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Abstract 

This study examines the potential meaning of distance calculating designs for compliance with the 
danish healthcare system’s guidelines related to keeping distance with the intention to clarify if 
this would result in better compliance with the guidelines on RUC.  
This is done by using the method ‘validation in seven phases’ from Kvale and Brinkman to evaluate 
and analyze the empirical material produced by the observational study made parallel with this 
study using Kristiantensen and Krogstups theory. Furthermore by analyzing distance calculating 
designs with Norman’s theory chosen based on empirical evidence from the Color Cognitive Map 
produced to frame the issues related to not complying with distance guidelines. 
The distance guidelines themselves had a problematic element of shifting the responsibility to 
comply with guidelines onto the students. The students were expected to manage distance to 
each other intuitively, which indicated a need for distance calculating technology to manage this. 
Based on analysis it is therefore summarized that distance calculating designs could have a 
positive effect on complying with distance guidelines on RUC, specifically the designs Spacebands, 
and SDA.  
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Indledning 

Corona-pandemien er et aktuelt problem, fordi sygdommen COVID-19 er smitter meget og derfor 
er svær at holde under kontrol. Pandemien har haft flere langsigtede konsekvenser bl.a. 
økonomisk og socialt. Det har haft en stor påvirkning på Danmark og resten af verden. For at 
mindske smitte er det derfor relevant, at undersøge muligheder for forebyggelse af kontaktsmitte, 
da dette er den hyppigste smittekilde. Dette gøres bla. ved at holde afstand. Men på nuværende 
tidspunkt er der igen udbredte institutionelle metoder til konstant at sikre at der bliver holdt 
korrekt afstand. 
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Problemfelt 

Om COVID-19 

Coronavirus (CoV) er en underfamilie af virus der kan forårsagede luftvejsinfektion. Omløb af 
denne type virus har været kendt siden 1960’erne og anslås, at være ansvarlig for ca. 20% af alle 
forkølelsesinfektioner årligt. (Bjørnstad, 15/04/2020). 

Udbruddet af en ny coronavirus startede i Kina i december 2019. Den bredte sig hurtigt til de 
omliggende lande og efterfølgende til resten af verden. Den 12. januar 2020 erklærede WHO 
derfor, at der var tale om en corona-pandemi. Virussen blev i første omgang betegnet som ‘2019-
nCoV’, men senere navngivet ‘SARS-CoV-2’ (Severe Acute Respiratory Syndrome) (Statens Serums 
Institut, 03/092020). 

Virussen forårsager sygdommen ‘COVID-19’. Sygdommen har en bekræftet dødelighed på omkring 
4% afhængigt af alder. Sygdommen kan variere fra mild øvre luftvejsinfektion til alvorlig nedre 
luftvejsinfektion og har tilsyneladende eftervirkninger såsom vejrtrækningsproblemer, 
hukommelses- og koncentrationsbesvær, ekstrem træthed m.m. alt efter alder og helbred (Statens 
Serums Institut. 2020). Specielt ældre, helbredssvækkede og gravide er i risikozonen 
(Sundhedsstyrelsen, 09/11/2020)  

COVID-19 er kendetegnet ved at man kan være i risiko for at smitte andre, selv hvis man ikke 
oplever symptomer. Det betyder at det er vigtigt at undgå smitte, selvom man ikke er i 
risikogruppen, eftersom man stadig kan komme til at overføre smitten til de sårbare 
befolkningsgrupper.  (Sundhedsstyrelsen, 09/11/2020) 

COVID-19 smitter via dråbe- og kontaktsmitte. Dråbesmitte er smitte via små dråber fra luftvejene, 
der spredes fra person til person via luften. Denne slags smitte er særligt slem når der nyses eller 
hostes. Kontaktsmitte er derimod smitte via enten person til person eller objekt til person kontakt. 
Denne slags smitte optræder hvis en person med COVID-19 kommer i berøring med enten en 
anden person eller en række genstande, der senere berøres af en usmittet person 
(Sundhedsstyrelsen, 09/11/2020).  

Uanset typen af smitte, skal det noteres, at smitte først finder sted når virussen kommer i kontakt 
med slimhinderne i øjne, næse eller mund. (Sundhedsstyrelsen, 09/11/2020).  

Afstandskravene 

I forbindelse med COVID-19 er der kommet forskellige krav, regler og restriktioner fra 
Sundhedsstyrelsen, som skal bidrage til at begrænse smitten. Disse restriktioner opdateres 
løbende i henhold til den seneste viden og udgør dermed faglig rådgivning i forhold til 
håndteringen af COVID-19 (Sundhedsstyrelsen, 02/10/2020). Flere af disse tiltag vil senere blive 
uddybet nærmere. Det skal noteres, at sundhedsstyrelsen er en del af sundhedsministeriet. 
Sundhedsministeriet har vedtaget retningslinjerne, mens retningslinjerne kan findes på 
sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi bruger begge betegnelser i projektet. 
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Blandt tiltagene er afstandskravet. “Hold afstand” er kravet fra de udgivne plakater fra 
Sundhedsstyrelsen, som har været synlige siden starten af corona-pandemien i Danmark. 
Nedenfor uddybes de specifikke krav, der er udtrykt på disse plakater (Bilag 1, 14/07/2020): 

“Hold mindst 1 meters afstand til andre.” 

“Hold mindst 2 meters afstand i særlige situationer, f.eks. 
- Til personer med symptomer og andre, som kan være smittede  
- Til personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 
-  I situationer med øget risiko for smitte, f.eks. sang, råb og fysisk anstrengelse” 
(Bilag 1, 14/072020. s. 1, linje 2-6) 

Men selvom dette er ét af de fremsatte krav fra Sundhedsstyrelsen, er der ikke opnået en klar 
konsensus om hvordan vi sikrer at afstandskravet overholdes. Ved nærmere læsning af 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår det, at der opfordres til at man holder mindst 1 meters 
afstand og desuden indretter omgivelserne så afstandskravet er let at overholde. 
(Sundhedsstyrelsen, 02/10/2020). Men hvordan dette gøres bliver ikke nærmere uddybet. 

Vi vil i den følgende opgave se nærmere på hvordan Sundhedsministeriets afstandskrav er 
begrundede, hvordan disse krav varetages på RUC og ikke mindst hvordan udvalgte 
designløsninger kan gøre det lettere at overholde retningslinjerne for afstand. 

Vores motivation 

Det er de færreste der ikke har mærket effekterne af corona og de tilhørende tiltag på deres 
hverdag. Vi er bestemt ingen undtagelse. Vi er begge studerende på RUC, der ligesom mange 
andre undervisningssteder, har været underlagt konstant ændrede retningslinjer og tiltag mod 
corona-pandemien.  

Vi har stor interesse i, at der på undervisningssteder som RUC, findes en løsning for at vi fortsat 
kan færdes sammen, gå til forelæsninger og modtage den undervisningskvalitet vi er vant til - 
uden at det udgør en øget smitterisiko. Netop derfor er vores projekt også udført med et særligt 
fokus på RUC og hvorvidt, samt hvordan, en afstandsberegnende designløsning kunne finde 
anvendelse her. 

Det er vores mål og håb at det vi når frem til omkring anvendeligheden af designløsningerne for 
RUC, potentielt kan anvendes på andre uddannelsesinstitutioner og måske endda andre steder i 
det danske samfund. 

  



V2024809916 

Side 8 af 43 
 

Problemformulering 

Hvordan kan en afstandsberegnende designløsning potentielt have betydning for overholdelsen 
af sundhedsministeriets COVID-19 retningslinjer for afstand på RUC? 

Arbejdsspørgsmål 

• Hvad er de nuværende retningslinjer fra sundhedsministeriet og hvordan er afstands-
retningslinjerne begrundet?  
En undersøgelse af de nuværende retningslinjer, udviklingen indenfor de gældende 
retningslinjer og hvordan de begrundes af sundhedsministeriet. 

 
 

• Hvordan varetages sundhedsministeriets retningslinjer for afstand på RUC? 
Vi undersøger nærmere hvilke retningslinjer RUC sætter for de studerende og hvordan det 
håndteres i praksis. 
 
 

• Hvilke udvalgte designløsninger kan vurderes til at være mest anvendelig for RUC og 
hvorfor? 
Analyse af 3. udvalgte designløsninger, deres anvendelighed og relevans for målgruppen. 

 
 

• Hvordan kan designløsningerne bidrage til at studerende på RUC får lettere ved at holde 
afstand? 
Diskussion af de udvalgte designløsninger perspektiveret til analyse-resultaterne fra resten 
af projektet. 
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Afgrænsning 

I følgende afsnit tydeliggørelse og uddybes grunde til eventuelle valg / fravalg foretaget i 
projektprocessen. 
 
Der er i dette projekt blevet tilvalgt, at arbejde med problematikken på RUC for at kunne 
undersøge problematikken i kontekst, hvilket tillader, at undersøge problematikken i praksis. 
Dette ville være kunne gøres i bredere forstand pga. manglede tid og resourcer. 
  
Projektets mest omfattende fravalg har været at skifte fokus fra at undersøge en 
afstandsberegnede designløsning vi selv skabte, til at analysere eksisterende designs. Årsag til 
dette er, at der i starten af epidemien kun fandtes én anerkendt designløsning, men sidenhen er 
antallet vokset. I forbindelse med dette har vi valgt at undersøge Pathfindrs SDA-enhed, der var en 
af de første på markedet, samt to alternativer der tilbyder sig forskelligt i opbevaring af 
brugerdata og kontaktopsporing. 
 
I forbindelse med projektet er der desuden blevet fravalgt, at lave formelle interviews som 
supplering til observationsstudiet pga. pladsmangel. Vi har derimod foretaget uformelle 
interviews, fordi disse ikke lægger op til en gennemgående systematisk proces.  
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Semesterbinding 

Projektet er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) og inddrager 
Design og Konstruktion (D&K), som sekundær dimension. 

I STS dimensionen vi berører samfundskonteksten i forbindelse med COVID-19, heriblandt 
formidlingen af Sunhedsministeriets retningslinjer og varetagelsen af samme på RUC. Herudover 
bliver de kvalitative forhold inkluderet i forbindelse med et observationsstudie, der skal afklare 
hvordan de studerende forholder sig til retningslinjerne. 

D&K vil blive brugt til at analysere og vurdere brugervenligheden for tre udvalgte designs, der skal 
bidrage til at holde afstand. Til dette inkluderes Donald A. Normans designteori.  

STS og D&K flettes så sammen i en endelig diskussion af disse designs anvendelighed for RUC 
studerende. Vi vil her trække på D&K metoden: Colored Cognitive Mapping (CCM), der bruges til 
at belyse hvilke problemer og løsninger der vedrører afstands-problematikken.  

