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Abstract 
This project aims to produce a solution to the problem surrounding the small number of young adults that 

buy houseplants. The conclusion for this problem came from an analytical production process, in which design 

theory played a key role. The project has utilized several methods of creating and constructing an analysis of 

the problem at hand, and several design methods to work an idea into a tangible and functional product. The 

analytical methods used to establish a documented understanding of the problem involve interviews, colored 

cognitive mapping, diffusion of innovation, as well as several analyses on the effects of owning houseplants. 

The design methods used to create a thought-out idea for a product that would act as solution to the established 

problem involved Design Science Research, Soft Design Research Methodology, storyboard, and the TRIN-

model. The production of the solution was constructed by utilizing, building, and coding with an Arduino 

board and adding several different electronic components. There was then made an evaluation of the product, 

based in the FEDS methodology, that concluded that the product itself did not truly act as a solution to the 

problem, but that the design and analytical product development behind it, could lead to a proper solution 

given better circumstances. The project concludes that there is an argument for having houseplants in one’s 

home, in that they help with mental health, but more evidently that the product, given it had been constructed 

under better conditions, would have succeeded in what it was designed for, based on the projects analytical 

and design methodology. 
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1.1 - Indledning 
Plantelivet er fundamentalt en nødvendighed for en hver form af liv på jorden. Planter giver adgang til 

nogle af de mest grundlæggende overlevelsesbehov for menneske- og dyrelivet. Oxygen, madvarer, brænd-

stoffer, samt et af de mest basale byggematerialer, er de mest genkendelige og nødvendige dele af plantelivet 

vi mennesker benytter os af til hverdag. Herudover er der brugen af planter til personlig dyrkning, genkendeligt 

havebrug er i nutidens verden meget udbredt, og hermed er havebrugskulturen blevet en fritidsaktivitet hos 

mange, i hele verden. Havebrugskulturen er ikke kun en god indflydelse på en klimakorrekt måde at selvdyrke 

madvarer, men har hermed også en mental-terapeutisk indflydelse på mennesket, i færden af natur og havebrug 

(Lohr V. I., 1994). 

Indendørsplanter kan i modsætning til naturområder og havebrug, have en højere betydning for æstetik i 

boligkomplekser og lejligheder. Planter giver også fordele for indendørsklimaet i hjemmet, ved at de udgiver 

luftfugtighed, da normale indeklimaer uden ventilationssystemer eller udluftningsmuligheder, typisk har for 

relativ lav luftfugtighed (Lohr V. I., 1994). Herudover viser studier, at planter renser forurenende stoffer i 

luften, disse kaldes ’flygtige organiske forbindelser’ (forkortet VOC, fra engelsk ’volatile organic compound’), 

og er de kemiske forbindelser, som spiller den største rolle i luftforurenende stoffer, i indendørs klimaer og 

bygninger. VOC’er fremkommer af mange bygningsmaterialer, disse især fx træ, maling, gulvbelægning og 

tæpper, herudover rengørings- samt skønhedsprodukter, og i særlige tilfælde kan de også bidrages af varme- 

og kølingsanlæg. Disse VOC’er er konstant udledende stoffer fra bygninger og produkter som vises næsten 

evigt varende (US Environmental Protection Agency, 1989). Af disse VOC’er findes mange koncentrationer 

som udgør skadelige sundhedsrisici, de mest betydelige heraf ’Trikloretylen’ og ’Formaldehyd’ (Wolverton, 

Johnson, & Bounds, 1989). Disse indendørs forureningsstoffer har vist forbindelser med øget udbredelse af 

bl.a. Parkinsons, hjernetumorer og astma (Wolverton & Kozaburo, 2010). 

Dette giver indblik på hvordan planterige indeklimaer har fysiske fordele for menneskets helbred, ved luft-

rensning, samt aktiv plantedyrkning og æstetisk nydelse, har mentale fordele. 

Problemfelt 
Projektet er udarbejdet med et problemorienteret fokus, dette betyder at projektgruppen har gennemgået en 

observation af det givende problem, og ud fra dette undersøgt dybden samt relevansen. Vores problemobser-

vation er givet fra vores egne problemer med at holde stueplanter i live, og da planter forekommer som dyre 

at købe, giver det hermed en følelse af mangel på planter i vores hjem. Med viden om fordelene ved at have 

planter i hjemmet, har vi kunne tilegne en relevans for projektets problemstilling, hermed undersøger vi hvor 

bred denne relevans er for resten af befolkningen, og angive en målgruppe for projektet. 

