, som omsætter de ellers 

usynlige elektromagnetiske strålinger, bl.a. frembragt af moderne trådløs 

kommunikationsteknologi, til hørbar lyd med henblik på at frembringe en subjektiv reaktion hos 

de deltagende.  

Selvom 5G netværk baner vejen for IoT s førerløse biler og intelligente køleskabe og 3

mobiltelefoner har globaliseret planeten som aldrig før, er det nødvendigt at huske på, at vi som 

forbrugere er med til at sætte dagsordenen for samfundets spejling i den teknologi vi 

implementerer i vores hverdag. 

  

1 EMS: Elektromagnetisk stråling (dansk) 
2 EMR: Electromagnetic radiation (engelsk) 
3 IoT: Internet of Things 
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2.1 Problemformulering 
Hvordan kan vi designe en interaktiv installation, der skaber opmærksomhed på 

teknologifrembragt elektromagnetisk stråling? 

 

2.2 Arbejdsspørgsmål 
● Hvordan relaterer vores projekt til gruppens semesterbinding: Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund? 

● Hvordan kan metoden kaldet Soft Design Science Methodology anvendes i forbindelse 

med vores projektarbejde? 

● Hvordan kan vi skabe et design som skaber mulighed for affektive oplevelser og 

refleksion? 

● Hvordan kan vi bruge Nicolas Bourriauds teorier om relationel æstetik i arbejdet med 

vores installation? 

● Hvordan arbejder Christina Kubisch med EMS i kunstprojektet Electrical Walks, og hvad 

fungerer ved hendes tilgang til emnet? 

● Hvordan er Donald A. Normans teorier om perceived affordances og implemented design 

constraints brugbare til at belyse designaspekter i vores projekt? 

● Ud fra successkriterier for vores design, hvordan kan interviews afhjælpe med evaluering 

af projektets produkt? 
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2.3 STS semesterbinding: Det moderne samfund og dets 

uundgåelige teknologi 
Opgavens semesterbinding er til basiskurset på Hum-Tek kaldet ‘Samfund, Teknologi og 

Subjektivitet (STS). Her har vi blandt andet beskæftiget os med termet ‘teknologisk 

determinisme’, som vi mener er interessant at sammenkoble med vores emne, da det tager 

udgangspunkt i en på sin vis uundgåelig teknologi. 

Determinisme er en filosofisk anskuelse, som i led med kausalitet, er et årsagsbestemt 

verdenssyn som indebærer at der forud for enhver begivenhed foreligger en række betingelser, 

der indebærer, at begivenheden nødvendigvis indtræffer (Gyldendal, s.d.).  

I teknologideterminisme stilles der spørgsmål ved om teknologien vi omgives af har fået sin 

“egen logik”, og er løbet afsted med os, eller om det stadig er os der er i kontrol over retningen. 

Altså i hvilket omfang er det uomgængelige opfindelser af nye teknologier, som dirigerer 

samfundsudviklingen (hård teknologideterminisme) kontra det omvendte scenarie, hvor 

samfundsudviklingen dikterer behovet for bestemte teknologiske opfindelser (blød 

teknologideterminisme) (Warner, 2000). Et af de klassiske eksempler på hård 

teknologideterminisme, er hvordan opfindelsen af dampmaskineteknologien dannede grobund 

for samfundets industrialisering. Et håbefuldt modeksempel på blød teknologideterminisme 

kunne være vor tids globale samfunds behov for regenererende teknologier, som ville kickstarte 

research og udvikling af grønne teknologier som for eksempel permakultur. 

Opsummeret er teknologideterminisme altså baseret på at en teknologisk udvikling 

danner grundlag for en række samfundsændringer, som så leder til nye teknologiske udviklinger, 

og at det er en dominoeffekt, som på sin vis er ustandselig. Selvom forrige udsagn synes at være 

logisk forsvarligt, så skal vores teknologiske udvikling ikke nødvendigvis ses som en bulldozer 

der pløjer ud i kun én forudbestemt retning. Vi har nemlig, på godt eller på ondt, som hhv. aktive 

eller passive deltagere, en direkte medindflydelse på teknologiudviklingens retning.  

Et individs direkte deltagelse i en teknologis udvikling henviser eksempelvis til forskning i, 

reklamering for og andet arbejde forbundet med udbredelsen af en given teknologi. Andre 
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eksempler på individers direkte deltagelse kunne være som forbrugere (monetær støtte) eller via 

abonnering på/brug af teknologi (udviklingsstøtte eksempelvis via dataindsamling).  

Med passiv deltagelse hentydes der til ukritisk brug af given teknologi. Aktiv deltagelse refererer 

derimod til kritisk stillingtagen, sammenligninger af forskellige versioner og udbydere og i 

bedste fald etiske til- og fravalg af teknologier.  

Et samfund er langt hen ad vejen struktureret omkring og dermed defineret af de 

teknologier der er prævalente hos befolkningen. Derfor er det uhyre vigtigt at vi som individer og 

medspillere i samfundets udvikling bliver gjort bevidste om vores indvirkning i ovenstående. 

Udbuddet af en teknologi hænger sammen med den efterspørgsel vi fælles skaber. 

 

Vi tør godt postulere at der er nogle teknologier, som vi er blevet gjort decideret afhængige af - 

ikke livsunderstøttende afhængige, blot afhængige i hverdagens funktionalitet. I den 

sammenhæng har et gammelt ordsprog: ”Det man ikke ser, har man ikke ondt af” genvundet 

relevans. Det er en talemåde som henleder til, at det i nogle tilfælde kan være foretrukket at 

forblive i en uvidenhed, end at kende til en potentielt ubehagelig realitet. Er vores mobiltelefon, 

tablet, wifi-router mv. medårsag til træthed, lavt immunforsvar, infertilitet og i nogle tilfælde 

tilknyttet til cancervækst? Kan de usynlige elektromagnetiske stråler, som disse teknologier der 

har defineret vores datasamfund, udleder virkelig være sundhedsskadelige?  

Vores regering har vedtaget at Danmark skal være et af verdens foregangslande for 

implementering af 5G mobilnetværk på landsplan - allerede ved udgangen af 2020 skal den nye 

generation af mobilsignal have erstattet det nuværende 4G netværk (Mencke, 2019), og det er der 

blandede meninger om blandt befolkningen. Schriver, Jensen og Graversen skriver for eksempel 

i deres delte debatindlæg i Information: “da effekterne af 5G er ukendte, er borgerne de facto 

inddraget i et forsøg med mennesker, som ingen kan melde sig ud af. Sådan et storstilet 

eksperiment med mennesker er i strid med Nürnbergkonventionen, hvor det kræves, at 

eksperimenter gennemføres med samtykke.” (Schriver, Jensen & Graversen, 2019) 

Det moderne samfund opfordrer os bogstaveligt talt til at tage teknologien i hånden, men giver 

teknologi et “bedre” liv?  
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Man kan mene at det er paradoksalt, at efterspørgslen på teknologiske artefakter med trådløs 

kommunikationsteknologi blindt vokser, uden sammenhæng med et stigende antal undersøgelser, 

der tyder på tilsyneladende skadelige bivirkninger for mennesker, dyr og planter forbundet med 

udsættelse for den elektromagnetiske stråling, som teknologierne frembringer.  

Denne “nye” forureningsform - EMS-forurening - er i takt med udbredelsen af moderne 

teknologi på verdensplan mere relevant end nogensinde, hvilket gør emnet særdeles 

meningsfuldt at dykke ned i - både politisk og akut sundhedsmæssigt.  

Her refereres ikke kun til den strålingsudsættelse forbundet med at have sin mobil i 

bukselommen, men derimod nærmere til forureningsfænomenets kontekst i samfundet, som en 

uundgåelig teknologi. 

Der er tale om et emne som den almene borger i dagens samfundet endnu ikke har 

tilstrækkelig baggrundsviden omkring. Vi ønsker derfor at bidrage med “oplevet information” 

fremfor tillært information i meningsdannelsen hos borgere, da det omhandler vores kollektive 

sundhed.  

Vi vil designe en fysisk interaktiv installation, som forbipasserende mennesker kan deltage i og 

hvorigennem vi håber at opnå en både intuitiv og informativ oplevelsesbaseret personlig 

forståelse af elektromagnetisk stråling. 
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4.0 Metode 

I vores metodeafsnit, vil vi redegøre for opgavens overordnede metodiske struktur. Vi har valgt 

at arbejde med metoden kaldet Soft Design Science Methodology (SDSM). I opgavens 

metodeafsnit følger først en gennemgang af iterative designprocesser kontra lineære 

designprocesser.  

Til slut en kort diskussion af opgavens valg af designmetode efterfulgt af en gennemgang af 

SDSMs-trin i forhold til hvordan de relaterer til vores projekt. 

  

4.1 Iterativt design versus lineært design  
I det følgende afsnit følger en udredning af, hvad der var vigtigt for os til i valget af en 

designmodel, hvordan vi valgte den designmodel og hvorfor vi valgte netop denne model. Vi kan 

dermed følge designmodellens generelle krav til vores design af en interaktiv installation, som 

skaber opmærksomhed på teknologifrembragt elektromagnetisk stråling. 

 

For at finde den rette proces-designmodel kiggede vi på, hvilke typer modeller, der findes. For at 

indsnævre, hvilken slags modeldesign, der passede bedst, skulle vi finde ud af, hvordan vores 

arbejdsproces skulle foregå.  

Donald Norman (2013. P 234-236) beskriver, at der findes to traditionelle designprocesser. Den 

iterative designproces og den lineær designproces:  

● Det lineære design, som også bliver kaldt vandfaldsmetoden, går ud på, at hver gang der 

er fremskridt i en enkelt retning/beslutning, så er det vanskeligt eller umuligt at gå 

tilbage. En anden traditionelt metode end vandfaldsmetoden kunne være lågemetoden. 

Lågemetoden er et lineær sæt af faser, som blokerer overgangen fra et trin til det næste. 

Lågemetoden er den mest traditionelle metode fordi metoden muliggør, at man kan 

evaluere ens fremskridt og beslutninger for at fortsætte næste trin. (Norman, 2013. P 

234-236) 
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● Iterativt design adskiller sig i forhold til de lineære processer ved at den er rettet imod 

Human-centered design (forkortet HCD), hvor processen er cirkulær - med kontinuerlig 

forfining og ændring. Ydermere genovervejning af tidligere beslutninger. Ifølge Donald 

Norman, har forskellige folk og industrier over tid været involveret og designet et fælles 

sæt metoder af HCD.  

