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Abstract 

The common areas on the dormitory Korallen in Trekroner is the main subject of this paper, 

with the main problem being grave dissatisfaction with these common areas. The residents think 

that the common areas are dull, dirty and poorly lighted and they have tried to improve them on 

their own, but without much success. This paper will focus on the poor lighting, to try and improve 

the common areas, by redesigning the lighting system. This improvement will bring forth a 

physical design based on research done, about the residents, the dorm and relation between 

people and light.  

The conclusion of the paper is that surveys and Cultural Probes are useful when researching a 

subject and problem such as in this paper. Furthermore, we can conclude that the analysis method 

Colored Cognitive Mapping for Design Science Research, can be used to better define a problem 

and give suggestions to specific solutions. Moreover, it can be concluded that the main problem 

that the paper addresses: “How can the lighting system on the dormitory Korallen be redesigned, 

so the residents are satisfied and more prone to using them” has been adequately addressed, 

shown by the evaluation done in this paper.   

The goal of this paper is to summarize and explain the design process, based on Soft Design 

Science Methodology, and give the reader knowledge about people and light, because this 

knowledge can help when tackling similar problems about people and lighting. 
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1. Indledning 

Dette projekt handler om, hvordan sociale aktiviteter og den generelle tilfredshed med 

fællesarealerne på kollegiet Korallen kan forbedres med udgangspunkt i projektets 

problemformulering: “Hvordan kan belysningen i kollegiet Korallens fællesarealer redesignes, 

således at kollegianerne vil være mere tilfredse og i højere grad benytte lokalerne?” 

 

Korallen blev opført i 2006 efter mange forsinkelser under byggeprocessen (Svanholm, 2006). 

Resultatet af disse forsinkelser betød også, at kollegiet stod ufærdigt, da de første beboere skulle 

flytte ind. Eftersom størstedelen af kollegiets nye tilflyttere var udvekslingsstuderende, som kom 

fra mange forskellige dele af verden, var det ikke en mulighed for dem at tage hjem igen, og de 

blev dermed nødt til at flytte ind i, hvad der essentielt set var en byggeplads. Dette ledte 

antagelsesvist til yderligere pres på tidsplanen for kollegiets opførelse, og eventuelle æstetiske 

designvalg blev muligvis fravalgt for at spare tid. 

Den forhastede færdiggørelse af kollegiet har efterladt tydelige spor i dets indretning og 

arkitektur, hvilket det stadig bærer præg af den dag i dag. I fællesarealerne er disse spor særligt 

fremtrædende med nøgne betonvægge og loftslamper, der lyser med et kedeligt, men effektivt 

lys. 

Den nuværende lysinstallation i fællesarealerne består af lysstofrør, som er monteret i loftet. Disse 

lamper er opsat således, at de kun kan tændes via en bevægelsessensor, og er ikke udstyret med 

en fysisk kontakt til tænd og sluk. Dette betyder, at lyset kun kan slukkes ved enten at forlade 

lokalet og vente på, at det slukkes automatisk, eller ved manuelt at slukke for en fase i 

sikringsboksen. 

  

Det er her, projektet har sit fokus, og målet med dette projekt er at finde ud af, hvordan 

belysningssystemet i kollegiets fællesarealer kan redesignes og forbedres med henblik på 

kollegianernes sociale aktiviteter. Projektets primære omdrejningspunkt ligger i designet og den 

efterfølgende installering af et nyt belysningssystem, som vil afgive et mere behageligt lys, samt 

har mere affordance end den nuværende opsætning (Norman, 2002). 

Det nydesignede belysningssystem er dog ikke tiltænkt som en erstatning til det nuværende, men 

snarere som et supplement. Projektets produkt er designet til at være mere fleksibelt i dets 
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funktionalitet, til i højere grad at kunne udgive et behageligt lys, samt at udligne det ubehagelige 

lys fra lysstofrørene. 

Projektets belysningssystem er baseret på RGB-LED-teknologi, grundet lampetypens enkelthed og 

medgørlighed, samt dens udvidede kontrol- og justeringsmuligheder. Belysningssystemet består 

grundlæggende af to primære komponenter.  

Den første er en kontrolboks, hvorfra belysningen styres og er udstyret med justeringsmuligheder 

for farvevalg, lysstyrke og intensitet. Farvevalget bestemmes ud fra kombination af 3 fadere, som 

hver kontrollerer intensiteten af rødt, grønt og blåt lys, heraf forkortelsen RGB. Dette kan lade sig 

gøre på grund af den kode, som er skrevet i forbindelse med projektet. 

Den anden komponent er selve LED-lamperne, som er sammensat i en lang kædeformation, også 

kaldet en LED-Strip. Disse kæder er monteret i loftet, i mellemrummene mellem lysstofrørene. 

Med det nye belysningssystem vil beboerne i højere grad kunne finjustere fællesarealernes 

belysning, så det passer til deres behov, om behovet så er madlavning, filmaften eller fest. 

  

Gruppen valgte at arbejde med dette projekt, fordi der både var et håndgribeligt problem med 

mange forskellige tilgangsmåder, tillige med at der var en udfordring ved at skulle udvikle et 

funktionelt produkt til et levende, multikulturelt fælles miljø. 

Inden projektet overhovedet var skudt i gang, var der allerede tilvejebragt diverse dele til en 

prototype, og netop dét, at der i virkeligheden allerede var startet et projekt op, kan måske have 

forudbestemt en vis tanke- og idéudviklingsprocess hos gruppen. Gruppen tolker det dog ikke 

nødvendigvis som værende negativt, at projektet allerede havde en ’retning’, da det blev 

påbegyndt. Selve idéen bag projektet udsprang fra to af gruppens fem medlemmer, som begge 

bor på Korallen. De kunne udtrykke deres utilfredshed med fællesarealernes indretning, hvilken 

lagde grundstenene for dette projekt. 

En spørgeskemaundersøgelse, udført af gruppen, viste at utilfredsheden vedrørende 

fællesarealerne også var udbredt hos de øvrige kollegianere, og der lå mange forskellige ting til 

grund for denne utilfredshed (se bilag 5). 

  

Disse aspekter af problemet gjorde det til et oplagt semesterprojekt, hvori teorier og 

designmetoder fra de tre hovedfag; Design og Konstruktion; Subjektivitet, Teknologi og Samfund; 
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og Teknologiske Systemer og Artefakter, kunne anvendes til at finde den bedst mulige løsning på 

problemet. 

Dette projekts hovedbinding er Design og Konstruktion, hvilket er passende, når projektet 

omhandler designet af et funktionelt produkt. Under prototypeudviklingsfasen blev den iterative 

designmetode Soft Design Science Methodology benyttet til at frembringe løsningsmuligheder og 

forfine designet (Baskerville, 2016). Ligeså blev der gjort brug af problemidentificeringsmetoden 

CCM4DSR til at fastlægge problemstillingens årsager og konsekvenser og dermed finde den bedst 

mulige løsning (Venable, 2014). 

Den sekundære semesterbinding i dette projekt er Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Eftersom 

dette projekt og dets endelige produkt har til hensigt at forbedre det sociale miljø på et 

multikulturelt kollegium, er det relevant at inddrage metoder til at undersøge, hvordan mennesker 

interagerer med teknologi og mere specifikt med lys og farver. Etnografiske metoder, såsom 

interviews og spørgeskemaer, lægger grunden for projektets produktdesign. Som en del af 

projektets afprøvning af produktet inddrages kollegiets beboere til at vurdere produktets 

effektivitet, samt give deres mening om, i hvilken grad produktet opfylder dets tilsigtede funktion, 

og hvor der kan laves eventuelle forbedringer. 

Cultural Probes er en anden analysemetode, som har til hensigt at give forskeren et indblik i 

modtagerens daglige liv (Gaver, 1999). Dette projekts inddragelse af disse Cultural Probes som en 

analysemetode gav gruppen en bedre forståelse af, hvordan forholdene er for den enkelte 

kollegianer på Korallen. 

Teknologiske Systemer og Artefakter inddrages ikke direkte i projektet. Projektets produkt er 

meget teknisk og involverer en substantiel mængde kodning. Beslutningen om at nedprioritere 

inddragelsen af Teknologiske Systemer og Artefakter er resultatet af manglende viden om fagets 

rammer på det tidspunkt, hvor denne rapport blev skrevet. 

  

Udover inddragelsen af forskellige designteorier og metoder vil denne rapport også give læseren 

en sammenhængende forståelse af videnskaben om lys, og hvordan lys fungerer på tekniske, 

biologiske og fysiske plan. 

Kernebegreber indenfor lysvidenskaben, såsom lux og lumen, undersøges i korrelation med, 

hvordan lysets bølgelængder og farvespektrum interagerer med den menneskelige fysiologi. 
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Udover dette undersøges tillige den forskelligartede subjektive opfattelse af belysning, hvor fokus 

bliver lagt på, hvordan forskellige kulturer benytter sig af og opfatter lys. 

 

For at opsummere så er målet med denne rapport altså at give læseren en sammenhængende og 

faglig forståelse indenfor en række emner. Først og fremmest vil rapporten give en forståelse af 

undersøgelsesmetoderne spørgeskemaundersøgelse og Cultural Probes. Dette vil give et indblik i 

den daglige trivsel på kollegiet Korallen, for bedre at kunne forstå de problemer, som kollegiets 

fællesarealer har. Dernæst forklares metoden Color Cognitive Mapping for Design Science 

Research og dens brug for at vise, hvordan problemer og løsninger kan identificeres. 

Herudover vil rapporten give forståelse for de tekniske og biologiske aspekter af lys og farver samt 

menneskers relationer til lys. Ydermere bliver der redegjort for Soft Design Science Methodology, 

for at give læsere viden om designprocessen i projektet. Slutteligt vil semistrukturerede interviews 

danne rammen for evalueringen af projektets endelige produkt. Læseren får altså et 

videnskabeligt indblik i de enkelte metoder og konkrete eksempler på metodernes brug. 

 

1.1 Motivation 

Arbejdet med problemerne i de fælles arealer på Korallen er valgt af flere årsager. En af årsagerne 

er, at nogle af projektgruppens medlemmer bor på Korallen. Disse medlemmer kunne informere 

om problemerne i de fælles arealer, og om at der allerede var idéer til mulige forbedringstiltag. 

Dette ledte til projektets første overvejelser omkring redesignet af fællesarealerne og igangsatte 

undersøgelser på kollegiet. Undersøgelserne viste herefter, at det ikke alene var 

gruppemedlemmerne, der så fællesarealerne som et problem, men at de andre beboere på 

Korallen også oplevede det. Blandt andet var der særlig utilfredshed omkring belysningen i disse 

fællesarealer. Det valgtes derfor at udvikle et nyt belysningssystem, der kunne løse problemet 

med lys. 

Antropolog og forsker Mikkel Bille har i sit arbejde med lys og mennesker fundet, at lys agerer som 

aktør, når det kommer til, hvordan mennesker opfatter eller forstår et rum. (Bille & Sørensen, 

2007). Det vil sige, at der med lys kan gøres en stor forskel for opfattelsen af et rum. På denne 

baggrund kan vi, med en ændring af belysningen, antagelsesvis gøre størst mulig forskel for 

fællesarealerne på Korallen. 
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Herudover har gruppen valgt at arbejde med Korallens problemer, fordi andre kollegier, enten i 

Roskilde eller i resten af landet, kan have lignende problemer. Det er gruppens håb, at såvel 

løsningen, som den viden, der kommer ud af denne rapport, kan gavne andre kollegier. 

Problemet er relevant for semesterbindingen, idet der skulle designes et nyt belysningssystem, og 

til denne opgave har designteori været særligt gavnlig. Designteori har også hjulpet til at finde den 

valgte løsning til problemet, blandt andet via Color Cognitive Mapping For Design Science 

Research, som handler om at finde årsager og konsekvenser til et problem, og derefter vende 

disse årsager til løsninger.  (Venable, 2014) 
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1.2 Problemformulering 

Hvordan kan belysningen i kollegiet Korallens fælles arealer redesignes, således at 

kollegianerne vil være mere tilfredse og i højere grad vil benytte lokalerne? 

 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

Hvordan kan gruppen få indblik i livet på Korallen? 

Hvad gør lys og farver ved mennesker? 

Hvordan kan belysningen i kollegiet Korallens fælles arealer redesignes? 

 Hvilken effekt havde designet på Korallens fælles arealer? 

 

1.3 Begrebsafklaring 

Korallen: Et kollegie i Trekroner, tæt på Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon, hvor 

majoriteten af beboerne er udvekslingsstuderende. 

 

Fællesarealerne: De arealer på Korallen, som projektet forsøger at forbedre. 

 

Kollegianerne: Beboerne på kollegiet Korallen. 

Beboerne: De personer, som bor på kollegiet, hvor projektet finder sted. Er tillige projektets 

målgruppe 

 

Belysningssystem: Projektets produkt, som blev opsat i et af Korallens fællearealer. Produktet 

består af 6 LED-strips samt hardware og software, som får dem til at lyse i de ønskede lysmodes. 

 

Lysmodes: De forskellige måder, lyset kan indstilles på, der giver forskellige farver og lysstyrker. 
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1.4 Læsevejledning  

Rapporten er opbygget således, at læseren først bliver introduceret til et afsnit om 

semesterbinding, som handler om, hvordan projektet opfylder dimensionskravene.  

Herefter vil der komme et afsnit som har overskriften: “Hvordan kan gruppen få indblik i livet på 

Korallen?”.  

 

Dette afsnit vil fungere som et metodeafsnit, der handler om, hvordan projektgruppen har 

indsamlet noget af deres primære empiri, samt hvordan projektets problemformulering blev 

formuleret. Afsnittet er inddelt i de metoder som er brugt til at få indblik i livet på Korallen. Det vil 

sige, at der først kommer en generel del om spørgeskemaer efterfulgt af, hvordan et spørgeskema 

er blevet brugt i projektet, og slutteligt hvilke resultater, der kom ud af spørgeskemaet. Den næste 

del af afsnittet handler om en anden metode ved navn Cultural Probes (Gaver, 1999). Denne del er 

inddelt i tre dele: først, hvad Cultural Probes er, dernæst hvordan Cultural Probes er blevet brugt i 

projektet, og slutteligt hvilke resultater, der kom fra de Cultural Probes. Efter denne del følger 

afsnittet: Problemidentificering. Dette handler om, hvordan projektets problemformulering blev 

udfærdiget. Her bliver der redegjort for metoden Color Cognitive Mapping for Design Science 

Research (Venable, 2014) efterfulgt af, hvordan metoden er brugt i projektet. Til sidst i dette afsnit 

vil der være en delkonklusion som besvarer: “Hvordan kan gruppen få indblik i livet på Korallen?”, 

og som leder videre til et afsnit, der handler om den teori, som indgår i projektet. 

 

Næste afsnit hedder ”Hvad gør lys og farver ved mennesker”, og dette vil fungere som projektets 

primære teoriafsnit. Afsnittet handler om lys og farvers fysiske form, og går i dybden med emner 

som bølgelængde, refleksion, absorption mm. for at give en forståelse af, hvad lys rent faktisk er, 

og hvad der sker, når det ændres kunstigt. 

Udover fysikken bag lys og farver vil afsnittet også forklare, hvordan lys påvirker mennesker, og 

menneskers relation til lys. Til sidst i afsnittet vil der komme en delkonklusion, der opsummerer, 

hvad lys og farver gør ved mennesker. 

 

Efter at have beskrevet teorien omkring lysfysik, som er relevant for projektet og rapporten, 

kommer der et afsnit, som vil beskrive, hvordan projektets design er blevet valgt og realiseret. 
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Afsnittet hedder ”Hvordan kan belysningen i kollegiet Korallens fællesarealer redesignes?”, og 

fungerer som et metode- og analyseafsnit. Første del handler om den overordnede designmetode, 

som er brugt i projektet. Derefter kommer der et rationale for designet og en beskrivelse af 

samme. Herefter følger en del om den kode, der er skrevet, og som gør, at produktet virker. Til 

sidst vil der, som i de andre afsnit komme en delkonklusion, som der svarer på afsnittets titel. 

 

Rapportens sidste afsnit, udover konklusion og perspektivering, er et diskussions- og 

evalueringsafsnit. Afsnittet hedder ”Hvilken effekt havde designet på Korallens fællesarealer?” og 

vil, på baggrund af semistrukturerede interviews, forsøge at evaluere designet og dets effekt, og 

om det opfylder de ønskelige behov. Afsnittet vil starte med en kort redegørelse for 

semistrukturerede interviews, efterfulgt af resultaterne fra de interviews, som er foretaget i 

forbindelse med projektet. Til sidst vil der komme en delkonklusion og diskussion om ”Hvilken 

effekt havde designet på Korallens fællesarealer?” 

 

Denne rapportstruktur er lavet for at give en flydende effekt i rapporten. Projektets proces vil fra 

afsnittene om arbejdsspørgsmål beskrives ud fra Alan R. Hevners konceptuelle cyklus IS Research 

Framework (se bilag 13). Dette indebærer en beskrivelse af, hvad projektets Environment, 

Research og Knowledge Base er - samt hvad projektets tilføjelser til Knowledge Base har været i 

perspektiveringsafsnittet, som er det sidste afsnit i rapporten. 

  



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave: 1 
 

 

18/12/2018  Side 13 af 82 

 

2. Semesterbinding 

Dette projekt er forankret i semesterbindingen Design & Konstruktion, som lægger grundstenene 

for både projektet samt prototypedesignets opbygning og funktionalitet. Udover denne binding 

har gruppen valgt at inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund som den sekundære 

semesterbinding i dette projekt, eftersom projektets formål er at forbedre det sociale samvær i et 

miljø, hvor mange forskellige mennesker opholder sig. I forhold til den tredje mulige 

semesterbinding, Teknologiske Systemer og Artefakter, indeholder produktet mange teknologiske 

artefakter, men det er ikke hovedfokusset i denne rapport. 

 

2.1 Design og Konstruktion  

Projekts forankring i Design og Konstruktion findes primært i rapportens designrationale, samt i 

afsnittet om redesign af belysningssystemet på Korallen og problemidentificering. 

Omdrejningspunktet for dette projekt er designet og udviklingen af et funktionelt produkt, som 

nemt kan benyttes af kollegianerne på Korallen. For at imødekomme dette benytter vi os af 

designteorier og -metoder. 

Soft Design Science Methodology er en af de mest fremtrædende designmetoder i udviklingen af 

vores produkt, og den blev benyttet som den eneste metode under produktets prototypefase. 