Stue- og potteplanter i de danske hjem 
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Danmarks statistik (Danmarks Statistik, 2019) (Danmarks Statistik, 2021) viser at indkøb af potteplanter i 

Danmark har haft dets højdepunkt i 2016. Potteplanter har haft en salgsmængde siden 2005 med et gennem-

snitlig variabel på ca. 10-15% fald og stigninger, disse vises sammenhængende med prisvariablerne på potte-

planter. Efter højdepunktet i 2016 har indkøbet været faldende helt indtil i da. Dette viser sig sammenhængende 

med prisfaldet lige indtil år 2019, hvor priserne herefter har skiftet til at stige med ca. 3% indtil i dag, samtidig 

vises der at indkøbsmængden fortsat er faldende med ca. 4% siden 2019, (se Figur 1). Disse statistikker viser 

den største forskel på pris- og indkøbsmængden af potteplanter i Danmark siden år 2010 med forskel på om-

kring 5%. Indflydelsen, samt prisstigninger af stueplanter, har på indkøbsmængden, fremhæver at priserne på 

stueplanter er en betydelig faktor i stueplante-indkøbet hos den danske befolkning, da den er betydelig påvir-

kende. 

 
Figur 1: (Danmarks Statistik, 2021) Hentet fra: https://www.statistikbanken.dk/LBFPRIS1 

En brugerundersøgelse af ’Floradania Marketing’ der er udarbejdet ved interviews, af 582 danskere af vil-

kårlige aldersgrupper og køn (Floradania Marketing A/S, 2010), giver bl.a. indblik på den danske befolknings 

årsager til at de fravælger indkøb af potteplanter, dette fremhæver yderligere hvor betydende priserne på pot-

teplanter er for os mennesker, når vi køber potteplanter, og yderligere fremhæver undersøgelsen at prisfakto-

ren, der primært spiller ind hos den unge målgruppe (her 18-34 år), her af 25% af de interviewede unge har 

svaret prisen på potteplanter er for dyre (se Figur 2). 

Undersøgelsen viser også, at de unge er den primære aldersgruppe som sjældent køber potteplanter, da hele 

31% af de unge køber mindre end 2 potteplanter årligt (se Figur 2). (Det skal bemærkes at andelen af mænd 

som har indgået i denne undersøgelse, er betydeligt højere end andelen af kvinder, og af denne grund vil 

https://www.statistikbanken.dk/LBFPRIS1


   

 

Side 7 af 57 

 

kønsopdeling ikke være pågældende i afgrænsning af målgruppe, da denne forskel kan påvirke resultaterne af 

undersøgelsen.) 

 
Figur 2: (Floradania Marketing A/S, 2010) Hentet fra: https://floradania.dk/fileadmin/s3/pdf/temarapporter/floradania_ua_forbruger-

undersoegelse_december_2010.pdf 

Denne undersøgelse er relevant, specielt til formål for at få afgrænset vores målgruppe til projektet. Mål-

gruppen ’unge’, er hermed bestemt som mest pågældende for problemet, i aldersgruppen bestående af 18 til 

34-årige mennesker. Målgruppen vil yderligere analyseres i målgruppeanalysen (se kapitel 2.2 - Målgruppe-

analyse). 

Problemformulering 
Problemformuleringen er afsluttende angivet: 

• Hvordan og i hvilken grad kan vi, ved design og udarbejdelse af et produkt, påvirke unge til at have 

stueplanter i hjemmet? 

Arbejdsspørgsmål til problemformuleringen: 

1. Hvilke fordele er der ved at have stueplanter? 

2. Hvor mange danskere fravælger indkøb af stueplanter og hvordan er aldersfordelingen? 

3. Hvilke årsager er mest betydelige for unges fravalg af at have flere stueplanter? 

4. Hvordan kan vi modarbejde disse årsager, ved udarbejdelse af et produkt? 

Semesterbinding 
Projektet forankrer sig i dimensionen design og konstruktion, med udgangspunkt i en designproces ved 

udarbejdelse af et design, som ender med at være et produkt. Ved at gøre brug af forskellige designmetoder og 

teorier, såsom Design Science Research (DSR), FEDS design evaluering, Soft Design Science Methodology 

(SDSM) og CCM (Coloured Cognitive Mapping) kunne vi determinere hvad det bedste design var. Til det har 

vi udarbejdet et storyboard, et problemkort og evaluering af designet. Det har været relevante teorier for vores 

projekt da vi har udarbejdet et produkt som har gennemgået disse designmetoder. Vi har itereret vores design 

https://floradania.dk/fileadmin/s3/pdf/temarapporter/floradania_ua_forbrugerundersoegelse_december_2010.pdf
https://floradania.dk/fileadmin/s3/pdf/temarapporter/floradania_ua_forbrugerundersoegelse_december_2010.pdf
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af flere omgange, for at tilpasse designet efter målgruppens behov, og har hjulpet os til at finde det mest opti-

male design. Vores problemkort har været en essentiel designmetode vi har anvendt, da det har givet os et 

generelt indblik i forbrugerens mulige brug af vores produkt.  

Vores produkt er endt ud i at være et teknologisk artefakt, som binder TSA dimensionen til vores hoveddi-

mension Design og Konstruktion. Til analyse af dette har vi valgt at gøre rede for, og anvende TRIN-modellen. 