Nogle HCD differentierer i forhold til andre mennesker eller industrier, men et fælles 

tema er, at et produkt itererer gennem 4 stadier, bestående af: Observation, idégenerering, 

prototype og test. Disse 4 stadier er til at opfylde det overhængende problem: “Løse det 

rette problem”. (Norman, 2013. P. 219-220) 

 

Ud fra det ovenstående besluttede vi, at iterativt design passede bedst til os fordi iterativt design 

og HCD handler om kontinuerlig at forfine og genoverveje, og at forsikre folks behov bliver 

opfyldt, forstået og udfører de ønskede opgaver produktet behøver. I forhold til vores projekt, har 

problemformuleringen og analysen ændret sig flere gange fordi vi har diskuteret og genovervejet 

for at forsikre at folks behov bliver opfyldt i forhold til vores problemformulering. Iterativt 

design og HCD er en procedure til at imødegå disse krav, men med vægt på to ting: at løse det 

rigtige problem og gøre det på en sådan måde, som opfylder menneskelige behov og evner. 

(Norman, 2013. P. 219-220) 

 

Vi har diskuteret, overvejet og forsøgt at implementere forskellige design modeller i vores 

projekt. Ultimativt fandt vi 2 designprocesmodeller, som i sig har indarbejdet en iterativ 

fremgang og HCD. Nedenfor kan ses en sammenligning af følgende 2 design modeller, som vi 

mente passede vores projekt bedst:  

● Den første model hedder Soft Design Science Methodology modellen (forkortet SDSM). I 

bogen “Design & Konstruktion” (Simonsen. 2014. P. 78-95) bliver der beskrevet at 

SDSM modellen er bygget på både Design Science Research (DSR) og inspiration fra 

Soft System Methodology (SSM; Checkland 1981). DSR går ud på et forsøg på, at 

udvikle og evaluere nye artefakter eller løse praktiske problemer. Men fordi DSR vægter 

meget på design og nye artefakter, så er den socio tekniske aspekt blevet ignoreret. 
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(Simonsen. 2014. P. 78-95) SDSM har derfor indarbejdet/inspireret fra SSM vedrørende 

spørgsmål til socio-tekniske aspekter. Dette betyder, at SDSM er et iterativt design, som 

itererer igennem kernestadier som HCD også går igennem: Observation, idégenerering 

(idé), prototype og test. SDSM har dog opdelt disse stadier i 8 dele i forhold til “real 

world” og “design thinking” for at give en simplere systematisk anvendelse til deduktion, 

analyse og evaluering produktet. (Simonsen. 2014. P. 78-95)  

● Den anden model hedder double diamond proces model. Double diamond modellen er 

beskrevet (Norman, 2013. P. 219-220), som mere simplificeret i forhold til SDSM fordi 

forskel i mellem de to er graden af detaljer. Double diamond modellen er opdelt i 4 faser 

- divergens- og konvergensfaser for dels at finde det ‘rigtige problem’ og dermed den 

‘rigtige løsning’. 

 

Ud fra de 2 modeller besluttede vi at arbejde ud fra Soft Design Science Methodology modellen - 

den opfylder projektets behov med at den har fusioneret både den designvidenskabelige 

forskningsproces (DSR), men også den iterative soft soft systems-metode. Hvilket betyder at den 

også har tilgang til at forbedre den socio tekniske aspekt. Ultimativt giver SDSM modellen en 

generel løsning på et generelt artefakt problem. En af kernekompetencerne, som vi værdsætter, er 

til dels brugen af intuition og abduktion i led 3, som giver os designere en beslutningstagning 

angående vores teori og analyse - selvom oplysningerne ikke er fyldestgørende.  

Den intuitive og abduktive proces er vigtig, da vi ikke vha. Logisk tænknig kan analysere os 

frem til den bedste løsning - med andre ord: Der er mere end én løsning på vores problem og der 

findes ikke noget facit for, hvilken løsning, der er bedst.  

En anden ting, som vi værdsætter er SDSM-modellens systematiske arbejdsproces til at arbejde 

ud fra. 
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4.2 Soft Design Science Methodology modellen (SDSM): 
SDSM (se figur 1) er en alsidig, trin-for-trin meta-metodisk forløbsbeskrivelse af en 

designproces, som kan implementeres på generelle designmæssige problemstillinger. Vi vil 

gennemgå et kort overblik over de forskellige trin i modellen med henblik på, hvad vi har gjort 

os af overvejelser i hvert trin. 

 

Figur 1: Soft Design Systems Methodology (inspired by Checkland 1981). 

1. Learn about the specific problem 

Opgavens specifikke, real-world problem, omhandler manglen på bevidsthed og 

opmærksomhed hos den almene borger omkring et usynligt forureningsfænomen med 

ukendte (bi)virkninger, for de der lever i det. Dette forureningsfænomen eksisterer i kraft 

af moderne kommunikationsteknologi, og kaldes EMS. I dette trin af modellen har vi 

undersøgt eksisterende empiri på området (se afsnit om semesterbinding). 

2. Inspire and create the general problem and general requirements 

Gruppens fokus blev her på ‘manglen på opmærksomhed og meningsdannelse’. Hertil har 

vi bl.a. undersøgt og ladet os inspirere af Christina Kubischs kunstprojekt, Electrical 

Walks. 

3. Intuit and abduce the general solution 
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Den generelle løsning blev her til ‘bevidstliggørelse om problem’ formuleret som en 

offentlig oplevelsesbaseret, interaktiv installation. En kunstnerisk tilgang frem for en 

oplysningskampagne. I dette trin har gruppen undersøgt relevant teori og viden indenfor 

affektivt design. Hertil har vi fx læst Donald Normans design dimensioner; instinktive-, 

adfærds- og refleksive design, for bedre at kunne tilnærme os relevante egenskaber vores 

installation skal besidde for at vække en følelsesmæssig og refleksiv oplevelse hos 

brugeren. Vi har også beskæftiget os med teori om perceived affordances og 

implementerede designbegrænsninger af samme forfatter (se opgavens teoriafsnit). 

4. Ex Ante Evaluation 

I dette, modellens første evalueringstrin, overvejede vi generelle fordele og ulemper ved 

den kunstneriske tilgang. Dertil har vi undersøgt Nicolas Bourriauds teori om relationel 

æstetik, og afgjorde at gå videre med den relationelle, kunstneriske tilgang til 

problemløsningen (redegørelse i teoriafsnit, diskussion i afsnit om procesdesign). 

5. Design specific solution for specific problem 

Den specifikke løsning består i et apparat, som kan omsætte EMS til hørbar lyd, og 

dermed give en “oplevet information” om emnet.  

6. Ex Ante evaluation 

Dette evalueringstrin har både aspekter af designtænkning, abstrakt plan og ‘real world’ 

virkeliggørelse. “EMS-snifferen”, som vi endte med at kalde det - apparatet som kan 

sanseliggøre den usynlige EMS - prototypen blev bygget, testet og evalueret i RUC 

FabLab. En del af at lave prototyper, er at evaluere og forbedre deres egenskaber - en 

iterativ proces. Hertil evaluerede vi også at apparatets reelle affordances skulle indgå i en 

kontekst, som også skulle designes - i kraft af Nicolas Bourriauds og Donald Normans 

designteorier. John Venable inspireret os tilgang til at udlede en vejledning til valg af en 

DSR strategi for interview. Hvoraf vi diskuterer Raymond Gold 4 typiske feltroller og 

påvirkningsgraden af forskerens rolle og feltrelation. Til sidst vil vi lave en kollektiv 

analyse af vores kvalitative data ved hjælp af et diagnostiske kort, som strukturerer 

argumenterne og forklarer problem, årsagerne, konsekvenserne samt mulige  idéer og 

løsninger.  
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7. Construct specific solution 

Denne del af designprocessen bygger på erfaringer fra ex ante evalueringen, og første 

reelle bud på et egentligt brugbart produkt, som kan afprøves i virkeligheden. 

8. Ex post evaluation 

I dette trin har vi opstillet nogle succeskriterier for evalueringen af, hvorvidt vi har opnået 

et effektivt og funktionelt design. Disse succeskriterier vil afgøre, i hvilken grad vi har 

levet op til, i kraft af kvalitative interviews med brugere af vores installation, gruppens 

bud på en specifik løsning.  

 

Vi har primært bevæget os i “design thinking”/tankeplans-niveauet; vi har brainstormet, lavet et 

colored cognitive map, skitser og udkast til vores installation. I denne process har vi været 

igennem en række iterationer, hvilket i SDSM-modellen kan illustreres med punkt 1-5. 

Vi har dog bevæget os lidt ud i den fysiske verden, til det som i modellen kaldes “real world“ - vi 

har produceret en (fungerende) prototype af kernen i vores installation; en art antenne, der 

opfanger den stråling, der findes overalt omkring os. Dette kan således siges at være et sted i 

mellem modellens punkt 5 og 7. Vi blev klogere på både det lydmæssige aspekt, den fysiske 

udformning samt hvordan den kan indgå som del af en større installation. Ikke mindst fik vi 

bekræftet, at vores idé om at bruge denne teknik i en installation ville kunne fungere glimrende. 
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5.0 Teoriafsnit 

For at få en idé om hvordan design virker, har vi hentet erfaringer fra anerkendte 

designakademikere, kunstnere og filosoffer. 

Først har vi undersøgt Christina Kubischs kunstprojekt kaldet Eletrical Walks for at finde 

inspiration hos, hvad andre allerede har gjort sig af overvejelser i et lignende projekt - og dermed 

sandsynliggøre vores eget.  

Fare er forbundet med noget vi kan mærke, lugte, høre eller på anden måde sanse. Når vi ikke 

kan mærke EMR, så skaber det ikke en følelsesmæssig reaktion. Derfor har vi valgt at arbejde 

med lyd og støj, hvortil vi har undersøgt fænomenet støj. I forlængelse af de følelsesmæssige 

reaktioner vil vi benytte Donald Normans idéer om hvordan design kan bruges til at skabe 

affektive virkninger, som er det vi gerne vil fokusere på. I anledning med affektive virkninger 

giver det mening at starte med de æstetiske relationer, som de opstår af. Derfor har vi inddraget 

Nicolas Bourriauds teori om relationel æstetik, for bedre at forstå den æstetiske kontekst, der 

opstår i relation mellem værk og beskuer. Til sidst, i arbejdet med måden vi kan inddrage disse 

aspekter i vores design, kan vi gøre brug af Donald Normans teorier om affordances. 

 

I designprocessafsnittet, henviser vi til idéerne om, hvordan vores inddragede teorier medvirker 

til at designe vores installation.  