Dimensionen STS er forankret i den humanvidenskabelig tradition med fokus på relationer mellem 
teknologi, mennesker og samfund, samt metoder/værktøjer til analyse og forståelse af de 
samfundsmæssige drivkræfter bag teknologiudvikling. I projektet indløses STS dimensionen i 
forhold til refleksioner over COVID-19 problemet i samfundskontekst, samt i forhold til hvilken 
betydning dette har for de pågældende designløsninger. 

Dimensionen D&K omfatter udvikling og evaluering af design. Tilgangen fokuserer på hvordan 
mennesket og teknologi mødes fra et designmæssigt perspektiv, der ofte indbefatter en vurdering 
af designets muligheder som løsning på et givent problem. D&K bruges som redskab til at vurdere 
de udvalgte designløsninger i kontekst af corona-pandemien og dens indgreb på RUC. 

Teori & Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for teori og metoder, samt deres anvendelse i projektet. Herudover 
deres relevans for vores analyse og hvordan de hænger sammen med i projektet, samt hvorfor vi 
har valgt dem. Til sidst vil der blive reflekteret over de videnskabsteorier, der har haft indflydelse i 
forhold til både teori og metode. 
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Teori 

Kvale og Brinkman 

Vores brug af Kvale og Brinkman’s teori om interview 

Steinar Kvale og Svend Brinkman’s teori om interview er blevet benyttet til vores 
observationsstudie og analysen af resultaterne. Kvale og Brinkmann er begge professorer 
specialiseret indenfor områder af psykologi, samt anerkendte autoriteter indenfor kvalitativ 
forskning (Kvale & Brinkman, 2009). 
 
I projektet har vi udvalgt at bruge Kvale og Brinkman’s teori om valideringsmetoder til at opveje 
for mangler i vores fremgangsmåde. Det vedrører særligt udførelsen af observationsstudiet, dets 
resultater og resten af vores kvalitative analyser gennem projektet.  
 
Ved at supplere med teori om hvordan vi vil håndterer og evaluerer vores data, kan vi sætte ord 
på hvordan vi går fra observationer til konklusioner, ud fra et videnskabeligt perspektiv. Dette skal 
bidrage til projektets troværdighed og relevansen af projektets resultater. 

Validitet og ’validering i syv faser’ 

Begrebet ’validitet’ defineres normalt som noget der referer til ”Styrken og gyldigheden af et 
udsagn” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 353 linje 12), hvilket afhænger af forskellige ting såsom f.eks. 
forskerens håndværksmæssige dygtighed, samt forskerens troværdighed.  
 
I Kvale og Brinkman definition af begrebet flyttes vægten fra en endelig produktvalidering til en 
kontinuerlig procesvalidering. I stedet for at bevise validiteten ud fra resultater, bevises den i 
stedet ud fra processen hvorpå konklusionerne er bygget (Kvale & Brinkman, 2009). Dette gør vi 
ud fra Kvale og Brinkman’s ’Korrespondenskriterie’ i forhold til analyser og modellen ’Validering i 
syv faser’ i forhold til observationsstudie (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
’Korrespondenskriterie’ er en valideringsmetode hvor der skal være en overensstemmelse mellem 
et vidneudsagn og den objektive verden. Overensstemmelse findes gennem empiri – både 
kvalitativt og kvantitativt (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Kvales model består af faserne:  

1) Tematisering: Undersøgelsen af forudsætninger 
2) Design: Hensigtsmæssigheden af anvendte metoder/teori 
3) Interview: Troværdighed af interviewer, samt kvalitet af interview proces 
4) Transskription: Interviewet renskrevet i skrift 
5) Analyse: Afprøvning af logik fra interview 
6) Validering: Refleksiv vurdering af valideringsmetode  
7) Rapportering: Beskrivelse af hovedresultater  

(Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Det skal noteres, at vi gennem projektet bruger det Kvale kalder ‘refleksiv objektivitet’ - altså 
stræber vi efter at være objektive overfor vores subjektivitet i stedet for at antage at vi er 100% 
objektive (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Normans design teori 

Vores brug af Donald A. Normans designteori 

For at forstå og vurdere forskellige designløsninger, vil vi anvende Donald A. Normans teorier om 
design og ikke mindst hvad et godt design indebærer. Donald Arthur Norman er en amerikansk 
professor i kognitiv psykologi og datalogi, der er blevet kendt blandt andet for sin ekspertise i 
design.  (Wikipedia, 17/10/2020) 

Donald Norman har udgivet forskellige bøger og artikler på emnet, hvoraf to vil blive refereret i 
det følgende afsnit: ‘The Design of Everyday Things’ (2002) og ‘Affordance, Conventions & Design’ 
(1999). I disse præsenterer han forskellige elementer der er essentielle for et godt design. Disse 
inkluderer en god conceptual model, visibility, feedback og god mapping. Disse begreber udbygges 
med beskrivelser af affordances, constraints og conventions.  

Vi har udvalgt Donald A. Normans begreber og tilgang til design, da disse kan bruges til at vurdere 
et design ud fra hvad man kan se. Fordi vi ikke nødvendigvis har muligheden for at sidde med disse 
designs mellem hænderne og afprøve dem i praksis, er det vigtigt at vi har redskaberne til at 
analysere og evaluere designet ud fra det visuelle udtryk alene.  

Vi vil belyse de udvalgte begreber og teorier af Donald A. Norman i det følgende afsnit. Alle 
navnene for de forskellige elementer er oversat til dansk af os. 

Conceptual model, visibility, feedback & mapping 

En ‘conceptual model’ (konceptuel model) er det konceptuelle billede der opstår hos brugeren, når 
de skal finde anvendelse for en teknologi. En god konceptuel model indebærer at brugeren 
mentalt kan simulere brugen af en given teknologi og forudse hvordan den vil opføre sig, 
afhængigt af hvad man gør (Norman, 2002).  

Det tilknytter sig begrebet ‘visibility’ (synlighed). Donald A. Norman (2002) problematiserer 
skjulte/usynlige funktioner i et design, ved at påpege at disse er sværere at huske og anvende. 
Dette gælder især i mere komplekse teknologier, hvor der er færre knapper end funktioner 
(Norman, 2002). Norman konkluderer, at det er vigtigt at der er en klar og synlig sammenhæng 
mellem designet som brugeren kan interagere med og dets funktionalitet (Norman, 2002).  

Begrebet ‘mapping’ (kortlægning), handler om at udnytte fysiske sammenhænge, fx. op/ned, til at 
skabe forståelse for det teknologiske design og de resultater der opstår under interaktion.  
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Overordnet skal alle disse elementer spille sammen for at skabe et godt design. Donald A. Norman 
understreger at den konceptuelle model, ifølge ham, er det absolut mest vigtige i et design. Kun 
gennem en god konceptuel model, der underbygges af alle de andre elementer opnår man et godt 
teknologisk design. (Norman, 1999). 

Affordances, constraints & conventions 

Den konceptuelle model, såvel som de andre begreber vi har gennemgået, tilknytter sig det 
Norman (1999) kalder ‘perceived affordance’ (opfattet affordance). Et designs opfattede 
affordance tilknytter sig alt det som brugeren, gennem designet, opfatter som værende muligt. 
(Norman, 1999).  
 
Norman(1999) understreger at der er et skel mellem ‘real affordances’ (ægte affordances) og 
opfattede affordances. Ægte affordance handler om hvad der funktionelt er muligt, hvorimod 
opfattet affordance kun handler om, hvad vi opfatter som muligt. (Norman, 1999) 

Constraints (begrænsninger) handler om ting der afgrænser brugerens handling. Disse deles op i 
tre kategorier: Physical constraints (fysiske begrænsninger), logical constraints (logiske 
begrænsninger) og cultural constraints (kulturelle begrænsninger). 

Fysiske begrænsninger vedrører hvad der fysisk er muligt og omhandler kun det synlige (Norman, 
1999) fx. kan en mus ikke flyttes uden for computerskærmen. Logiske begrænsninger anvender 
logik til at guide brugeren fx. ved at skrive ”vælg en af 5 mulige”, hvoraf kun 3 er synlige. Derfra 
kan brugeren logisk deducere, at der må være flere muligheder som er skjult på siden, hvilket 
fører dem til at scrolle (Norman, 1999). 

De kulturelle begrænsninger, guider brugeren gennem kulturelt vedtagede symboler og normer 
(Norman, 1999). Det kan for eksempel være scrollbaren. Det er kun gennem erfaring og fastsatte 
normer at vi har kendskab til scrollbaren og forstår dens betydning. Den er et fast, kulturelt 
symbol der altid optræder på samme måde og derfor fungerer som en guide. 

De kulturelle begrænsninger er dikteret af ‘conventions’ (konventioner), hvilket er kulturelt 
vedtagne symboler og normer, der både begrænser og guider brugernes handling. Scrollbaren er 
udtrykket for en konvention, fordi det er et tidsudviklet symbol for en specifik handling. Dette 
skyldes at der er en bagvedliggende konceptuel model som er blevet bredt adopteret. De fleste 
har en kulturelt bestemt forståelse af hvordan scrollbaren skal fungere og det er den konvention 
man udnytter som designer, når man laver en scrollbar (Norman, 1999).  

Et brud på konventionerne kan meget hurtigt skabe stor frustration og manglende 
brugervenlighed for et givent design, fordi konventionerne er rammen for det brugeren 
automatisk forventer (Norman, 1999). 
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Metode 

Observationsstudie 

Vores brug af Observationsstudie 

Observationsstudiet danner grundlaget for vores analyse af de studerendes adfærd i forhold til 
Sundhedsstyrelsens afstands-retningslinjer på RUC og giver os et konkret billede af hvordan eller 
hvorvidt disse bliver overholdt i praksis. Det gør os i stand til at anslå årsagssammenhængene, ud 
fra en vurdering af de bagvedliggende implikationer for de studerendes adfærd. 

Observationsstudiet blev valgt som undersøgelsesmetode, fordi det adskiller os fra at være en 
‘hverdags observatør’, hvilket er en person der foretager en observation uden systematik. En 
observation uden systematik betegnes ifølge professorerne Søren Kristiansen og Hanne Kathrine 
Krogstrup fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet (AAU) ikke som en videnskabelig observation 
og er derfor ikke er troværdig som basis for en videnskabelig argumentation (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999). 