Dette har været med til at forklare vores proces i udarbejdelsen af vores teknologi, samtidigt med at det giver 

et overblik over hvordan vores teknologi virker, og hvordan man analyserer en teknologi. Der er også en pro-

grammeringsdel af vores teknologiske artefakt. 

Vi har valgt at gøre brug af disse metoder, da vi mener at det er de mest relevante metoder og teorier i 

forhold til vores design proces og udarbejdelsen af vores teknologiske artefakt. 

1.2 - Teori og metode 
Vi har valgt disse teorier og metoder, da vi synes det er de mest væsentlige metoder og teorier i forhold til 

vores projekt, samtidigt med at de hjælper os til at udforme en analyse som svarer på vores arbejdsspørgsmål, 

som i sidste ende kan hjælpe os til at svare på vores problemformulering.  

Kvantitativ og kvalitativ metode 
Vi vil redegøre for kvantitativ og kvalitativ metode i dette afsnit, som har til formål at bestemme vores 

målgruppe. Det er vigtigt at vide hvordan man anvender både kvalitative og kvantitative metoder, og hvad man 

får ud af at anvende de to metoder. Ved kvantitativ metode er det muligt at indsamle store datamængder som 

man kan føre statistik på. Dette kan hjælpe os til at bestemme generelle målgrupper, eller undersøge et problem 

i et større perspektiv. En af de undersøgelser som vi bruger til at få kvantitativ viden, er fra Wilke (Floradania 

Marketing A/S, 2010), som understøtter vores antagelse, om at unge mennesker ikke køber stueplanter, fordi 

de er dårlige til at passe deres stueplanter. Det er en forbrugerundersøgelse fra december 2010, som er lavet på 

baggrund af 582 interviews i alle aldersgrupper og køn. I denne undersøgelse bliver der blandt andet spurgt 

indtil, hvem der køber stueplanter, hvad interessen er for stueplanter, og købsadfærden er for de respektive køn 

og aldersgrupper. Kvalitativ metode er også beskrevet som undersøgende og eksplorative. Kvalitative metoder 

er uddybende, det vil sige at de er teoriudviklende, man kan altså have en antagelse der muligvis kan ændres 

baseret på det kvalitative data man har indsamlet. Kvalitativ dataindsamling bruges ofte til at afgrænse et 

specifikt område indenfor den valgte empiri, dette kan give mere målrettet data. Det afgrænsede område i 

empirien man undersøger, kan aldrig blive repræsentativt for befolkningen, men kan være generaliserende 

indenfor forskellige befolkningsgrupper. Der findes flere forskellige kvalitative metoder som man kan gøre 

brug af. I vores opgave har vi valgt at lave interviews som kvalitativ metode. Det vi vil have ud af vores 

interview, er at kunne udvælge hvilken befolkningsgruppe vi skal ramme og hvilke kriterier vores befolknings-

gruppe finder aktuelle, for at vores design bliver så succesfuldt som overhovedet muligt (Harboe, 2006). 
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Kvalitativ metode er også beskrevet som undersøgende og eksplorative. Kvalitative metoder er uddybende, 

og det vil sige at de er teoriudviklende, man kan altså have en antagelse der muligvis kan ændres baseret på 

det kvalitative data man har indsamlet. Kvalitativ dataindsamling bruges ofte til at afgrænse et specifikt område 

indenfor den valgte empiri, dette kan give mere målrettet data. Det afgrænsede område i empirien man under-

søger, kan aldrig blive repræsentativt for befolkningen, men kan være generaliserende indenfor forskellige 

befolkningsgrupper. Der findes flere forskellige kvalitative metoder som man kan gøre brug af. I vores opgave 

har vi valgt at lave interviews som kvalitativ metode. Det vi vil have ud af vores interviews, er at kunne ud-

vælge hvilken befolkningsgruppe vi skal ramme, og hvilke kriterier vores befolkningsgruppe finder aktuelle 

for at vores design, bliver så succesfuldt som overhovedet muligt (Harboe, 2006).  

Kvantitative data er god til at skabe et overblik, før man går til de hårde data, som er de kvalitative data. 

Kvantitative data er god til at understøtte den dybere mening i den kvalitative data, dette kan forstås ved at 

man udvælger en befolkningsgruppe man har valgt at tage udgangspunkt i, på baggrund af sine kvantitative 

data som kan skabe en struktur i et kvalitativt interview. På baggrund af den valgte befolkningsgruppe, kan 

man nu udvælge de rette mennesker til at interviewe. Kvantitative og kvalitative metoder er begge vigtige da 

de komplimenterer hinanden og kan bruges i en sammenhæng til at give et indblik i de to forskellige perspek-

tiver. Det er oftest bedst at anvende både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, fordi de bruges i hver deres 

respektive sammenhæng, hvor der kommer et stærkere samlet stykke arbejde, når begge metoder er taget i 

brug. Det opnås ved at det kvantitative dækker det generelle og overordnede, mens det kvalitative går i dybden, 

som giver en samlet bedre proces (Harboe, 2006). 