 

Teoriafsnittet vil indeholde redegørelser af følgende værker, begreber og teorier: 

● Electrical Walks, Christina Kubisch 

● Lydens egenskaber samt definition på støj som fænomen 

● 3 dimensioner indenfor design, Donald A. Norman 

● Esthéthique relationelle, Nicolas Bourriaud 

● Real and perceived affordances, Donald A. Norman 

● Implemented design constraints, Donald A. Norman 
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5.1 Electrical Walks 
I det følgende afsnit vil vi kort redegøre for Christina Kubischs værk Electrical Walks, med 

henblik på at drage en parallel til vores eget projekt. 

Electrical walks er et participatorisk (brugerinddragende) og interaktivt kunstprojekt, hvor 

deltagerne, udstyret med en antenne og et sæt hovedtelefoner går på opdagelse i byrummet, 

guidet af Kubisch selv. (Kubisch, 2004) 

Kubisch beskriver projektet på sin hjemmeside: 

(http://www.christinakubisch.de/en/works/electrical_walks)  

 

Rent teknisk har Kubisch grebet det an på den måde, at på hver side af høretelefonerne er en 

spole indbygget, der inducerer de omgivende elektromagnetiske felter. Hun forklarer at vha. 

specielle, ekstra følsomme høretelefoner, behøves ingen ekstern forstærker. (Kubisch, 2004)  

På den måde bliver omgivelsernes lyde erstattet af byens mange elektromagnetiske felter. 

Christina Kubisch beskriver lyden med følgende ord: “The sounds are much more musical than 

one could expect. There are complex layers of high and low frequencies, loops of rhythmic 

sequences, groups of tiny signals, long drones and many things which change constantly and are 

hard to describe. Some sounds are much alike all over the world. Others are specific for a city or 

country and cannot be found anywhere else.” (Kubisch, 2004) 

Man kan altså argumentere for, at der er tale om en hel verden af lyd, en verden, der ikke er 

hørbar med det blotte øre. Samtidigt argumenter Kubisch også for en vis grad af musikalitet i 

lydene.  

Disse pointer underbygger vores håb om at give brugerne af vores egen installation et indblik i 

en mangefacetteret pallette af skjulte lydbilleder omkring os. 

Electrical walk er et mønstereksempel på et værk der besidder både relationelle og 

participatoriske egenskaber. Beskueren er nærmere aktør; der kræves handling for at værket kan 

eksistere - værket består i en individuel oplevelse (hver aktør, har i sine ører en unik 

lydoplevelse), aktøren kan frit interagerer med de øvrige deltagere - det er let at forestille sig et 

engagement i form af “hvordan lyder der over ved dig?” Eller: “kom herover - prøv at høre!”. 
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Kubisch beskriver desuden på sin hjemmeside, at områder der besidder særligt interessante 

lydegenskaber kan indtegnes på et kort, så de kan findes igen og at man på den måde kan vælge 

at planlægge en rute og at efterhånden som nye steder opdages kan ruten tilpasses til disse. 

Samtidigt kan man på den måde lettere følge områdernes lydmæssige udvikling, i kraft af at de 

er i konstant forandring. (Kubisch, 2004)  

Kubisch peger desuden på den enkeltes perception af omgivelserne: “The perception of everyday 

reality changes when one listens to the electromagnetic fields; what is accustomed appears in a 

different context. Nothing looks the way it sounds. And nothing sounds the way it looks.” 

(Kubisch, 2004)  

Dette peger i en retning, som vi også i vores eget projekt har funderet over: Hvordan forholder vi 

os til disse apparater, der udsender disse signaler, som vi ikke, uden artificielle virkemidler, er i 

stand til at opfatte? Det peger også i retning af vores problem; hvordan kan vi gøre opmærksom 

på elektromagnetisk stråling? 

Vores perception er formentlig essentiel i vores meningsdannelse; vi forholder os anderledes til 

de ting vi kan opfatte end til ting vi ikke kan. Kubisch siger direkte, at vores opfattelse af 

virkeligheden ændrer sig, når vi lytter til disse felter. (Kubisch, 2004) 

Det er ikke små ord, men i betragtning af, at de elektromagnetiske felter i Electrical Walk reelt 

set bliver en del af vores virkelighed, er det i hvert fald et underbygget argument. 

Sat i forhold til SDSM-modellen er der her tale om dels en inspirationsprocess (punkt 3) 

og dels en evalueringsproces (punkt 4), der ligger mellem abduktionen af den generelle løsning 

og designet af et specifikt produkt (punkt 5). På den ene side kan vi lade os inspirere af Kubisch, 

hun arbejder også med EMS og høretelefoner; der er altså nogle indlysende lighedspunkter. På 

den anden side kan vi bruge Kubischs erfaringer i vores eget design; hvad kunne være 

anderledes?  
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5.2 Lydens egenskaber: Støj 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvad støj er matematisk set, samt hvordan støj kan 

bruges i musikalsk sammenhæng og slutteligt hvordan vi kan bruge denne viden i arbejdet med 

vores installation. 

Hvid støj er et begreb, der dækker over en type støj, der er jævnt fordelt udover hele det 

hørbare spektrum, med andre ord: energien er ligeligt fordelt. (Horowitz and Hill, 2015, p. 473) 

En anden måde at opfatte hvid støj er, at signalet er tilfældigt, hvilket gør at vores øre ikke kan 

opfange mønstre og dermed heller ikke toner eller rytmer. 

I hverdagstale bruges begrebet “støj” ofte om uønskede lyde, der dækker en bred vifte af 

lydtyper, lyde der er mere eller mindre tilfældige og dermed i større eller mindre grad relateret til 

støj i matematisk forstand. 

I Art of Electronics bliver der da også brugt omkring 100 sider på at beskrive forskellige typer 

(elektrisk) støj, samt hvordan man så vidt det er muligt undgår eller minimerer den. (Horowitz 

and Hill, 2015) 

Støj kan dog også bruges musikalsk - i musik-synthesizere er støj en essentiel komponent i 

skabelsen, syntesen, af forskelligartede lyde og der er sågar skrevet hele bøger om, at konstruere 

såkaldte støjgeneratorer til musikalsk brug - se eksempelvis “The Noise Generator Cookbook” af 

Thomas Henry (2009). I denne bog beskriver Henry en lang række forskellige måder at generere 

elektrisk støj herunder hvid, pink og digital støj, der alle besidder forskellige klangmæssige 

egenskaber. (Henry, 2009)  

Thomas Henry beskriver at støj er en vigtig ingrediens i skabelsen af eksempelvis perkussive 

instrumentlyde, der ofte besidder en komplekst harmonisk struktur, en kombination af tonalitet 

og støj. (Henry, 2009, p. 13) 

Pointen med denne viden er, at pege i retning af, hvad det er for nogle lyde, hvilket 

output, som vores installation producerer - er det støj? Det afhænger givetvis af ørerne, der lytter; 

matematisk set er det i hvert fald ikke hvid støj, der er tale om, for der er visse tydelige mønstre 

og strukturer, der kommer til udtryk, mønstre og strukturer, der bliver videreført fra de dybeste 

indre af hverdagens digitale artefakter. Alle de tusindvis af usynlige processer, der hvert sekund 
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udfoldes for at opretholde vores digitale liv, har vi omsat til lyd; det er tydeligt at det er processer 

udtænkt af det menneskelige sind, processer der er programmeret ned til mindste detalje. 

Det er også relevant at snakke om vores perception af lyd - eller mere præcist vores perception af 

støj. Generelt set, i lyset af en hverdagsterminologi, kan støj defineres, som et uønsket lydsignal; 

det er blæseren i hjørnet af rummet eller trykluftsboret, der knurrer længere nede ad gaden - det 

kan sågar være et stykke musik, der klinger ubehageligt i modtagerens ører - måske på det 

forkerte tidspunkt. (Ordnet, https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=st%C3%B8j) og 

(Miljøstyrelsen, https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/) 

I arbejdet med vores installation er det væsentligt at påpege, at disse lyde udgør en væsentlig del 

af selve værket; det er på mange måder selve kernen. Med dét in mente, er det tydeligt at lydene i 

denne sammenhæng er ønskede og derfor næppe lader sig reducere til støj i ovenfor beskrevne 

hverdagsforstand.  

Vi bruger (bl.a.) vores sanser til at reagere på farer i nærheden; det er praktisk at kunne høre et 

brag og ligeså at kunne lugte røg i tilfælde af brand; man kan bruge dette til at argumentere for 

den affektive virkning af at kunne “sætte lyd på” den elektromagnetiske stråling; opfatter vi 

lyden af denne som et faresignal?  

Med SDSM-modellen i baghovedet foregår analysen af den færdigbyggede installations 

lydmæssige output i trin 8; Ex post evaluation - vi er her i den sidste evalueringsproces, dén 

proces hvori vores fysiske produkt evalueres, det sidste trin inden hele processen starter forfra. 

Da vi dog endnu ikke har bygget den endelige installation, men blot en del af den er på 

nuværende tidspunkt nok nærmere i evalueringsprocessen mellem trin 5 og 7; vi har designet en 

specifik løsning på et specifikt problem: Hvordan vi omsætter EMS til en auditiv oplevelse 

(punkt 5) og dernæst har vi konstrueret den konkrete løsning (punkt 7) samt evalueret den (punkt 

6). 

På trods af at vi i skrivende stund ikke har bygget den endelige installation færdig, har vi 

konstrueret en fysisk prototype, der sætter os i stand til at evaluere kvaliteten af den genererede 

lyd, eller nærmere den lydmæssige fortolkning af de omkringværende elektromagnetiske felter. 

Denne viden kan vi bruge i næste iteration, i konstruktionen af den endelige installation. 
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5.3 Donald Norman, 3 niveauer indenfor design 
I dette afsnit vil vi inddrage Donald Normans 3 niveauer fordi vi gerne vil abducere en 

konklusion på metaplan (punkt 3 fra SDSM-modellen) ved hjælp af Donald Normans 3 niveauer. 

Donald Normans 3 niveauer (2014. P 50-55) beskriver sindet og hjernens enheder. Han beskriver 

og forklarer 3 niveauer inden i hjernen, som påvirker både den kognitive og følelsesmæssige 

proces.  