Eftersom Soft Design Science Methodology er en iterativ designmetode, bevæger processen sig 

gennem forskellige gentagende stadier og resulterer i forskellige iterationer af produktet. Først 

identificeres det specifikke problem, hvorefter det analyseres for at finde mulige designløsninger. 

Disse løsninger evalueres og genovervejes, før en designløsning udvælges. Den udvalgte 

designløsning videreudvikles og reevalueres igen. Derefter konstrueres den endelige 

designløsning, og denne evalueres endnu en gang for at synliggøre eventuelle fejlkilder og 

oversete problemer i designet. Processen kan derefter gentages og udgør en ‘iteration’ af 

designløsningen. 

Projektets anvendelse af Soft Design Science Methodology-designmetoden uddybes yderligere i 

rapportens afsnit om redesign af belysningssystemet på Korallen. 
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Denne figur illustrerer, hvordan processen fungerer. 

 

Det er ikke kun selve designløsningen, der er relevant, når et problem skal løses. Før problemet 

kan løses, er det væsentligt, at der skabes en forståelse for, hvad problemet er, og hvorfor det er 

et problem. Problemstillingen og det efterfølgende designgrundlag fastlægges ved at analysere de 

mulige faktorer, der kan have indflydelse på problemet. I denne sammenhæng benyttes der i 

projektet analysemetoden Color Cognitive Mapping for Design Science Research (Venable, 2014).  

Denne analysemetode kan ses som et visuelt værktøj til at identificere problemets årsager og de 

konsekvenser, årsagerne medfører. Den fastlægger effektivt problematikker i et design og kan 

hjælpe med give et nyt perspektiv på problemet og dets løsningsmuligheder (Venable, 2014). 

Projektets benyttelse af Color Cognitive Mapping for Design Science Research uddybes yderligere i 

afsnittet om problemidentificering. 
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2.2 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Det er i projektet valgt, at den sekundære semesterbinding skulle være Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund. Årsagen til dette er, at projektets problemformulering bygger på et subjektivt problem, 

og det handler på en måde, om hvordan mennesker opfatter teknologi. Derfor var der i projektet 

brug for nogle metoder, som kunne bruges til at undersøge målgruppen, så projektets løsning blev 

så god som muligt. Ligeledes har Subjektivitet, Teknologi og Samfund været brugbart, når det 

kommer til teori og viden om mennesker og lys. 

Projektets formål er at designe og producere et belysningssystem til fællesarealerne på Korallen, 

hvis ønskede effekt er en øget benyttelse af lokalerne og en generelt mere positiv oplevelse af 

dem. 

For at få en bedre forståelse for kollegianernes kollektive holdning til fællesarealerne har vi valgt 

at benytte os af disse etnografiske metoder: Spørgeskemaundersøgelser, Cultural Probes og 

interviews.  

Når det kommer til etnografiske metoder, opdeles de typisk i to forskellige former: kvantitative og 

kvalitative. I projektet gøres der brug af begge metoder for at samle brugbar empiri. 

Den kvantitative empiri kommer fra en digital spørgeskemaundersøgelse, der indeholder 

spørgsmål om kollegianernes holdninger til forskellige aspekter af kollegiets fællesarealer. 

Den kvalitative empiri består af semistrukturerede interviews og Cultural Probes.  

Vores benyttelse og resultater af disse metoder uddybes videre i rapportens afsnit ”Hvordan kan 

gruppen få indblik i livet på Korallen?” 

Cultural Probes er blevet brugt i projektet, fordi metoden grundlæggende set handler om at 

undersøge folks tilgange og holdninger til forskellige aspekter af deres omgivelser (Gaver, 1999). 

Eftersom vores projekt omhandler tilværelsen på et kollegie, er vores probes designet med henblik 

på at få et bedre indblik i kollegianernes dagligdag. 

Selvom denne metode ikke direkte er affilieret med semesterbindingen Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund, mener vi dog at den indeholder mange paralleller til fagets grundprincipper. Denne 

metode uddybes i punktet Cultural Probes under afsnittet ”Hvordan kan gruppen få indblik i livet 

på Korallen?” 

De semistrukturerede interviews er foretaget i forbindelse med evalueringen af projektets 

produkt, og kan findes under afsnittet ”Hvilken effekt havde produktet på Korallens fællesarealer?” 
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2.3 Teknologiske Systemer og Artefakter 

Teknologiske Systemer og Artefakter bliver ikke inddraget som semesterbinding i projektet, skønt 

projektets produkt er meget teknisk, og at der er blevet brugt en relativ stor mængde tid på at 

udvikle produktet, samt på at skrive den kode, som får produktet til at virke. 

Dette skyldes, at projektets medlemmer, mens rapporten blev skrevet, ikke følte, at de havde 

tilegnet sig nok viden om Teknologiske Systemer og Artefakter til, at det ville være relevant at 

inddrage det som semesterbinding.  

Rapporten vil i afsnittet ”Hvordan kan belysningssystem i Korallens fællesarealer redesignes” 

indeholde en del, som omhandler kode, der er skrevet i forbindelse med produktudviklingen, men 

der vil ikke være nogen direkte binding til Teknologiske Systemer og Artefakter. 
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3. Hvordan kan gruppen få indblik i livet på Korallen? 

3.1 Indledning & IS Research Framework 

For at finde ud af mere om problemerne på Korallen var der brug for nogle 

undersøgelsesmetoder, der kunne komme ind på, hvordan livet på Korallen egentlig er, og 

hvordan beboerne har det med kollegiets fællesarealer. Det er vigtigt at forstå de mennesker, der 

designes noget til, fordi designere nemt kan komme til at tage “ekspertbrillerne” på og lave et 

produkt, der ikke har den ønskede effekt.  

I Alan R. Hevners konceptuelle cyklussystem IS Research Framework (se bilag 13) beskrives det, 

hvordan blandt andet det miljø og de personer, også kaldet Environment (Hevner, 2003), som 

indgår i problemet, sætter rammerne for, hvordan problemet skal løses, og danner grundlaget for 

undersøgelsen (Hevner, 2003). Projektets undersøgelser af Environment bygger på 

spørgeskemaundersøgelser og Cultural Probes (Gaver, 1999). 

Næste fase i Hevners cyklus er Research (Hevner, 2003), hvor viden og videnskab bruges til at lave 

en løsning til det problem, som der arbejdes med (Hevner, 2003). 

På baggrund af miljøets problemer og mangler bruges der i projektet to videnskaber: 

Adfærdsvidenskab (Behavioral Science) bruges til at forklare eller forudsige udfald af miljøets 

problemer eller mangler, med mål om at finde sandheden.  

Designvidenskab (Design Science) bruges til at bygge/udvikle eller evaluere miljøets problemer 

eller mangler, med mål om at finde brugbarheden. 

Videnskaberne påføres problemet, så de forskellige paradigmer tydeliggøres og giver mulighed for 

at lave den bedst mulige løsning (Hevner, 2003). 

Disse og kommende metoder, teorier og analyseværktøjer kommer fra en såkaldt Knowledge Base 

(Hevner, 2003), som er fundamentet for udviklingen af projektets produkt. Til sidst i nedenstående 

afsnit vil der komme et eksempel på, hvordan viden fra en Knowledge Base kan påføres sammen 

med viden fra undersøgelser, når resultaterne fra undersøgelserne af projektets Environment og 

metoden Color Cognitive Mapping for Design Science Research (Venable, 2014), bruges til at 

identificere specifikke problemer og finde et løsningsforslag til Korallens fællesarealer. 
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3.2 Spørgeskemaundersøgelser 

Der er i projektet foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud til beboerne på 

Korallen via deres interne Facebookgruppe. Spørgeskemaet er på engelsk, da Korallens beboere 

primært er udvekslingsstuderende. Spørgeskemaundersøgelser er et godt værktøj til at indsamle 

data på flere forskellige måder. Spørgeskemaer betragtes som værende en kvantitativ metode og 

defineres: ... Kvantitative metoder vægter … indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. 

oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres … (Kaspersen, 2018), hvilket var tilfældet 

for det som skulle undersøges på Korallen.  

Formålet med spørgeskemaet var at finde ud af;  

- hvor længe beboerne har boet på Korallen,  

- hvor meget og hvordan de bruger fællesarealerne samt  

- hvor tilfredse beboerne er med de enkelte dele af fællesarealerne.  

 

De enkelte dele var emner såsom arkitektur, møblering, belysning, ‘hygge’-følelsen, køkkenet, 

dekoration og farver. Altså er det primært faktuelle spørgsmål med fokus på indhold og betydning 

og holdningsspørgsmål (Nielsen, 2009, 8). Udover spørgsmålene var der også et kommentarfelt, så 

beboerne selv kunne angive ting, de følte hang sammen med spørgeskemaet, hvilket gav nogle 

interessante vinkler på, hvad problemstillingen kunne være (se bilag 6). 

Årsagen til dette var for det første at finde ud af, om der var et eller flere problemer med 

fællesarealerne, og for det andet for at specificere de enkelte dele, beboerne var utilfredse med. 

Med spørgeskemaet kom der hurtigt en masse data til projektet, hvilket netop er en af styrkerne 

ved spørgeskemaundersøgelser. Mange havde svaret på spørgeskemaet indenfor få dage, og dette 

betød, at der hurtigt var noget konkret at gå videre med. (Nielsen, 2009). Spørgeskemaet bliver i 

dette tilfælde betragtet som værende repræsentativt, selvom bortfaldet er på over 70 procent. 

Det gør det, da undersøgelsen er foretaget på et lille område, hvor alle individerne minder meget 

om hinanden. Dertil viste kontrolspørgsmålet, ”Hvor længe har du boet på Korallen?” (se bilag 1), 

også en fordeling, som passer på Korallen, da der primært er mange nye beboere. Bortfaldet kan 

forklares ved, at beboerne er studerende og derfor måske ikke har haft tid til at besvare 

spørgeskemaet, eller fordi spørgeskemaet kun blev udsendt på Facebook, hvor ikke alle får øje på 

det (Nielsen, 2009). 
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Spørgeskemaet forsøger at følge Bibdok’s (Gentofte Centralbibliotek, 2014) gode råd 

til formulering af spørgsmål. Dette indebærer at minimere respondentens mulighed for 

fortolkning, at formulere spørgsmålet præcis, undgå at spørge om flere ting på en gang, undgå 

negationer, undgå ledende spørgsmål, overveje hvad respondenten forventes at kunne huske og 

undgå lange spørgsmål. (Gentofte Centralbibliotek, 2014). Dette er gjort for at gøre 

spørgeskemaet overskueligt at svare på, og for at få nogle gode data.  

 

3.2.1 Resultater fra spørgeskema 

Eftersom at spørgeskemaet bliver betragtet som værende repræsentativt, var resultaterne som 

følger:  

Første spørgsmål viser, at langt de fleste beboere på Korallen ikke har boet der i længere end 6 

måneder. Hele 65 procent af deltagerne falder i gruppen 0-6 måneder. Det vil sige, kun 35 procent 

pr. efterår 2018 har boet der i mere end 6 måneder (se bilag 1).  

Andet spørgsmål viser, at næsten alle deltagerne, 90 procent, benytter sig af fællesarealerne på 

Korallen (se bilag 2).  

Tredje og fjerde spørgsmål viser, at der er stor forskel på, hvor meget tid deltagerne ugentligt 

bruger i fællesarealerne, og hvad de bruger fællesarealerne til (se bilag 3 og 4).  

Femte spørgsmål viser, at der er en generel utilfredshed omkring fællesarealerne. Især møbler, 

farver, ‘hygge’-følelsen og lys er der utilfredshed omkring (se bilag 5). 

På kommentarfeltet var der 15 ud af 26 som svarede. Mange besvarelser nævnte lys og farver som 

værende et problem som fx. ”The lights in the kitchen are very bright and it is all or nothing, this 

influences the hygge feeling” (se bilag 6 (nr. 1 af 15)). 

 

3.2.2 Konklusion på spørgeskemaundersøgelse 

Det kan konkluderes, at formålet med spørgeskemaet er opfyldt, fordi spørgeskemaet giver svar 

på:  Hvor meget og hvor længe beboerne har boet på Korallen, hvor meget og hvordan de bruger 

fællesarealerne, samt hvor tilfredse beboerne er med de enkelte dele af de fælles arealer. Svarene 

på førnævnte viste, at de fleste beboere er nytilflyttede, det vil sige, at de kun har boet der i 6 eller 

færre måneder. Derudover viste svarene, at næsten alle bruger fællesarealerne på Korallen, men 

at der er stor forskel på, hvor meget folk bruger dem ugentligt, og hvad beboerne bruger dem til. 
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Herudover kan det konkluderes, at der er en generel utilfredshed med fællesarealerne. Det vil 

altså sige, at beboerne bruger fællesarealerne, selvom de er utilfredse med dem. Utilfredsheden 

bunder i mange forskellige dele af fællesarealerne. Ydermere kan vi i kommentarfeltet se en del 

kommentarer, der nævner lys og farver som værende et problem (se bilag 6 (nr. 1 af 15, 2 af 15, 3 

af 15, 4 af 15, 9 af 15 og 15 af 15)). Dette tyder på, at der her er noget, beboerne selv føler, der 

kan ændres; noget, der ville ændre fællesarealerne til det bedre. 

Spørgeskemaundersøgelsen har dannet grobund for videre undersøgelser, da den indsamlede 

mængde data indikerer, at der er en generel utilfredshed med fællesarealerne. Spørgsmålet er nu, 

hvorfor folk bruger arealerne, selvom de er utilfredse med dem, og hvordan dette scenarie kan 

forbedres. 
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3.3 Cultural Probes 

 
I bestræbelsen på et inspirerende og brugernyttigt design, faldt valget på at benytte Cultural 

Probes i en kvalitativ empiriindsamling. Dette afsnit vil omhandle og afklare baggrunden for, at 

gruppen har valgt at benytte sig af denne metode, samt hvad gruppen har fået ud af metoden. 

Afsnittet vil starte med en forklaring af vores anvendelse af Cultural Probes metodisk, samt den 

originale Cultural Probe-metode fremsat af B. Gaver, og hvordan gruppens egne probes forholder 

sig til denne (Gaver, 1999). I forlængelse af dette vil vi diskutere den originale mening med 

Cultural Probes, og hvordan metoden af blevet adopteret siden hen, eftersom mange Cultural 

Probes efterfølgende er blevet kritiseret for at være en dårlig erstatning for andre etnografiske 

metoder i skabelsen af kvalitativ empiri (Boehner, 2007). Efter denne indledning forklares det, 

hvad formålet med Cultural Probes har været, fulgt op af det faktiske indhold af gruppens egen 

probe. Afslutnigsvis vil resultatet af proben diskuteres – hvad er udbyttet af metoden, refleksioner 

over brugen af Cultural Probes, samt hvad der kunne have gjort gruppens egne probes bedre. 
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3.3.1 Den originale probe 

Cultural Probes som metode startede i 1999. Metoden blev udviklet af et designteam, med Bill 

Gaver i spidsen, som en del at et EU-projekt. Projektet tog udgangspunkt i tre forskellige byer 

inden for EU og havde til formål at aktivere ældre mennesker i deres lokalmiljø. Grundet 

geografiske udfordringer var der stor fysisk afstand mellem både lokationer og medlemmer af 

designteamet, så teamet valgte at designe en række opgaver, som de kunne stille deres deltagere, 

og som deltagerne efterfølgende kunne gennemføre i deres eget tempo. Opgaverne udformede 

sig alle på den måde, at der var et fysisk materiale, deltagerne skulle bruge til at fuldføre de 

opgaver, designteamet havde stillet dem. Deltagerne blev stillet fem opgaver i Gavers originale 

Cultural Probe. Opgaverne blev præsenteret for deltagerne i en samlet kuvert, som deltagerne 

kunne have med sig. På denne måde blev der taget højde for, at deltagerne kunne gennemføre 

opgaverne på deres egne præmisser. Deltagernes opgaver inkluderede: 

-          En multimediedagbog, hvor deltagerne skulle bruge billeder til at fortælle om dem selv 

-          Postkort med åbne spørgsmål bagpå, som deltagerne skulle svare på 

-          Et kort med tilhørende klistermærker, som deltagerne kunne bruge til at afmærke 

steder i deres lokalmiljø. 

-          En dagbog som deltagerne skulle bruge til at nedskrive deres TV og radio forbrug 

-          Et kamera som deltagerne skulle bruge til at tage billeder.  

Deltagerne havde både fået instrukser om bestemte billeder, de skulle tage, men blev også 

opfordret til at overraske designteamet med billeder, de selv mente var væsentlige for at give en 

forståelse af deres livsverden. 

  

Denne generelle tankegang bag åbne opgaver, hvor deltagere kan bidrage med deres egne 

subjektive holdninger og synspunkter, er et af omdrejningspunkterne i Cultural Probing. Dette gør, 

at metoden kan give et indblik i, hvordan deltagerne anskuer verden: 

 

”We weren’t trying to reach an objective view of the elders’ needs through the 

probes, but instead a more impressionistic account of their beliefs and desires, 

their aesthetic preferences and cultural concerns” (Gaver, 1999) 
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Det mest brugte karakteristika ved undersøgelser, der sidenhen har benyttet Cultural Probes, har 

været den materielle udformning af opgaverne i proben (Boehner, 2007, 1078). Opgaverne i dette 

projekts Cultural Probe er også blevet skitseret ud fra de opgaver, Gaver stillede sine egne 

deltagere. 