Design Science Research 
Formålet med DSR-teorien bygger på at udvikle og evaluere nye teknologier til et pågældende problem 

eller et behov. Vi tager udgangspunkt i Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park og Sudha Rams 

rapport (Hevner, March, Park, & Ram, 2004), som forklarer hvordan teorien kan hjælpe med at forudsige 

menneskers opførsel i forhold til teknologier. 

Som præsenteret i deres rapport Design Science in Information Systems Research, beskriver de teorien 

som: ”DSR er bygget op af to design processer og fire design artefakter. De to design processer er hovedpo-

inten med denne teori, nemlig at udvikle og evaluere. De fire artefakter er konstruktioner, modeller, metoder 

og ’instantiationer’. Artefakterne har til hensigt at apostrofere problemer uden nogen nuværende løsning. 

Måden dette gøres på, er ved at “konstruktioner” forklarer hvordan problemer og løsninger er defineret og 

bliver vist. ”Modellerne” er med til at konstruere den reelle situation som bliver præsenteret i den virkelige 

verden. De bliver også brugt til at vurdere effekten af de ændringer som denne teknologi påfører den virkelige 

verden. Metoder hjælper med at afgrænse processen, og dermed give en retningslinje for, hvordan man løser 

det specifikke problem. Til sidst præsenteres ’instantiationer’ hvor konstruktioner, modeller og metoder kan 
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blive implementeret i et fungerende system” (Hevner, March, Park, & Ram, 2004, s. 78-79). Hermed kan den 

også være med til at forklare hvordan ens artefakt sandsynligvis kan påvirke den virkelige verden. 

Dette forklarer hvordan man udvikler et artefakt eller et produkt, men giver meget lidt viden om hvordan 

produktet bliver evalueret. Af den grund, vil vi tage udgangspunkt i en videreudvikling af evalueringsproces-

sen, kaldet Framework for Evaluation in Design Science Research, også forkortet som FEDS. Præsenteret, af 

John Venable, Jan Pris-Heje og Richard Baskerville (Venable, Pries-Heje, & Baskerville, 2016), dette gøres 

for at skabe en design orienteret vurdering af produktet, som det er designet til, samt tager højde for nogle af 

de andre scenarier eller konsekvenser af dets design der kunne forekomme. 

Formatet og omstændighederne af produktets vurdering forekommer ikke under de ideale forhold for at 

vurdere produktets fulde potentiale. Som det første, kommer der kun til at blive lavet en enkelt vurdering af 

produktet, af det format som Venable, Pris-Heje og Baskerville har defineret som en “Quick and Simple” 

strategi. Strategien er udformet til at være en effektiv og relativ hurtig strategi for at vurdere et design, typisk 

brugt i en kontekst af et meget simpelt design. Strategien indebærer at man vurderer et givet design via at det 

bliver sammenlignet mod nogle defineret kriterier for at designet er succes. 

Vurderingen vi kommer til at udføre af produktet, kommer til at være en “Ex Ante” design evaluering, for 

så som forfatterne selv siger det “ the predictive evaluation which is performed in order to estimate and eva-

luate the impact of future situations “ (Venable, Pries-Heje, & Baskerville, 2016, s. 79). Dette er formålet med 

denne design evaluerings type, og der ved vurderingen af produktets design. At lave en vurdering af produktet, 

der tager højde for de teoretiske elementer af dets design, hvor i man skaber en hypotese af produktets effekt, 

og involverer alle aspekter af produktet. Det betyder at, for vores evne til at korrekt undersøge og formulere 

produktets reelle omfang, så er evalueringsmetoden valgt til at understøtte de teoretiske aspekter af designet. I 

kontrast til det dokumenterede design, vil forståelsen og dokumentationen af produktets reelle implikationer, 

ikke være vægte ligeligt med dets design, da fokusset er på det analytiske arbejde lavet i projektet. 

Vores vurdering, med det grundlag og udgangspunkt der nu er sat, kommer det til at bestå af en række krav 

og behov som vi har begrundet og defineret. De krav er dannet ud fra produktets originale intention og ide. 

Altså hvorvidt dets design er loyalt over for den ide, og hvor godt produktet er i at opfylde de krav. Der vil 

også blive taget højde for de potentielle sideeffekter, samt konsekvenser af vores design, som ikke originalt 

var planlagt. Disse krav bliver ikke testet i en praktisk kontekst, men i stedet via en analyse af produktet i dets 

helhed, ved at gennemtænke produktets effekt i relevante scenarier. 