 

Ifølge Donald Norman er der adskillige områder i hjernen, som er ansvarlige for hvad vi 

betegner som følelser. Og som samlet set udgør vores følelsesmæssige system. Donald Norman 

mener at vores følelsesmæssige system har 3 niveauer, som på hver sin måde påvirker vores 

oplevelse på en bestemt måde i verden. De 3 niveauer er følgende:  

 

Det første niveau er kaldt instinktivt niveau. Dette niveau bekymrer sig omkring de instinktive 

kvaliteter og hvordan de får brugeren eller observatøren til at føle sig. Der er tale om menneskets 

rå og elementære følelser, altså menneskets animistiske egenskaber. (Norman, 2014. P. 50-51) 

På det instinktive niveau, reagerer man hurtigt og automatisk. Det er en slags startrefleks for nye, 

uventede begivenheder. Mennesket er genetisk programmeret til at reagerere hurtigt og 

automatisk f.eks. ved frygt for højder, mørke gyder eller meget støjende miljøer. (Norman, 2014. 

P. 50-51) 

I dette niveau handler det om øjeblikkelig respons. Her er det vores sanselige formidling som 

kommer til udtryk såsom; optræden, lyd, syn, berørelse eller lugt, som giver en instinktiv 

respons. (Norman, 2014. P. 50-51) 

 

Man kan opnå instinktiv respons på mange måder. Der er et gammel ordsprog der siger “Et 

billede siger mere end tusind ord.”. Et ordsprog, som beskriver, at mennesket synssans er en 

vigtigt sans, hvis vi gerne vil beskrive nye begivenheder. Eksempelvis vil et billede af en sød 

kattekilling appellere til vores følelser og holdning. En kattekilling vil i manges øjne opfattes 

som en sød kat, og da det er en kattekilling, så appellerer den til vores omsorgsinstinkt. Det er 
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også muligt at anvende farven rød til at signalere noget sexet eller sort til at signalere noget 

skræmmende.  

Det instinktive niveau appellerer til at komme ind i brugerens hoved/følelser for at forbedre 

brugeroplevelsen. 

 

Det andet niveau er kaldet adfærdsniveauet. Donald Norman (2014. P. 51-53) beskriver, at 

adfærdsniveauet omhandler vores indlærte færdighed, der udløses af situationer, der matcher 

passende mønstre. Adfærdsniveauet referer til en persons handlinger eller reaktioner i vores 

hverdagsliv. Vores opførsel kan derfor være bevidst eller ubevidst, åben eller skjult og frivilligt 

eller ufrivilligt. Vores adfærd handler til dels om vores underbevidsthed. Vi er normalt 

opmærksomme på vores handlinger, men når vi foretager underbevidste handlinger, er vi ofte 

uvidende om detaljerne i handlingerne. I enkle ord, handler adfærdsniveauet om funktionalitet, 

som vi reagerer på. Glæde og effektivitet ved brug af produkter (tilgængelighed og 

brugervenlighed) giver os som person en positiv reaktion på adfærdsniveauet. 

Adfærdsstadier læres når vi får en af følelse til kontrol, og når der er god overensstemmelse 

mellem de forventede resultater og de faktiske resultater. Hvorimod der er frustration og vrede, 

når tingene ikke går som planlagt, og især når hverken årsag eller de mulige konsekvenser er 

kendt. (Norman, 2014. P. 51-53) 

Forventning spiller en stor rolle i vores følelsesmæssige liv. Donald Norman bruger f.eks. 

eksemplet omkring studenter, der skal igennem eksamen. Studenter før eksamen er meget 

nervøse, men efter eksamen, så frigives en forventningsspændning og det skaber en følelse af 

lettelse. Det følelsesmæssige system reagerer især på ændringer af stadier - en opadgående 

ændring tolkes positivt, selv om det er fra en dårlig tilstand til en ikke-så-dårlig tilstand. 

(Norman, 2014. P. 51-53)  

 

Det tredje niveau er kaldet det refleksive niveau. Dette niveau appellerer til vores rationalitet og 

intellektualisering af produktet. Altså det er hjemstedet for vores bevidste kognition. Som en 

konsekvens, så er det her, at dyb forståelse udvikler sig, hvor ræsonnement og bevidst 
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beslutningstagning finder sted. Dette er i modsætning til det instinktive- og adfærdsniveauet, 

hvor det er vores underbevidsthed, der reagerer hurtigt og uden analyse. (Norman, 2014. P. 53) 

Refleksion er en dyb og langsom forståelse, som udløses efter en begivenhed. Begivenheden kan 

f.eks. være at prøve vores produkt. Her ønsker vi, at brugeren kigger tilbage, evaluerer 

omstændighederne i dette tilfælde brugerens rolle og handlinger i forhold til EMS og vurderer 

skyld og ansvar. 

Vi vil gerne have at vores produkt har affektive og refleksive værdier, fordi vi vil have brugeren 

til at tænke over produktet. Brugeren kunne f.eks. overveje om der er nogen fare forbundet med 

produktet eller det produkt som bliver testet, om det virker tillokkende eller om det virker 

frastødende. høresansen udgør en vigtig rolle, og er til dels kernen i vores produkt, fordi lyd har 

stor affektiv værdi, og går igennem alle 3 nivauer (instinktive-, adfærd-, og det refleksive 

niveau). Ved at ‘sætte lyd på’ elektromagnetisk stråling, som ‘støj’, så er håbet, at brugeren får 

samme førsteopfattelse (instinktive niveau), som at lugte røg i tilfælde af brand. Brugerens 

opfattelse af fare, udløser en reaktion (adfærds niveau) på, hvordan brugeren kan undgå fare, og 

derved overvejer (refleksive niveau) brugeren, hvilken grad af fare brugeren udsætter sig for i 

hverdagslivet. Igennem denne fordybelse skaber brugeren forståelse for elektromagnetisk 

stråling og diskuter muligvis emnet med andre. 

 

5.4 Relationel Æstetik 
Nicolas Bourriaud, en fransk nulevende filosof, er blevet synonym med begrebet 'relationel 

æstetik' i kølvandet på udgivelsen af samme navn “Esthéthique relationelle” (1998), på engelsk 

“Relational Aestethics” (2002). 

Da vores projekt, installation, beskæftiger sig med mødet mellem mennesker - relationerne der 

opstår i det offentlige, med interaktioner og brugerinddragelse, synes det oplagt at inddrage 

Bourriauds teorier. 

Relationel æstetik definerer Bourriad, som en æstetik der opstår i relationen mellem beskuer og 

værk frem for værket i sig selv. (Bourriaud, 2002, p.14)  

Han peger desuden på at al kunst i princippet kan beskrives som værende relationel "any artwork 
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might thus be defined as a relational object" (Bourriaud, Relational Aestethics, 2002, p. 26) og 

senere lyder det "Like any other social arena, the art world is essentially relational." (Bourriaud, 

2002, p. 26) 

Det er dog væsentligt at påpege, at Bourriaud i Relational Aestethics prøver at kortlægge en 

tendens, der ifølge ham, for alvor ses i 90'erne - at fokus fra kunstnerens side i højere grad 

skydes mod relationen mellem værk og beskuer end tidligere, at det måske er blevet et mere 

bevidst kunstnerisk virkemiddel. (Bourriaud, 2002, p. 7)  

Han forsøger med Relational Aestethics at give nogle nye bud på, hvordan moderne kunst skal 

forstås og påpeger, at det er nødvendigt med nye værktøjer og indleder med spørgsmålet: "What 

are the real challenges of contemporary art?". (Bourriaud, 2002, p. 7) Bourriad trækker på teorier 

fra tidligere fillosoffer; han citerer Bourdieu for at have sagt "...the art world as a space of 

objective relations between positions". (Bourriaud, Relational Aestethics, 2002, p. 26)  

Desuden trækker han tråde tilbage til Louis Althusser, der definerede den underliggende filosofi 

som en "materialism of encounter" og konkluderer ud fra Marx "The human essence is a set of 

historical relations" at "the essence of humankind is purely trans-individual." (Bourriaud, 2002, 

p. 18)  

Væsentligt i vores projekt er netop det, som Bourriaud beskriver som "the sphere of 

inter-human relations" (Bourriaud, Relational Aestethics, 2002, p. 46) 

Formålet med vores installation er ikke (primært) at give beskueren en æstetisk oplevelse i 

klassisk forstand, men snarere et håb om, at vi kan være med til at inspirere til diskussion på 

området omkring stråling og på den måde gøre beskueren til aktør.  

Det er netop i relationen mellem beskuer og værk at vores projekt lever. Installationen kræver 

handling fra beskueren: Uden et EMR-emiterende apparat er den blot et skulpturelt objekt. 

Sammenfattende kan man sige, at der eksisterer en relation både mellem værk og beskuer og de 

enkelte beskuere i mellem. En væsentlig pointe er, at alle apparater udsender forskellig stråling 

(der omsat til lyd, lyder forskelligt), og vi håber på en reaktion i form af: "Hvordan lyder dit 

apparat?"  
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Christina Kubisch er et eksempel på en kunstner, der også beskæftiger sig med elektromagnetisk 

stråling - gennem hvad hun kalder “Electrical Walks”. (Kubisch, Christina, 

http://www.christinakubisch.de/en/works/electrical_walks, 2004 - 2017) Hendes fokus er på den 

lydmæssige oplevelse – på at oversætte den ikke-sansbare stråling til lyd. Dermed lader hun det 

være op til den enkelte at tage stilling til, hvad strålingens konsekvenser er, og hvordan man skal 

forholde sig til den. Desforuden er det et glimrende eksempel på et relationelt kunstværk – 

beskueren er lige dele aktør og iagttager – udstyret med specialbyggede høretelefoner med 

indbyggede antenner får hver ’beskuer’ en unik, individuel oplevelse – faciliteret af Kubisch. 

 

5.5 Real and perceived affordances 
Begrebet affordance blev først opfundet af perceptuel psykolog J. J. Gibson , som reference til 

alle de interaktionsmuligheder der ligger mellem en aktør (person eller dyr) og verden eller 

omkringliggende omstændigheder. (Gibson, 1986) 

 

Som et begreb indenfor design blev idéen båret videre af Donald A. Norman i form af perceived 

affordance. Norman skriver: ”The designer cares more about what actions the user perceives to 

be possible than what is true.” (Norman, 1999) 

Det vil sige at en designer kan lede brugerens opmærksomhed hen imod en tilsyneladende mulig 

interaktivitet med et objekt eller apparat ved brug af eksempelvis nudging, eller visuel 

hentydning, uden en reel bagvedliggende aktivitet - og heri ligger forskellen mellem de to 

begreber real affordance og perceived affordance. 