Observationsstudiet som metode 

Et observationsstudie er en undersøgelse af personers adfærd og adfærdsmønstre i et givent 
miljø. Ifølge Kristiansen og Krogstrup et observationsstudie af disse punkter (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999): 

• Afklaring af målet med undersøgelsen 
• Afklaring af hvilken gruppe (forskningsfelt), som skal undersøges 
• Få adgang til feltet 
• Observer, noter og interview 
• At analysere data 
• At rapportere data 

Kristiansen og Krogstrup understreger, at observerede adfærdsmønstre ofte er præget af 
‘commonsense viden’, hvilket er viden alle tror at alle kender. Problematikken ved dette er, at 
commonsense viden ikke nødvendigvis er noget alle har kendskab til. Herudover kan tolkningen 
være forskellig, hvilket gør at den almene viden så ikke er ensartet.  

CCM 

Vores brug af CCM 

Målet for brugen af CCM i vores opgave er, at danne et struktureret billede af problematikken i 
forhold til at holde afstand for at få en teoretisk rammesætning for problematikken, som vi senere 
vil undersøge i praksis.  
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Dette danner grundlaget for, at bekræfte at den adfærd vi ser på RUC er gældende generelt. 
Herudover, at en afstandsberegnede designløsning kan have en positiv virkning på overholdelsen 
af sundhedsministeriets COVID-19 retningslinjer i forhold til afstand på RUC.  

CCM som metode 

Colored Cognitive Mapping (CCM) er en metode til design research udviklet af John R. Venable 
(2014), der er en forsker fra Curtin universitetet i Australien (Venable, 2014). I tidsskriftet ‘Using 
Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research’ fra 2014 beskriver John R. 
Venable metoden og dens anvendelse. Dette tidsskrift vil blive refereret gennemgående i de 
følgende afsnit. (Venable, 2014) 

CCM metoden er et redskab til at analysere et problem, med henblik på at finde løsninger og 
afdække årsagssammenhænge. For at opnå dette indgår tre faser i CCM, med hver deres mål. Den 
første fase kaldes på engelsk ‘the problem as difficulties’ - oversat til ‘problemkort’ i forelæsninger. 
Denne fase fokuserer på problemet og illustreres i rød: Hvad der er uønsket ved det og hvad der er 
årsag til at problemet kan vedblive med at eksistere. Den anden fase kaldet ‘the problem as 
solutions’ - oversat til ‘løsningskort’ og fokuserer på hvordan problemet løses: Hvilke effekter vil 
der opstå som følge af løsningerne og hvilke årsagssammenhænge er relevante? Løsningskortet 
illustreres i grønt. Den tredje og sidste fase handler om hvordan disse løsninger opnås.  

Strukturen for CCM er relevant for forståelsen af disse faser. I problemkortet bliver hver eneste 
problematik belyses sammen med modsætningsforholdet. Årsagen bag er for at sætte ord på 
hvordan det beskrevne problem er en afvigelse fra en ønskelig situation og dermed også, hvad den 
ønskelige situation er (Venable, 2014). I løsningskortet bliver de passivt konstruerede 
observationer af problematikken fra problemkortet derimod lavet om til konkrete mål og dermed 
problemløsninger i løsningskortet. Årsagen bag denne struktur er, at overskueliggøre målene der 
ligger implicit i problemløsningerne. 

Kokluderende opnås der i fase 1 og 2 en enighed om hvilke mål der skal opfyldes for at løse et 
givent problem, hvilket overskueliggør fase 3, hvor der vurderes og diskuteres hvordan disse mål 
kan opfyldes. (Venable, 2014). 
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Videnskabsteoretisk refleksion 

I modsætning til forrige semesterprojekter er der i dette projekt blevet lagt vægt på, at foretage 
videnskabsteoretiske refleksioner som en del af opgaven i forhold til projektet. Dette skal fungere 
som støtte til projektarbejdet, samt demonstrere forståelse af videnskabsteoretiske 
problemstillinger i forbindelse med valg af teori og metode.  
 
Vi har benyttet os af 2 videnskabsteoretiske retninger gennem projektet; positivisme og 
hermeneutik. Dette skyldes, at forskellige stadier vores undersøgelse eller analyse haft forskellige 
tilgange alt efter behov. Dette betyder bl.a. at vi ikke har været klassik videnskabsteoretiske 
stringente idet vi ikke har holdt os til kun en videnskabsteoretisk teori gennem hele projektet. 
Omvendt har vi udnyttet muligheden for at se på projektet gennem forskellige perspektiver og 
tilgange.  
 
Brugen af disse videnskabsteorier bliver især udtrykt i fx. observationsstudiet. Her har vi brugt 
videnskabsteorien ‘positivisme’ i forbindelse med indsamling af data, mens vi har haft en 
‘Hermeneutisk’ tilgang i forhold til tolkningen af den indsamlede data. 
 
Positivismen bygger på klassiske empirisme som er, at en filosofisk retning der hævder at al viden 
opnås gennem sanseerfaring. Positivismen bygger modsat empirismen på at videnskabelig 
erkendelse opnås gennem systematisk indsamling af empiri. Positivisten tilstræber desuden at 
beskrive virkeligheden, som den objektivt er (Holm, 2011). 
 
Ifølge Kristiansen og Krogstrup (1999), så er et positivistisk perspektiv i forbindelse med en 
observationsanalyse, at der fokuseres på en søgen efter de årsagssammenhænge og 
bagvedliggende grunde bag den menneskelige adfærd der observeres. Idet, at vi har lavet vores 
undersøgelse for at afdække adfærdsmønstre og årsagerne til de observerede mønstre, så tilgår vi 
problematikken positivistisk. Herudover er et observationsstudie en systematisk metode at 
foretage videnskabelige metoder på, da brug af metoden adskiller os fra den usystematiske 
hverdags-observatører. I overensstemmelse med metodens fremgangsmåde har vi derfor 
foretaget en systematisk indsamling af empiri.  
 
Vores tilgang til indsamling af data kan også siges at være positivistisk, fordi vi som 
udgangspunktet ville afklare de studerendes adfærd objektivt/rationelt uden inddragelse af 
subjektet. Dette skyldes, at vi havde en klassisk videnskabsteoretisk fordom – nemlig at noget kun 
betragtes som validt, hvis det er undersøgt med et objektivt perspektiv (Kristiansen & Krogstrup, 
1999).  
 
Imidlertid blev det gennem studiet klart, at der var observationer der krævede en forklaring for at 
undgå misfortolkning – fx i forbindelse med sprittekøen, hvor det ikke var tydeligt, hvorfor vagten 
ikke kommenterede på afstand. ‘Sprittekøen’ referer til den kø der automatisk blev dannet når 
folk blev stoppet af en vagt ved indgangen af kantinen for at spritte hænder af før de kom ind i 
kantineområdet (Bilag 2, 13/10/2020, billede 10). Af den grund inddrog vi spontane uformelle 
interviews for at opnå mere viden i vores observationer.  
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Til selve fortolkningen af data havde vi en hermeneutisk tilgang. Hermeneutik betyder 
fortolkningskunst. Som analyseredskab til at fortolke betydningen af vores data, så betyder dette 
at vi som ’forskere’ har anvendt vores egen forståelseshorisont til at forstå vores data (Holm, 
2011).  
 
Vi laver dermed en gensidig vekselvirkning mellem vores tolkning og det som udtryk i vores data. 
Her har det været en nødvendig forudsætning, at forholder os åbent og er i stand til at justere 
vores forståelse alt efter hvad vores data indikerer. Dette betyder dog, at vi som forskere har ladet 
egne opfattelser/antagelser styre analyseprocessen (Holm, 2011). Ligeledes har vi forholdt os 
hermeneutisk til designløsningerne. 
 
Konkluderende har vi derfor foretaget positivistiske observationer i forhold til det 
videnskabsteoretiske, men været kvalitativt hermeneutisk refleksive i forhold til tolkning og 
analyse af både data og designs. I forhold til projektet som helhed, så har vi været positivistiske i 
vores valg af metoder. Dette ses fx. gennem vores valg af metode i forhold til STS dimensionen af 
projektet. Omvendt har vi i vores retorik, teori heri inkluderet, været Hermeneutiske. Dette 
fremgår igennem vores analyser, da der ses en klar inkludering af vores egen forståelse af 
problematikken i forbindelse med tolkninger af data, samt analyse. 
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Feltarbejde 

Her præsenteres og redegøres der for det feltarbejde, som blev foretaget i forbindelse med 
empiriindsamlingen. Her beskrives hvordan vi har foretaget vores observationsstudie, interview 
osv. og hvorfor vi har gjort det sådan. 

Observationsstudie: 

I dette afsnit vil der blive redegjort for hvordan observationsstudiet metodisk blev udført og brugt 
i dette projekt, herunder processen og refleksioner hertil. Studiets resultater vil desuden blive 
analyseret og implikationerne diskuteret. Formålet er her at afdække mønstre og afklare adfærd i 
forhold til overholdelse af RUC’s afstands-retningslinjer. 

Perspektiv og udgangspunkt 

Udgangspunktet for observationsstudiet har været et positivistisk perspektiv. Årsagen til dette 
ligger i, at observationsstudier typisk vil blive foretaget fra enten et positivistisk eller 
fænomenologisk perspektiv. Forskellen er her, at et fænomenologisk perspektiv ville fokusere i at 
forstå menneskers handlinger og adfærd ud fra aktørens eget subjektive perspektiv. Det 
positivistiske orienterede perspektiv fokuserer derimod i højere grad på søgen efter 
årsagssammenhænge og de kræfter der determinerer individernes adfærd (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999). Det fænomenologiske perspektiv kan derfor siges at afklare adfærd subjektivt, 
mens positivistiske perspektiv primært prøver at afdække den adfærd der observeres 
objektivt/rationelt.  

Fremgangsmåde og proces 

De vigtigste overvejelser i forhold til observationsstudiet var hvordan observationsstudiet skulle 
udføres og hvordan resultaterne skulle bearbejdes. Vi konkluderede, at den bedste måde at gøre 
dette på var Kvale og Brinkmanns metode ‘validering i syv faser’, fordi det gør 
valideringsprocessen af resultaterne procesorienteret. 

Metoden er originalt brugt til interview, men selve fremgangsmåden har ligheder med 
fremgangsmåderne for de observationsstudier som Kristiansen og Krogstrup beskriver i deres bog 
‘Deltagende observation’. Det skyldes, at Kristiansen og Krogstrup begge er stærke tilhængere af 
Kvale og Brinkman’s metoder. Vi har derfor vurderet, at vi fremgangsmåderne kunne kombineres 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999). 