 

3.3.2 Cultural Probes som metode 

Brugen af Cultural Probes som metode kan inddeles i to overordnede kategorier. Cultural Probes 

som dataindsamling, og Cultural Probes som brugercentreret design. I brugen af Cultural Probes 

som dataindsamling bliver data typisk brugt som designforudsætninger, eller som feedback i en 

iterativ designproces. I brugen af Cultural Probes som brugercentreret design bliver Gavers 

originale Cultural Probes kritiseret for, ikke at inddrage brugerne mere i processen. Dem der tager 

dette standpunkt for metoden vil typisk mene, at det brugercentrerede element var styrken ved 

Gavers probes, og at dette er fokusset i brugen af denne metode. Denne yderligere 

brugerinddragelse kan tage form af, at brugerne selv er med til at analysere og komme med 

designforslag ud fra de opgaver, der var dem stillet (Boehner, 2007). Dette fokus på 

brugerinddragelse har til formål, at deltagerne i en given undersøgelse vil være mere engagerede i 

processen i forhold, hvad de vil være i en klassisk empiriindsamling såsom spørgeskemaer eller 

interviews. Ydermere er det væsentligt, i valget af deltagerne til en probe, at de eventuelle 

deltagere har en faktisk interesse i at deltage. Er dette ikke tilfældet, ville det kunne resultere i, at 

det tilbageleverede svarmateriale ikke vil være brugbart, og kun vil skabe et overfladisk indblik i 

deltagernes livsverden. Derfor er det væsentligt at sikre, at de opgaver, som stilles for deltagerne, 

lægger op til refleksion og giver mulighed for, at deltagerne kan udfolde sig kreativt. Dette behov 

for kreativitet i processen giver deltagerne større mulighed for at komme med overraskende og 

inspirerende svar på de opgaver, som bliver stillet. Processen i Cultural Probing bliver på baggrund 

af dette ofte omtalt som en samtale mellem designteamet og deltagerne i proben.  
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“The probes were part of a strategy of pursuing experimental design in a responsive 
way. They address a common dilemma in developing projects for unfamiliar 
groups. Understanding the local cultures was necessary so that our designs 

wouldn’t seem irrelevant or arrogant, but we didn’t want the groups to constrain 
our designs unduly by focusing on needs or desires they already understood. We 

wanted to lead a discussion with the groups toward unexpected ideas, but we 
didn’t want to dominate it.” (Gaver, 1999, 22) 

  

I denne kvotering kan det ses, hvordan Gaver og hans designteam vælger at lave en række 

opgaver for at bryde med det typiske designproblem, at designere ikke kender dem, de designer 

for, personligt. Denne strategi med at konstruere en række opgaver for givne deltagere, tillader 

dem, der har udarbejdet proben, at komme tilnærmelsesvis tæt på deltagernes subjektive syn på 

verden.  Dertil må det dog erkendes, at forskere kun kan komme med egne, subjektive 

fortolkninger af de svar, de har modtaget fra opgaverne (Gaver, 1999, 21-29). 

 

Når Cultural Probes anvendes som metode vil det være væsentligt i starten af processen for 

designteamet at spørge sig selv, hvilke typer opgaver og tilhørende materiale der skal bruges i en 

eventuel probe. Hvis dette ikke er gjort, kan det risikeres, at proben ikke opnår det ønskede 

resultat, og at den mulige information, der kunne uddrages fra proben, ikke var relevant i den 

sammenhæng, som designteamet havde ønsket. I artiklen ”Opening the Cultural Probes Box”, 

skrevet af J. Thoring, C. Luippold & R. M. Mueller i 2013, fremsættes en metode, hvori opgaverne i 

en Cultural Probe inddeles ud fra to egenskaber: kategori og funktion. Kategori er det fysiske, 

håndgribelige medie, opgaverne i proben er består af.  Funktion er den bagvedliggende mening 

med opgaverne i proben, samt det ønskede resultat af de enkelte opgaver.  

Det næste afsnit vil handle om de opgaver, der er blevet stillet deltagerne i projektets probe, ud 

fra dette princip. 

 

3.3.3 Projektets Cultural Probe 

Opgaverne i projektets Cultural Probe er, som tidligere nævnt, udviklet ud fra Gavers originale 

probe. For at læseren kan få et holistisk indblik i, hvad denne Cultural Probe indebærer, er de 

forskellige opgaver blevet inddelt efter et organisatorisk princip fremsat af Thoring et al. i 2013. 

Foruden de opgaver, deltagerne har skulle fuldføre, har de kunnet finde støttemateriale iblandt 
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deres probe-opgaver. Forudsætninger for støttematerialet er, at det er forklarende eller 

instruerende for en opgave, eller for proben generelt. Opgaverne i denne Cultural Probe er 

udviklet med henblik på, at alle opgaverne skulle kunne gennemføres indenfor på kollegiet 

Korallen, hvor samtlige deltagere boede. Da problemfeltet af denne rapport omhandler problemer 

med belysningen på dette kollegie, blev det fundet nødvendigt at indskrænke opgaverne i proben, 

således at den information, deltagerne afleverede tilbage, var relevant i forhold til det 

overordnede problem.   

 

Tabel nr. 1 oversigt over opgaver i denne Cultural Probe, samt deres kategori og funktion. 

Materiale: Kategori: Funktion: Billede: Kommentarer: 

Boks Indpakning Praktisk 

 

En laserskåret HDF-
boks, som deltagerne 
modtag deres opgaver i. 

A4-side Støttematerial
e 

Instruerende 

 

En forklarende 
introduktion til 
deltagerne omkring 
opgaverne, og hvordan 
disse skulle udføres 

A4-side med 
aftagelige 
klistermærker 

Støttematerial
e 

Praktisk 

 

En række 
klistermærker, 
deltagerne skulle bruge 
til at fuldføre opgave 1 
og 2. 

Opgave 1: 
Plantegning af 
Korallen. 
  

Kort Dokumentation, 
visionær 

 

En plantegning over 
kollegiet, som 
deltagerne var beboere 
af 
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Opgave 2: 
To A4-sider, med 
billeder af 
forskellige 
belysninger 

Spørgeskema Dokumentation 

 

Deltagerne skulle give 
deres mening omkring 
forskellige belysninger 
med klistermærkerne 
som beskrevet ovenfor 

Opgave 3: 
HDF-udskæring i 
dimensioner af 
den hvide, 
omkringliggende 
ramme på 
gammeldags 
polaroidbilleder 

Fotodokumen-
tation 

Dokumentation 

 

Det var nødvendigt for 
deltagerne selv at eje et 
kamera, da det ikke 
fulgte med i boksen 

Opgave 4: 
Udskæringer af 
farvet papir i 
form af 
køkkenudstyr 

Spørgeskema Visionær 

 

-  

  

 

” Rather than producing lists of facts about our volunteers, the Probes encourage us to tell 
stories about them, much as we tell stories about the people we know in daily life.” 

(Gaver, 2004) 

 

Målet med disse probe-opgaver var at få et indblik i, hvordan vores deltagere færdedes rundt på 

Korallen og de indtryk, de fik i løbet af en dag. Dette blev anset som en nødvendighed, da et af 

delmålene med produktet var at have en positiv indflydelse på beboernes hverdag. Opgave 1 og 3 

gav et direkte indblik i, hvor deltagerne færdedes i løbet af en dag. Opgave 1 omhandlede, at 

deltagerne, som alle havde fået klistermærker, skulle tilkendegive deres reaktion i et givent 

område af kollegiet, hvor de befandt sig. I opgave 3 skulle deltagerne tage et billede, som de følte 

var relevant i forhold til det ord, der var indgraveret på den ramme, de tog billedet igennem. Disse 
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to opgaver bidrog med information omkring deltagernes opholdssteder på kollegiet. I opgave 1 

viste placeringen af klistermærker på kortet, hvilke områder på kollegiet der havde indflydelse på 

deltagernes livsverden. Sammen med billederne fra opgave 3 kunne holdninger fortolkes ud fra 

områderne på kortet fra opgave 1.   

 

Grundet projektets fokus på lys og dét, at placering af prototypen var blevet bestemt, blev opgave 

2 udarbejdet med fokus på at kunne fortælle om, hvad deltagerne selv mente var en optimal 

lysopsætning. Da det var blevet bestemt, at placeringen af prototypen ville blive i det primære 

fællesareal på kollegiet, havde opgave 4 til mål at lade deltagerne selv fortælle, hvad de syntes om 

fællesarealet. Det var nødvendigt at afklare, hvad deltagerne mente om deres fællesarealer, da 

det havde været uhensigtsmæssigt at opsætte prototypen i fællesarealet, hvis deltagerne ikke 

havde lyst til at opholde sig der. 

 

Tabel nr. 2 viser en tabelanalyse fremsat af Thoring i 2013 over resultatet af denne Cultural Probe. 

Analysen fremhæver, hvor meget tid der er brugt på konstruktionen og analysen af de forskellige 

opgaver, mod hvor væsentlige de har været til at skabe indsigt i deltagernes subjektive holdninger 

og udsyn. Tabellen viser ikke deltagernes egne meninger om proben, da der på grund af tidspres 

ikke kunne udføres en evaluering af probeforløbet. 

  

Tabel 2. Skalaen for denne tabelanalyse af tid brugt på konstruktion og analyse af denne Cultural Probe, samt den 

indsigt, der er opnået ved den, gående fra + til +++++. 

Opgave Tid brugt på 
konstruktion 

Tid brugt på 
analyse 

Indsigt opnået 

Opgave 1 ++ +++ ++ 

Opgave 2 +++ +++ ++++ 

Opgave 3 +++++ ++ ++ 

Opgave 4 + ++ ++ 
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Boks 
(støttemateriale) 

+ n/a n/a 

Klistermærker 
(støttemateriale) 

++ n/a n/a 

Proben 
overordnet: 

+++ ++ +++ 

  

Det primære resultat, der kan udledes fra denne tabel, er, at der ikke var lighed mellem forbrugt 

tid og opnået indsigt i forhold til de forskellige opgaver. Skønt opgave 3 tog længst tid at 

konstruere, var den opnåede analyse og indsigt væsentligt mere omfattende i opgave 2. Dette 

påviser, hvordan Cultural Probes’ subjektive vinkel kan gøre resultater svære at forudse. Samtidig 

har denne uforudsigelighed haft en positiv indflydelse på analysefasen, da det har givet indsigt i 

designkrav, der ikke sås som væsentlige før analysen. 

 

3.3.4 Formål 

Denne Cultural Probe havde til formål at skabe en forståelse for de problemer, beboerne af 

kollegiet Korallen selv finder væsentlige i deres ophold på kollegiet. Cultural Probes har den 

funktion at kunne skabe indsigt fra den specifikke lokation, hvor proben fortages, med de 

involverede deltagere som aktive komponenter i undersøgelsen (Kjeldskov et al., 2004). Det var 

kernen i denne probe, at kunne skabe varieret, kvalitativ information, der kunne understøtte de 

eventuelle designbeslutninger, gruppen tog, på baggrund af det tilbageleverede materiale. 

 

3.3.5 Udfordringer 

I brugen af Cultural Probes i dette projekt er der opstået nogle udfordringer i metoden, som 

gruppen har været nødt til at tage op til overvejelse. Det kunne ses ud fra de tilbageleverede 

materialer, deltagerne havde fået udleveret, at ikke alle til fulde havde forstået opgaverne. Ud fra 

disse resultater blev det overvejet, om den måde, opgaverne blev stillet og overleveret på, skulle 

have været anderledes og mere omfattenede.  I stedet for en uformel overlevering, hvor den 

skriftlige forklaring af opgaverne lå i proben, mener gruppen, set i bakspejlet, at et fysisk møde 
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mellem deltagere og probens designere, hvor det ville være muligt yderligere at forklare og 

diskutere af probens opgaver, ville have givet et mere dybdegående resultat. 

 

3.3.6 Resultat 

Analysen og det endelige resultat af denne Cultural Probe viste sig at komme med flere væsentlige 

designspecifikationer og mulige overvejelser til det færdige produkt. Skønt det ikke er alle 

opgaver, der har været lige brugbare til at skabe en indsigt i kollegianernes livssyn, har gruppen 

fået en forståelse for de problemer, beboerne finder væsentlige i deres dagligdag. 

I opgave 1 sås en general utilfredshed, ikke blot med fællesarealerne, men også gangene, der 

forbinder de forskellige fællesarealer, viste sig at være omdrejningspunkt for en stor utilfredshed 

blandt deltagerne, fordi belysningen var stedvis og dermed ikke tilstrækkelig. Grundet denne 

utilfredshed blev det et mål for projektets design, at belysningen skulle være jævn for at være 

tilstrækkeligt. 

Ud fra deltagernes besvarelser på opgave 2 blev det besluttet, at prototypens skulle sættes op, 

således at den ikke blev bemærket i det rum, den blev sat op i. Derudover kunne der ikke opnås 

enighed om, hvad deltagerne syntes var en behagelig belysning. Dette er en af delgrundene til, at 

det endelige produkt er udformet som en lysmixer, således at eventuelle brugere selv kan 

konfigurere lyset til, hvad de føler er behageligt. 

Opgave 3 og 4 formåede ikke at skabe direkte designspecifikationer til den færdige prototype, 

men gav i stedet en bedre forståelse af deltagerne, samt yderlige begrundelse for at problemerne, 

der lå til grundlag for denne rapport, rent faktisk var reelle. Disse opgaver var også med til at 

bakke op om placeringen for opsætningen af den færdige prototype. Deltagerne beskrev deres 

egne værelser som trange og afsides beliggende, men fællesarealerne som rummelige og 

overvejende komfortable, dog mennesketomme. Ud fra opgave 4 kunne det desuden konkluderes, 

at deltagerne stadig bruger fællesarealerne til sociale aktiviteter, men ikke finder dem 

tilfredsstillende.  Med denne prototype er der dermed håb om at kunne gøre fællesarealerne 

mere indbydende for både ophold for enkelte personer samt personer i sociale aktiviteter. 

 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave: 1 
 

 

18/12/2018  Side 30 af 82 

 

3.3.7 Konklusion 

Valget af Cultural Probing i dette projekt kommer af, at gruppen ikke blot ønskede at vide, hvad 

kollegianerne mente var en god belysning, men desuden også ønskede at få indblik i, hvilke 

problemer, beboere på dette kollegie, på daglig basis oplevede som generende. I bestræbelsen på 

at udvikle et design, som fremtidige brugere også vil have glæde af at benytte sig af, gav brugen af 

Cultural Probing mening for at få indblik i deltagernes livsverden. Det tidligere udleverede 

spørgeskema konkluderede kun, at beboerne mente, at belysningen på Korallen var et problem. 

Cultural Probing gav så mulighed for at vurdere forskellige løsninger på dette problem ud fra 

fortolkninger af, hvordan deltagerne havde besvaret de opgaver, de var blevet stillet.  Disse 

fortolkninger dannede grundlag, ikke kun for prototypens tekniske kunnen, men også dens fysiske 

udformning. Dette projekts erfaringer med metoden Cultural Probing har vist, at metoden kan 

bruges som et effektivt værktøj til at skabe et indblik i deltagernes livsverden. Metoden kræver 

dog nøje overvejelser i indledningsfasen, da udformningen af opgaverne, samt overleveringen af 

dem, kan have stor indflydelse på det endelige resultat. Proben i dette projekt har vist sig at være 

brugbar i udformning af det endelige design. Til trods for komplikationer i overrækkelsen af 

opgaverne, har proben haft succes med at skabe kvalitativ empiri, som projektet har kunne bygge 

sine designspecifikationer på. 

 

3.4 Problemidentificering 

Efter at have analyseret den indsamlede mængde data fra spørgeskemaundersøgelsen og 

gruppens Cultural Probe, stod det klart, at der var adskillige årsager til utilfredsheden på Korallen. 

For at dæmme op for problemerne og deres årsager anvendtes problemanalysemetoden Colored 

Cognitive Mapping for Design Science Research (Venable, 2014). 

Ved hjælp af denne analysemetode blev projektets endelige problemstilling fastlagt. 

 

3.4.1 Colored Cognitive Mapping for Design Science Research  

Colored Cognitive Mapping for Design Science Research er et værktøj, som bruges til at skabe et 

visuelt overblik over, hvilke faktorer, der spiller ind i problemstillingen, og finde ud af, hvad 

problemets årsager er, samt at identificere, hvilke konsekvenser problemet kan have (Venable, 

2014). 
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Metoden består af to dele: Problemidentificering og løsningsidentificering. Hvert punkt er 

struktureret således, at en årsag eller en konsekvens også har en modpol; altså det omvendte af 

den negative årsag eller konsekvens. F.eks. “Dårlig … God belysning”. Disse positive modpoler 

kommer til at have en større betydning i løsningsidentificeringsdelen, hvor der kommer fokus på, 

hvordan forskellige problemer kan håndteres. (Venable 2014) 

 

3.4.1.1 Problemkort 

Med udgangspunkt i hovedproblemet, ”Kollegianerne er utilfredse med fællesarealerne på 

Korallen”, begyndte identifikation af, hvilke årsager der kunne være skyld i kollegianernes 

utilfredshed, ud fra undersøgelserne foretaget på Korallen. Dette vil i rapporten visualiseres via et 

“problemkort”. 

Fællesarealernes belysning, indretning og “hygge”-faktor kom på banen som mulige årsager til 

utilfredsheden. Efter at have identificeret disse, skulle årsagerne til dem bestemmes. Lokalernes 

lysarmaturer er ringe og ikke justerbare i nogen kapacitet, og det giver et fladt, skarpt og kedeligt 

lys. Indretningen og arkitekturen er uinteressant og er designet med funktion i sinde, hellere end 

et mere æstetisk opfyldende design. “Hygge”-faktoren kan ses som en blanding af mange årsager, 

såsom den generelle vedligeholdelse af lokalerne. Som det sidste led af årsager kommer vi ind på 

konstruktion af kollegiet, og hvordan en forhastet tidsplan og byggeproces ledte til de 

utilstrækkelige forhold i fællesarealerne. 

Efter dette handler næste led i problemidentificeringdelen om af finde årsagernes konsekvenser. 

Utilfredsheden med fællesarealerne kunne lede til reduceret ophold og benyttelse af lokalerne, 

samt en følelse af at være tvunget til at bruge lokalerne alligevel, grundet manglen på alternativer. 

Dette kunne endvidere føre til færre sociale aktiviteter på kollegiet og til en mere isoleret adfærd 

hos beboerne. En anden konsekvens af utilfredsheden kunne være, at den ledte til at en ringe 

bedømmelse af kollegiet og dermed kunne give kollegiet et dårligere omdømme. Dette ville 

betyde, at kollegiet ville få færre nye beboere, og at det egentlig ville få bedømmelsen af at være 

et uattraktivt og ringe kollegie. 
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Figuren viser projektets problemkort. Sammenhængen er beskrevet ovenfor. 
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3.4.1.2 Løsningskort 

Efter at have identificeret årsager og konsekvenser var det tid til metodens anden del: At 

identificere mulige løsninger til årsagerne og konsekvenserne. Dette vil i rapporten visualiseres via 

et “løsningskort”. 

Metodens fremgangsmåde er næsten identisk med den første del blot med den forskel, at hvert 

punkt skal startes med et handlingsord, et imperativt verbum. 