Visuel feedback, nudging eller lignende aktiviteter, som refererer til en affordance, altså en 

mulig interaktion med virkeligheden/et artefakt, er ikke i sig selv en affordance. Det er derimod 

hvad Norman mener er en perceived affordance, eller en hentydet affordance. 
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5.6 Implementerede begrænsninger - powerful tools for the 

designer 
Ifølge Norman 1999 er der tre overordnede typer af adfærdsmæssige begrænsninger: fysiske 

begrænsninger, logiske begrænsninger og kulturelle begrænsninger.  

Alle tre typer begrænsninger skal i dette tilfælde ses som værktøjer, som en designer kan bruge i 

sammenhæng med enten at lægge op til en given adfærd eller at sige noget om hvordan et objekt 

eller artefakt kan bruges - hvis implementeret med omtanke.  

Fysiske designbegrænsninger kan tage forskellige former alt efter om de er relateret til 

virkeligheden eller til virtuelle arenaer, fx computerens cursor kan ikke rykkes ud af 

skærmbilledet (Norman 1999). Eller fx døren i væggen indsluser aktør hen imod mulig indgang 

(dør) og væk fra umulig (væg). Fysiske begrænsninger ligger dermed tæt op ad reelle 

affordances. Muligt og ikke muligt. 

Logiske designbegrænsninger kan på samme måde bruges til at udelukke eller at lede hen 

til ønsket adfærd, men gør det ved at appellere til aktørens fornuft eller ræsonnement (Norman 

1999). Det kunne fx opnås ved at fremstille en kasse med låg og på samme tid sige “brug 

nøglen”. Derved vil aktøren intuitivt åbne kassen i søgen efter nøglen - uden garanti for at vide 

om nøglen rent faktisk ligger i kassen.  

Kulturelle designbegrænsninger spiller ind på tillærte sociale konventioner, som er de 

uskrevne, dog almindeligt anerkendte regler, fx med hensyn til en forventet social opførsel ved 

en given omstændighed. Konventioner kan optræde som kulturelle begrænsninger i og med at de 

automatisk får aktører til at udelukke nogle handlinger, mens der opfordres til andre. Dermed kan 

konventioner også benyttes som implementerede begrænsninger af en designer med en 

formodning om at opnå en ønsket adfærd hos målgruppe. Vi deltager alle sammen aktivt i flere 

kulturelle normer og grupper, end vi er bevidste om. Norman kommer i denne anledning med et 

interessant eksempel i sin artikel:  

“The fact that the graphicon on the right-hand side of a display is a “scrollbar” and that one 

should move the cursor to it, hold down a mouse button, and “drag” it downward in order to see 
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objects located below the current visible set (thus causing the image itself to appear to move 

upwards) is a cultural, learned convention.” (Norman 1999)  

En scrollbars funktion kan ikke nødvendigvis tolkes af en person, som ikke er indforstået med de 

tillærte kulturelle konventioner der ligger i moderne computerbrug.  

Afslutningsvist skriver Norman i sin artikel: “Designers can invent new real and perceived 

affordances, but they cannot so readily change established social conventions. Know the 

difference and exploit that knowledge. Skilled design makes use of it all.” (Norman 1999) 

 

 

6.0 Design process: Interaktiv auditiv-EMS installation 

Vi vil skabe en interaktiv auditiv installation, der indkapsler vores ønske om dels at gøre 

opmærksom på problematikken omkring elektromagnetisk stråling og dels at skabe et åndehul i 

det offentlige byrum, hvor borgere kan mødes, reflektere, diskutere, debattere og måske blive lidt 

klogere på hinanden og den teknologi vi omgiver os med i vores hverdag. 

 

Den stråling vi alle, om vi vil det eller ej, er omgivet af, kan omsættes til lyd vha. en art 

transducer, et artefakt, der omsætter energi fra én form til en anden - i denne sammenhæng fra en 

form der ligger uden for vores sanseapparat: elektromagnetisk stråling, der ligger uden for dét 

frekvensspektrum, som vi opfatter som lys, til én der ligger inden for: luft i bevægelse, 

svingninger, lyd. 

Resultatet kan opfattes som en art støj; samtidige svingninger på så mange forskellige frekvenser 

at, det ikke opfattes som en enkelt tone eller akkord i traditionel forstand. Der er dog heller ikke 

tale om hvid støj, der er jævnt fordelt ud over hele spektret, men derimod en forskelligartet støj, 

direkte genereret af dét apparat, hvorfra det stammer.  

På trods af, at der på sin vis er tale om en “støj-æstetik”, er det et underligt dragende fænomen; 

kommer dén lyd virkelig fra mit apparat? Den Følsomme antenne er desuden så retningsbestemt 

at intensitet og klang kan varieres ved blot at flytte på dens fysiske placering: opfanger den lyden 
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af din harddisk, processor eller måske skærmen? Hver komponent har en distinkt, men alligevel 

beslægtet klanglig fremtoning. Antennens spilbarhed kan give indtrykket af, at man har et 

instrument i hånden. Et atonalt støj-instruments, ja, men dog et instrument med en vis grad af 

ekspressivitet. Og et instrument med tydelige æstetiske egenskaber - den rå lyd af vores hverdags 

digitale maskiner, stemmer godt overens med en dystopisk forestilling af en verden, der er 

fremmed for os; gemt i støjen er der skjulte beskeder, maskinkode, hvis betydning vi kun kan 

gisne om, men som dog bærer en mening og langt fra er tilfældig.  
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6.1 Design beskrivelse 

 

Ovenfor ses en tidlig skitse af vores design; i øverste venstre hjørne ses en pyramideformet 

konstruktion med et sæt høretelefoner og en såkaldt EMS-sniffer (retningsbestemt antenne) 

påmonteret på hver side. Fortsætter vi et trin til højre, ses i dette felt en datafon til hvilken en af 

disse sniffere henholdes, hvilket producerer en lyd i høretelefonerne på personen i øverste højre 

hjørne. Rent praktisk er vi fokuseret på et design, der gør det muligt at forstærke - og ikke mindst 

omsætte - den elektromagnetiske stråling, så den bliver hørbar; dvs. En slags antenne/ spole der 

opfanger strålingen og en højtaler sluttet til en forstærker, der omsætter strålingen til lyd.  

Diagonalt nedenfor ses et close-up af “snifferen”, der er konstrueret vha. en spole med en 

induktans på 10 miliHenry. Spolen omsætter de nærmeste elektromagnetiske felter til en 

spænding, som vi dernæst omsætter til lyd (ved at sætte høretelefonernes højtalermembraner i 

svingninger). Antennen kan peges i retning af elektroniske artefakter og på den måde opfange de 
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nærmeste og kraftigste elektromagnetiske felter og omsætte dem til hørbar lyd. Forestil dig et 

slags stetoskop eller en mikrofon som du kan pege i retning af din telefon, laptop, tablet og hvad, 

der ellers er af apparater i nærheden og på den måde gå på opdagelse i hverdagens 

elektromagnetiske felter. Deltagere kan indstille deres høretelefoner til enten at høre lyden fra sin 

egen EMR-sniffer eller fra en anden deltagers, og dermed interagere socialt undersøgende. 

Til slut rejses spørgsmålet: Hvordan lyder dit apparat? Hvilket synes at omkranse, hvilken 

reaktion vi håber på hos den aktive beskuer; en undren over hvorfra disse lyde kommer, hvad de 

er udtryk for og hvilken betydning de har for os 

Vi håber på at kunne tydeliggøre, hvor meget stråling vi egentlig bliver eksponeret for i 

hverdagen uden at lægge mærke til det, samt at kunne give anledning til at folk tager stilling til 

emnet: Hvilken betydning har denne stråling for os? 

Slutteligt kan det siges, at storyboardet er et udtryk for nogle af de trin vi har været igennem, 

samt hvilke forventninger vi har til vores design; vi skabe et produkt, der er umiddelbart 

forståeligt for brugeren - det skal være let at interagere med. Og det skal helst være så effektivt at 

vi vækker en undren hos beskueren. Sammenfattet med SDSM-modellen kan man sige at 

storyboardet er et udtryk for processen mellem trin 5 og 7: det er en designløsning for et specifikt 

problem samt evalueringen mellem trin 5 og  7: vi opsætter en forventning til vores design og 

dermed en parameter for bedømmelse, evaluering, af vores design. 

7.0 Analyse og diskussion 

7.1 Relationel æstetik 
Vi har tidligere redegjort for, hvordan vi kan bruge Bourriauds tanker om relationel æstetik samt 

hvad begrebet indebærer, i følgende afsnit følger en diskussion af potentialet i en 

relationel-æstetisk lydinstallation, samt hvad den kunstneriske vinkel i det hele taget har af 

styrker i forhold til andre medier. 

Sammenlignet med en decideret oplysningskampagne, er den kunstneriske vinkel et 

interessant alternativ og har andre fordele (og ulemper). På den ene side er det sandsynligt at 
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formode, at vi agerer anderledes, når vi indgår i en relation med et kunstværk, end de endeløse 

mængder af information vi bliver bombarderet med i form af reklamer, kampagner osv.  

(Kunst)museer er præget af nysgerrighed – hvad ser jeg for mine øjne, hvad føler jeg og hvordan 

forstår jeg værket, når jeg på et museum og kaster mit blik på et værk? Desuden er man som 

beskuer ikke tvangsindlagt kunsten – af frivillige årsager er man endt omgivet af kunstværker i 

modsætning til alle de informationsindtryk vi omgives af til dagligt, der alle kæmper om vores 

opmærksomhed.   

Ydermere har det brugerinddragende aspekt også en rolle at spille; ved at inkludere beskueren 

eller ”the spectator” som Bourriaud formulerer det, (Bourriaud, Relational Aestethics, 2002) kan 

vi opnå et nyt niveau af kommunikation – værket er først helstøbt, når der interageres med det. 

Dette skaber en fortrolighed, en følelse af medejerskab – det er i hvert fald vores påstand (og 

forhåbning). – vi tvinger ikke noget ned over hovedet på nogen, men lader det være op til den 

enkeltes refleksioner at stille spørgsmålstegn ved den elektromagnetiske stråling, der omgiver os. 

På den anden side kan man stille spørgsmål til, hvorvidt vi er i stand til at få formidlet 

vores budskaber lige så klart, som hvis det var en decideret informationskampagne vi førte. Et 

kunstværk lægger som oftest, i højere grad op til selvstændig refleksion gennem et æstetisk 

udtryk omkring et emne end de udtryksformer, der er mest almindelige i reklame- og 

informationsbranchen.  

Hvor et kunstværk som oftest lægger op til selvstændig refleksion – eventuelt med afsæt i 

konkret empiri – tager informationskampagner som udgangspunkt afsæt i viden på området og 

de konkrete kendsgerninger der kendes til.  