Dette er vores kombinerede model; 

1.       Tematisering: 
-          Afklaring af formål med undersøgelsen, samt genstandsfelt (gruppen der skal 

observeres) 
-          Adgang til feltet 
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2.       Design 
-          Henblik på hvordan tilsigtet viden opnås 
-          Planlægning af hensyn der skal tages til undersøgelsen 

3.       Observationsstudie 
-          Observer, noter og interview 

4.       Transskription 
-          Renskriv feltnoter – se bilag 3 

5.       Analyse 
-          Analyserer data 

6.       Verifikation 
-          Fastslå validitet, reliabilitet og generaliserbarhed af resultater 
-          Evaluer resultater 

7.       (Rapportering) 
-          Formålet med dette afsnit 

Tematiseringen blev foretaget løbende i bilag 3, afsnit 1, 2 og 3, det uddybes i dette afsnit og 
metodeafsnittet. 

I forhold til at få adgang til feltet, så må en forsker normalt forholde sig til ‘Gatekeepers’ ved 
undersøgelser i offentlige rum. Gatekeepers er den/de personer, som har autoriteten til at give 
eller nægte adgang til genstandsfeltet. Manglende tilladelse fra gatekeepers kan medføre 
sanktioner i overensstemmelse med loven for ulovlig indtrængen (Kristiansen & Krogstrup, 1999). 
Vi har i dette studie ikke forholdt os til en gatekeeper, fordi vi er studerende på RUC og derfor 
allerede har tilladelse til at benytte faciliteterne på skolen. 

Arbejdet med design-fasen findes i bilag 3, afsnit 4 om planlægning. Det viser, at vi har taget højde 
for hvordan vi opnår vores genstandsfelt ved at selektere tid og sted til undersøgelsen. I bilaget 
fremgår det at vores observationsstudie er planlagt til at foregå på 2 lokationer; 

1)      RUC kantine/kantineområde, bygning 1. 
2)      Trekroner Station 

-          Perron 1&2 
-          St. Indgangen mod RUC 

Stederne er udvalgt for at være steder RUC studerende færdes. Trekroner St. er en togstation der 
hovedsageligt bruges af studerende, da det er et ankomstpunkt for stort set al offentlig transport 
til RUC. RUC’s kantine er et samlingssted for studerende af 2 årsager. 1) fordi der kan købes mad i 
kantinen ved frokost tid. 2) kantineområdet er et sted hvor de studerende kan sætte sig og spise 
eller lave skolearbejde.  

Vi valgte, at observere disse steder på tidspunkter med menneskemylder for, at observerede 
overholdelsen af afstandskravene under pressede omstændigheder. Vi observerede kantinen i 
frokostpausen dvs. kl. 11:30-12:30 og Trekroner ved morgenmyldretid, altså kl. 07:15-08:15. I 
forhold til Trekroner var tidspunktet ydermere valgt for at forhindre fejlkilder, såsom andre 
passagerer end studerende. Om morgen er det nemlig primært de studerende der bruger 
stationen, fordi de skal hen til RUC (DSB. n.d.). 
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Fase 3 blev foretaget d. 13-10-2020 og senere transskriberet i bilag 3. Bilaget indeholder al 
indsamlet data fra undersøgelsen,.  

I bilaget har vi kategoriseret vores observationer i RUC’s kantine (kantine og kantineområde) og 
Trekroner St. og underordnet i hændelser og dialog. Vores observationer af genstandsfeltet uden 
deltagelse skrevet ind under hændelser, mens der i dialog er skrevet observationer ind, som 
inkluderer interaktion (herunder i forbindelse med uformelle interview). 

Det skal nævnes, at vi i bilaget også dokumenteret den beregning vi har foretaget for at lave et 
skøn det samlede antal deltagere i observationsstudiet. Dette er gjort for at vurdere omfanget af 
vores undersøgelse og for at kunne generalisere vores observationer ud fra en helhed.  

Vi har beregnet at der ca. var 387 deltagere på Trekroner st., samt ca. 326 deltagere i RUC’s 
kantine - dvs. et samlet deltagerantal på ca. 713 personer i observationsstudiet.  

Nedenstående afsnit udgør fase 5. 

Resultater, implikationer og konsekvenser 

Overordnet blev der gennemgående observeret adfærd som enten bøjer RUC’s retningslinjer for 
afstand og masker eller overtræder/fraskriver dem hos de studerende. Primært blev der 
observeret overtrædelser fremfor ’bøjning’ eller fraskrivning af retningslinjerne. 

Et eksempel på en ’bøjning’ af retningslinjerne er fx observation 4 under hændelser fra Trekroner 
St. bilag 3. Her fremgår det at folk tager deres engangsmasker op af lommen uden emballage, 
hvilket indikerer genbrugte engangsmasker. Selv hvis maskerne ikke er genbrugte er lommer 
oftest ikke hygiejniske, hvilket øger risikoen for at der er bakterier på masken før den tages på.  

Der er i øjeblikket ikke nogen regel for hvor ofte folk skal udskifte deres engangsmasker/vaske 
deres stofmasker, men ifølge sundhedsstyrelsen er det en anbefaling, kun at have engangsmasker 
på 1 gang. Herudover skriver de; ”Vask hænder eller brug håndsprit før brug” (Sundhedsstyrelsen, 
02/12/2020, s. 1, linje 4) og ”Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er 
vådt eller beskidt” (Sundhedsstyrelsen, 02/12/2020, s. 1, linje 8). Implikationen for dette er at 
masker, selvom brugt pga. sundsstyrelsen krav om dem på offentlig transport, ikke bliver benyttet 
korrekt (Sundhedsstyrelsen, 02/12/2020). Konsekvensen er, at forebyggelsen mod dråbesmitte og 
kontaktsmitte bliver mindre effektiv.   

I modsætning til bøjningsadfærd, hvilket kun blev observeret 1 gang, så blev der flere gange 
observeret overtrædelser. Vi bruger ordet “overtrædelser” her, fordi en fraskrivelse er bevidst, 
mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet med en overtrædelse og dette kan vi ikke konkludere 
(Den Danske Ordbog, n.d. 1a).  

Vi vil dog antage, at overtrædelserne vi har observeret hovedsageligt, er ubevidste. Vi laver denne 
antagelse på baggrund af vores observationer for indgangen af kantineområdet fx observation 3, 
4, 6, 8, 9 og 11 under hændelser. Hvad alle disse observationer har til fælles er, at de studerende 
følger retningslinjerne for afstand når der er henvisninger til det, men ikke søger at tilpasse sig 
situationer hvor omgivelserne ikke lægger op til at afstanden holdes. 
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Dette ses fx i den nævnte observation 3, hvor folk klumper sammen I en ’sprittekø’. ‘Sprittekøen’ 
referer til den kø der blev dannet ved indgangen af RUC’s kantine, fordi folk skulle sprite før de 
måtte komme ind. Der demonstreres her, at de studerende overholder det de bliver mindet om, 
men ikke selv tilpasser sig situationen. Dette resulterer i en overtrædelse, som modarbejder de 
kontaktsmitteforbehold som afstanden skal sikre. 

I bilag 3 (Afsnit 6, kantine skema, dialog) fremgår et uformelt interview der blev foretaget under 
observationsstudiet i kantine, hvor det kan udledes, at de studerende tilskrives intuitivt at holde 
afstand. Her vil vi pointere, at vores observationerne viser en mangel på denne intuition. Vi mener 
også, at vaner spiller en rolle i dette. Vores erfaring siger at vi blandt studerende har en 
gruppementalitet, som gør at folk fx. følges ad og venter på hinanden, hvilket kan skabe blokader 
smalle steder.  

Konkluderende har observationsstudiet en tendens til manglende afstand og ukorrekt brug af 
masker. Vi vil ikke anslå om dette bevidst eller ubevidst for alle, fordi vi ikke fyldestgørende kan 
dokumentere dette. Vi vælger derfor at antage at det er ubevidst, fordi der baseret på vores 
observationer indikeret et behov for ikke at skulle bedømme afstand intuitivt.  

Som nævnt tidligere, så er der et element af ’ansvarsbevidsthed’ og ’intuition’ som spiller ind i 
forhold til at de studerende ikke holder den påbudte afstand. Vi anslår derfor, at hvis 
ansvarsbevidstheden blev øget, samt hvis det intuitive element fjernes, fx. vha. designede 
hjælpemidler, så kan dette udgøre en forskel for problematikken i forhold til at holde afstand. 

Verifikation - fase 6 

Løbende gennem vores observationsstudie har der været fokus på struktur af undersøgelsen, samt 
planlægning og forbehold for fejlkilder bl.a. valget af tid, sted, feltrolle osv. Alt dette bidrager til at 
kunne sikre reliabiliteten af undersøgelsen. I analysen har vi desuden benyttet Kvale og 
Brinkmanns korrespondenskriterie, fordi dette tillader os at validere, hvorvidt observeret adfærd 
stemmer overens med sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Vi har desuden beregnet et skøn for deltagerantal i vores observationsstudie for at kunne se om 
en observation er blevet observeret nok gange til at kunne generalisere den observerede adfærd. 
Herfra har vi muligheden til at kunne perspektivere adfærden i større sammenhænge.  

Vi antager derfor, at vores resultater er generaliserbare. Vi anerkender samtidig, at der mangler 
kvantitet for at bedømme hvorvidt vores resultater har en ’høj’ eller ’lav’ generaliserbarhed. Vi 
undlader derfor at konkludere på dette. 

Evaluerende har vores undersøgelse fejlkilder der forhindre os i at tolke vores resultater som en 
definitiv sandhed, men undersøgelsen indikerer årsager til adfærdsmønstre omkring 
overholdelsen af sundhedsstyrelsens afstands-retningslinjer på RUC. 
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Besvarelse af arbejdsspørgsmål 

Hvad er de nuværende retningslinjer fra sundhedsministeriet og 
hvordan er afstands-retningslinjerne begrundet?  

Følgende afsnit redegøre for de sundhedsministeriets retningslinjer og hvordan de begrundes. 
Målet er at vise hvilke reglementer sundhedsstyrelsen har fremsat for at håndtere smittefaren ved 
COVID-19, da det belyser årsagerne bag håndteringen af corona-pandemien. Vi forsøger her at 
vise relevansen af retningslinjerne i forhold at stoppe smittespredningen af COVID-19. 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan opsummeres i 3 punkter. Disse punkter vises på 
nedenstående figur 1 fra Sundhedsstyrelsens guide til smitteforebyggelse (Sundhedsstyrelsen, 
02/10/2020): 

 

Punkterne er henholdsvis isolation, hygiejne og reduktion af tæt kontakt, dvs. at det 
sundhedsstyrelsen vægter højest er forhindring af kontaktsmitte gennem manglende kontakt, 
samt forhindring af dråbesmitte ved at lægge fokus på hygiejne.  