For eksempel omskrives vores hovedproblemstilling “Kollegianerne er utilfredse med 

fællesarealerne på Korallen” til “Gør kollegianerne tilfredse med fællesarealerne på Korallen”. 

Modpolerne fra den første del kan ses som det mål, projektet ønsker at opnå. I den anden del er 

modpolerne omvendt. F.eks. “Installér gode … dårlige lysarmaturer”. Årsagerne og 

konsekvenserne i denne del kan ses som reaktioner på de handlinger, der foregår i hvert punkt. 

(Venable, 2014).  

For eksempel kunne en bedre planlægning af tidsplan og byggeproces have givet mulighed for at 

installere bedre lysarmaturer i fællesarealerne. 

Installationen af et bedre lyssystem kunne være en god årsag til en forøget tilfredshedsfølelse i 

fællesarealerne. Ligeså kunne en mere rummelig indretning og en bedre vedligeholdelse af lokalet 

være gavnlig i forhold til at gøre lokalet mere attraktivt. Det ville, i den sammenhæng, have de 

mulige konsekvenser, at fællesarealerne ville blive benyttet i højere grad og give beboerne mere 

lyst til at opholde sig i dem. Dette kunne endvidere føre til flere sociale aktiviteter og en mere 

social adfærd hos kollegianerne. Konsekvensen af dette kunne, som tidligere nævnt, dermed også 

være, at kollegiets omdømme ville blive mere positivt, hvilket ville gøre det til et mere attraktivt 

og populært kollegie. 
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Figuren viser projektet løsningskort. Sammenhængen er beskrevet oven for. 

 

3.4.2 Konklusion af problemidentificering 

Ud fra de årsager, konsekvenser og løsningsmuligheder, som blev tydeliggjort i analysen, skulle der 

tages en beslutning om, hvilken løsning projektet ville benytte sig af. Af de tre primære årsager, 

som blev identificeret, var belysningen det punkt, hvor der ville kunne udrettes mest i forsøget på 

at forbedre kvaliteten af fællesarealerne. 

Arkitekturmæssigt ville der ikke være meget, som ville kunne ændres på. Ligeså er 

vedligeholdelsen af lokalerne noget, som burde være i kollegianernes egen interesse for at skabe 

et bedre fælles miljø. Belysningen, derimod, kunne der i højere grad arbejdes med. Denne kunne 

forbedres og blev derfor valgt som løsning på de problemer, der var omkring ophold i 

fællearealerne. 
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3.5 Delkonklusion  

Gruppen har kunne få indblik i livet på Korallen ved hjælp af de undersøgelsesmetoder, som er 

beskrevet i dette afsnit. Konklusionen kan drages, fordi målet med undersøgelserne er opfyldt. 

Målet er opfyldt, fordi undersøgelserne viste, at der var problemer med Korallens fællesarealer. 

Spørgeskemaet viste sig effektivt, da det skulle identificeres, hvilke ting ved fællesarealerne, 

beboerne var mest utilfredse med. Ydermere var spørgeskemaets kommentarfelt med til at skabe 

idéen til projektets endelige design. Metoden Cultural Probes har givet et subjektivt indblik i livet 

på Korallen, fordi beboerne frit har kunne besvare åbne opgaver, der handler om deres liv. Dette 

indblik er brugbart, fordi det har ført til overvejelser omkring, hvilke dele af projektets design, 

beboerne finder essentielle.   

Derudover kan det konkluderes, at metoden Colored Cognitive Mapping for Design Science 

Research, sammen med empiriindsamlingsmetoderne, har været brugbar til at finde en 

problemstilling og til at tilvejebringe et løsningsforslag. 
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4. Hvad gør lys og farver ved mennesker?  

4.1 Indledning 

Efter at have identificeret projektets problem og besluttet projektets løsning, et nyt 

belysningssystem til Korallens fællesarealer, gav det mening at finde ud af, hvad lys og farver 

egentlig er. Det vil sige både at finde ud af, hvad fysikken bag lys og farver er, men også hvad de 

gør ved mennesker. Dette er valgt, fordi viden om lys og farvers fysik i større grad tillader 

manipulation med dem. Ligesådan giver det mening at undersøge, hvad lys og farver gør ved 

mennesker, fordi projektet arbejder hen imod et produkt som skal bruges af mennesker i et aktivt 

miljø. 

For at vende tilbage til Hevners IS Research Framework, vil dette afsnit fungere som et en del af 

den Knowlegde Base, som er fundamentet for projektets produkt.  

Nedenstående afsnit vil først give en forklaring af fysikken bag lys og farver og derefter redegøre 

for teorier om lys og mennesker, for at kunne svare på: ”Hvad gør lys og farver ved mennesker?”. 

 

4.2 Lysfysik 

Verden er fyldt med lys og farve. Lys forstås ofte som noget, solen, eller ens standerlampe 

hjemme i stuehjørnet, udsender, og farver er ofte noget, der associeres med eksempelvis malerier 

eller akvariefisk – i virkeligheden er det hele dog lidt mere kompliceret. Betragtes solen, opleves 

den umiddelbart som gullig. Dette er dog en misforståelse, da solen i virkeligheden udsender alle 

synlige farver, og dersom alle synlige farver blandes, fås farven hvid, qua lysets additive 

egenskaber (Sjøgren, 2015, ¶ Solen har en forkert farve). For at kunne forstå dette, skal det 

forklares, at lys kan opfattes som bølger, når det spredes, og at der, indeholdt i én overordnet 

lysstråle, forefindes et væld af andre lysbølger, som alle har forskellige bølgelængder i forhold til 

hinanden (Severinsen, 2016, 152). Kortere bølgelængder vil af det menneskelige øje opleves som 

violette eller blålige, mens de længere bølgelængder vil opleves som røde (Tilley, 2000, 19). Det er 

altså muligt for det menneskelige øje at se farver i det synlige spektrum, og dette spektrum går 

som sagt fra farven rød til farven violet. Det synlige spektrum spænder over farverne violet, blå, 

turkis, grøn, gul, orange og rød og er i denne oplistning nævnt kronologisk fra korteste 

bølgelængde til længste bølgelængde (Tilley, 2000, 5). Nedenfor ses en illustration af det synlige 

spektrum.  
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Billedkilde 1 
 
 Førnævnte, synlige spektrum er en del af et større og mere omfattende spektrum, nemlig det 

elektromagnetiske spektrum, og det er her, alle de ’farver’, mennesket ikke kan se, findes 

(Severinsen, 2016, 146). Af ikke-synlige farver kan eksempelvis nævnes ultraviolet og infrarød. I 

realiteten er begrebet farver i dette tilfælde ikke korrekt, da disse to ’farver’ faktisk er lys, eller 

rettere elektromagnetisk stråling. Herudover er alle farver blot en definition af nogle specifikke, 

forudbestemte bølgelængder, og ydermere kun bølgelængder i den synlige del af det 

elektromagnetiske spektrum. Derfor er infrarød og ultraviolet faktisk ikke farver, men i 

virkeligheden lys eller – mere korrekt – elektromagnetisk stråling. På samme måde er farverne blå, 

grøn og orange ikke kun farver, men også lys, da det ligesom førnævnte også er elektromagnetisk 

stråling – igen blot med en bestemt bølgelængde. Ydermere kan det tilføjes, at alt 

elektromagnetisk stråling kan opfattes som lys, og at det er ligegyldigt, om der er tale om 

gammastråling, mikrobølger, røntgenstråling eller radiobølger, da det hele falder under samme 

kategori (Severinsen, 2016, 146). Det kan med andre ord siges, at eksempelvis røntgenstråling er 

en type lys, der kan gennemlyse det menneskelige legemes muskel- og fedtvæv, og som gør det 

muligt at beskue det menneskelige skelet. Billedet nedenfor illustrerer hele det elektromagnetiske 

spektrum. 

 

 

Billedkilde 2 
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4.2.1 Lysets natur 

Lys er elektromagnetisk stråling (Brix, 2015, ¶ Lys er… elektriske og magnetiske felter). I fysikken 

kategoriseres elektromagnetisk stråling på to måder; som partikel eller som bølge. Når 

elektromagnetisk stråling opfattes som partikel, skal det forstås, at en lysstråle består af et væld af 

adskilte og ikke-interfererende partikler, der flyver rundt i et givent miljø, indtil de støder ind i et 

objekt (Severinsen, 2016, 145). Når elektromagnetisk stråling opfattes som bølge, skal det forstås, 

at en lysstråle udbredes som en bølge med ’toppe’ og ’dale’, der kan interferere med hinanden 

ifald de mødes (Severinsen, 2016, 145). 

  

Elektromagnetisk stråling er en slags energi, der består af henholdsvis elektriske felter og 

magnetiske felter (Tilley, 2000, 3). Når udbredelse af elektromagnetisk stråling finder sted, skyldes 

det, at variationer i et elektrisk felt skaber et magnetisk felt, der efterfølgende skaber et nyt 

elektrisk felt, som igen har indflydelse på et nyt magnetisk felt. Udbredelse sker altså som en 

vekselvirkning mellem de elektriske og de magnetiske svingninger, og de to typer svingninger er 

dermed gensidigt afhængige. Et elektrisk felt har nemlig altid et magnetisk felt, og et magnetisk 

felt i bevægelse vil altid skabe et elektrisk felt. De elektriske og de magnetiske svingninger kan 

tilsammen ses som en stråle, der skyder i én bestemt retning, og hvor de to felter også er 

hinanden ortogonale, altså vinkelret på hinanden (Severinsen, 2016, 146). I forbindelse med 

denne rapport er det dog udelukkende relevant at fokusere på de elektriske svingninger, da de 

magnetiske svinger kun har meget lille indflydelse på udbredelsen af elektromagnetisk stråling i 

materialer (Tilley, 2000, 3). 

 

 
Billedkilde 3 
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På billedet ovenfor ses et tredimensionelt koordinatsystem. På x-aksen er det elektriske svingningsfelt illustreret 

med farven pink. På koordinatsystemets y-akse er det magnetiske svingningsfelt illustreret med farven turkis. Z-

aksen tydeliggør udbredelsesretningen. 

 

4.2.2 Bølgemodellen 

Ulig eksempelvis vand- og lydbølger er elektromagnetisk stråling ikke nødt til at have et medie 

såsom luft eller vand at udbrede sig i … til gengæld kan det hele forklares ved hjælp af bølgeteori. 

Når en fysisk størrelse varierer over tid, kan det beskrives som en bølge. Tages der udgangspunkt i 

en tynd lysstråle af hvidt lys, vil lysintensiteten gradvist svækkes mere og mere i takt med, at den 

udbredes. Dette skyldes til dels, at de mange forskellige bølgelængder, der er indeholdt i hvidt lys, 

har forskellige energiniveauer og dermed forskellig rækkevidde (Severinsen, 2016, 148). Det er 

nøjagtig samme princip, som når ringe i vandet svækkes desto længere, de kommer væk fra et 

givent sted, hvor eksempelvis en sten har gennemtrængt vandoverfladen og sat en 

bølgebevægelse i gang. Ses der i stedet på en laserstråle, vil lysintensiteten ikke i samme omfang 

svækkes, da der blot er tale om en kohærent bølgelængde (Severinsen, 2016, 148).  

 

4.2.3 Konstruktiv og destruktiv interferens 

Bølger består af bølgetoppe og bølgedale. Afstanden mellem to bølgetoppes toppunkter er 

ækvivalent med bølgelængden. Når to bølgetoppe indtager det samme sted på samme tid, kan de 

påvirke hinanden på to måder: De kan forstærke hinanden, eller de kan udligne hinanden. Måden, 

hvorpå de to bølgetoppe forstærker hinanden, kaldes konstruktiv interferens, og det resulterer i, 

at to interfererende bølgetoppe tilsammen kan udgøre en endnu højere bølgetop, altså øge 

bølgens amplitude, netop når de to interfererende bølgetoppe mødes, end hvis de er hver for sig 

(Tilley, 2000, 6).  Det samme gælder for bølgedale. Hvis to bølgedale interfererer, skabes en endnu 

dybere bølgedal, netop idet de mødes, end hvis de ligeledes var hver for sig. 

  

Hvis en bølgetop og en bølgedal indtager det samme sted på samme tid, opstår bølgefænomenet 

destruktiv interferens. Når destruktiv interferens forekommer, øges bølgens amplitude ikke, men 

mindskes i stedet for. Hvis en bølgetop og en bølgedal er hinandens perfekte modsætninger, altså 

har samme amplitude og samme bølgelængde, men blot er i perfekt modfase og har kurs mod 
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hinanden, udlignes de, når de mødes. De får altså en samlet amplitude på nul netop under 

interferensen (Severinsen, 2016, 133). 

  

Fælles for både konstruktiv og destruktiv interferens gælder, at den enkelte bølgetop eller 

bølgedal ikke efterfølgende bliver påvirket af en eventuel interferens, og derfor kan fortsætte med 

samme amplitude og bølgelængde som før et vilkårligt møde mellem to bølger (Severinsen, 2016, 

134).  

 

4.2.4 Partikelmodellen 

Lys som partikel skal, som tidligere nævnt, forstås som adskilte og ikke-interfererende partikler 

(Severinsen, 2016, 166). Ikke-interfererende partikler kan eksemplificeres ved at rette to 

laserlysstråler imod hinanden, eventuelt i noget røg eller kridtstøv så fænomenet fremtræder 

ekstra synligt, og se, at de to laserlysstråler går lige igennem hinanden, og dermed forklare at 

partiklerne ikke rammer hinanden og ændrer retning. Dette kan også ses ved, at to lyskilder bliver 

projekteret op på en væg og fokuseres i samme område. På vægoverfladen, hvor de to lyskilder er 

fokuseret, ses det, at netop dét område blot fremstår som mere oplyst end det omkringværende 

område. Føromtalte partikler kaldes fotoner og kategoriseres som små energipakker hver med en 

frekvens, en bølgelængde og en hastighed. Hastigheden for lys er en universel konstant og lyder 

på 3*108 m/s eller 300.000.000 meter i sekundet (Severinsen, 2016, 166). Lysets intensitet findes i 

sammenhængen mellem fotonenergien, altså forholdet mellem bølgelængde og frekvens, og 

antallet af fotoner emitteret per tid. Det vil sige, at lysintensitet er forholdet mellem, hvor mange 

fotoner, der emitteres fra en given lyskilde, og sammenhængen mellem frekvens og bølgelængde 

(Severinsen, 2016, 166). Et eksempel, der kan visualisere fotonenergi, kunne være at lyse med 

henholdsvis en rød og en grøn laserpointer på et objekt med farven pink. I farven pink er der et 

fluorescerende stof, som kun kan aktiveres, dersom fotonenergien er stor nok. Lyses der med den 

røde laser på det pink objekt, ses det, at det oplyste område på objektet er rødt qua laserens røde 

farve. Dette skyldes imidlertid, at rød har en længere bølgelængde og dermed en lavere intensitet 

og ultimativt et lavere energiindhold. Lyses der i stedet med den grønne laserpointer på det pink 

objekt, ses det, at det oplyste område på objektet nu fremtræder orange. Dette kan forklares ved, 

at energiindholdet i den grønne laser er højere end i den røde laser, simpelthen fordi den grønne 



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave: 1 
 

 

18/12/2018  Side 41 af 82 

 

laser har en kortere bølgelængde og dermed et højere energiindhold, og i alle fald har den et så 

højt energiindhold, at den kan overføre energi nok til at synliggøre det fluorescerende stof. 

 

4.2.5 Refleksion 

Refleksion opstår, når lys rammer en refleksionsdygtig overflade. Dette kan opleves, hvis der 

eksempelvis lyses med en lommelygte ind i et spejl. Spejlet vil reflektere lyset fra lommelygten 

væk fra spejlet i en vinkel lig med lysets indfaldsvinkel (Severinsen, 2016, 156). Refleksion er en 

stor del af livet på jorden, da det netop er refleksioner, der muliggør, at objekter, der ikke selv har 

en intern lyskilde, kan blive oplyst og dermed blive set af såvel mennesker som dyr. Refleksion kan 

forklares ud fra modellen om lys som bølger (Severinsen, 2016, 156). Lad det antages, at en 

lysbølgefront, bestående af utallige, små, individuelle lysstråler, har en tilfældig kurs mod et 

refleksionsdygtigt objekt; eksempelvis et spejl. Betragtes lysbølgefronten så nærmere, idet den 

rammer overfladen på spejlet, ses det, at det første der rammer spejlet, er den alleryderste, 

individuelle lysstråle i den ene side af bølgefronten. Så snart den yderste lysstråle rammer spejlet, 

reflekteres det punkt som en halvcirkelformet bølge og udbredes direkte ud fra spejlet 

(Severinsen, 2016, 157). Dette sker for alle punkter i lysbølgefronten men på forskellige 

tidspunkter, da hele lysbølgefronten ikke står vinkelret ind på spejlet. Nedenfor illustreres og 

forklares dette yderligere. 

 

 
Billedkilde 4 
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På illustrationen ovenfor tages der udgangspunkt i en forsimplet lysbølgefront med blot 

tre ’stråler’. De to tykke streger forstiller lysbølgefronterne. Den tykke streg til venstre er 

lysbølgefronten, der har kurs mod spejlet. Den tykke streg til højre er den reflekterede 

lysbølgefront, der har retning væk fra spejlet. Stregen yderst til venstre i lysbølgefronten, der har 

kurs mod spejlet, forestiller en ’lysstråles’ bevægelse, og det er denne ’lysstråle’, der først rammer 

spejlet, qua vinklen bølgefronten rammer spejlet i. Til denne ’lysstråle’ hører den store af de tre 

halvcirkler, og den er størst, netop fordi denne ’lysstråle’ ramte spejlet først, og derfor har haft 

længst tid at udbrede sig i. Den midterste streg i lysbølgefronten, der har kurs mod spejlet, hører 

til den midterste halvcirkelform, og denne halvcirkel er selvfølgelig mindre end den store, fordi 

denne ’lysstråle’ blev reflekteret senere. Stregen yderst til højre i lysbølgefronten, der har kurs 

mod spejlet, hører til den mindste halvcirkel. Det skal fastslås, at en lysbølgefront normalt ikke kun 

består af 3 ’lysstråler’, men af utælleligt mange. På illustrationen ses det, at den reflekterede 

lysbølgefront tangerer alle tre halvcirkler. Dette forklarer i bund og grund, at alle dele af den 

originale lysbølgefront er blevet reflekteret, omend på forskellige tidspunkter, og de respektive 

lysbølgefrontdele udbredes derfor i forskellige størrelser til hinanden, dog er der stadig et bestemt 

punkt i hver halvcirkel, der tilsammen udgør den nye lysbølgefront og ultimativt også refleksionen. 