Her er de forskellige kriterie punkter, som vi har udarbejdet:  

• Funktionel. Det allermest essentielle af produktet, at det nogenlunde producere den effekt som pro-

duktet skulle løse. Hvis funktionaliteten af produktet, ikke virker og ikke løser problemet, så er det 

ikke en aktuel løsning.  
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• Effektiv. Udover at produktet skal virke rent principielt, så skal det også være effektivt i at løse dets 

opgave. Effektivitet i denne kontekst, er at produktet skal løse opgaven godt nok til at det ikke ville 

være nemmere at gøre noget andet, for at løse samme opgave. Med andre ord, så skal vores produkt 

ikke være en forældet og værre måde at løse opgaven på, også selv om det ville virke. 

• Interaktiv. For at give brugeren mulighed for at have et input og kontrol over produktet, så skal det 

være interaktivt. Hvis det ikke er, så er produktet statisk, og ikke muligt at justerer eller tilpasse, til 

den enkelte brugeres forhold og omstændigheder. For produktet skal kunne adaptere sig til brugerens 

forskellige behov, inden for stueplanter. 

• Brugbare. Når brugeren af produktet interagerer med produktet, så skal den interaktion også være 

godt designet. Det indebærer at interaktionen med produktet er nem at udfører og forståelig for bruge-

ren, i hvad interaktion er og gør. Hvis brugbarheden af interaktionerne ikke er taget højde for, så bliver 

produktet bøvlet at interagere med, og derved bliver brugeroplevelsen af produktet forværret. 

• Pålidelig. Produktet skal virke hver gang der er i brug. Hvis produktet ikke er pålideligt, så ville dets 

effektivitet og funktionalitet blive svækket. Ved at produktet er pålideligt, så bliver der sørget for at 

produktet kan bruges i længere tid, og at brugeren har mere tillid til produktet. 

• Genbrugelig. Produktet skal gerne agere som en løsning hvor det kan bruges flere gange. Det inde-

bærer, at hvis brugeren ombestemmer sig for hvad produktet er tilsluttet, så har de mulighed for at 

tilslutte det til en anden stueplante, og genbruge det samme produkt uden at tage et nyt i brug. Ved at 

produktet er genbrugeligt, så giver det brugeren en fleksibilitet i hvordan de bruger produktet. 

• Korrekt. De parameter som produktet arbejder udefra, skal arbejde ud fra et stærkt dokumenteret og 

videnskabelig grundlag, og de resultater for sådanne undersøgelser skal korrekt oversættes til brug i 

produktet. Hvis det videnskabelig-teknisk data ikke er korrekte, eller at hvis produktet ikke kan bruge 

set data korrekt, så kan det have en degraderende effekt på produktets funktionalitet, effektivitet og 

pålidelighed. 

• Æstetisk. Produktet skal være æstetisk behageligt at have i sit hjem. Hvis produktet ikke er æstetisk 

behageligt, så kan det få brugeren til at fravælge produktet, også selv om produktet er fuldt funktionelt 

og effektivt.  

 

Soft Design Science Methodology (SDSM) 
Soft Design Science Methodology er en metode vi har valgt at gøre brug af. Metoden er udviklet af J. Pries-

Heje, R. Baskerville og J. Venables tekst ”Soft Design Science Methodology”. SDSM indeholder 8 forskellige 

trin (Pries-Heje, Baskerville, & Venable, 2014). Dette vil hjælpe os til at blive klogere på designteknologisk 

vinklet på produktet udviklingen. Trin 1, 6, 7 og 8 foregår i den virkelige verden. Det først her vi ser problemet 
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og derefter hvor vi laver et produkt. De resterende 2, 3, 4 og 5 omhandler designteknologisk tænkning om 

produktet. Dette forløb kan ses i figur 3, hvor man ser skellet mellem de to tankegange. 

De 8 trin lyder således: ” (1) Learn about specific problem (2) Inspire and create the general problem and 

general requirements (3) Intuit and abduce the general solution (4) General Ex Ante Evaluation (5) Design 

specific solution for specific problem (6) Specific Ex Ante Evaluation (7) Construct specific solution (8) Ex 

Post Evaluation” (Pries-Heje, Baskerville, & Venable, 2014, s. 93).  

 
Figur 3: (Pries-Heje, Baskerville, & Venable, 2014, s. 93) 

De otte felter kan deles op i to dele, den første del er ”real world” og den anden del er “Design thinking”. 

1. I den første fase findes der et specifikt problem. Dette er i vores tilfælde at der mangler hjælp til at 

holde ens planter i live. Det er også i denne fase hvor vi har brugt både Storyboard og coloured cog-

nitive mapping; to andre metoder som bliver beskrevet senere. Grunden til både storyboard og colou-

red cognitive mapping bliver brugt her, er at man i den virkelige verden tænker meget analytisk, altså 

at få defineret en klar række af trin som vi har tænkt os at følge. 

2. Efter dette begynder undersøgelsen som er fase 2. Her finder vi inspiration af produkter som allerede 

er lavet, både for at få en større forståelse af problemet, men også for at se hvad der kan gøres bedre. 