Dermed kan man sammenfatte, at den kunstneriske tilgang kan ses som både en fordel og en 

ulempe, alt efter hvilke briller man tager på. Vi har valgt den kunstneriske tilgang, da vi tror på, 

at det på dette område – stråling i vores hverdag – er mere gavnligt at lægge op til refleksioner 

hos den enkelte, ikke mindst fordi vidensfeltet omkring EMR er ret snævert – der er ikke 

bedrevet meget forskning på området – derfor er risikoen i en informationskampagne at virke 

utroværdig. Til et kunstværk eksisterer ikke samme krav om velfunderet empiri – det er udbredt 

at rejse spørgsmål ud fra kunstnerens egne interesser og bekymringer. Et oliemaleri af en mark i 

aftensolen eller en abstrakt bronzeskulptur har jo på sin vis også en berettigelse, selvom det er 
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svært at pege på præcist, hvad der ligger som grund til værket. Man kan argumentere ud for at 

vores installation i sig selv ikke udfører en praktisk funktion. Selvfølgelig er dens udformning 

begrundet og designet, men slutresultatet - altså beskuerens reaktion - er vi ikke herrer over. Den 

opstår jf. Bourriauds teori om relationelt æstetik, først i relationen som bliver skabt mellem 

beskuende/deltagende og selve installationen. 

 

7.2 Donald Norman 
For at abducere en generel løsning, så har der været mange overvejelser omkring hvordan 

formen af vores produkt skal se ud. Ud fra SDSM modellen, så er der her tale om dels en 

intuitive proces (punkt 3) og dels en evalueringsproces (punkt 4), der ligger mellem abduktionen 

af den generelle løsning og designet af et specifikt produkt (punkt 5). Ud fra de 3 nivauer, så har 

der været mange overvejelser på hvorvidt og hvilke affektive værdier vi bør prioritere. På den 

ene side vil vi gerne give brugeren en dybdegående refleksion af teknologiske artefakter, men på 

den anden side vil vi også gerne have, at brugeren selv opsøger og prøver vores produkt (stor 

tilgængelighed). Disse 2 problemstillinger nogle gange i modstrid med hinanden.  

Et eksempel kunne være den fysiske form. Er formen lille eller stor? Et stort produkt vil have 

den fysiske begrænsning, at den ikke kan flyttes, ergo færre teknologiske artefakter vil blive 

‘sniffet’. Fordelen med et stort produkt er, at den har større tilgængelighed og vil give mennesker 

en adfærdsmæssig reaktion, der udløser en tilstand af nysgerrighed, og brugeren vil spørge “hvad 

er det for noget?”, - ergo vil det få flere folk til at opsøge eller prøve produktet. Hvorimod et lille 

produkt vil gøre det muligt, at ‘sniffe’ flere teknologiske artefakter, det vil sige give produktet 

flere affektive og refleksive værdier.  

Hvad angår farve, så kunne vi vælge imellem lyse eller dystre farver. Farven sort bl.a. betyder 

(https://www.farvernesbetydning.dk/oversigt-over-farver-og-farvesymbolik/) skræmmende, 

uvenlig og utilnærmelig. Et produkt med dystre farver vil fremhæve de skræmmende oplysninger 

af EMS. Dette vil dog afhængig af brugerens holdninger, give produktet flere affektive og 

refleksive værdier, men også gøre produktet mere utilnærmelig. Farven brun signalere ærlighed, 
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ægthed og oprigtighed og sund fornuft. Dette kan, afhængig af brugerens holdninger, give 

brugeren en mere objektiv og simpel oplevelse. 

I processen har vi overvejet hvor grænsen til simpelhed og detaljer skal ligge. Ud fra vores 

problemformulering, så har vi tænkt at lave så simpel et produkt som muligt. Grunden er, at vi 

vil have at vores produkt er intuitiv at prøve. Derudover tog vi også i betragtning, at det ikke 

måtte være for detaljeret, da det ikke gavner projekt, hvis vi ikke kan lave/aktualisere produktet, 

siden vi ikke har ekspertisen til at aktualisere produktet selv. 

Ud fra det ovenstående, så har Donald Normans 3 niveauer givet os en værdifuld forklaring på 

både kognitiv og følelsesmæssige processer. Selvom det er en grov forenkling at dele den op i 

kun 3 niveauer, så giver de 3 nivauer en god vejledning og forståelse af menneskelig adfærd og 

det hjælper til at abducere på metaplan hvordan vores produkt bør se på. 

 

Donald A. Norman skriver: “When you first see something you have never seen before, how do 

you know what to do? … the appearance of the device could provide critical clues required for 

its proper operation.” (Norman, 1999) 

Med andre ord, hvordan hvordan kan vi designe vores installations visuelle og taktile 

fremtoning, så den lægger op til at brugeren umiddelbart forstår og relaterer til dens reelle 

affordances? Vi ønsker at lægge op til en form for “Plug-and-play”-oplevelse, da vi mener at det 

kan være med til at gøre installationen mere tilgængelig, og dermed kommunikere oplevelsen af 

projektets budskab bedre. 

Det har lagt op til en række overvejelser omkring de relationelle egenskaber, effekten af 

installationens perceived og reelle affordances, såvel som instinktive-, adfærdmæssige- og 

refleksive designegenskaber. 

Den reelle affordance i installationens tilfælde er, at man kan få mulighed for at høre det 

elektroniske kredsløb i et givet eller medbragt elektronisk apparat.  

Men hvilken følelsesmæssig reaktion vil det vække hos en beskuer/deltagende? 

Vil det resultere i indre refleksioner - og i givet fald, ende med en adfærdsændring? 
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Er folk mest tilbøjelige til at have en negativ eller positiv subjektive reaktion på de på sin 

vis objektive lyde, de vil høre? 

Koncepterne perceived affordance og de implementerbare begrænsninger er brugbare 

designværktøjer i forbindelse med udarbejdelsen af vores installation, da vi i sammenhæng med 

brugerinddragelse gerne vil lade interaktionsmulighederne være intuitivt forståelige - især ved at 

gøre aktivt brug af logiske og kulturelle begrænsninger. Lydene vil formentlig for størstedelen af 

interagerende brugere, være en åbenbaring eller helt ny type oplevelse, men hvor velkendte 

omstændigheder kan vi iscenesætte denne oplevelse i? De frembragte lyde kommer fra vores 

velkendte apparater, de bliver i sidste ende omsat til lyd og sendt ud i gennem et sæt 

høretelefoner - eksempelvis brugerens egne. For at spille ind på perceived affordances, kunne vi 

vælge at produktets udformning eksempelvis kunne tage form som et overdimensioneret øre eller 

spolen kunne placeres i en stemmegaffel. Øret og stemmegaffelen har i disse tilfælde ingen reelle 

affordances - men de spiller ind på beskuerens perceived affordances. De ville give en visuel, 

kognitiv hentydning til hvad dette objekt kan gøre - altså høre/fange/omsætte vibrationer.  
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8.0 Evaluering 

Når vi har lavet en prototype, som er færdigdesignet og praktisk anvendelig, så vil vi gerne 

evaluere vores produkt. Evalueringer er centrale og kritiske led i SDSM, da de lægger op til de 

iterative processer, der er en del af modellen.  

 

I den anledning har vi opstillet nogle succeskriterier, som vi vil undersøge hvorvidt vi har opnået 

gennem en række interviewspørgsmål. Disse interviews finder sted umiddelbart efter deltagende 

har afprøvet vores prototype. Derved kan vi evaluere vores produkt, og analysere hvad der 

fungerede godt og hvad der fungerede mindre godt. På den måde kan vi efterbehandle vores 

design og være bedre klædt på til at lave en eventuel forbedret version 2 af produktet.  

 

Ved valg af evaluering, så vil vi som inspiration bruge et reseach essay “a Framework for 

Evaluation in Design Science research” (Venable, 2016. P. 77-89). Dvs. at valg af evaluering er 

identificeret på følgende 2 dimensioner:  

 

(Figure 2 fra Venable, Pries-Heje & Baskerville (2016). FEDS: a Framework for Evaluation in 

Design Science research P. 80) 
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Formative og summative evalueringsformer, 1. dimension, beskriver hvilken slags information vi 

kan forvente at få, som feedback: 

● Den formative evaluering er baseret på en fortolkning, der har løbende feedback, og som 

i dette tilfælde kunne være reaktionen på produktet - ‘at sætte lyd’ på elektromagnetiske 

strålinger. Formativ evaluering fokuserer på konsekvenser og støttebeslutninger, som 

evalueres efter kort tid. Den formative evaluering, også kendt for ‘ex-ante evaluation’, 

estimerer og evaluerer virkningen af fremtidige situationer. (Venable, 2016. P. 78-79) 

● Den summative evaluering vurderes imidlertid til at evaluere værdien af produktet, i dette 

tilfælde når produktet er færdigbygget. Summativ evaluering fokuserer på en længere 

tidsperiode. Den understøtter betydninger og den slags beslutninger, der har til formål at 

påvirke udvælgelsen af evalueringen. Den summative evaluering, også kendt for ‘ex post 

evaluering’, evaluerer værdien af dermed færdige produkt. (Venable, 2016. P. 77-89) 

 

Dertil følger den 2. dimension - Artificiel til naturalistisk evaluering, som giver et indblik i 

hvordan en evaluering bliver fortolket og fremhæver forskellen af artificielle til naturalistiske 

omstændigheder.  

● Den naturalistiske evaluering er en evalueringsform, som udforsker udførelsen af en 

implementeret løsning i sin virkelige form. Evalueringsformen omfavner alle 

kompleksiteterne i menneskelige praksis. Naturalistisk evalueringsform evaluerer de 

rigtige mennesker i det rigtige system og i de rigtige omgivelser. (Venable, 2016. P. 

80-81) 

● Den artificielle evaluering er en kunstig evalueringsform, som anvendes når der er 

begrænsninger ved at lave en naturalistik evalueringsform såsom; økonomiske eller 

politiske begrænsninger. Eller hvis produktet er et teknisk produkt med ingen social 

aspekt. (Venable, 2016. P. 80-81) 

Den store forskel på artificielle og naturalistiske evaluering er hvordan informationen bliver 

fortolket. Naturalistisk evaluering har fordelen at informationen bliver fortolket i den rigtige 
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kontekst (rigtige mennesker, rigtige miljø og rigtige produkt). Mens artificiel evaluering ikke er, 

lige så modtagelig for fejlagtige fortolkninger i forhold til den naturalistiske evaluering. 