 

4.3 Andet lysteknik 

På daglig basis mødes flere lystekniske begreber. Begreberne, lumen og lux bliver beskrevet i dette 

afsnit, da disse har speciel relevans i forhold til projektet. Lumen er en betegnelse for lys udsendt 

over tid. Med andre ord kan det siges at være betegnelsen for hvor meget lys, en lyskilde afgiver 

(Turner, 1996, 19). Skal der for eksempel indkøbes lyspærer, er det beskrevet på pakken, hvor 

meget lys en given pære kan afgive. En typisk pære til husholdningsbrug leverer i gennemsnit 300-

400 lumen, hvor eksempelvis lommelygtefunktionen i en almindelig smartphone i snit leverer 20-

30 lumen. I den høje ende af skalaen findes eksempelvis fjernlys fra biler. Denne type lys leverer i 

gennemsnit 1500 lumen. Da en lyskilde afgiver sit lys på sfærisk vis, bruges der ofte lampeskærme, 

paraboler eller linser til enten at sprede lyset fra kilden i en bestemt retning, eller til at fokusere 

det, så det kan ramme et sted langt væk fra selve lyskilden eller skabe en kraftig lysstråle. Her 

kommer lux ind i billedet. Lux er en betegnelse for oplyst areal, nærmere bestemt er det, hvor 

meget lys der findes på en kvadratmeter. Tag for eksempel udgangspunkt i et skrivebord, hvorpå 
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der er placeret en bordlampe, og bordlampen i første omgang blot er en lyspære på en fod, altså 

helt uden lampeskærm. Pæren lyser med et bestemt antal lumen. Lyset fra pæren udbredes i en 

kugleform, og derfor er det ikke alt lyset, kilden udsender, der rammer bordet, da noget af lyset 

fra lyskilden vil ramme loftet, eller de omkringværende vægge. I dette tilfælde vil det oplyste 

skrivebordsareal være forholdsvist begrænset, og dette vil resultere i en lav lux-værdi. Tages der til 

gengæld udgangspunkt i samme bordlampe, men med en lampeskærm der retter lyset fra 

lyskilden og nedad, vil lyset på skrivebordsarealet nu være intensiveret, og hermed er lux værdien 

også steget. 
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4.4 Lysets relationer 

For at kunne analysere empirien udarbejdet ud fra projektets problemformulering, ønskes der 

undersøgelse af teori om, hvorvidt lys påvirker mennesker. Derfor vil dette afsnit være en 

redegørelse af forskellige teoretiske tekster, der bearbejder emnet belysning i relation til 

mennesker, hvoraf redegørelsen vil blive brugt senere i denne rapport til at analysere projektets 

empiri. 

 

4.4.1 Fænomenet lys 

Hvad er det med lys, der virker så evigt tilstedeværende, men alligevel så fjernt? Lys er ikke 

håndgribeligt, skønt lys i sin fysiske form har en markant indflydelse på mennesker. Dag og nat, om 

det er morgenens blændende sol, eller måneskæret, der reflekteres over nattehimlen.  

De fleste undersøgelser af lys har anset det som værende et fysisk stof (lumen), der kan måles og 

gøres op i mængde (Bille & Sørensen, 2007, 265). Dog er lyset stadig ikke målbart, ligesom en 

stens masse kan begribes og gøres op i kilo, hvilket får projektet til at stille spørgsmålene; “hvad er 

lys og hvad kan det?”. Dette er spørgsmål, som blandt andet forskeren Maurice Merleau-Ponty, 

har stillet (Bille & Sørensen, 2007, 264). Hertil erkendte Merleau-Ponty; at vi ikke ser lys, lige så 

meget som vi ser i det (Merleau-Ponty, 1964, 178). Objekters farve er f.eks. set indirekte gennem 

reflekteret lys, hvilket er med til at gøre en tomat rød, eller græsset grønt (Holtzschue, 2017, 27). 

Linda Holtzschue kalder dette for: the object mode of vision, som beskriver hvordan objekters 

farver opfanges igennem det reflekterede lys. Objektets farve opfattes på grund af objektets evne 

til at absorbere visse bølgelængder af lys, hvoraf farven der ses, er den bølgelængde, der 

reflekteres. Det røde æble absorberer for eksempel de blå og grønne bølgelængder, men 

reflekterer de røde, og opfattes derfor som værende 

rød. 

 

 

 

 

Holtzschue Linda (2017) Understanding Color. New Jersey, 

Canada: Wiley, Vol 5, 30 
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4.4.2 Lysets aktør-egenskaber 

Lys og farver er noget, vi mennesker oplever på daglig basis. Fra vi står op, udsættes vi for solens 

stråler, der formindsker den menneskelige produktion af melatonin også kaldet søvnhormonet 

(Lewy et al.,1980). Dette påvirker menneskets søvnmønstre, og er derfor med til at skabe den 

naturlige døgnrytme, der overordnet gør, at vi mennesker sover om natten og er vågne om dagen. 

Hidtil er det også bevist, at blå bølgelængder formindsker produktionen af melatonin mere end 

røde bølgelængder (Holtzschue, 2017, 52), der derfor har skabt bekymringer om brugen af 

teknologiske medier såsom smartphones, computerskærme eller tv-skærme, der producerer 

meget blåt lys (Guldager, 2015). I andre tilfælde manipuleres lys til at skabe sociale rammer, der 

kan bringe folk sammen. Bille & Sørensen beskriver i deres forskningsartikel: An Anthropology of 

Luminosity forholdet mellem lys og mørke, hvorpå lys kan være en katalysator for sociale 

sammenhænge. Forskningsartiklens princip er at forsøge at give lyset handlekraft, en menneskelig 

egenskab, hvorunder paralleller til aktantbegrebet i videnskabsteorien Aktør-netværksteori kan 

drages (Jensen, 2003, 7). 

Eksemplet, Bille bruger, er det levende lys, der med sin glødende, dansende belysning, 

rammesætter, hvad vi ser, og hvor den sociale interaktion foregår iblandt et selskab. Lyset belyser 

kun det, der er i nærheden af kilden, hvorfor det, der er længere væk fra kilden, afdæmpes i 

mørke, og dette er med til at skabe rammen, hvorpå social intimitet udfoldes (Bille & Sørensen, 

2007, 276). Bille & Sørensen forklarer, at det levende lys er en katalysator for den danske term 

hygge, så med andre ord skaber det levende lys hygge i netværket, og gør derfor det levende lys til 

en aktant. Dog skal det forudsættes, at det levende lys ikke alene er katalysatoren i dette netværk, 

men er blot et eksempel på, hvordan belysning kan indgå som aktant i et netværk, hvori hygge 

tilstræbes.   

 

Farver bliver også brugt i visse tilfælde, hvor menneskers adfærd ønskes manipuleret. Et eksempel 

er brugen af ultraviolet lys på offentlige toiletter, for at undgå stofindtagelse med kanyler, 

eftersom det ultraviolette lys maskerer blodårer, og er derfor med til at gøre handlingen 

besværlig. (Bille & Sørensen, 2007, 270). Et ekstremt eksempel på brugen af farver findes ved 

brugen af farven kendt som Baker-Miller pink (en tyggegummi-pink). Erkendelser er blevet skabt 

om, at denne lyserøde farve kan reducere aggressive reaktioner, hvoraf effekten skulle begynde 
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kort efter eksponeringen af denne farve, og skulle vare op til en halv time (Holtzschue, 2017, 53). 

Denne form for manipulation med farver bliver bl.a. brugt af forskellige politistationer for at kunne 

få aggressive personer til at slappe af. Diana Young forfatter i mellem tiden, at 

ejendomsvurderinger varierer alt efter hvilke farver ejendommes rum har. I hendes studie 

omkring ejendomssalg, anslår hun, at de hvide farver bliver anset som værende neutrale, hvor 

andre farver kan have en devaluerende effekt på ejendommen (Young, 2006, 173).   

 

“as commodity, the neutral property is emptied out of ‘particularity and 
thingliness’. Yet agency is embodied in the specific materiality of things, in 
this case their color, which structures the creation of space, the creation of 

value, and influences the attachment between people and objects. 
(Young, 2004, 15) 

 

Heraf kan projektet genoptage en redegørelse af, hvorvidt lys har indflydelse på mennesker. Diana 

Young beskriver, hvorledes lys kan værdisætte ejendomme ved brug af hvide farver, som kan få et 

rum til at se større ud. Hun beskriver at farver er i stand til give rummelighed og værdi, samtidig 

med at påvirke interaktionen mellem menneske og objekt. Hun beskriver således, hvordan den 

hvide farve får en menneskelig værditilknyttelse, og hvordan lyset har indflydelse på subjektets 

opfattelse af objektet; i dette tilfælde en ejendom. 

Lys bliver heraf indirekte opfattet gennem objekters evne til at absorbere og reflektere 

bølgelængder, der derfor giver subjektet mulighed for at identificere objekters forskellige farver. 

Farve har herefter også vist, at det kan påvirke menneskelig adfærd, om end adfærd ønskes 

manipuleret, eller at farven passivt determinerer en speciel form for adfærd. Dog er det ikke altid 

entydigt, hvorledes lys står i relation til mennesker. Ud fra eksemplet omkring det levende lys, 

knyttes brugen af lyset i sammenhæng med tilstræbelsen af social intimitet. Dog tilknyttes dette 

scenarie i samme grad også til særlige danske forhold, forbundet ved det enestående ord; hygge 

(Bille & Sørensen, 2007, 275). Qua førnævnte forklares det at hygge er et idiom, altså er der ingen 

lignende ord i andre sprog, foruden i det Norske. Dette kan tyde på kulturelle forskelle, hvoraf den 

samme konklusion på lys kan drages, nemlig at lys opfattes forskelligt fra kultur til kultur. 
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4.4.3 Lys og farver i forskellige kulturer 

Eftersom der i projektet udarbejdes et belysningssystem til et kollegie, hvor majoriteten af 

beboere består af udvekslingsstuderende, der kommer fra forskellige dele af verdenen, som har 

forskellige kulturer, vil det være fordelagtig at undersøge, hvordan projektet kan imødekomme 

forskellige nationaliteter og kulturer, frem for kun at undersøge de danske tendenser hvad 

belysning angår. Hvis der i den danske kultur er eksempler på, hvorledes lys bliver brugt i sociale 

sammenhænge, må der vel også være eksempler i andre kulturer. Ankit Kumar beskriver i sit 

forskningsprojekt, Cultures of Lights, hvorledes lys kan have kulturmæssige sammenhænge. Denne 

forskning er baseret på et større projekt omkring adgangen til elektricitet i indiske landområder, 

og brugen af lys i disse landområder undersøges i henhold til kulturelle årsager. Et ideelt eksempel 

hvorpå sammenhængen mellem lys og kultur i Indien forfattes, giver Kumar et eksempel, når han 

præsenterer et indisk digt: 

 

”Asato ma sadgamaya 

tamaso ma jyotirgamaya 

mrtyorma amrtam gamaya” 

Oversat til engelsk: 

“Lead me from untruth to truth 

Lead me from darkness to light 

Lead me from death to immortality” 

(Kumar, 2015, 60) 

 

Digtet, som er skrevet på sanskrit, forklarer, at mørke repræsenterer det negative, usandhed og 

døden, hvor lyset repræsenterer det positive, sandhed og udødeligheden (Kumar, 2015, 60). 

Kumar erkender hermed, at gråzoner må eksistere mellem lys og mørket, hvorunder en sammen-

hæng iblandt dem skal forstås således; at lyset hænger sammen med mørket. Hvad ville lys være 

uden mørke? 

Et fysisk eksempel på, hvorledes lys og mørke spiller en kulturel rolle i Indien, er ved brugen af lys 

til at oplyse en ejendom udefra for at opretholde ejerens ære (Kumar, 2015, 61-62). Lyset bliver 
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heraf tilnærmelsesvis betragtet som et statussymbol, for uden oplysning af ejendommen, vil 

forbipasserende tro, at ejeren er fattig. Ligeledes forbinder Indien også lys med religiøse 

handlinger, hvor lys ofres til guder for at drive ulykke bort. Dette ritual er efter sigende et 

almindeligt Hindu-ritual, der indebærer, at et lys bliver bragt rundt i huset om aftenen, for at drive 

ulykke bort (Kumar, 2015, 65). 

Et andet eksempel på hvordan der er forskelle i brugen af lys, kan ses i et studie om energiforbrug 

i henholdsvis Norge og Japan. I Norge ses der typisk omkring 9.6 belysningskilder i stueområderne, 

hvor der i Japan findes et antal på 2.5 (Bille, tryk, 41). Dette viser, at der er en markant forskel på, 

hvordan lys bliver brugt i forskellige kulturer. Ligeledes ses der også en forskel på, hvilket slags lys, 

der bliver brugt i forhold til, hvilken funktion lyset skal opfylde.  Ud fra eksemplet Bille bruger i sin 

tekst af Wilhite, Harrold (1996); A cross-cultural analysis of household energy use behaviour in 

Japan and Norway, erkendes det, at Japan og Norge netop her adskiller sig. I Norge var den 

foretrukne lyskilde i de “sociale områder” glødepæren, på grund af dens varme, hvide farve, 

hvorimod der på toiletter og i køkkener benyttes køligere belysningskilder, så som lysstofrør eller 

LED-sparepærer (Bille, tryk, 41). I Japan var det dog stik modsat. Her blev glødepæren set som 

utilstrækkelig, fordi den ikke gav nok lys, og af denne årsag benyttes der lysstofrør eller andre 

lyskilder, der er kraftigere end glødepæren, for at oplyse sociale områder i restauranter eller 

lignende. Glødepæren blev dog i modsætning til i Norge brugt på toiletter og i køkkener (Wilhite et 

al., 1996, 800).  

Det er dog vigtigt, ikke at adskille kulturer på baggrund af deres livssyn på belysning, og hvad der 

er god belysning i forhold til subjektet (Bille, 2018, 39). Bille forklarer hermed, at landlige områder, 

såsom Indien, Mellemøsten eller Afrika, er vant til den belysning, der forekommer som 

tilstrækkeligt i deres samfund, og at en forandring kun vil ske, når noget anderledes introduceres 

eller finder sted. Lys og mørke er en del af det sociale liv, samfundet og dets kultur, der påvirker og 

skaber menneskelige handlinger. Lys bliver heraf opfattet forskelligt af forskellige kulturer og 

kræver derfor et designrationale, der i projektets tilfælde imødekommer flere nationaliteter. 

Årsagen til dette er, at mennesker modtager eller afviser lys forskelligt, og derfor ville et 

overordnet videnskabeligt grundlag for, hvad godt lys er, ikke holde som et rationale for projektets 

produktdesign (Bille, tryk, 43). Det udarbejdede produkt skal derfor give folk mulighed for at 

kunne ændre belysningen i et vist omfang som for eksempel farve og lux (Turner, 1996, 58). 
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4.5 Delkonklusion 

Det kan af ovenstående konkluderes, at lys og farver er mere end, hvad der rammer øjet. Selvom 

lys og farver er en stor del menneskers dagligdag, er der meget viden omkring deres fysiske form, 

som går ubemærket forbi mennesker, fordi lys og farver bliver set, som værende et redskab, og at 

en større viden omkring dem ikke er nødvendigt for deres benyttelse. Det vil sige, at lyset er en 

mystisk størrelse, som har bagvedliggende effekter på, hvordan mennesker opfører sig, og 

hvordan mennesker opfatter ting. Altså kan menneskers opfattelse ændres af noget ved at justere, 

hvor meget det er belyst, og hvilken farve det tildeles. 

Ydermere kan det konkluderes at mennesker med forskellige kulturer opfatter og bruger lys 

forskelligt, men at det er vigtig ikke at skille kulturer ad på baggrund af forskellen. 

Disse konklusioner, vil projektet have in mente, når det kommer til redesigningen af 

belysningssytemet i Korallens fællesarealer. 
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5. Hvordan kan belysningen i kollegiet Korallens fællesarealer redesignes? 

 

5.1 Indledning 

Med viden om lys, farver og mennesker var det nu tid til at designe og udvikle projektets produkt. 

Ud fra den viden, som kom fra teorien om lys og mennesker, og resultaterne fra projektets 

etnografiske empiriindsamlingsmetoder, kunne designprocessen gå i gang. 

I Hevners IS Research Framework er vi nu i “Research”-fasen under selve udviklingen og fin-

tuningen af produktet (se bilag 13). 

Designprocessen var lang, og det er der flere årsager til. Det var, på baggrund af den tilvejebragte 

viden, et mål for projektet at have et design, som var nemt at bruge, ikke kun virkede ét sted og 

imødekom kollegianernes ønsker. Udover dette havde projektgruppen til mål at give produktet et 

prangende element. Dette gjorde, at der i starten af processen blev brugt lang tid på at udvikle et 

højteknologisk festlys, som skulle være responsivt og have meget detaljerede effekter. Denne 

udvikling tog længere tid end forventet og endte med at føre til en genovervejelse af designet. 

Herpå blev der foretaget forskellige undersøgelser af målgruppen, som ledte til at fokusset for 

designet skiftede til at være på generel belysning. At designets fokus skiftede, gjorde ikke at det 

blev nemmere; det var stadig meget teknisk. Med teknisk menes der, at der indgik mange 

elektroniske og teknologiske komponenter, som skulle passe sammen i et holdbart kredsløb. 

Samlingen af dette kredsløb krævede nøje overvejelse, fordi de enkelte komponenter skulle 

loddes korrekt sammen, og produktet skulle desuden designes visuelt æstetisk og brugervenligt. 

Udover samlingen af designet er der også foretaget meget udvikling af den kode, som styrer LED-

stripsene gennem arduinoerne. Disse årsager har været de primære katalysatorer for den lange 

designproces.  