Det understreges at værnemidler til at forebygge dråbesmitte (fx. masker), skal ses som et 
supplement til afstand og ikke noget der kan erstatte afstandsanbefalinger (Sundhedsstyrelsen, 
21/10/2020). 

Det er værd at notere, at de danske sundhedsmyndigheder (CDC) har andre specifikationer end 
andre lande. Dette skyldes, at bl.a. WHO og ECDC står for at tilpasse retningslinjerne i forskellige 
lande så de anvendte anbefalinger er målrettet mod landets tilhørende sundhedssystemer, samt 
nationale forhold og omstændigheder.   

Et eksempel på dette er afstandreglerne. For WHO og Norge er specifikationen ex. 1m. Omvendt 
er specifikationerne 2m for de amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC), Storbritannien, samt 
den europæiske smitteagentur, mens det for Tyskland og Holland er 1,5 m. Dette kan gøre 
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retningslinjerne forvirrende eller uklare i visse tilfælde. Specielt når der skal holdes afstand 
(Sundhedsstyrelsen, 02/10/2020). 

Hvor stringente retningslinjerne er, er yderligere bestemt efter situationens konsekvens og 
sandsynlighed - altså en risikovurdering.  Af denne grund er graden af retningslinjerne bestemt ud 
fra et varslingssystem, som sundhedsstyrelsen har lavet. 

Retningslinjer, begrundet? 

Det der gør COVID-19 farlig er dens høje reproduktionstal. Reproduktionstallet også kaldet 
”kontakttallet” og tidligere refereret til som ”smittetrykket”, er et udtryk for det gennemsnitlige 
antal af personer som et smittet individ viderefører sygdommen til. Tallet opdeles i R0 og Re, som 
henholdsvis er det basale og det effektive reproduktionstal. R0 er en teoretisk indikator på hvor 
mange som et smittet individ gennemsnitligt kan videregive sygdommen til. Re er det konkrete tal 
for hvor mange et smittede individ gennemsnitligt videregiver sygdommen til i en given 
befolkningsgruppe. Jo højere Re er, des større er sandsynligheden for udbrud af sygdommen, samt 
pandemier (Statens Serum Institut, 11/07/2020). 

Re for COVID-19 er på nuværende tidspunkt vurderet til at ligge på 1,5 i Danmark. R0 ligger 
mellem 2-4. Smitsomheden af sygdommen ved kontakttal over 1 viser, at en infektion spreder sig 
eksponentielt i en befolkning. Et kontakttal under 1 betyder, at infektionen spredes til mindre en 1 
person pr. smittet. 

Re er vurderet så ”lavt”, fordi antal smittede har været faldende siden april pga. nedlukningen af 
Danmak hvor mulighed for kontaktsmitte var nedsat  – dog er tallet nu igen er i gang med at stige, 
fordi den gradvise ophævelse af nedlukningen har medført at COVID-19 igen har mulighed for 
sprede sig gennem befolkningen (Statens Serum Institut, 11/07/2020). 

Det er også værd at se på koncentrationen af smittespredninger i institutioner. Det fremgår af 
bilag 4, som er udarbejdet af Statens Serum Institut. På side 4 i bilaget vises figur 2. Figur 2 
illustrerer kontaktmatricer - altså hvor der specielt ses en smittespredning indenfor 4 områder, 
nemlig institutioner såsom skoler, hjemmet, arbejde og andet: 
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(Bilag 4, 10-06-2020) 

Det kan her aflæses, at nogle af de største spredninger sker i de yngre aldersgrupper fra ca. 8-25 år 
i forhold til skoler og 25-80 år i hjemmet. Med udgangspunkt i figur 2, begrundes det, at 
forebyggelse mod kontakt indenfor institutioner kunne mindske reproduktionstallene. 
Forebyggelse, såsom forsamlingsforbud på uddannelsesinstitutioner, er dermed begrundet ved, at 
det kan mindske kontaktsmitte, fordi smittevejene blokeres. 

Omvendt kan det også siges, selvom reproduktionstallet er højt, så har selve sygdommen kun en 
dødelighedsrate på 0,7-3,4 % i den brede befolkning (Sundhedsstyrelsen, 21/10/2020). Så det er 
værd at undersøge hvordan tiltagene begrundes for den brede befolkning. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen, er COVID farligt, fordi individer smittet med COVID-19 kan få langvarige 
og permanente følgeskader. De understreger yderligere, at senfølger kan forekomme i alle 
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smittede, men at omfanget og alvorligheden afhænger af alder, sværhedsgraden af den akutte 
sygdom, immunologisk reaktion, organskade og komorbiditet (Sundhedsstyrelsen, 21/10/2020). 

En anden grund til at være forsigtig er også det som Jens Lundgren, professor i 
infektionssygdomme på Rigshospitalet, udtaler her; ”Vi ved kun, at vi ikke ved nok endnu” (Sæhl, 
19/03/2020, s. 1 linje 8). Mangel på viden kan være en god grund til at være forsigtigt, da en 
negligering af dette potentielt kan få katastrofale følger, såsom uhåndterbar smittespredning. 

Ud fra disse grunde kan der argumenteres for at virussens iboende forudsætninger, samt det 
faktum der ikke er tilstrækkelig viden om COVID-19 til at kontrollere den, anslår grund til at 
håndtere corona-pandemien påpasseligt. Denne logik er er bl.a. blevet efterlevet af den danske 
regering, som har håndteret pandemien med varsomhed, hvilket fx. kan observeres gennem deres 
nedlukning (Næss-Schmidt et al., 2020).  

I forbindelse med afstands-retningslinjerne, så konkluderer vi, at de er begrundede, fordi 
manglende afstand bidrager til stigning i Re. Dette illustreres bl.a. på vores problemkort, som viser 
konsekvenser og årsager til manglende afstand (Bilag 5, 02/12/2020): 

  

 

Problemkortet er produktet af resultaterne fundet gennem vores empiriindsamling. Her har vi 
afgrænset så vidt muligt til de tydeligste konsekvenser, samt årsagssammenhænge set i 
institutioner.   

Problemkortet er et øjebliksbillede, da corona-pandemien stadig udspiller- og ændrer sig. Men vi 
fastholder, at resultaterne endnu er relevante, eftersom kontaktsmitte er et bredt problem for 
flere sygdomme. 
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Delkonklusion 

Nuværende retningslinjer kan opsummeres til isolation, hygiejne og reduktion af tæt kontakt. Her 
skal det noteres at retningslinjernes specifikationer er forskellige alt efter hvilket land der 
refereres til, fordi anbefalingerne er målrettet de forskellige landes tilhørende sundhedssystemer. 
Afstands-anbefalinger for europa er 2 meter. 
Retningslinjerne kan begrundes ud fra 3 ting: 1. At der skal undgås en stigning i Re, fordi det 
medfører konsekvenser i forhold til inddæmning af smitte. 2. At forebyggelse mod kontakt, 
specielt i institutioner såsom skoler, kan forhindre smittespredning, fordi dette er omfattende 
smittematricer. 3. At der ikke vides nok om sygdommen, hvilket gør det utilrådeligt at smitten 
spreder sig, da konsekvenser endnu ikke specifikt kan anslås.  
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Hvordan varetages sundhedsministeriets retningslinjer for 
afstand på RUC? 

I dette afsnit beskrives det hvordan RUC har varetaget sundhedsministeriets retningslinjer. 
Hvordan retningslinjerne udtrykkes og hvordan de håndteres i praksis af de studerende. Vi gør 
dette ud fra resultaterne af vores observationsstudie, de fysiske omgivelser og dokumentation af 
RUCs nedskrevne retningslinjer som udtrykt på universitetets hjemmeside. Formålet er, at forstå 
hvilke ting der er udtrykt i forhold til overholdelse af afstands-retningslinjerne på RUC.   

Sundhedsministeriet bekendtgjorde d. 7. december kl. 16:30 nye retningslinjer med det formål at 
skærpe allerede gældende restriktioner. Herunder nye tiltag i forhold til forsamlingsforbud. 
Forsamlingsforbuddet på 100 personer blev sænket til 50 personer, mens yderligere tiltag vedr. 
mundbind og afstand i det offentlige rum, blev vedtaget (Sundhedsministeriet, 07/09/2020). 

Eksempelvis blev afstandsreglerne ændret, så der skulle holdes mindst 1 meters afstand til alle i 
modsætning til de tidligere 1,5 meter (Sundhedsstyrelsen, 14/07/2020, mens maskereglerne blev 
udvidet til også at man skulle bære masker i andre offentlige rum en kun transport fx i 
supermarkeder (Sundhedsstyrelsen. d. 14. sep. 2020) (Sundhedsministeriet. d. 07. sep. 2020). 

På RUC blev retningslinjer ligeledes skærpet. En mail fra 08-12-2020 påviser RUC’s nyeste 
retningslinjer (Bilag 6, 02/12/2020). Her fremgår det fx, at; 

”Du bør begrænse din færden på campus, så du kun opholder dig i den/de bygninger 
eller områder i bygningen, hvor du har et nødvendigt ærinde. Indgang og udgang af 
bygninger skal ske tættest muligt på det lokale, du skal være i” (Bilag 6, 02/12/2020, 
s. 1 linje 18). 

Dette betyder bl.a. at der ville færdes færre studerende på RUC. Dog var følgende lokaler stadig 
offentligt åbne på RUC (Bilag 6, 02/12/2020); 

1) Kantinen 
2) Roskilde universitetsbibliotek 
3) Servicedesk og reception 
4) StudentHub 
5) Studenterhuset 

Dette er tilfældet, fordi disse lokaler alle er fælles faciliteter (Bilag 6, 02/12/2020). Denne regel er 
endnu en grund til, at en af stederne for vores observationsstudie var kantinen. Der var nemlig 
ikke direkte muligheder for at opleve samme slags samlinger af mennesker i et givent tidsrum 
andre steder på skolen. 

I forhold til retningslinjer om afstand, så er RUC forpligtet til at overholde Sundhedsministeriets 
anbefalinger om mindst 1 meter mellem personer i det offentlige rum og mindst 2 meter i 
situationer hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte (Sundhedsstyrelsen, 02/10/2020). Her 
fremhæver RUC især, at man på campus skal være særligt opmærksom på; 
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”(...) tæt “ansigt-til ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en 
smittet person (f.eks. samtale med personen). Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens 
råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, der 
kan kategoriseres som en nær kontakt. (Bilag 6, 02/12/2020, s. 1 linje 27). 