Vi begynder at forestille os et produkt, hvad det skal kunne og hvordan det skal se ud. Dette er en 

meget kreativ og fantasifuld proces, da man ofte forestiller sig det optimale færdige produkt. Derfor 

forgår denne del ikke i ”the real world” men i design tænkning. Grunden til at denne fase er i design 

tænkning, er at der ikke skal være nogle begrænsninger til problemløsning. 
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3. Fase 3 skal vi begynde at finde løsninger, dette sker på baggrund af intuition og abduktion. Dette er 

for at finde en løsning som er sandsynlig nok til at bygge videre på. Det er også i denne fase hvor den 

kreative og udforskende del af problemet integreres. Interaktionen mellem løsning og problemet er der 

man finder løsningstænkningen, har det med at definere problemets grænser. 

4. Den første evaluering begynder i fase 4. her ses der tilbage på de andre tre faser, dette sker inden 

produktet er blevet lavet. Det er også i denne fase den første iterationsproces foregår.   

5. Fase 5 begynder. Det er her vores produkt begynder at tage form og her vi har fra fase 2 fået en masse 

viden om problemet og fra fase 3 fundet en løsning. På denne måde kan vi bygge en design specificeret 

problemløsning, til at målgruppen ikke har planter nok. Endnu engang skal vi evaluere vores tanker 

om produktet, inden prototypen laves. 

6. I fase 6 tages produktet til ”the real world” igen. Her stiller vi løsningen op mod det specifikke problem 

som vi fandt i fase 1. 

7. Vi går derefter i gang med et koncept af produktet, eller en prototype i fase 7. Når vi er færdige med 

dette, vil vi sammenligne vores prototype med problemet i fase 1 igen. 

8. I vores evaluering af produktet, fase 8 skal vi finde ud af hvad vi kan gøre bedre ved prototypen, 

muligvis ændre nogle egenskaber ved iterationsprocessen. Til sidst ender vi med vores færdige pro-

dukt. 

Problemkort 

Problemkort, originalt på engelsk: ’Coloured Cognitive Mapping (forkortet CCM)’ er en innovationsme-

tode der søger at løse problemer ved at identificere, problemets årsager, symptomer og implikationer. Pro-

blemkortsmetoden som gøres brug af her, er udarbejdet med udgangspunkt i John Venables rapport: ’Using 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) for DSR’ (Venable J. R., 2014).  

Problemkort vil hjælpe os med at identificere vores problems yderlige årsager og implikationer, for at give 

en bedre forståelse for problemet i dets helhed. Det vil også give indblik på de yderlige problemer, som er 

understøttende til problemet. 

Problemkortet udarbejdes i to former, først det ’almindelige’, altså problemkortet som identificerer proble-

mets vanskeligheder, som Venable kalder det ”CCM of Problem as Difficulties”. Sekundært vil problemkortet 

’vendes’ om til et omvendt problemkort, dette vil hermed identificere problemets muligheder ud fra de forrige 

identificerede årsager, eller som Venable kalder det ”CCM of Problem as Opportunities”. 

”Problem as Difficulties” 

Problemkortet udarbejdes ved at det givende problem anskues som roden i problemkortet. Problemkortets 

formål er at identificere de gældende årsager (causes) til problemets opstand, disse årsager kan have yderligere 

identificering af årsager osv. Meningen med denne form for ’årsag af årsag’ metode, er at kunne identificere 

grundårsagerne til det givende problem da disse fremstår som de øvrige problemer til det givende problem 
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Problemkortets anden del, omhandler at identificere det givende problems symptomer (consequences) af pro-

blemet, og herefter implikationerne af symptomerne, i samme forstand som årsagerne fra problemkortets 

første del (se figur 4). 

 
Figur 4: (Venable J. R., 2014, s. 7) 

CCM of” Problem as Opportunities” 

Det vendte problemkort, som identificerer problemet som muligheder, tager udgangspunkt i det forrige 

problemkort og omformer problemet til den ønskede løsning, herefter omformes årsagerne af problemet til, 

årsager af løsningen, disse anskues hermed som de øvrige designløsninger til problemet. På samme måde om-

formes symptomerne af problemet til symptomer af løsningen, disse anskues som de øvrige fordele af løsnin-

gen (se figur 5). 
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Figur 5 (Venable J. R., 2014, s. 7) 

Storyboard 
Storyboardet er en kreativ videnskabelig innovationsmetode. Storyboardets metodeteori tager vi her ud-

gangspunkt i bogen SPRINT (Knapp, Zeratsky, & Kowitz, 2016). Storyboard metode-værktøjet er til formål 

for at visualisere brugeroplevelsen af produktets udvikling. 

SPRINTS fremgangsmåde til udarbejdelse af storyboard, begynder med at projektgruppens medlemmer 

hver især udarbejder et individuelt storyboard. Disse sammensættes til ét storyboard, ved udvælgelse af de 

bedste dele. Dette bliver gjort i fællesskab og valgene bliver afstemt ved fælles præsentation. Dette sammen-

satte storyboard vil fremstå som den øvrige visualisering af produktets brugsforløb hos brugeren. 