For at kunne svare på: ”Hvordan kan belysningen i kollegiet Korallens fællesarealer redesignes?” vil 

nedenstående afsnit handle om den metode og fremgangsmåde, som er brugt til udviklingen af 

projektets design. Derefter vil der komme en del om den hardware og kode, som får designet til at 

fungere. 
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5.2 Soft Design Science Methodology 

5.2.1 Indledning 

Soft Design Science Methodology er en metode som består af sammensætningen af Soft Systems 

Metode og Design Science Research. Når Soft Systems Metode og Design Science Research 

sammenkobles med hinanden, er det for at kunne evaluere problemer og løsninger i en given 

designproces (Pries-Heje, 2012, 77). Projektet vil benytte sig af metoden, fordi et design ønskes 

udviklet til fællesarealerne på kollegiet. Derudover vil der i projektet foretages designorienterede 

undersøgelser, der skal danne grobund for et design. Her kan Soft Design Science Methodology 

bruges til at blive klogere på de enkelte dele af en given designproces. Soft Design Science 

Methodology udgør en punktvis gennemgang af 8 faser, der undersøger designprocessen fra det 

abstrakte til det specifikke problem og de tilhørende løsninger. De forskellige faser følges op af 

evalueringer, der således giver mulighed for yderligere iterationer på det endelige produkt. 

Det næste afsnit vil derfor handle om, hvorledes projektets designfase har fundet sted, herunder 

hvilke metoder og tiltag projektet har benyttet, for at opnå et menneskeorienteret produkt ved 

brug af Soft Design Science Methodology. 

 

5.2.2 Learn about a specific problem 

Det specifikke problem blev stiftet, før selve gruppedannelsen for BP1 fandt sted, fordi beboerne 

fra kollegiet Korallen havde stillet spørgsmål til belysningen i fællesarealerne, og tillige om det 

kunne ændres, fordi den tilstedeværende belysning i kollegiets fællesarealer ikke fandtes 

tilstrækkeligt. Utilfredsheden med belysningen havde grund i, at lyset havde et gulligt og kedeligt 

skær. Det kunne ikke dæmpes, og hvis det ønskedes slukket, skulle belysningen slukkes fra et 

sikringsskab, hvilket var gemt væk i de forskellige fællesarealer. Problemet for projektgruppen 

blev heraf frembragt til gruppedannelsesseminariet af en af de deltagende, der desuden også 

boede på kollegiet, og var derfor en del af denne forhenværende problematisering af kollegiets 

belysning i dets fællesarealer. Da gruppen blev dannet, blev det af denne årsag besluttet at skabe 

et spørgeskema der skulle undersøge problemets omfang (se afsnit 3.2) og danne grundlag for en 

mere overordnet designløsning af problemet.  
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5.2.3 Inspire and create the problem and general requirements  

Da der allerede før projektets påbegyndelse var defineret et specifikt problem, krævede det en 

undersøgelse for at finde ud af, hvad det generelle problem var. Af denne årsag blev der foretaget 

en spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgsmålene omhandlede fællesarealerne på Korallen. 

Undersøgelsen viste, at det ikke kun var det specifikke problem som gjorde at der var utilfredshed 

omkring fællearealerne, hvilket hjalp projektgruppen til at identificere det generelle problem: ”Der 

er generel utilfredshed omkring fællesarealerne på Korallen”. Ydermere viste undersøgelsen, at 

kollegianerne benyttede fællesarealerne, selvom der er utilfredshed med dem, hvilket blev en af 

kravene til projektets generelle problem. I forbindelse med oprettelsen af projektets 

problemformulering gav brugen af Colored Cognitive Mapping for Design Science Research 

yderligere indsigt i projektets generelle problem ved at udpege de konsekvenser problemet 

medførte. Disse konsekvenser danner rammen for nogle af de andre krav til projektets generelle 

problem, såsom at kollegianerne bruger fællesarealerne mindre og at kollegiet kan få dårlig 

omtale på baggrund af dette.  

 

5.2.4 Intuit and abduce the general solution 

Under den skriftlige eksamen i Design og Konstruktion besluttede gruppen at vende problemkortet 

til et løsningskort, således at kortet fra Colored Cognitive Mapping for Design Science Research 

ville illustrere, hvilke løsninger projektet kunne føre til for beboerne på kollegiet og dets 

fællesarealer. Løsningen frembragte således et belysningssystem, der skulle kunne skifte farve, 

dæmpes i forhold til belysningsniveauet, være let tilgængelig og være simpelt af design, for at få 

kollegianerne til at bruge fællesarealerne mere.  

 

5.2.5 Ex ante evaluation 

Efter at projektet havde udforsket problemet og undersøgt, hvilke problemløsningsmuligheder der 

måtte være, skulle projektet evaluere på tidligere designløsninger, der var blevet genereret ud fra 

projektets brugsorienterede storyboard. Denne evaluering blev skabt ved hjælp af Cultural Probes, 

der dermed skabte en fornemmelse for, hvorledes det var at være beboer på kollegiet, men også 

hvilke holdninger beboerne havde til de forskellige fællesarealer og hvilken slags belysning der var 

den foretrukne. 
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I undersøgelsen af teorien omkring hvorledes lys påvirker mennesker, fandt projektet også ud af, 

at der netop var brug for et design, der på simpel vis gav beboerne mulighed for at justere 

belysningen, at lyset havde handlekraft i forhold til mennesker, og at der var forskellige kulturelle 

tilgange til brugen af lys, da mestendelen af beboerne på kollegiet bestod af 

udvekslingsstuderende. 

 

5.2.6 Design specific solution for specific problem 

Herefter gik gruppen i gang med at designe en løsning til problemet. Projektet fortsatte derfor i 

afdelingen på HUMTEK; FabLab, hvor projektet kunne få inspiration til, hvilke tekniske 

komponenter og mulige funktioner det endelige produkt kunne have. Derefter blev det besluttet 

at omskrive det tidligere omtalte designrationale, så det ville afspejle nye iterationer. 

Designrationalet afspejlede således igen, hvilke valg projektet var kommet frem til i forhold til 

produktet, og hvad der lå til grund for beslutningen. 
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5.2.7 Ex ante evaluation 

Ud fra det nye designrationale havde projektet nu fundet svaret på en mulig designløsning, der 

kunne imødekomme beboernes behov, hvoraf det specifikke problem i punkt 1 havde fundet 

specifikke løsninger. Projektet kunne herfor implementere produktet på kollegiet, så det fulgte 

designrationalet. 

 

5.2.8 Construct specific solution 

Efter at have implementeret produktet i et fællesareale på kollegiet, der af beboerne blev antaget 

for at være “hovedkøkkenet”, resulterede implementeringen i tekniske komplikationer. 

Installationen blinkede tilfældigt uden umiddelbar årsag. Dette viste sig at have årsag i den måde, 

installationen var opført på. Der var for langt kabel mellem lysmixeren og LED-stripsene, der 

derfor skabte interferens på signalet til LED-stripsene, hvorfor systemet skabte denne tilfældige 

blinken, når den samlede belysning blev nedjusteret i lysstyrke. 

Installationen blev af denne årsag geninstalleret, og signalkablet mellem lysmixer og LED-strips 

blev forkortet, hvilket løste størstedelen af problemet. 

 

5.2.9 Ex post evaluation 

Efter at have implementeret produktet i kollegiets fællesareal, gjorde gruppen beboerne 

opmærksomme på produktets var opsat, og at de nu frit kunne benytte det. Efterfølgende 

inviterede projektet nogle af beboerne til interview, der fandt sted i samme fællesareal produktet 

befandt sig i. Selve interviewenes omfang bliver forklaret i et nedenstående kapitel, men det kan 

dog konkluderes, at projektets designløsning har opfyldt de generelle og specifikke krav, det der 

findes i punkt 5.2.2 og 5.2.3. 
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5.3 Designrationale og produktbeskrivelse 

Designet består af seks adressérbare, digitale LED-strips, som er forbundet til en Arduino Uno. Der 

er forbundet fire fadere til arduinoen, som bruges til at styre farverne: rød, blå og grøn. Den sidste 

fader bruges til styre styrken i lyset. Udover fadere er der forbundet en kontakt, som bruges til at 

skifte over til en Arduino Mega. Når denne knap bruges, skifter lyset til festlys, der reagerer på 

tempoet på den musik, der tilkobles. Alle disse komponenter er samlet i en boks, som er monteret 

på væggen i et af Korallens fællesarealer, for at skabe æstetik og affordance (Norman, 2002). På 

forsiden af boksen sidder kontakten og de fire fadere, og på siden er der opkoblingsmulighed til 

aduinoerne samt til to 3,5-millimeter jackstik-bøsninger, der kan håndtere musikinput. Produktet 

får strøm fra fire strategisk placerede strømforsyninger for at fordele strømmen bedst muligt. Det 

vil sige, at der er en strømforsyning til hver af de tre LED-strips og en strømforsyning til lysmixeren. 

 

Designet er, som før nævnt i rapporten, valgt på baggrund af undersøgelser foretaget på 

målgruppen. Undersøgelserne viser overordnet, at beboerne på Korallen havde forskellige 

forestillinger om, hvad god belysning er. Qua førnævnte er der i projektet foretaget research for at 

finde ud af, hvad god belysning er. Denne research har dannet rammen for designet, fordi 

researchen viste at ‘god belysning’ er meget subjektivt, og at det bedste, der kan gøres for 

brugeren, er at give vedkommende så mange valgmuligheder som muligt. (Turner, 1996, 58) Dette 

gav idéen til de fire fadere, som brugeren kan anvende til at skabe en bred række forskellige lys i 

alle farvekombinationer af rød, grøn og blå, samt forskellige styrker af dette lys. Udover ‘god 

belysning’ består designet også af nogle mere fysiske dele, nemlig af en kasse og de forskellige 

LED-strips. Kassen, til lysmixeren, er laserskåret i 4 mm high density fiber board, hvortil kablerne 

fra LED-stripsene bliver forbundet. Lysmixerens design er lavet, så den indbyder til brug ved at 

sætte fadere, kontakter og små beskrivende ord på. (se bilag 14) Derudover er kassen designet, så 

den giver adgang til teknologien indeni og gemmer mindre æstetiske komponenter af vejen. (se 

bilag 15). Valget af lysmixeren design er foretaget på baggrund af Donald Normans begreb 

affordance, som bygger på, at ting skal være nemme at forstå, når de bruges (Donald Norman 

2002). Brugen af LED-strips, frem for andre lyskilder, er valgt, fordi de giver en spredt og ligeligt 

fordelt belysning. LED-strips er ligeledes en forholdsvis billig lyskilde, som tillader, at det nemt kan 
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testes, om designet har den ønskede effekt og er succesfuldt implementeret. Eftersom LED-strips 

er så billige, som de er, er det derfor også let at prøve et design af i endnu større opsætninger.  

Igennem FEDS (Framework for Evaluating Design Research) ville designet høre under Human Risk 

& Effectiveness, som er en evalueringsmetode, der benyttes, når et design er billigt at udvikle og 

teste, og når det er menneskers mening om designet, der er afgørende. (Venable, 2016, 81). 

Udover dette kan LED-strips, ved hjælpe af programmering, også bruges til forskellige slags 

belysning, såsom festbelysning. 

Det vil sige, at der med til produktet desuden følger et stykke kode, der får lyset til at lyse som 

ønsket. Koden gør, at designet som helhed får en mere genkendelig, responsiv og flydende effekt. 

Med det menes der, at koden konstant opdaterer og ændrer lysets farve og styrke på baggrund af 

fadernes position. Derfor minder den måde, designet fungerer på, om de almindelige lysdæmpere, 

der findes i den almindelige husholdning. 
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5.4 Kodning  

 
Til produktet er der udviklet noget kode, der gør, at produktet er funktionsdygtigt. Koden kører på 

en Arduino Uno og har to dele; en lysblandingsdel til det statiske lys og en lysblandingsdel til det 

blinkende lys. De to kodedele bliver udløst gennem en kontakt, der kan sende enten 5 volt eller 0 

volt til digital indgang nummer 7 på en Arduino Uno. Denne digitale indgang sørger for, at den 

korrekte del af koden bliver kaldt, alt efter hvilken position kontakten står i. 

  

Den første del af koden består i at inkludere funktionsbiblioteket FastLED, at skabe og navngive 

heltalspladsholdere (integere), at allokere hukommelse til dem samt at prædefinere diverse 

konstanter, som skal bruges senere, når koden eksekveres. Ydermere oprettes et LED-array, som 

kan forstås som en tabel, hvor hver del i tabellen kan indekseres og kaldes som helhed eller som 

brudstykker der kan manipuleres med. Alt i denne del af koden eksekveres blot en enkelt gang, 

men data herfra kan hentes flere gange om nødvendigt. 

  

Næste del af koden, setup, er en opsætningsprocedure og er, ligesom ovenstående kodedel, kun 

noget, der eksekveres én gang. I setupdelen etableres en kommunikationslinje mellem Arduinoen 

og computeren, så det kan tydeliggøres, hvilke pladsholdere, der har hvilke værdier. Herudover 

opsættes den bestemte LED-kædetype, og denne funktion skal have inputs i forbindelse med, hvor 

mange LED’er, der forefindes i den kæde, hvorfra LED-kæden skal modtage datasignal og have 

oplyst arrayet fra den første kodedel. Herudover bestemmes en maksimal lysstyrkeværdi på en 

skala fra 0 - 255, hvor 255 er den højest mulige lysstyrkeværdi. Intervallet 0 - 255 er 8 bit langt og 

er et gennemgående interval i hele koden, da det er det interval, RGB-farveblanding foretages i. I 

setupdelen ændres desuden diverse pins på Arduino Unoen til inputs, så de senere kan bruges til 

at modtage data fra noget omkringværende teknologi. 
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De to næste dele af koden består af to kaldbare funktioner. ”checkFadersMixer” 

og ”checkFadersBlink” er i virkeligheden identiske og gør derfor præcis det samme, men da de 

bliver kaldt under forskellige omstændigheder, er de blevet til hver deres funktion i stedet for blot 

én. Disse funktioner kaldes, alt efter hvad position den førnævnte kontakt står i. Hvis kontakten 

står således, at der tilføres 5 volt til digital pin 7 på Arduino Unoen, så kaldes 

funktionen ”checkFadersMixer”. Hvis kontakten står, sådan at der læses 0 volt i digital pin 7 på 

Arduino Unoen, kaldes funktionen ”checkFadersBlink”. Ordet ’fader’ er engelsk og angiver blot, at 

der ikke er tale om en drejeknap, men snarere en knap, som kan føres frem eller tilbage, alt efter 

om det ønskes at skrue henholdsvis op eller ned for et givent signal. Det, disse to funktioner i 

realiteten gør, er blot at tjekke, i hvilke positioner produktets fire lysmixermonterede fadere står i. 

Måden, hvorpå det sker, er, at hver af de fire fadere har et analogt output, og hvert af disse 

output kan have en værdi alt imellem 0 volt og 5 volt, fordi der konstant sendes 5 volt til faderne. 

En fader fungerer som en variabel modstand, og er en fader for eksempel skruet helt op, svarer 

det, i det her tilfælde, til, at den sender 5 volt ud gennem outputtet. Står faderen midt i 

fadervandringsområdet, svarer det til, at der sendes 2,5 volt ud gennem outputtet. Er faderen 

eksempelvis skruet helt ned, er outputtet lig med 0 volt og så videre. Alle de analoge faderoutput 

er forbundet til hver deres analoge input på Arduino Unoen, hvor værdierne herfra kan læses. 

Disse værdier kommer i analog form, og skal derfor digitaliseres, så signalet kan bruges i digital 

forstand. Digitaliseringen foregår ved, at hvert input har en inputanalyseopløsning på 128 bit og vil 

på en skala gå fra værdierne 0 – 1023. Dette betyder at hvad end analogt signal, der indlæses, 

formateres til at passe i denne nye skala. Hermed vil 0 volt efter formateringen blive værdien 0, og 

ligeledes vil 5 volt formateres til værdien 1023. Når det analoge signal er formateret til et digitalt, 

findes det som førnævnt på en 128 bit lang skala, der løber i intervallet 0 - 1023. Herudover er det 

også tidligere nævnt, at RGB-farveblanding foregår i en 8 bit lang skala, der løber i intervallet 0 - 

255. Da de to skalaer ikke umiddelbart er sammenlignelige, skal det nyligt formaterede 

digitalsignal igen formateres, så det kan passe til RGB-farveblandingsskalaen. Formateringen 

foregår på samme måde som før, eksempelvis hvor værdien 1023 fra den første skala bliver til 

værdien 255 på RGB-farveblandingsskalaen. Værdien 0 fra første skala bliver til værdien 0 på RGB-

farveblandingsskalaen. Når der formateres fra en skala til en anden, kaldes det mapping, og det er 
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her, kodelinjerne med begrebet map, eksempelvis map(valGREEN, 0, 1023, 0, 255), kommer i 

brug. I denne kodelinje står der, at inputtet valGREEN skal formateres til skalaen 0-1023 og 

derefter formateres yderligere til skalaen 0 - 255. 

  

Den sidste del af koden, loop-delen, eksekveres kontinuerligt, og det er herfra, de to ovennævnte 

funktioner kan kaldes, alt efter hvilken position den førnævnte kontakt står i. Loop-delen 

begynder med at tjekke, om der læses 5 volt eller 0 volt på Arduino Unoens digitale pin nummer 7. 

Kontaktens position har indflydelse herpå. Hvis der læses 5 volt, kaldes 

funktionen ”checkFadersMixer” og henter info om faderpositionerne gennem denne funktion. Et 

eksempel kunne være, at faderen for rød farve og Master-faderen var skruet helt op. Dette vil så 

resultere i, at når der kommes tilbage fra funktionen ”checkFadersMixer” og til loop-funktionen, 

køres der videre til de to næste kodelinjer, der tilsammen initialiserer LED-kæden og aktiverer alle 

LED’er i kæden med rød farve og fuld lysstyrke. Dette sker fordi faderpositionerne blev kaldt 

gennem funktionen ”checkFadersMixer”, og værdierne, der blev udledt derfra, blev så sat som 

input i funktionen CRGB(RED, GREEN, BLUE). I tilfældet med kun faderen for rød skruet helt op vil 

det selvfølgelig resultere i kun rødt lys fra LED’erne, men hvis nu også faderen for grøn havde 

været skruet 50% op, ville dette resultere i et orange lys og så videre.  

Lad det antages, at kontakten skifter position, og at der derfor ikke længere sendes 5 volt til digital 

pin nummer 7 på Arduino Unoen. I så fald startes det else-statement, der ligger i forlængelse af 

det tidligere if-statement. Når der gås ind i else-statementet, startes der med at kalde 

funktionen ”checkFadersBlink”. Her sker der det samme som før, altså der kan udledes en bestemt 

farve alt efter, hvordan faderne er positionerede. Bagefter tjekkes digital pin 8 på Arduino Unoen 

for et digitalsignal, der enten kan være højt eller lavt. Signalet, der bliver tjekket efterfølgende, 

kommer fra en Arduino Mega, som kører et stykke beatdetektor-kode, der kan udsende impulser 

af digitalt højt signal til Arduino Unoen, alt efter hvilket tempo noget tilkoblet musik spiller i. 