For at opnå dette, så har RUC opsat retningslinjer rundt omkring på RUC for at minde folk om det. 
Dette illustreres bl.a. på billede 9, 19, 20 og 22 af bilag 2. Billede 9 og 19 illustrerer fx en spærring 
af udgang for at hyrde folk mod en anden exit. Begge af disse billeder viser at RUC har forsøgt at 
holde folk på bestemte ensrettede stier/gange, så folk ikke går ind mellem hinanden. Billede 20 
viser derimod en flaske sprit brugt til hygiejne til borde rundt omkring på RUC og billede 22 viser 
opfordringen om afstand til de studerende på gangene. 

Selvom RUC har opsat påmindelser for retningslinjerne på skolen, så markerer de også tydeligt, at 
overholdelsen af disse, primært er de studerendes eget ansvar. RUC skrev dette i deres mail; ”Du 
kan ikke finde nedskrevne retningslinjer for alle situationer på campus, så brug din sunde fornuft” 
(Bilag 6, 02/12/2020). Dette lægger sig op af problemet med intuitivt at holde afstand, som vi 
fandt frem til i observationsstudiet. 

Hvis vi trækker på det uformelle interview i observationsstudiet, så interviewede vi en “spritte-
vagt”, altså vagten ved indgangen af kantineområdet, der også efterlevede denne indstilling. På 
billede 10, bilag 2 ses indgangen til kantineområdet. Lige i indgangen til venstre efter dørene stod 
en den spittevagt, som vi interviewede da vi foretog observationsstudiet, mens den pæl der ses til 
højre gennem dørene, var det stativ til spritbeholderen, som de studerende brugte til at spritte af. 
Alle studerende der skulle ind i kantinen skulle spritte af og af den grund blev der dannet kø ved 
pælen med sprit. 

I det uformelle interview var spritte-vagtens svar på til hvordan han påmindende de studerende 
om afstand, at han regnede med at man selv var ”voksen” nok til at bedømme det. Denne 
formulering er interessant, fordi den indikerer, at de studerende, igen, selv skal tage ansvar for 
holde afstand.  

Problemet med dette er, at dette er en forventning i forhold til at være konstant ansvarsbevidst, 
som ikke nødvendigvis er en realitet i praksis. Det kan derfor problematiseres at RUC lader det op 
til de studerendes “sunde fornuft” at overholde afstandskravet. 

Begge udmeldinger både fra RUC pr. mail og sprittevagten har lighed i, at der er en forventning 
om, at de studerende er ansvarsbevidste og intuitivt forstår at overholde retningslinjerne. Men 
ingen af dem forklarer/uddyber imidlertid hvordan denne intuitivitet skal optræde. Vi 
rationaliserer, at dette er fordi de forventer en almen viden, altså ‘commonsense-viden’, om 
hvordan afstandskravet overholdes i en given situation. Konsekvensen ved dette er, at 
overholdelsen og fortolkningen af afstandsreglerne gives til de studerende.  

Det betyder, at alle ikke vil overholde reglerne stringent. Fordi som tidligere påpeget; 
commonsense-viden ikke er noget alle nødvendigvis ved. Det er blot en antagelse og derfor ikke 
noget der er holdbart at basere forventede adfærdsmønstre på. RUC rammer den faldgrube, fordi 
de forventer en intuitiv forståelse, der ikke nødvendigvis er der for de studerende.  
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En løsning for dette er at tiltale forskellige elementer i overholdelsen af afstandskravene. Mange 
af disse fremgår af vores løsningskort. Nedenstående bilag 5, er løsningskortet som er skabt fra 
problemkortet (se tidligere afsnit) gennem CCM-metoden: 

 
Måden vi har udarbejdet kortet på ligger i formuleringerne. Som CCM-metoden forudsætter, så 
formuleres hver konsekvens eller årsag på problemkortet som en afvigelse fra en ønsket situation 
fx. “De specifikke retningslinjer er svære… (nemme) at huske ” (Bilag 5, 02/12/2020), bliver til: “Gør 
de specifikke retningslinjer nemmere at huske”. Her har vi altså taget problemet fra problemkortet 
og formuleret det som en handling der tilknytter sig en ønsket situation. 

Formålet med løsningskortet er at give et overblik over hvor potentielle løsninger bør gribe ind for 
at tiltale problemet. Løsningskortet tager ikke stilling til hvordan tingene gøres og derfor heller 
ikke om det er muligt. Men det er udgangspunktet for hvordan vi skaber løsningerne. 

I forhold til RUC er det klart hvilke elementer der tiltales og hvilke der ikke gør. Målet om at gøre 
retningslinjerne nemmere at huske, optræder i form af påmindelser, klistermærker og streger på 
gulvet udvalgte steder (Bilag 2, 13/10/2020, billede 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18 & 19). De forsøger på den 
vis også at indrette miljøet til at hjælpe med at holde afstand.  

Men det er ikke noget der optræder alle steder på RUC og det er netop her der lægges op til at de 
studerende intuitivt forstår at overholde retningslinjerne. Problemet er, at det ikke er klart fastsat 
hvordan det gøres. Hvordan skal afstand vurderes når der ikke er markeret afstand med mærker 
på gulvet? Hvordan gør man at omgivelserne ikke bliver en udfordring for afstand, hvis de allerede 
er det? Der er mange måder at tiltale disse ting. Man kunne give eksempler, eller hypotetiske 
situationer der udspecificerer hvordan de studerende præcis forventes at opføre sig.  

Der er utallige muligheder for hvordan man kan tiltale løsningsforslagene i løsningskortet. Vores 
tilgang har været at undersøge muligheden for at tilføje et redskab til afstandsberegning. Det er 



V2024809916 

Side 30 af 43 
 

vores forståelse at dette mest effektivt ville minimere den nødvendige grad af intuitivitet og 
ansvarsbevidsthed der er nødvendig for de studerende. Et redskab der signalerer når 
afstandskravet er overtrådt vil netop fungere som påmindelse om det gældende afstandskrav og 
en hjælp til at fastholde bevidstheden om afstanden til andre. Det er ud fra denne forståelse at vi 
har valgt at kigge nærmere på design mulighederne. 

Delkonklusion 

Sundhedsministeriets retningslinjer i forbindelse med afstand på RUC inkluderer følgende: Alle 
skal bære masker i de offentlige rum på RUC, alle skal holde minimum 1 meters afstand til andre 
og færden på skolen frarådes medmindre det tjener et studierelateret formål. De studerende 
bliver mindet om disse retningslinjer med anvisninger rundt omkring på universitetet. RUC 
udmelder herudover, at der ikke kan findes anvisninger til alt og at de studerende skal bruge deres 
sunde fornuft.  

Ud fra observationsstudiet kan vi konkludere vi at de studerende er udfordret i forhold til at udvise 
den intuitivitet, som forventes og at der nødvendigvis må udføres tiltag for at udbedre dette. Der 
er mange forskellige muligheder for hvor der kan gøres indgreb. Dette belyses gennem vores 
løsningskort. Vores forslag til hvordan løsningerne tiltales er de udvalgte designløsninger, som vil 
blive nærmere diskuteret nedenfor. 
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Hvilke udvalgte designløsninger kan vurderes til at være mest 
anvendelig for RUC, og hvorfor? 

Vi havde oprindeligt udvalgt tre forskellige designs. Det første design fra Pathfindr, er både et 
eksempel på den mest basale løsning og en af de første afstandsberegnende enheder vi blev 
opmærksomme på. SpaceBands er taget med som et eksempel på en løsning med 
kontaktopsporing. Det var her vores intention at perspektivere dette til Tsingoals designløsning fra 
Kina. Men vi har til sidst måtte tilsidesætte denne i analysen, på grund af manglende 
informationer om designet.  

Det er værd at notere at vi kun kan forholde os til producenternes egen information. Der vil derfor 
være et overvejende positivt syn på de forskellige designs i vores kilder. Vi har for alle designs 
henvendt os personligt til producenten, for at få udleveret deres brugsmanual. Pathfindrs manual 
er angivet som bilag 7 og SpaceBands som bilag 8. 

I vores design-analyse ser vi bort fra æstetiske overvejelser og har i stedet fuldt fokus på 
brugervenlighed. Brugervenlighed vil i denne kontekst vurderes ud fra hvor godt designet oplyser 
brugeren om sin funktionalitet. Vi har som analysestrategi vurderet designet ud fra to punkter:  

1. Brugervenlighed 
2. Anvendelighed for målgruppen 

Vi vil indledningsvis præsentere de forskellige designs og derefter præsentere resultatet af vores 
analyse. 

Path-findr: Safe Distancing Assistant 

Pathfindr er et engelsk firma og består af ingeniører specialiseret i informationsopsporing. 
(Pathfindr. n.d. 1a). Pathfindr har et produkt som de kalder ‘Safe Distancing Assisant’, eller SDA. 
SDA-enheden er ifølge Pathfindr designet til at være en simpel, præcis og let løsning. Målgruppen 
for denne løsning er primært virksomheder af forskellig størrelse, som ønsker at forblive åbne 
under corona-pandemien. (Bilag 7, n.d.) 

SDA-enheden bruger radiobølger med en frekvens på 3.5ghz i en 360 graders radius til at 
bedømme afstanden til andre SDA-enheder. (Pathfindr. n.d. 1b). Fra producentens side er alle 
SDA-enheder som udgangspunkt indstillet til et afstandskrav på 2 meter (Pathfindr. n.d. 1c). Dette 
svarer også til den førnævnte anbefaling på 2 meters afstand, der er generelt er gældende for 
Storbritannien. (Sundhedsstyrelsen. 02-10-2020).  

Pathfindrs SDA tænder automatisk når den bæres i et snor om halsen eller sættes i et bælte. Det 
anbefales at de ikke slukkes fra dag til dag. SDA-enheden hverken gemmer eller sender 
informationer om bæreren (Pathfindr. n.d. 1c). 

Figur 3a og 3b  viser Pathfindrs SDA-enhed. På det første billede ser vi enheden fra siden med en 
klemme så den kan sættes i et bælte eller på en jakke. På det andet billede ses SDA-enheden 
forfra. 
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Figur 3a & 3b (Bilag 7, n.d.) 

 

Forsiden af SDA-enheden viser Pathfindr-logoet, men ved indkøb af mere end 1000 enheder kan 
man få sit eget brand printet på SDA-enhederne (Pathfindr. n.d. 1b). SDA-enheden har en 
tilhørende snor og en klemme bagpå, så man kan vælge mellem at bære den om halsen eller i et 
bælte. 

Pathfindrs SDA tænder automatisk når den bæres i et snor om halsen eller sættes i et bælte. Det 
anbefales at de ikke slukkes fra dag til dag. Den har et batteriliv på 4 til 5 dage pr. opladning. 
Prisen for en SDA-enhed ligger på ca. 50 britiske pund, svarende til 406 kr (Pathfindr. n.d. 1c). 