 

For at finde den rette evaluations-strategi har vi valgt at anvende og blive vejledt ved hjælp af de 

4 forskellige DSR strategier: 

● ‘Quick & simple’ strategien bygger på lav social og teknisk risiko. ‘Quick & simple’ 

inkluderer generelt få evaluaeringer. (Muligvis kun en 1 summativ evaluering). 

Evalueringensforløbet udvikles hurtigt fra formativ til summativ evaluering, og er derfor 

den mindst tidskrævende strategi. (Venable, 2016. P. 81-82) 

● ‘Human risk & effectiveness’ bygger på et iterativt forløb, som etablerer flere 

evalueringer igennem hele projektet. Startforløbet i strategien kan inkludere artificiel 

evaluering, men udvikler sig hurtigt til en mere naturalistisk og formativ til summativ 

evaluering. Denne strategi er derfor den mest tidskrævende. (Venable, 2016. P. 81-82) 

● ‘Technical risk & efficacy’ anvendes til teknisk-orienterede artefakter, eller hvis det er 

uoverkommeligt dyrt at evaluere. Strategien har stor lighed med ‘human risk & 

effectiveness’, da ‘Technical risk & efficacy’-strategien også bygger på, at etablere flere 

evalueringer, men vægter i højere grad den artificiel evaluering og nær slutningen 

udvikles imod summativ og naturalistisk evaluering. (Venable, 2016. P. 81-82) 

● ‘Purely technical artefact’ benyttes til teknisk-orienterede artefakter uden at involvere 

menneskelige påvirkninger, som udvikles til at foretage en naturalistisk evaluering. 

(Venable, 2016. P. 81-82) 

På baggrund af ovenstående 4 strategier, så giver Venable os en tilgang til at udlede en 

vejledning til valg af en tilgang af bestemt strategi til bestemte løsning. Det er derfor vigtigt at 

undersøge mål for evaluering og ens ressourcer til at løse problemets behov. 

 

Fremgangsmåden man benytter sig af for at komme i kontakt med relevant data i praksis kan 

være besværlig. For at løse denne problemstilling, så vil vi ved hjælp af “data og teknik” udpege, 

opsøge og omdanne data til information, der er relevant for vores projekt. De følgende 

arbejdsteknikker er: 
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● Den kvantitativ tilgang er god til at identificere et problem eller etablere ny information. 

Den kvantitativ teknik benyttes til hypotesetest og enkle generaliseringer, hvilket gør 

teknikken god til målbare undersøgelser. Dette betyder at jo flere respondenter desto 

bedre skabt overblik igennem datamængder. Viden har derfor tendens til at være 

objektivt. (Bitsch Olsen, 2008. P 149-155) 

● Den kvalitative tilgang forudsætter kompleksitet, som en betingelse til at opdage 

betydning. Den kvalitative tilgang er derfor god til at gå i dybde med få informanter, og 

dermed få underbevidste informationer, såsom; handlinger, vaner, mening, betydning og 

holdninger. Viden har derfor tendens til at være relationel. (Bitsch Olsen, 2008. P 

149-155) 

Ovenstående giver dermed 2 arbejdsteknikker til at komme i kontakt til relevant data i praksis. 

Relevant information er afhængig af, hvordan man spørger spørgsmålet. Den kvalitative tilgang 

spørger om “hvorfor tænder du stearinlys?”. Hvorimod den kvantitative tilgang er “hvor mange 

stearinlys tænder du?”.  

 

For at lave en god evaluering, så er præcisering af data og information vigtigt. Raymond Golds 4 

typiske feltroller (Kristiansen, 1999. P 102-111) beskriver interaktionisme omkring deltager og 

observatør i forhold til interviewets subjektivisme. Han beskriver 4 mulige tilgange til at 

observerer aktører og hvilke data slags data man kan forvente: 

● ‘Den totale deltager’ forbindes med at forskeren holder sin identitet skjult for aktørerne 

og interagere og observerer aktørerne så naturligt som muligt. (Kristiansen, 1999. P 

102-105) 

● ‘Deltageren som observatør’ adskiller i forhold til den totale deltager med at forskeren 

observerer bestemte personer, som kan forsyne forskeren med særlig viden. (Kristiansen, 

1999. P 105-109) 

● ‘Observatøren som deltager’ forbindes, hvor rollen som observatør er offentligt kendt og 

undgår at forskeren “overidentificerer” sig med sit felt. Forskerens kontakt med 

informanterne er kortvarig og formel, og hvor kontakten åbent betegnes som observation. 

(Kristiansen, 1999. P 110) 
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● ‘Den totale observatør’ forbindes udelukkende med at forskeren ikke indgår i social 

interaktion med aktørerne i feltet. Forskeren betragter og observerer aktørerne uden at de 

ved at de bliver observeret. (Kristiansen, 1999. P 111) 

Ovenstående beskrives de 4 forhold og deres påvirkningsgrad forskelligt alt afhængig af 

feltrelationen og forskerens rolle. 

 

8.1 Evalueringsproces og interviewspørgsmål 
Donald Norman 1999, skrev en henvisning til Jakob Nielsens opdagelse - at relativt stor statistisk 

nøjagtighed kan opnås ved “kun” at analysere 3-5 personers reaktioner, når det kom til test af 

designs. Kurven for opdagelsen af designfejl/mangler vil med statistisk sandsynlighed vokse 

kraftigt frem til 3-5 respondenter, hvorefter den runder af og vokser betydeligt langsommere, 

relativt til dens tidlige stigning.  

“My partner, Jakob Nielsen, has long argued that you can get these data at a discount: three to 

five people will give you enough for most purposes [3, 4] . But they need to be real people, doing 

real activities. Don’t speculate. Don’t argue. Observe.” (Norman, 1999. P. 41) 

For at evaluere den tekniske prototype til vores instalattion i trin 6 af SDSM inden vi 

bygger det færdige udkast i trin 7, har vi opstillet nogle succeskriterier, som vi vil efterprøve via 

5 fokuserede kvalitative interviews.  

● Bliver responderende involverede og følelsesmæssigt påvirkede? 

● Udtrykker de responderende tegn på længerevarende refleksiv adfærdsændring mht. til 

deres personlige holdning til og brug af EMS-emitterende teknologier? 

 

Evalueringsprocessen i trin 6 laves ved at vi tager vores tegnede skitse samt prototypen - 

“EMS-sniffer”-delen af apparatet, som muliggør at respondenten kan høre EMS, og får en samlet 

idé om oplevelsens kontekst. Hertil stiller vi en række spørgsmål, som leder tilbage til vores 

succeskriterier:  
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1. Hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører de elektromagnetiske strålinger din 

teknologi frembringer? 

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

3. Hvilken følelsesmæssig reaktion følte du, mens du hørte lydene?  

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

 

I tilfælde af at vi havde bygget en færdig konstruktion, kunne vi godt have forestillet os at lægge 

op til feedback på dens fysiske udformning, og hvordan denne spiller ind i brugernes samlede 

indtryk og reaktionsmønstre.  

 

8.2 Valg af evalueringsstrategi 
Ud fra vores succeskriterier, så har vi valgt at benytte ‘Quick & simple’-strategien fordi vi 

evaluerer en del af et produkt, der endnu ikke inkluderer den færdige udformning, men heller 

ikke behøves at være fuldstændig simuleret. Evaluering er derfor mellem den naturalistiske og 

artificielle evaluering. Målet med evalueringen, er baseret omkring de responderendes 

følelsmæssige reaktion(er), brugeroplevelsen og brugerens holdning til EMS efter brug af vores 

produkt. Dette understøtter brug af formative evaluering (ex-ante evaluation), som fokuserer på 

at estimere og evaluere fremtidig situationer. Brug af interviewspørgsmål vil understøtte den 

kvalitative teknik fordi vi prøver at undersøge menneskets kompleksitet, såsom; holdning, 

mening, refleksion, mv. 

  

Kritik af valgte værktøjer: 

Når man ser på at høresansen er kernen i vores design, så er valg af ‘quick & simple’ strategien 

god til at evaluere og opfordre en hurtig projekt konklusion. Ulempen er at vi bør lave flere 

evalueringer fordi at vi til dels evaluerer et kritisk design. Kritiske designs bør ideelt evalueres 

løbende, så man til sidst kan lave en summativ evaluering, der dokumenterer og vurderer 

designet. Heri benytter vi tilgangen ‘observatørern som deltager’, hvilket betyder at vi offentligt 

gør os til kende og laver et interview med informanten. Fordelen er at vi ikke over-identificerer 
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os produktet og som følgevirkning får en mere påvirket og subjektiv respond. Som designere har 

vi benyttet en passiv involveringsgrad for at modtage så objektivt-subjektiv en respons, som 

muligt. En anden større ulempe er også, at vi ikke fik tilstrækkelige kvalitativ data, som vi kunne 

have ønsket. 

8.3 Kollektiv analyse af kvalitative data 

I evalueringen vil vi gerne lave en analyse af vores interviews. Herunder vil vi gerne lave et 

diagnostisk kort (Simonsen, 2014. P. 99-117), som kortlægger og præciserer vores problem.  

Det diagnostiske kort er struktureret i følgende 4 emner: “Problem”, “Causes”, “Consequences” 

og “Ideas for solution”. Det diagnostiske kort er en teknik, som strukturerer argumenter og 

forklarer problemer, årsag og konsekvenser, samt mulig idé og løsning.  

 

Problem: 

De 4 respondenter til vores interviews, hvis svar kan ses i rapportens bilag, havde ikke en 

gennemgående ens reaktion på lydene, som prototypen frembragte. Vores ønske og 

succeskriterier gik ud på i hvilken grad forsøgspersonerne ville opnå og fastholde en refleksiv 

process, som kunne resultere i en adfærdsændring. Ud fra spørgsmål 4; “i hvilken grad tror du, at 

du vil reflektere videre over disse lyde?” fandt vi ud af nogen tvetydighed om udstrækningen af 

efter-refleksion hos de 4 respondenter. 

Bilag 3, svar på spørgsål 4 fra Reza Ali: “To a small degree. I know there are many unobservable 

phenomena - both artificial and organic. And that this is one of them.” 

Til gengæld var der fra de tre andre interviewede en overraskende samstemmighed omkring 

videre refleksion. Christensen svarer: “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.” 

 

Årsag: 
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Refleksionsværdien er formentligt blandet fordi respondenterne mente, at produktet ikke var 

håndgribeligt og relaterbart. Reza Ali udtrykker: “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.” Reza Ali udpeger, at vi bør gøre vores produkt 

mere håndgribeligt med hensyn til henvisning til EMSs mulige følgevirkninger på helbred og 

velvære. Ved at vedlægge målinger om EMSs sundhedsmæssige konsekvenser, skaber vi et 

emne, som brugeren kan relatere sig til i deres hverdagsliv. For at give brugeren en større 

efter-refleksion, så bør vi inddrage oplysning om konsekvenser af EMS. 