Herefter sker der følgende; Der tjekkes hele tiden for et signal fra Arduino Megaen til Arduino 

Unoen. Det signal, der kan være tale om, er enten højt eller lavt. Uanset hvilket signal der 

forekommer, allokeres værdien til integeren IN_PIN. Det vil sige, at værdien for integeren IN_PIN 

er skiftende over tid. Herefter tjekkes det, om integerne IN_PIN og PIN_STATE har samme værdi. 

Integeren PIN_STATE har som udgangspunkt værdien lav, så hvis PIN_STATE er lav, og IN_PIN er 
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høj, altså anderledes fra hinanden, startes et if-statement, der sørger for, at de to integere får 

samme værdi, og hvor værdien de tildeles afspejles af, hvad end værdi IN_PIN har. Det samme 

sker også, dersom udsagnet havde været omvendt. Betragtes PIN_STATE, og har den værdien høj, 

kan der fortsættes med at initialisere LED-kæden og at aktivere alle LED’er i kæden med den 

farveblanding, der stemmer overens i henhold til faderpositionerne. Hernæst lyser LED’erne i den 

forudblandede farve i 150 millisekunder, hvorefter der skiftes til et blackout, dette giver en 

blinkeeffekt. I mellemtiden er værdien for IN_PIN blevet lav, fordi der i et udefineret tidsrum ikke 

har været et højt taktudslagssignal fra beatdetektoren, og derfor er PIN_STATE ligeså blevet lav. 

Når PIN_STATE er lav, forekommer der ligeledes blackout. Når der så igen læses et højt 

taktudslagssignal fra beatdetektoren, bliver IN_PIN værdien høj, og det medfører, at PIN_STATE 

også får værdien høj, og så startes der forfra med det blinkede lys. 

 

5.4.1 Koden 

#include "FastLED.h"      ”Inkluderer FastLED-biblioteket” 
#define NUM_LEDS 150    ”Definerer antallet af LED’er på strippen”  
#define DATA_PIN 4     ”Definerer PIN 4 som Data out” 
#define BRIGHTNESS 255    ”Definerer den maksimale lysstyrke” 
 
int potPinMASTER = A0;    ”Initialiserer en integer og navngiver analog PIN 0” 
int potPinRED = A1;      ”Initialiserer en integer og navngiver analog PIN 1” 
int potPinGREEN = A2;     ”Initialiserer en integer og navngiver analog PIN 2” 
int potPinBLUE = A3;      ”Initialiserer en integer og navngiver analog PIN 3” 
 
int valMASTER;      ”Initialiserer og navngiver en integer”  
int MASTER;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int valRED;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int RED;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int valGREEN;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int GREEN;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int valBLUE;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int BLUE;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int SWITCH_PIN = 7;      ”Initialiserer en integer og navngiver digital PIN 7” 
int TRIGGER_PIN = 8;      ”Initialiserer en integer og navngiver digital PIN 8” 
int IN_PIN;       ”Initialiserer og navngiver en integer” 
int PIN_STATE = LOW      ”Initialiserer og navngiver en integer. Tildeles  
       værdien ’lav’” 
 
CRGB leds[NUM_LEDS];     ”Initialiserer LED-arrayet og får input via  
       NUM_LEDS”  



 Institut for Mennesker og Teknologi Gruppe: V1824788499 
 Basisprojekt 1: Kollegiebelysning Udgave: 1 
 

 

18/12/2018  Side 61 af 82 

 

 
//********************************************// 
//___________________Setup____________________// 
//********************************************// 
 
void setup() {        ”Kalder setup-funktionen. Alt i  
         denne funktion køres blot én gang” 
 
  delay(2000);         ”Opstartsforsinkelse” 
 
Serial.begin(115200);       ”Initialiserer kommunikation  

      mellem Arduino og computer” 
 
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);  ”Kalder en specifik FastLED- 
         funktion fra FastLED-biblioteket. 
         Funktionen skal have at vide,  
         hvilken type LED-strip, der er tale
         om, samt hvor funktionen skal  
         sende data ud, og hvor mange  
         LED’er der er i strippen” 

 
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);     ”Kalder en specifik FastLED- 
         funktion fra FastLED-biblioteket. 
         Funktionen sætter lysstyrken  
         for LED-strippen og får input via 
         BRIGHTNESS” 
   
  pinMode(potPinMASTER, INPUT);      ”Ændrer pinMode til input”  
  pinMode(potPinRED, INPUT);      ”Ændrer pinMode til input” 
  pinMode(potPinGREEN, INPUT);      ”Ændrer pinMode til input” 
  pinMode(potPinBLUE, INPUT);      ”Ændrer pinMode til input” 
 
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);      ”Ændrer pinMode til input” 
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);      ”Ændrer pinMode til input” 
 
} 
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//********************************************// 
//____________checkFadersMixer _________________// 
//********************************************// 
 
void checkFadersMixer() {      ”Kalder checkFadersMixer- 
         funktionen. Alt i denne funktion  
          køres kontinuerligt, hvis funktionen 
         kaldes i loop-funktionen” 
 
  valMASTER = analogRead(potPinMASTER);     ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinMASTER i valMASTER” 
  MASTER = map(valMASTER, 0, 1023, 0, 255);    ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren MASTER” 
  FastLED.setBrightness(MASTER);      ”Kalder en specifik FastLED- 
         funktion fra FastLED-biblioteket. 
         Funktionen sætter lysstyrken  
         for LED-strippen og får input via 
         MASTER” 
 
  valRED = analogRead(potPinRED);       ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinRED i valRED” 
  RED = map(valRED, 0, 1023, 0, 255);     ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren RED” 
 
  valGREEN = analogRead(potPinGREEN);     ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinGREEN i valGREEN” 
  GREEN = map(valGREEN, 0, 1023, 0, 255);     ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren GREEN” 
 
 
  valBLUE = analogRead(potPinBLUE);     ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinBLUE i valBLUE” 
  BLUE = map(valBLUE, 0, 1023, 0, 255);     ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren BLUE” 
 
delay(50);         ”Forsinkelse 50ms” 
} 
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//********************************************// 
//______________checkFadersBlink. _______________// 
//********************************************// 
 
void checkFadersBlink() {      ”Kalder checkFadersBlink- 
         funktionen. Alt i denne funktion  
          køres kontinuerligt, hvis funktionen 
         kaldes i loop-funktionen” 
 
 
  valMASTER = analogRead(potPinMASTER);     ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinMASTER i valMASTER” 
  MASTER = map(valMASTER, 0, 1023, 0, 255);    ”Allokerer en faderposition 
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren MASTER” 
  FastLED.setBrightness(MASTER);      ”Kalder en specifik FastLED- 
         funktion fra FastLED-biblioteket. 
         Funktionen sætter lysstyrken  
         for LED-strippen og får input via 
         MASTER” 
 
 
  valRED = analogRead(potPinRED);      ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinRED i valRED” 
  RED = map(valRED, 0, 1023, 0, 255);     ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren RED” 
 
  valGREEN = analogRead(potPinGREEN);     ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinGREEN i valGREEN” 
  GREEN = map(valGREEN, 0, 1023, 0, 255);     ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren GREEN” 
 
  valBLUE = analogRead(potPinBLUE);     ”Allokerer læste værdi fra   
         potPinBLUE i valBLUE” 
  BLUE = map(valBLUE, 0, 1023, 0, 255);     ”Allokerer en faderposition  
         via et manipuleret talinterval 
         til integeren BLUE” 
 
delay(50);         ”Forsinkelse 50ms” 
} 
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//********************************************// 
//___________________loop_____________________// 
//********************************************// 
 
 
void loop() {        ”Hoved-funktionen. Alt i denne 
         funktion køres kontinuerlig,t og 
          det er her, de ovenstående  
         funktioner kaldes fra” 
 
 
  if (digitalRead(SWITCH_PIN) == HIGH) {    ”Læser input fra vippekontakt.  
         Hvis signalet høj læses fortsættes 
         der inde i dette if-statement”   
    checkFadersMixer();       ”Her kaldes checkFadersMixer- 
         funktionen. Fra funktionen hentes 
         integerne, MASTER, RED, GREEN, 
         BLUE” 
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {     ”For-statement der initialiserer 

og trinvis øger integeren ’i’ indtil ’i’ 
er ækvivalent med antallet af 
LED’er på LED-strippen” 

leds[i] = CRGB(RED, GREEN, BLUE);     ”Integeren ’i’ indsættes i led- 
         arrayet  og værdierne for integerne; 
         RED, GREEN og BLUE indsættes i  
         funktionen CRGB, som, alt efter  
          forholdet mellem RED, GREEN og 
          BLUE, angiver en bestemt farve” 

 
    } 
    FastLED.show();       ”Funktion, der sender data ud til 
          LED-strippen og tænder for den” 
 
  } 
 
  else {          ”Læser input fra vippekontakt.  
         Hvis signalet ’lav’ læses fortsættes 
         der inde i dette else-statement” 
    checkFadersBlink();       ”Her kaldes checkFadersBlink- 
         funktionen. Fra funktionen hentes 
         integerne, MASTER, RED, GREEN, 
         BLUE” 
    IN_PIN = digitalRead(TRIGGER_PIN);     ”Læser input fra TRIGGER_PIN og 
          allokerer værdien i integeren 
          IN_PIN” 
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    if (PIN_STATE != IN_PIN) {      ”Hvis PIN_STATE er andeledes fra 
         IN_PIN fortsættes i dette if- 
         statement” 
      PIN_STATE = IN_PIN;       ”PIN_STATE bliver nu lig med  
         IN_PIN” 
      } 
      if (PIN_STATE == HIGH) {      ”Hvis PIN_STATE er lig med ’høj’ 
         fortsættes i dette if-statement” 
        for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {    ”For-statement der initialiserer 

og trinvis øger integeren ’i’ indtil ’i’ 
er ækvivalent med antallet af 
LED’er på LED-strippen” 

          leds[i] = CRGB(RED, GREEN, BLUE);     ”Integeren ’i’ indsættes i led- 
         arrayet og værdierne for integerne; 
         RED, GREEN og BLUE indsættes i  
         funktionen CRGB, som, alt efter  
          forholdet mellem RED, GREEN og 
          BLUE, angiver en bestemt farve” 
        } 
 
        FastLED.show();       ”Funktion, der sender data ud til 
          LED-strippen og tænder for den” 
 
 
        delay(150);        ”Forsinkelse 150ms” 
 
        for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {    ”For-statement, der initialiserer 

og trinvis øger integeren ’i’ indtil ’i’ 
er ækvivalent med antallet af 
LED’er på LED-strippen” 

 
          leds[i] = CRGB(0, 0, 0);       ”Integeren ’i’ indsættes i led-
arrayet          og funktionen CRGB initialiserer 
          black-out” 
        } 
        FastLED.show();       ”Funktion der sender data ud til 
          LED-strippen og tænder for den” 
      } 
      else {        ”Hvis PIN_STATE er lig med ’lav’ 
         fortsættes i dette else-statement” 
        for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {    ”For-statement der initialiserer 

og trinvis øger integeren ’i’ indtil ’i’ 
er ækvivalent med antallet af 
LED’er på LED-strippen” 

          leds[i] = CRGB(0, 0, 0);       ”Integeren ’i’ indsættes i led- 
         arrayet og funktionen CRGB  
         initialiserer  black-out” 
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        } 
        FastLED.show();       ”Funktion, der sender data ud til 
          LED-strippen og tænder for den” 
      } 
    } 
  } 
} 

 

5.5 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at Soft Design Science Methodology har været en brugbar designprocess, 

som har resulteret  i et endeligt design. På baggrund af metodens principper er der gjort grundige 

overvejelser over hver enkelt del af designet. Det har metoden gjort ved at sikre evaluering af 

designprocessens enkelte faser. Hver evaluering har ført til genovervejelse af de valg, som er taget 

i forrige faser, og produktet er igennem hver evaluering blevet optimeret. Herudover kan det 

konkluderes, at projektet har taget højde for resultaterne af undersøgelserne, samt teorien om lys 

når det kommer til designet. Det kan det, fordi mange aspekter af designet er rationaliseret på 

baggrund af førnævnte resultater og teori. Derfor kan det også konkluderes at belysningssystemet 

på kollegiet Korallen kan redesignes ved hjælp af; metoden Soft Design Science Methodology, 

undersøgelser af målgruppen og miljøet, samt viden om lys og mennesker.  

Ydermere kan det konkluderes at kodning kan bruges til at realisere et design, hvilket har spillet en 

væsentlig rolle i projektet. 
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6. Hvilken effekt havde designet på Korallens fællesarealer? 

6.1 Indledning 

Efter den lange design- og udviklingsproces var det tid til at sætte produktet op i det tiltænkte 

miljø og lade målgruppen benytte det. Selve opsætningen viste sig at være en udfordring og tog 

mere end en dag at få til at fungere korrekt. Først var der noget galt med, hvordan designet fik 

strøm. Dette blev løst ved at benytte flere strømforsyninger. Derefter var der et problem med, 

hvordan LED-stripsene fik data fra lysmixeren. Her måtte hele kredsløbet tages ned og laves om, 

før det igen kunne sættes op, hvor det efterfølgende virkede som planlagt. 

I Hevners IS Research Framework er vi nu nået til at introducere produktet i det rette miljø og 

evaluere produktet på baggrund af feedback derfra. 

I starten af december 2018 blev kollegianerne gjort opmærksom på, at de nu frit kunne benytte 

det nye belysningssystem i det omfang, de ville. Det var projektets idé at give kollegianerne tid til 

at prøve det nye belysningssystem, inden en subjektiv evaluering kunne finde sted.  

For at opnå denne evaluering blev der, en uge efter opsætningen, foretaget fire semistrukturerede 

interviews med kollegianere. Disse interviews vil danne grundlag for svaret på ”Hvilken effekt 

havde designet på Korallens fællesarealer?” 
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6.2 Semistrukturerede Interviews  

For at kunne evaluere projektets prototype blev det besluttet at benytte semistrukturerede 

interviews, så det kunne afklares, hvad beboerne på kollegiet Korallen mener om den givne 

prototype. Semistrukturerede interviews har en bred brugsanvendelse, og metoden er blevet 

benyttet i journalistik, psykologi, samfundsvidenskab og designvidenskab. I denne sammenhæng 

vil semistrukturerede interviews anskues fra en designvidenskabelig synsvinkel, da interviewet 

ville blive brugt til at evaluere en opsat prototype. 

Kvale og Brinkmann beskriver det semistrukturerede interview som at indhente beskrivelse af 

deltagernes livsverden: 

 

”Det semistrukturerede interview søger at indhente beskrivelser af den 
interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener; det har en lang række temaer, der skal dækkes, såvel som nogle 
forslag til spørgsmål. Det er samtidig præget af en åbenhed, hvad angår 

forandringer i rækkefølgen og formulering af spørgsmål, så man kan forfølge de 
specifikke svar, der gives, og de historier, interviewpersonerne fortæller.”  

 (Kvale, 2008, 144) 
 

Denne anskuelse er også anvendt som evalueringsmetode af dette projekt via interviews. Det har 

været hensigten at se, hvordan projektets prototype ændrede på, hvordan beboerne på kollegiet 

Korallen anskuede deres omgivelser, og mere specifikt hvordan de forholder sig til deres 

fremtidige brug af fællesarealerne på kollegiet. 

 

6.2.1 Interviewets opbygning 

Inden et interview påbegyndes, er det væsentligt at overveje, hvordan interviewet og de 

omkringliggende forhold opbygges. Det var vigtigt for dette projekt, at interviewene blev foretaget 

i det fælleslokale, hvor prototypen var blevet opsat. Vi så dette som væsentligt, da det gav 

mulighed for en dybere evaluering af prototypen, fordi den interviewede kunne reagere på 

prototypen, imens interviewet blev foretaget. Det var også en nødvendighed, eftersom 

prototypen kun blev sat op i ét enkelt af kollegiet Korallens fællesarealer, og eftersom de 

interviewede var studerende, var der risiko for, at de, i deres begrænsede fritid, ikke havde haft tid 

til at afprøve prototypen. 
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Interviewene blev derfor holdt i meget trygge og vante rammer for deltagerne, og dette lagde 

dermed op til også at afholde interviewet i et uformelt toneleje. Dette støtter også op om 

projektets fokus, som er at gøre fællesarealerne mere indbydende til ophold og social aktivitet. 

Yderligere var hensigten, at alle interviews blev afholdt efter solen var gået ned, så prototypens 

egenskaber kunne virke til fulde, da det allerede på forhånd var afklaret, at prototypen ikke 

virkede optimalt i fuldt dagslys. Desværre kunne dette ikke efterleves grundet den ene af 

deltagernes tidsplan, så ét ud af de fire interviews blev foretaget i dagtimerne.   

Da dette var første gang interviewerne benyttede denne metode i en akademisk sammenhæng, 

blev det besluttet at have to interviewere, således at interviewet fungerede som samtale mellem 

tre personer. Dette blev også besluttet for at skabe en mere uformel stemning i interviewet, og 

med muligheden for at de to interviewere ville have forskellige fokuspunkter omkring, hvad de 

finder væsentligt i samtalen. Efter interviewene var blevet gennemført, blev det noteret, at det, at 

have to interviewere, var med til at holde samtalen kørende og gøre interviewet til en mere åben 

samtale med alle deltagerne. 

 Selvom interviewet er afholdt som en åben samtale, så er disse spørgsmål gået igen gennem alle 

fire interviews: 

-          Har beboeren lagt mærke til, at prototypen blev sat op og hvornår? 

-          Har beboeren interageret med prototypen? 

 

6.2.2 Formål 

Formålet med det semistrukturerede interview har været at skabe kendskab til brugernes mening 

om den opstillede prototype. Disse interviews er struktureret som en åben samtale, så der har 

ikke nødvendigvis været fokus på enkelte aspekter af prototypen, men til gengæld har det været 

muligt for den interviewede at byde ind med de aspekter omkring prototypen, vedkommende selv 

finder væsentlige. Både brugerens positive og negative refleksioner er relevante, da viden omkring 

de negative aspekter ved en prototype også kan lede til diskussion, med forhåbentlig deraf 

følgende optimering og funktionsændring i processen fra prototype til endeligt produkt. 
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6.2.3 Evaluering 

De semistrukturerede interviews har vist flere forskellige overvejelser, der ville være værd at tage i 

betragtning ved en eventuel videreudvikling af produktet. Selv med plads til optimering, så har alle 

fire interviewdeltagere udvist en positiv holdning til prototypen, og de fandt den generelt i stand 

til at gøre fællesarealerne mere behagelige (se bilag 16). Der kan dermed, ifølge de udvalgte 

deltagere, konkluderes en generel tilfredshed med prototypen. 