Interview teori 
I dette afsnit vil vi redegøre for interview teori- og teknikker. Vi har valgt de vigtigste teorier og teknikker 

i forbindelse med vores egne interviews, samt overvejelser over hvad de forskellige teknikker kan bruges til 

og hvilke af de teknikker vi har benyttet os af. Med udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog: 

Interview (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Forskningsinterview 

Et forskningsinterview er et kvalitativt interview, som giver fyldige svar og dybere forståelse for et specifikt 

emne. Det har til formål at få en dybere indsigt i en eller flere personers holdninger til bestemte problemstil-

linger. Forskningsinterviewet er en interviewteknik der anvendes når der skal skabes viden mellem interview-

eren og den interviewedes synspunkter. Som Kvale og Brinkmann siger ”Forskningsinterviewet er en inter-

personel situation, en samtale mellem to parter om et emne af fælles interesse” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

143) kendetegnet ved forskningsinterviewet er at samtalen mellem den interviewede og intervieweren bliver 

engagerende fordi der bliver interviewet om et synspunkt den interviewede er interesseret i. Dette gør at der 

bliver delt viden fra den interviewede til intervieweren som resulterer i at udbyttet bliver en dybere faglig 

forståelse for emnet der snakkes om. Det vi vil bruge forskningsinterviewet til, er at få en bredere forståelse 

for mulige effekter og løsninger på vores problem. Formålet med forskningsinterviewet er at anskaffe viden, 

som i sidste ende skal understøtte vores produktudvikling. 

Iscenesættelse af interview 

Når man iscenesætter sit interview, vil man få den interviewede til at beskrive sine synspunkter på det 

pågældende emne interviewet tager udgangspunkt i. Vigtigt er det at intervieweren lytter efter, viser interesse 

og respekt for den interviewerede og er sikker på hvad intervieweren gerne vil have ud af det pågældende 

interview. Det er vigtigt at der fortælles om hvad interviewet går ud på og om den interviewede har spørgsmål 

inden starten af interviewet. Vi har tænkt os at forberede vores interviewede, så de har tid til at reflektere over 

hvad de gerne vil sige.  

Scripting af interviewet 

Interviewet er ofte forberedt med en række spørgsmål som intervieweren bruger som et script til inter-

viewet. Dette har til formål at strukturere interviewet, så forløbet bliver holdt inde på det spor interviewprodu-

ceren gerne vil have. En anden form man kan anvende, er et ”semistruktureret interview” som har et script, 

men lægger op til en diskussion mellem den interviewede og intervieweren. Det er op til interviewproduceren 

om interviewet skal være mere semistruktureret end stramt struktureret. Der er forskellige fordele ved begge 

dele, ved et struktureret interview, kan intervieweren få lagt en stram linje, så intervieweren sørger for at holde 

sig inde på interviewemnet. Hvis man derimod laver et semistruktureret interview, kan man holde sig til sit 

script og diskutere og muligvis få nogle betragtninger man ikke havde regnet med, som derefter kan diskuteres 

med den interviewede. Det forklarer Kvale og Brinkmann også når de siger at ”Jo mere spontan interviewpro-

duceren er, desto større sandsynlighed vil der være for at indhente spontane, levende og uventede svar fra de 

interviewede. Og på den anden side: Jo mere struktureret interviewsituationen er, desto lettere vil den senere 

begrebsmæssige strukturering af interviewet i analysen være” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151-152). Vi har 
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tænkt os at gøre brug af en semistruktureret interview metode, for at have mere fleksibilitet og flow i vores 

interview.  

At stille opfølgende spørgsmål 

Det er ikke kun vigtigt at kunne stille spørgsmål som man har forberedt, der er også vigtigt at kunne lytte 

og stille spørgsmål baseret på hvilket svar den interviewede giver intervieweren. At kunne stille opfølgende 

spørgsmål, indebærer at man er i stand til at lytte efter hvad den interviewede fortæller og stille spørgsmål, 

baseret på det svar man får. Det er en forudsætning for at være dygtig til opfølgende spørgsmål, at man har 

kendskab og viden om emnet man interviewer om. Det leder ofte til en snak mellem den interviewede og 

intervieweren. Vi har derfor tænkt os at få en samtale i gang med den interviewede, og dermed kan få flere 

forskellige synspunkter på vores problemstilling.  

Trinmodellen 

Vi vil i dette afsnit beskrive og redegøre for trinmodellen, hvad den bruges til og hvad vi har tænkt os at 

bruge den til. Trinmodelen bruger man specifikt til at analysere teknologiske artefakter. De seks trin består af 

spørgsmål vi kan stille teknologien, dog behøver man ikke at anvende alle trin. Trinmodellen er en model vi 

vil benytte indenfor analyse af vores teknologi, vi har udvalgt de trin, vi synes er de mest relevante. Trinmo-

dellen er udarbejdet ud fra allerede eksisterende måder at analysere og kigge på teknologier. De to definitioner 

Niels Jørgensen – Lektor, Institut for mennesker og teknologi (Roskilde Universitet) og forfatter på teksten: 

Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer (Jørgensen, 2020).  