SpaceBands 

SpaceBands er et engelsk firma fra 2020. SpaceBands er også navnet for deres produkt: 
‘SpaceBands – The wearable social distancing & contact tracing aid’. Målgruppen for designet er 
primært privatpersoner. Dette fremgår af deres købsside, hvor standarden for køb er sat til 1 
enhed og størrelsen er ”One Size” som beskrives til at passe både børn og voksne (SpaceBands. 
n.d. 1a). 

SpaceBands bruger Bluetooth-teknologi til at bedømme afstanden til andre SpaceBands og 
identificere dem. (Spacebands. n.d. 1b) Lidt nærmere undersøgelse viser at brugen af Bluetooth-
teknologi til afstandsmåling er blevet et rimelig kontroversielt emne i lyset af COVID-19 
situationen. PersonalData.IO, en non-profit side dedikeret til at belyse problemer med teknologi 
og databeskyttelse, har udgivet artiklen: ‘Inferring distance from Bluetooth signal strength: a deep 
dive’. I denne artikel konkluderer matematiker og it-specialist; Paul-Olivier Dehaye, at afstandsmål 
baserede udelukkende på Bluetooth-signal er af tvivlsom kvalitet (Dehaye, 2020). Vi vil ikke tage 
dette med i diskussionen med henblik på, at det er uklart hvorvidt SpaceBands supplerer brugen af 
Bluetooth-signal med en anden type signal. 

SpaceBands gemmer informationer om kontakt-historik og indstillinger lokalt og synkroniserer det 
til en tilhørende app. Ingen data uploades til skyen (internet-lagring) af hensyn til datasikkerhed 
(SpaceBands. n.d. 1b).  
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Figur 4a og 4b viser de billeder der anvendes af SpaceBands på salgssiden. På det første billede ser 
vi SpaceBand armbåndet i købsindpakning, vedlagt er en holder og snor, hvis enheden ønskes 
overført til en halskæde. 

Figur 4a & 4b (SpaceBands, n.d. 1a) 

 

SpaceBands tændes og slukkes via en touch-knap på forsiden. Den har et batteriliv på ca. 10 dage 
pr. opladning. Prisen pr SpaceBand ligger på ca. 25 britiske pund svarende til 203 kr (SpaceBands. 
n.d. 1a). 

Analyse og vurdering af designs 

Ud fra vores analyse og vurdering er både SDA-enheden og SpaceBands designmæssigt egnet til 
brug for de studerende på RUC, hvordan de tilbyder sig til brug på RUC vil også indgå i 
diskussionen. 

Både SDA-enheden og SpaceBands tilbyder muligheden for at konfigurere afstand. I forhold til at 
tilgå denne funktionalitet, er SpaceBands mest brugervenlig. SpaceBands har gjort indstillingen for 
afstand for deres enheder mulig gennem en app. (SpaceBands. n.d. 1a). Brug af appen er formidlet 
i deres udgivne instruktioner. Man har muligheden for at vælge mellem 1, 2 og 3 meters afstand. 
Denne mulighed tilgås i appen under ‘alarm distance’ (Bilag 8, n.d.). Herved undgår SpaceBands 
problemer med manglende synlighed: Hvor kun en knap anvendes til mange ting. Der bruges 
logiske begrænsninger i form af etiketter på knapperne, der beskriver hvad der er muligt vha. den 
enkelte knap. Deres app har generelt god kortlægning, fordi hver enkelt funktion beskrives med 
tekst. Dette er også tilfældet for indstilling af lydniveau/vibration og SpaceBands andre funktioner. 

SDA-enheden har derimod det problem at både afstandsindstilling, sluk og indstillingen af 
lyd/vibration tilgås via én skjult knap. Dette kan beskrives til at være et problematisk 
designelement, da vi fra Norman (2002) ved, at når antallet af funktioner i overstiger antallet af 
knapper til at tilgå dem, bliver designet forvirrende og svært at bruge.  
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Afstandsmålet konfigureres mellem to enheder. De skal begge stilles til at vibrere og derefter skal 
indstillings-knappen holdes inde for dem begge, samtidig, i ca. 10 sekunder. Enhederne afgiver 
kortvarigt en gentagende signallyd, når konfigurationen lykkes. Den nye afstandsindstilling er 
derefter gældende mellem de to enheder (Bilag 7, n.d.). Det er uklart hvorvidt det påvirker 
afstanden for andre enheder end de to.  

Det er problematisk af flere årsager. En er, at det her er op til brugeren selv at opmåle den rette 
afstand og så indstille de pågældende enheder enkeltvis. Ligeledes er der flere arbitrære trin som 
skal opfyldes, før de kan indstille afstand: Herunder at enheden skal være sat til vibration og 
knappen skal holdes inde for to enheder samtidig. Dette er et eksempel på dårlig kortlægning i 
designet, da der ikke er nogen naturlig og indlysende sammenhæng mellem meget af det man gør 
og det man opnår. Eksempelvis er det fuldstændig arbitrært at den skal sættes til vibration, forud 
for indstillingen af afstand. Dette er en svaghed i designet, der besværliggør indstillingen af 
afstand og mindsker brugervenlighed. 

Men disse designelementer kan også forsvares. SpaceBands lægger op til meget personlig 
konfiguration, mens SDA-enheden er beregnet til, at bruges direkte fra æsken, uden yderligere 
konfiguration. SDA-designet lægger dermed mindre vægt på personlig konfiguration af enheden 
og det er derfor ikke oplagt at afstandsindsillingen skal ændres.  

SpaceBands indsamler og gemmer data, som synkroniseres til andre enheder. For SpaceBands 
synkroniseres data til ens app. Det er så kun via denne app, at man kan tilgå informationen. 
(SpaceBands. n.d. 1b). SDA enheden underbygger derimod ikke en kontaktopsporing. Det betyder 
også at den ikke lagrer personlige oplysninger eller oplysninger om lokation eller kontakt 
(Pathfindr, FAQ. n.d.). SpaceBands tilgang gør, at man kan opnå personligt overblik over ens 
kontakt-historik. De bruger appens tekst-knapper i forhold til at formidle denne funktionalitet.  

Helt overordnet er både SpaceBands og SDA-enheden designet til at trække på velkendte 
kulturelle konventioner. Eksempelvis fremgår det af figur 3a, at SDA-enheden er designet med et 
tænd/sluk-ikon. Dette ikon trækker på en kulturel konvention for tænd/sluk-knapper, der er den 
næsten sluttede cirkel med en lille streg øverst. For de fleste kan dette symbol genkendes fra 
mange andre teknologier; fjernbetjeninger, skærme, computere. Alle der er bekendt med denne 
konvention vil derfor straks antage, at det er en tænd/sluk-knap. 

Ligeledes trækker SpaceBands på konventioner for touch-teknologi. Der er på SpaceBand-enheden 
(figur 4b) ingen åbenlys tænd/sluk-knap. Det eneste synlige element på enheden er brand-navn og 
et “fingeraftryk”-ikon. Ved at placere et fingeraftryk på skærmen, indikerer designet, at der er 
mulighed for at trykke. Dermed forandres den opfattede affordance og brugeren ledes til at 
opfatte fingeraftrykket som en knap. Tænd/sluk-knappen er den eneste synlige knap, foruden dem 
i appen og derfor den man antager til at være den vigtigste. Dette er en logisk begrænsning, der er 
udtrykt i designet: Hvis der ikke er andre knapper til denne funktion, må det være denne knap.  

Alt i alt forbedrer det brugervenligheden for selve SpaceBand og SDA-enheden. De trækker på 
konventioner som målgruppen; RUC studerende, ud fra vores erfaringer, kan antages til at være 
bekendte med. Ligeledes kommunikere de begge en rimelig forståelse af intenderet brug og er 
eksempler på gode konventionelle modeller. 
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Delkonklusion 

Både SpaceBands og SDA-enhederne er designet på en måde der kan vurderes til at være 
forståelig og anvendelig for RUC studerende. Der er visse designfejl for SDA-enhederne, der 
mindsker brugervenligheden. Men disse kan også udgøre en ønsket kvalitet, alt efter hvad der 
opfattes som den ønskede brugersituation i forhold til graden af konfiguration. Helt overordnet 
lægger SpaceBands op til personlig konfiguration og brug af den tilhørende app, hvorimod SDA-
enhederne fungerer uafhængigt af andre systemer og lægger op til minimal konfiguration.  
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Hvordan kan designløsningerne bidrage til at studerende på RUC 
får lettere ved at holde afstand? 

Det følgende afsnit er en løs diskussion af de forskellige pointer vi har berørt løbende. Dette er 
vores refleksion over de samlede resultater af vores forskellige analyser og empiriindsamling, samt 
hvilken betydning disse har. 
 
Vi har set på corona-pandemien i helhed og har senere kastet et blik på hvordan dette har påvirket 
RUC. Vi har kastet et særligt blik på hvordan de studerende forholder sig til overholdelsen af 
retningslinjerne og er nået til konklusionen at der er et grundlæggende problem med at opnå 
ansvarsbevidsthed og intuitivitet i forhold til problematikken med at holde afstand. Vi har 
efterfølgende kigget på forskellige designløsninger og hvordan de tilbyder deres brug, med 
konklusionen at SDA-enheden og SpaceBands på baggrund af brugervenlighed og funktionalitet, 
kan anvendes for studerende på RUC. 

Både SpaceBands og SDA-enheden er designet til at være en indikator for hvornår afstand 
overskrides. Ved at anvende lyd, lys eller vibration indikerer enhederne om det der vurderes til at 
være sikker afstand er overtrådt. De tiltaler dermed problemerne fra vores problemkort der 
omhandler afstandsbedømmelse, manglen på redskaber til at overholde retningslinjerne og 
problemet der kan være med at huske de pågældende retningslinjer. RUC studerende bliver 
mindet om at skulle holde afstand, når enheden giver et signal frem for sig og ved samtidig at den 
ønskede afstand først er opnået, når signalet stopper.  

Men et problem designløsningerne ikke tiltaler, er de fysiske omgivelser. Det er ikke altid at de 
fysiske omgivelser tilbyder sig til en situation hvor der er faste afstandskrav. Det er en realitet som 
de pågældende designs er nødt til at forholde sig til, enten ved at inkludere en mute funktion eller 
ved på anden vis at være konfigurerbar for forskellige situationer; såsom SpaceBands der har en 
“sleep”-funktion, som slukker signalet for en given periode. 