Flere af interviewdeltagerne havde kendskab til LED-systemer, der mindede om vores prototype, 

og de havde derfor også et kendskab til brugbarheden af disse systemer. Interviewdeltager 1 

havde selv haft et lignede system opsat på en tidligere bopæl (se bilag 16.1). Dette ledte hen i en 

diskussion om opsætningen af hvert system, hvor der viste sig at være ligheder mellem 

prototypen og det system, som interviewdeltager 1 tidligere selv havde opsat. 

 

I forhold til anvendelsesmuligheder af prototypen var der fællesmarkører for brugbarheden af 

farvet lys i sociale sammenhænge for beboerne og samlivet på kollegiet, såsom når beboerne ser 

film sammen, både i større og mindre grupperinger, spiller videospil samt generelt også ved 

sociale interaktioner uden et materielt omdrejningspunkt (se bilag 16). 

Interviewdeltagerne gav udtryk for, at multifunktionaliteten af den farvede belysning var 

udslagsgivende for den generelle tilfredshed med prototypen. Interviewdeltagerne gav desuden 

også udtryk for, at de så multifunktionaliteten som prototypens stærkeste aspekt, da det gav 

beboerne mulighed for at optimere lokalets belysning alt efter, hvad de mente var optimalt for 

den givne situation: 

 

”Netop den funktion, at man kan skifte lys, giver muligheden for, at man kan 

facilitere andre aktiviteter end blot, som dette klare lys, at give noget visuelt, 

men netop at facilitere aktiviteter som kun skal bruge andre slags lys.” - 

Interviewperson 2 (se bilag 16.2). 

 

Udover multifunktionaliteten af den farvede belysning var der tilfredshed med muligheden for at 

indstille lysstyrken på prototypen (se bilag 16). Den indledende spørgeskemaundersøgelse viste, at 

beboerne så det som et problem, at de ikke kunne indstille lysstyrken i fællesarealerne. Hermed 
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blev den oprindelige forventning, om at muligheden for at skrue op og ned for lysstyrken, indfriet. 

Dette ses blandt andet i følgende citat fra interviewdeltager 4: 

 

”Specielt en fadefunktion kan jeg godt se som nyttigt om aftenen, og som kunne 
være hyggeligt at komme ud i køkkenet til.” - Interviewperson 4 (se bilag 16.4). 

 

Muligheden for at kunne skrue på lysstyrken, sammenholdt med muligheden for selv at kunne 

vælge farve på belysningen, var med til at give fællesarealerne en mere varm belysning, hvis den 

var indstillet korrekt. Interviewdeltagerne fremhævede, at den varme belysning havde den største 

generelle brugbarhed (se bilag 16.4). Andre indstillinger af prototypen, som for eksempel de 

kraftigt farvede belysninger, blev derimod opfattet som at have en specifik brugbarhed, der 

understøttede særlige situationer, eksempelvis i sociale sammenhænge, hvor medier som film og 

videospil var omdrejningspunktet. 

 

Den varme belysning havde høj brugbarhed i mange hverdagssituationer, da belysningen 

eksempelvis kunne dæmpes om aftenen for et mere behageligt lys, eller modsat kunne skrues op 

om morgenen for at tilnærme den naturlige dagsbelysning. Dette gav prototypen en 

multifunktionalitet, som allerede var ønsket i designfasen. 

Lysmixeren var udformet med henblik på at være intuitivt og let anvendelig for brugeren. Skønt 

flere af de interviewede ikke havde kendskab til, hvordan specifikke farver blev blandet, så 

formåede de hurtigt at have en forståelse for prototypens funktioner (se bilag 16.1 og 16.4). Dermed 

kan vi konkludere, at minimumsgrænsen for brugervenligheden af interfacet er nået og lykkedes, 

da det ikke kræver forhåndsviden at kunne bruge prototypen. 

Et kritikpunkt fremhævet i interviewene var designets begrænsninger, og at der viste sig at være 

et behov for en større brugbarhed end forudset. Prototypens generelle lysstyrke viste sig ikke at 

være omfattende nok til at kunne erstatte den nuværende belysning i situationer, som kræver fuld 

oplysning af hele lokalet. Dette kunne være i situationer som under madlavning og på andre 

tidspunkter på dagen, hvor solens lys er for kraftigt til, at prototypen kan gøre en betydelig forskel 

på belysningen (se bilag 16.3). Dog synes dette at være et forhold, der godt kan rettes op på ved 

videreudvikling af prototypen. 
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6.2.4 Erfaringer 

Ud fra de semistrukturerede interviews er følgende udledt til efterrationalisering og overvejelse: 

- Hvad kunne være gjort anderledes i opsætningen af produktet, herunder brugernes første 

interaktion med prototypen? 

 

Denne overvejelse er relevant, fordi det er et rationale, som, indenfor projektets rammer, godt 

kunne være optimeret, modsat eksempelvis ønsket om videreudvikling af selve produktets 

designkompleksitet, hvilket rammerne for projektet ikke tillod. 

I ét af de semistrukturerede interview blev det påvist, at ikke alle brugere er i stand til at blande en 

given farve ud fra det kontrolpanel, som prototypen var opsat med (se bilag 16). I interview nr. 2 

blev det foreslået at lave en brugsanvisning, for at brugerne hurtigt kan skabe sig en forståelse af, 

hvordan forskellige farver blandes for at opnå et ønsket resultat. Dette ansås også som en mulig 

løsning for at skabe bedre forståelse for prototypen, men det blev forkastet igen, da der også er 

en mulighed for, at en brugsanvisning ikke anvendes, går i stykker eller bortkommer, hvilket ansås 

som væsentlig. I en afvejning af anvendeligheden af en brugsanvisning antog vi, at en eventuel 

brugsanvisning kun ville komme en andel af potentielle brugere til gode, og det blev dermed 

vurderet, at det ikke optimalt at bruge tid på i denne sammenhæng. 

Gennem de forskellige interviews blev det tydeligt, at prototypens stærkeste egenskab, i forhold 

til den forhenværende lysopsætning, har været det multifunktionelle design. Den dynamiske 

brugbarhed er en af fordelene ved moderne LED-strips, i modsætning til de traditionelle 

belysningsmuligheder såsom glødepæren og lysstofrøret. Dette illustreres også ved, at 

multifunktionelt lys, både i forhold til styrke og farve, allerede findes på produktmarkedet, og må 

formodes fremtidigt også at have en efterspørgsel grundet behovet for multifunktionalitet. 

I forhold til evalueringen af prototypen blev det diskuteret, om de interviewede havde fået en 

bedre forståelse af, hvordan de forskellige farver blandes, hvis der havde været længere tid 

mellem opsættelsen af prototypen og interviewene. Tid og anvendelse kunne havde givet 

brugerne en dybere forståelse af prototypen, samt givet mulighed for at lege med prototypens 

forskellige funktioner. En dybere forståelse havde endvidere også gjort interviewene mere 

omfattende, samt givet brugerne større chance for at finde de negative aspekter ved prototypen. 
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Dermed kan det konkluderes, at der er plads til videreudvikling med projektet, men inden for 

projektets rammer synes der stadig at kunne udledes relevante hovedpointer. 

 

6.2.5 Konklusion 

Projektets prototype er blevet evalueret gennem semistrukturerede interview af fire deltagere, 

som bor på kollegiet Korallen. Gennemgang af disse har, på trods dens begrænsede brugbarhed, 

påvist en positiv modtagelse af prototypen. På baggrund af de semistrukturerede interviews kan 

det konkluderes, at brugerne har haft en fordelagtig tilgang til prototypens forskellige funktioner. 

Dette har vist potentialet for LED-dioder som erstatning for traditionelle lyskilder/teknologier, da 

LED-dioderne viser sig at have flere fordele hvoriblandt multifunktionaliteten viser sig, at være den 

største fordel ved LED-teknologien. Multifunktionaliteten optimerer brugbarheden af 

fællesarealer på et kollegie, fordi fællesarealerne anvendes til en lang række forskellige 

arrangementer, og en dynamisk belysning vil kunne understøtte dette behov.  
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7. Konklusion 

Hovedpunktet med opgaven har taget udgangspunkt i køkken 1C på kollegiet Korallen. Det har 

det, fordi netop dette køkken er betegnet af beboerne som hovedkøkkenet. Derfor gav det mest 

mening, at projektet skulle forankres der, da introduktionen og testen af projektets design, på 

bedst vis, ville kunne foretages her. Projektet arbejder med et generelt problem om at forbedre 

Korallens fællesarealer, fordi der er overvejende utilfredshed om samme fællesarealer. Fokusset i 

projektet ligger på belysning, fordi lyset i Korallens fællesarealer blev mødt af stor kritik i 

undersøgelser foretaget i forbindelse med projektets generelle problem. Derudover var der 

allerede taget det første spadestik for at forbedre belysningen i fællesarealerne, og denne fakkel 

har projektet bragt videre. Dette har resulteret i et fysisk design, der er blevet opsat i køkkenet, 

hvor projektet har haft udgangspunkt. Dette produkt har kollegianerne haft mulighed for at bruge, 

før nogle af dem blev interviewet, for at determinere, hvilken effekt designet har haft og vil have. 

 

Arbejdsspørgsmålene i projektet har fungeret som afsnit i rapporten, og har handlet om: hvordan 

et problem kan identificéres, forståelsen af forholdet mellem lys, farver og mennesker, lave et 

design og hvordan et design kan evalueres. Derved følger rapporten den proces som er brugt i 

projektet, Soft Design Science Methodology. 

 

Sammenfatningen af arbejdsspørgsmålene giver følgende konklusion på projektets 

problemstilling: 

 

Det kan konkluderes at projektets spørgeskemaundersøgelse og Cultural Probes, har bidraget med 

relevant information i forhold, hvordan projektets problemformulering skulle lyde, samt, til hvad 

projektets design skulle kunne. Ydermere kan det konkluderes, at belysningssystemet i Korallens 

fællesarealer kan redesignes ved at undersøge kollegiet og kollegianerne samt ved at benytte 

design metoden Soft Design Science Methodology.  

Hvorvidt designet øger kollegianernes tilfredshed af fællesarealerne, og om designet gør at de vil 

bruge dem mere, kan undersøges ved hjælp af semistrukturerede interviews.  

Ud fra de interviews, der er foretaget i forbindelse med projektet, kan det konkluderes, at 

projektets design opfyldte projektets problemformulering, og lykkedes i at redesigne belysningen 
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på kollegiet Korallen, således at kollegianerne blev mere tilfredse med fællesarealerne og ville 

bruge dem mere. Dog viste interviewene også, at kollegianerne ikke mener det giver mening at 

bruge designet som den eneste lyskilde. Kollegianerne ville bruge produktet i sociale situationer, 

for at skabe hygge, for eksempel, til filmaften eller når de sidder om aftenen og studerer. Altså kan 

det konkluderes at projektets design er mest brugbart om aftenen, hvilket skyldes LEDernes lave 

lumenværdi eller placering i loftet.  

 

Kritik af projektet kunne være den singulære undersøgelse af designets effekt, som er foretaget, 

da der, på grund af dette, kan være mangler ved designet, som er gået projektet forbi. At der kun 

er foretaget en undersøgelse skyldes blandt andet tidspres, men undersøgelsen gav dog gode 

resultater i form af forskellige og fyldestgørende besvarelser.  

Et andet kritikpunkt kan være, at der ikke er foretaget nogen udviklingsiteration efter, at designet 

er blevet sat op, testet og evalueret, selvom at designprocessen i projektet lægger op til det. 

Yderligere iteration kunne have ført til at designets nyttighed kunne være forbedret. 

Til sidst kan et kritikpunkt være, at der allerede findes produkter på markedet, som minder om 

det, der er udviklet i projektet. Projektgruppen mener dog, at den viden, som er tilegnet og påført 

i projektet, omkring kollegianerne, lys og mennesker, har gjort at produktet har særlige elementer, 

der passer til fællesarealerne. Det er elementer såsom, at designet kan styres af alle, som træder 

ind i rummet, og at lyset nemt kan indstilles efter eget ønske med kun få begrænsninger.  

 

Det var projektets tanke at designet skulle kunne sættes op i de andre fællesarealer på Korallen, 

hvis designet havde en positiv effekt og gjorde, at kollegianerne ville benytte arealerne mere. 

Ligeledes var det meningen, at designet ville kunne bruges på andre kollegier med samme 

problemstillinger, selvom dette ikke er blevet undersøgt grundigt.  
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8. Perspektivering 

Perspektiveringen bygger på de erfaringer, som er kommet fra det arbejde, der er lavet i projektet. 

Det vil sige både de metoder, som er benyttet, men også de erfaringer om at skrive projekt, som 

gruppen har tilegnet sig gennem projektet. 

I Alan R. Hevners IS Research Framework er vi nu kommet til gruppens egen tilføjelse af viden til 

Knowledge basen. Gennem disse tilføjelser er det mening, at gruppen, og andre som læser 

rapporten, kan trække på erfaringerne fra projektet, når der skal foretages lignende arbejde med 

samme metoder, teorier og analyser. 

 

Eftersom dette projekt er det første semesterprojekt, har der været fokus på gruppearbejde som 

tilgangsmåde til arbejdsprocessen. Gruppearbejde er ikke bare uddelegeringen af arbejdsopgaver 

til de respektive gruppemedlemmer, men det er også en forståelse for, hvad det vil sige at være en 

del af et hold. Forventningsafstemning og rolleidentificering er grundlæggende metoder til at 

bestemme, hvor hvert gruppemedlems styrker og svagheder ligger samt til at finde ud af, hvilken 

rolle de er mest effektive i. 

I forhold til dette projekt blev sammensætningen af gruppen ikke italesat i nogen 

bemærkelsesværdig grad, hvilken muligvis kan have ledt til en reduceret effektivitet i samspillet 

mellem gruppens medlemmer.  

 

Et element af tilgangen til gruppearbejdet, som er af monumental vigtighed, er god 

kommunikation. Det er selvfølgelig vigtigt at kunne uddelegere opgaver, så de er jævnt fordelt 

mellem gruppens medlemmer, men det er endnu vigtigere for projektet som helhed, at alle 

medlemmer har en forståelse for, hvad de andre medlemmer laver. 

 

Gruppen har selv oplevet vigtigheden af god kommunikation under arbejdsprocessen, idet at den 

ene halvdel af gruppen udviklede prototypen og den anden undersøgte teorier og viden. Som 

resultat heraf havde de to halvdele ikke altid styr på, hvad den anden halvdel egentlig havde gang 

i, hvilket forsinkede projektets fremskridt. I den modsatte enden af spektret er det også vigtigt, at 

gruppens medlemmer er i stand til at arbejde selvstændigt og at ikke alle arbejder på den samme 

opgave, for på denne måde at undgå, at fremgangen i projektet bliver for langsom. 
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Gruppearbejde er en balancegang, som kræver justering og afbalancering i tide og utide, og det er 

ikke altid nemt at bedømme, hvornår ens projekt er på vej i den forkerte retning.  

 

I forhold til projektets endelige produkt, har fokusset uden tvivl været funktion over udseende. 

Den nuværende tilstand af produktet, som blev monteret på kollegiet, er meget basal. Det er 

primært de artefakter, som er nødvendige for produktets funktionalitet, der er inkluderet i 

opsætningen, og æstetiske tilpasninger blev tilsidesat under designets prototypefaser. Selvom 

produktet blev modtaget overvejende positivt af de kollegianere, som blev interviewet, kunne 

yderligere forbedringer af produktets æstetiske kvaliteter gøre det endnu bedre. 

Af de mulige æstetiske tilvalg, som gruppen har overvejet, men ikke implementeret, er 

tildækningen af kabler og en diffusering af LED-lampernes lys, de to punkter, som kunne være 

gavnlige for et mere visuelt behageligt produkt. 

 

Belysningssystemet kunne muligvis også forbedres funktionelt. For eksempel valget, om at have 

fuld kontrol over farve og intensitetsniveauer på lysmixeren, blev truffet på baggrund af tanken 

om, at et godt kontrolsystem har så mange muligheder, som det er muligt (Turner, 1996, 58). 

Gruppens originale idé var at have specifikke lysmodes med fastsatte farvekombinationer, som 

hver især havde en aktivitet, de var tilpasset til, såsom aftenbelysning, filmaften eller fest. 

Det nuværende kontrolsystem kan måske være mere forvirrende, end en løsning med 

forudbestemte indstillinger. 

 

I løbet af dette projekt har vi benyttes os af adskillige forskellige designteorier og designmetoder, 

som har været uundværlige i udviklingen af vores produkt. Dette har uden tvivl været en 

læringsproces for os, og med en dybere forståelse for, hvordan de forskellige teorier og metoder 

skal anvendes, kan vi bruge dem mere effektivt i vores fremtidige projekter. 

Idet at hovedbindingen for dette semester var Design & Konstruktion, har vi brugt meget af vores 

tid med at fremstille prototyper i FabLab. Dette har givet os en bedre forståelse for, hvordan 

produkter og prototyper kan fremstilles, og hvilke muligheder de giver i projektmæssige 

sammenhænge. 
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Som tidligere nævnt er god kommunikation imperativt for et godt gruppeprojekt. Det er ikke altid, 

vi har været lige gode til kommunikere, hvilket har givet gode erfaringer med, hvorfor god 

kommunikation er så vigtigt. 

 

Planlægning af projektforløbet har også været et vigtigt værktøj for os i løbet af dette 

semesterprojekt. Vi havde udarbejdet en overordnet tidsplan, der fungerede som en rettesnor for 

projektets formål. Det er dog ikke altid nødvendigt at følge den overordnede tidsplan til punkt og 

prikke, men den er god at have til at falde tilbage på, hvis ens projekt går i stå. I den sammenhæng 

drog vi stor nytte af at lave ugentlige tidsplaner, som var langt mere fleksible end den 

overordnede tidsplan og bedre kunne tilpasses til de fremskridt, gruppen havde gjort. 
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