 

Konsekvens: 

Kim Christensen i bilag 2 nævner “Jeg er ikke skræmt af at de [mobiltelefoner] udsender EMS. 

Jeg forventer, at niveauet holdes så lavt, at de er sikre at bruge.” Respondenterne føler, at større 

involvering ikke er nødvendigt - snarere udtrykkes en tillid til producenternes moral.  

Menneskets hukommelse er selektiv mht personlig relevans, hvilket betyder at små ubetydelig 

hændelser ofte bliver glemt. Hvis interagerende bruger ikke kan se en personlig relevans i vores 

produkt kan konsekvensen blive at oplevelsen og effekten af installationen ikke bliver 

mindeværdig, og dermed mister sin betydning.  

 

Ide og løsning: 

Waldo kommer med et interessant og uddybende svar, som er decideret løsningsorienteret på et 

samfundsplan: “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.”  

Dertil kunne der, som tidligere nævnt, være et informativt aspekt af installationen, som forklarer 

om EMS som fænomen, biologiske konsekvenser og anden inddragende nutidig politisering af 

emnet. Vi kunne tilmed overveje at tilføje en visuel feedback, altså en farvekode-baseret 

“fare”indikator, hvor grøn er ‘lidt farligt’, gul er ‘mellem farligt’ og rød er ‘meget farligt’ med 

reference til mængden af elektromagnetiske stråling til stede ved måling. 
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9.0 Afrunding 

Omdrejningspunktet for vores projekt er EMS, den stråling vores apparater udsender, men som 

vi ikke er i stand til at sanse. I den research vi har foretaget i forbindelse projektet, har vi ikke 

været i stand til at konkludere enten skadelige kontra ikke-skadelige effekter af EMS.  

Til gengæld kom vi intuitivt frem til, at kunne vi sanse denne stråling ville vi sandsynligvis 

forholde os til den. Vi sigtede efter en affektiv virkning, hvis vi kunne give folk en “ekstra sans”. 

Heldigvis var vi fra tidligere erfaringer stødt på dette fænomen, at en antenne (spole) kan bruges 

som en transducer, et apparat der oversætter energi fra én form til en anden. Dermed var vi i 

stand til at gøre EMS hørbart.  

Kunne vi kombinere denne “udvidelse af sanseapparatet” med en installation, ville man 

samtidigt kunne skabe et rum for debat - et rum hvor flere mennesker samtidigt deler lignende 

oplevelser, (der måske er helt nye og som måske rejser visse spørgsmål). Derfor faldt valget på at 

bruge installationsmediet som vores udtryksplatform. Samtidigt blev det tydeligt, at vi bevægede 

os i et relationelt-æstetisk felt, et felt som Bourriaud har beskæftiget sig med. Gennem hans teori 

kom vi tættere på, hvad det er, relationel æstetik kan - nemlig at aktivere beskueren, hvilket jo 

netop var hvad vi ønskede at opnå. 

Desuden kunne vi ved at drage paralleller til Christina Kubichs kunstprojekt “Electrical Walks” 

konkludere, at vi beskæftigede os med et felt, der også i øjnene på andre kunstnere var både 

effektivt og sandsynligt. Kubich havde netop også fokus på at udstyre os med en “ny sans”, for 

så at lade beskueren selv vurdere betydningen af og meningen i disse nye sanseindtryk.  

En nyt spørgsmål rejste sig: Hvordan skal vores design udformes, hvordan kan vi designe det, så 

det sætter fokus på interaktion? Til dette har vi brugt Donald Normans affordance-teorier.  

Vi har skabt en installation, der ved at gøre elektromagnetisk stråling hørbart, skaber 

opmærksomhed omkring dette felt, som vi mener fortjener mere opmærksomhed. Gennem 

teorier af primært Bourriaud og Normann har vi forsøgt at sandsynliggøre at vi kan opnå den 

ønskede effekt. Vi har intuitivt skitset vores første bud til udformning af vores produkt; en 

menneske høj skulpturel pyramide, som vil give en tillokkende drivkraft. En høj pyramide er 
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historisk, imponerende og berømt. Den adfærdsmæssige reaktion vil give folk en 

nysgerrighedstilstand. Håbet er også, at det bliver mere mindeværdigt med et stort produkt.  

Vores produkt handler ikke om hvilke sundhedsmæssige konsekvenser der er ved 

elektromagnetisk stråling, men om at skabe opmærksomhed hos brugeren på teknologifrembragt 

elektromagnetisk stråling. Vi mener derfor, at vores produkt skal være simpelt. Det vil sige 

tilgængeligt og brugervenligt. Man skal kun “høre” elektromagnetisk stråling ved hjælp af 

høretelefoner og man skal intuitivt kunne ‘sniffe’ teknologiske artefakter. 

Vi vil ændre brugerens adfærd gennem det følelsesmæssige system, når brugeren anvender vores 

produkt. Ligesom eksemplet omkring studenter og eksamen, så går vores projekt ud på, at 

brugeren intuitivt kan benytte vores produkt og brugeren går typisk fra en ‘overraskende tilstand’ 

til en tilstand af mere forståelse og kontrol når brugeren oplever vores produkt. Dette forstærkes 

når brugeren ser oplysningsplakaten på produktet, som beskriver små fakta omkring EMS og 

brugerens rolle i forhold til EMS. Der frigives derved en forventningsspænding, der udløser en 

forstående og kontrollerende tilstand. Brugerens forventning til mulige konsekvenser, i forhold 

til emnet EMS, vil blive afstemt med fakta, når vores produkt bliver anvendt. Dette vil give 

brugeren affektive og refleksive værdier i forhold til vores produkt. 

I projektet udgør brugerens høresans en væsentlig del af selve værket. Det er på mange måder 

kernen i projektet. Når vores installation ’sniffer’ teknologiske artefakter, så frembringes der lyd. 

Lydende vil fremstå som ”støj”. Dette er dog afhængig af brugerens holdninger. Men meningen 

er at skabe samme reaktion, som hvis man lugter røg i tilfælde af brand. Ved at ’sætte lyd på’ 

elektromagnetisk stråling, så håber vi, at produktet har samme affektive virkning, som hvis lyden 

associeres med fare. Lydsansen har derfor en væsentlige rolle i vores projekt, da den går i 

igennem vores første opfattelse, reaktion og refleksion (instinktive-, adfærds- og 

refleksivmæssige niveau).  

I hvilken grad vi var i stand til gøre opmærksom på EMS, stod hen i det uvisse; det er muligt at 

beskueren, der interagere med vores installation blot vil finde det morsomt eller måske ikke 

umiddelbart opfatte koblingen mellem det emitterende artefakt og lydene, der kommer ud af 
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høretelefonernes membraner. For at evaluere effekten af vores installation, lavede vi lavet en 

række interviews, som Ex Ante bragte os tættere på at besvare vores problemformulering.  

Opsummeret ønskede vi at ved både at appellere til instinktive og kognitive egenskaber, ville 

opnå refleksivitet og evt. adfærdsændring. Vi vil gerne have brugeren til at lave en 

intellektualisering af produktet. Vi vil muligvis også lave en oplysningsplakat med få fakta til at 

understøtte brugen af produktet. Med vores produkt bliver det muligt at opnå en både intuitiv og 

informativ oplevelsesbaseret personlig forståelse af elektromagnetisk stråling. 
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9.1 Konklusion 
Sammenfattende kan vi konkludere, at vi gennem en række processer gradvist er kommet tættere 

på at besvare vores egentlige problem: Hvordan designer vi en interaktiv lydinstallation, der kan 

gøre opmærksom på elektromagnetisk stråling? 

Vi har lavet en prototype af et design, vi kan arbejde videre med, og som indtil nu har vist sig at 

være lovende. Et design, der ifølge de adspurgte, fik dem til at reflektere over hvad EMS er, og 

hvilken betydning den nye ‘oplevede information’ fremad ville få for dem.  

Dette placerer os i trin 6; Ex Ante Evaluation  - godt på vej mod trin 7; construct specific solution 

i opgavens overordnede meta-model, SDSM. Vi kan konkludere at vi ved aktiv inddragelse af 

Bourriauds og Normans teorier, samt evalueringsteorier hovedsageligt fra Venable,  Pries-Heje 

og Baskerville, er kommet tæt på et design, som ville være med til at skabe opmærksomhed på 

det usynlige, teknologifrembragte elektromagnetiske strålingsfænomen. Designet, der kredser 

om det, ‘at gøre opmærksom’, tager udgangspunkt i sanseliggørelse.  

I kraft af at have arbejdet med at gøre et fænomen, som normalt ikke er sanseligt, sanseligt, og 

derigennem har haft success med at skabe opmærksomhed om fænomenet, har vi fundet frem til 

virkningen af sanseliggørelse. Fælles for de adspurgte er, at de alle har lettere ved at relatere til 

EMS, når det er blevet gjort sanseligt, selvom de har forskellige holdninger til betydningen.  

Dette er ikke overraskende; det er lettere at forholde sig til noget, vi kan opfatte end til abstrakte 

fænomener, der ligger uden for vores sanseapparat.  

Det er en erkendelse, som evt. kan generaliseres og føres videre i andre sammenhænge. Dertil 

kan kontekstualisering af en oplevelse være med til dels at forstærke indtrykket og dels at farve 

associationer i en, for designeren, ønsket retning. Vi skal dermed være opmærksomme på 

effekterne fra et samlet sanseligt indtryk og i den anledning perceived affordances i sammenspil 

med beskuerens æstetiske relationsdannelse til den endelige installation, når vi konstruerer den.  

Dertil har vi ikke kunnet konkludere på de skadelige konsekvenser af EMS, da vi både er stødt på 

empiri, der argumenterer for og imod - dermed har designet af den interaktive lydinstallation 

45 



Hum-Tek, 1. semester Gruppe nr.:  
Basis projekt 1 V1924788765 

taget en kunstnerisk vinkel, som lægger op til subjektets egen fundering og meningsdannelse. I 

overvejelse af næste prototype, har vi med hensyn til evaluering, fundet frem til, at 

respondenterne er enige om, at der er et behov for at gøre installationens virkning mere relatérbar 

evt. vha. tilknyttet information om fænomenet - at de dermed bedre kan relatere til EMS, ergo 

øge den affektive og refleksive værdi.  
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