Man kan måske tilmed diskutere om det at blive gjort opmærksom på manglende afstand i en 
situation hvor denne er umulig at opnå, kan være en unødvendig kilde til stress eller frustration. 
Teknologierne er endnu ikke udviklet til et punkt hvor de kan være bevidste om miljøet. Hvilket 
lægger det på brugerens skuldre at konfigurere enheden til at passe deres konkrete situation. 
Spørgsmålet er så, om ansvaret på ens skuldre blot forøges, fremfor at blive lettet af brug af 
designet. 

I overblikket over kontakt-historikken for sit SpaceBand er ansvaret igen hos brugeren. Vi så dette 
udfordret gennem Tsingoals designløsning, der gjorde alle enheders kontaktdata tilgængelig via 
deres software. (Tsingoal. n.d.) I RUCs tilfælde kunne det bruges af administration til at hjemsende 
elever der har været i nærkontakt med en smittet, uden nødvendigvis at skulle tvinge en hel klasse 
til at modtage digital undervisning. Men det ville netop kræve et nyt design med denne 
funktionalitet, da det er uklart om Tsingoals designløsning er anvendelig for de studerende. 
Omvendt kan man også sige, at det samme opnås ved at hver enkelt studerende vurderer deres 
egen risiko for at være smittet gennem appen. 
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Designet er altså ikke løsningen for det problematiske i, at al ansvaret tillægges de studerende. 
Adskillige ting ved RUCs formidling af retningslinjerne tyder på, at ansvaret placeres hos de 
studerende i forhold til at overholde afstandskravet. Men ligesom det er nødvendigt at stille 
redskaber til rådighed for at bedømme afstand, huske afstandskravet osv., er det også nødvendigt 
at indrette de fysiske omgivelser efter behov og tiltale det faktum at vi har kulturelle og sociale 
behov for nærvær. Men det er netop ikke noget vi ser blive tiltalt. RUC studerende er fx. ikke 
blevet sat til at lave opgaver individuelt, fremfor at fungere i en gruppe. Der er ikke gjort noget for 
at mindske behovet for at komme i kontakt og udveksle information med vores medstuderende. 
Men der er heller ikke sat klare rammer for hvordan det skal foregå. Ligeledes er der steder hvor 
det fysiske miljø ganske enkelt er indrettet dårligt når det kommer til at overholde afstandskravet 
og det er ikke en udfordring en studerende nødvendigvis forstår håndtere intuitivt. 

Designløsningerne tiltaler forskellige elementer af problemet. Men de tiltaler på ingen måde alle 
problemer i forhold til at holde afstand. Så selvom designløsningerne kan bidrage på nogle 
punkter, ved at tiltale dele af problematikken, er der et generelt behov for en mere bred indsats 
hvis der for alvor skal gøres en forskel i forhold til overholdelse af afstandskravene på RUC. 

Delkonklusion 

SDA og Spacebands tiltaler problematikken i forhold til afstandsbedømmelse. De er redskaber til, 
at overholde retningslinjerne og huske studerende på at holde passende afstand for at forhindre 
kontaktsmitte. Omvendt tiltaler disse design ikke de begrænsninger der er i det fysiske omgivelser 
og kan dermed være en udfordring i sig selv. 

Det kan også debatteres hvorvidt ansvaret til at holde afstand til ligge udelukkende hos brugeren 
eller de studerende i stedet for fx. administrationen. På RUC kunne disse design anvendes med 
potentielt positive effekter i forhold til øget intuitivitet og ansvarsbevidsthed i overholdelsen af 
retningslinjerne. Men det er en diskussion i sig selv om ansvaret for løsningerne, skal ligge på den 
enkelte studerende eller på RUC som uddannelsesinstitution.  
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Konklusion 

Hvordan kan en afstandsberegnende designløsning potentielt have betydning for overholdelsen af 
sundhedsministeriets COVID-19 retningslinjer for afstand på RUC? 

Det er blevet tydeligt gennem vores observationsstudie og en analyse af RUCs varetagelse af 
Sundhedsministeriets retningslinjer for COVID-19 smitteforebyggelse, at de studerende er 
udfordrede på at efterleve den ansvarsbevidsthed og intuitivitet i overholdelsen af 
retningslinjerne, som er forventet. Vi har vurderet forskellige designløsninger, SDA-enheden og 
SpaceBands, med henblik på hvor brugbare de er for de studerende i denne kontekst.  

Til konklusion ser vi, at begge designs kan tiltale problemer der opstår i forhold til at bedømme 
afstand og blive mindet om at overholde denne. Med andre ord mindsker de byrden af 
ansvarsbevidsthed og intuitivitet der tillægges den enkelte studerende. Det betyder også at begge 
designløsninger kunne anvendes på RUC for at gøre det nemmere for de studerende at overholde 
afstandskravet på RUC og dermed mindske smitten. 

Men det er også tydeligt at de afstandsberegnende designs ikke i sig selv udgør en komplet løsning 
for problemet med at holde afstand på RUC. Der er mange andre aspekter som bør tiltales, 
herunder indretningen af de fysiske omgivelser og graden af ansvar der pålægges den enkelte i 
forbindelse med afstandskravet.  

Så selvom designløsningerne udgør et muligt hjælpemiddel til at løse de nuværende problemer, 
kan det på ingen måde ses som en komplet og fyldestgørende løsning i sig selv. Det er derimod en 
løsning der bør optræde sammen med andre tiltag, for at skærpe overholdelsen af afstandskravet 
på RUC. 
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Perspektivering 

Dette afsnit indeholder refleksioner omkring hvordan der kunne arbejdes videre med projektet, 
samt hvad der kunne have bidraget til bedre kvalitet for projektet. 

Til videre fordybning i projektet kan problematikken med afstandskravet undersøges i et bredere 
kontekst. Behovet for at kunne holde afstand er gældende stort set alle i samfundet på grund af 
corona-pandemien. Specielt indenfor virksomheder eller arbejdspladser med vitale erhverv såsom 
hospitaler er dette relevant, fordi disse funktioner skal kunne fungere selv ved nedlukning af 
resten af Danmark. Ligeledes er der grundlag for videre undersøgelse af, hvordan afstandskravene 
udspecificeres og håndteres bedst muligt, både af individer og institutioner. 

Projektet har stadig sin relevans, selv udenfor corona-pandemien, da det at forebygge 
kontaktsmitte og holde afstand kan være relevant i forhold til andre sygdomme. 

Kritisk om projektet 
Dette projekt har været presset på tid og afgrænsningskrav i forhold til længde. Der er mange 
argumenter og pointer vi mener kunne være bedre uddybet. Vi kunne også med fordel have udført 
formelle interviews og dermed skabt bedre grundlag for generalisering af vores resultater. 
Ligeledes kunne projektet også drage fordel af at der fastholdes en stringent videnskabsteoretisk 
retning gennem hele projektet, fremfor de modsatrettede tilgange vi har haft i forhold til 
dataindsamling og analyse. 

En alvorlig fejl for projektet er desuden, at vi ikke søgte om tilladelse fra RUC’s ledelse i forhold til 
anvendelsen af området til observationsstudie, eller i forhold til brugen af mails udsendt til de 
studerende. Vi er selv studerende og en del af RUC som institution, men det viser stadig en mangel 
på omhu og professionalisme- og det er ikke en fejl vi ville begå igen. 
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distancing.com/. Sidst besøgt; d. 05/01/2020 

Wikipedia (17/10/2020). Donald Norman. Hentet fra; 
https://da.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman. Sidst besøgt; d. 05/01/2020 

Bilag 

Bilag 1: Hold afstand (SST) 
Kilde: Sundhedsministeriet. (14-07-2020). Hold Afstand Plakat. Hentet fra; 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hold-afstand. Sidst besøgt; d. 05-01-2020 
Indeholder: Plakat til afstandspåbud. 

Bilag 2: Retningslinjer på RUC 
Kilde: Uldal, Anne-Thea & Jensen, Simone. (13/10/2020). Billederne er taget på Roskilde 
Universitet (RUC) 
Indeholder: Zip fil med billeder af alle synlige anvisninger forbundet med COVID-19 retningslinjer 
fundet på RUC 

Bilag 3: Observationsstudie (Transskription) 
Kilde: Uldal, Anne-Thea & Jensen, Simone. (13/10/2020). Foretaget på Roskilde Universitet (RUC) i 
Kantinen, og Trekroner st. 4040 Roskilde  
Indeholder: Transskriberede feltnoter fra observationsstudiet  

Bilag 4: Teknisk gennemgang af modellerne (figur 2)  
Kilde: Statens Serum Institut. (10/06/2020). Teknisk gennemgang af modellerne (s. 4). Hentet fra; 
Teknisk gennemgang af modellerne Version 1.0. - 10062020 (ssi.dk). Sidst besøgt; 07/12/2020 
Indeholder: En rapport med matematiske modeller, som Statens Serum Institut har udarbejdet for 
at belyse COVID-19 i DK. Rapporten indeholder figur 2, som viser kontaktmatricer for forskellige 
kontrakttyper. Figuren findes på s. 4 

Bilag 5: CCM 
Kilde: Uldal, Anne-Thea & Jensen, Simone. (02/12/2020). Løsningskort & Problemkort.  
Indeholder: Problemkort og løsningskort udarbejdet vha. CCM metoden til brug i projektet. 

Bilag 6: Retningslinjer på RUC 
Kilde:  Roskilde Universitet. (03/12/2020). Nye COVID-19-retningslinjer / New COVID-19 guidelines. 
Tilsendt mail af Universitet på baggrund af ændring i COVID-retningslinjer 
Indeholder: Retningslinjer for ophold på Roskilde Universitet  

Bilag 7: SDA General Information 
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https://www.uwb-social-distancing.com/?fbclid=IwAR0g5ddSSnDmBNdu0cD0I0RC7YjPROVhw0jflSbMfJOl12axERDzaTOSF9Y
https://da.wikipedia.org/wiki/Donald_Norman?fbclid=IwAR0gZfCaJtbskmOoVKUIm4tNp9UPNSoc8s0AVbigfEpo1BcNxynKI8omQAs
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https://coronasmitte.dk/covid-19-varslingssystem
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https://files.ssi.dk/teknisk-gennemgang-af-modellerne-10062020
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Kilde: Pathfindr. (n.d.). SDA general information. Tilsendt via mail mod forespørgsel. Mail; 
enquiries@pathfindr.co.uk, d, 01/12/2020 
Indeholder: Instruktionsmanual til brug af Pathfindrs SDA-enhed. 

Bilag 8: Spacebands brugermanual 
Kilde: SpaceBands. (n.d.). SpaceBands, Manual. Tilsendt via mail mod forespørgsel. Mail; 
harry@spacebands.co.uk, d. 01/12/2020 
Indeholder: Instruktionsmanual til brug af SpaceBands armbånd og den tilhørende app 
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