Trin modellens 6 trin lyder således: (1) Teknologiers indre mekanismer og processer (2) Teknologiers ar-

tefakter (3) Teknologiers utilsigtede effekter (4) Teknologiske systemer (5) Modeller af teknologier (6) Driv-

kræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Trinmodellens 6 trin defineres af Niels Jørgensen således (Jørgensen, 2020): 

Teknologiers indre mekanismer og processer 

Teknologiers indre mekanismer og processer er med til at identificere hvad formålet med en given teknologi 

er, hvad den bruges til og hvordan teknologien virker. Teknologiers indre mekanismer og processer har lighe-

der med operationelle principper, hvis hovedformål er hvordan teknologien virker. Der hvor trinmodellen af-

viger fra operationelle principper er at, operationelle principper er mere konkrete f.eks. formålet med en fly-

vemaskine er at holde den i luften. Det opfyldes ved at vingerne bærer flyet og motoren trækker flyet fremad 

hvor komponenterne som er vingen og motoren er fastlagt, men der er ingen forklaring på hvordan de fungerer 

indeni. Det er der de to modeller adskiller sig fra hinanden, indre mekanismer kigger også på hvilke processer 

der sker i motoren og i vingen. Så med begrebet teknologiers indre mekanismer og processer kan man spørge 
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ind til hele teknologiens mekanismer men også de enkelte komponenters mekanismer. Det er et værktøj vi har 

tænkt os at bruge til at redegøre for vores valg af komponenter.  

Teknologiers artefakter 

Teknologiske artefakter er menneskeskabte genstande, som er adskiller sig fra naturligt skabte genstande. 

Teknologiske artefakter er et artefakt med en teknologisk funktion. Disse teknologier er omformning af natur-

lige skabte genstande, der under anvendelse har henblik på at opfylde menneskelige behov. Artefakter har 

forskellige egenskaber i form af: størrelse, vægt, form, farve, kemisk sammensætning, består evt. af flere dele. 

Derudover har artefakter en intentionalitet som hænger sammen med en funktion. Former og funktioner er ikke 

determinerende for hvordan artefaktet kan anvendes.  

Teknologiers utilsigtede effekter 

Teknologiers utilsigtede effekter deles op i de tilsigtede og de utilsigtede effekter ved en given teknologi. 

De tilsigtede effekter er når teknologiens formål er opfyldt, og de utilsigtede effekter er andre effekter som er 

negative f.eks. plantevander udleder for meget vand fordi pumpen er indstillet forkert. Utilsigtede effekter er 

effekter man ikke kender på forhånd, men er ofte effekter der træder i kraft efter anvendelse af en given tek-

nologi, dermed kan det være svært forudse de utilsigtede effekter. Nogle utilsigtede effekter kan forekomme 

ved enten slid, manglende vedligeholdelse eller dårligt design.  

Teknologiske systemer 

Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af flere teknologiske artefakter som giver artefak-

terne en funktionalitet. Denne funktionalitet skal muliggøre omformning af natur til formål at opfylde menne-

skelige behov. Et teknologisk system kunne f.eks. være vandflaske hvor selve flasken og proppen er to arte-

fakter som tilsammen kan indeholde vand, som kan drikkes idet funktionaliteten af proppen bliver opnået når 

den skrues af, dermed kan mennesket få adgang til det vand de har behov for.  

Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier er en abstrakt, visuel eller fysisk præsentation af et fænomen eller en genstand. I 

modellen er særligt udvalgte egenskaber enten gengivet eller undersøgt. Det er vigtigt når man laver en model 

at der bliver fremhævet specielle egenskaber, så man simpelt kan vise, hvordan egenskaberne spiller sammen 

med teknologien. Formålet med at lave en model af en given teknologi er enten for at forklare eller afprøve 

hvordan den udviklede teknologi opfører sig når den skal anvendes.  

Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Der findes forskellige drivkræfter når man skal udbrede en teknologi. Innovation er er implementering af 

nye eller forbedrede produkter. Dette kan også forekomme i produktionsprocesser og organisationsformer. Når 
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man skal udbrede teknologi og nedbryde den barriere der kan forekomme når man gerne vil have en ny tekno-

logi frem, kan man med fordel anvende innovation eller diffusion. 

 

Diffusionsteori 
’Diffusion of innovation’ oversat diffusionsteori, er en teori udviklet af Everett Rogers, som omhandler 

ideen om innovationsspredning (Rogers, 1983). Innovationsspredning søger at forklare hvordan og hvorfor 

innovation spredes, samt i hvilken hastighed blandt mennesker i sociale grupper. Rogers definerer diffusions-

teori ud fra fire grundelementer; ” (1) en innovation (2) som kommunikeres igennem bestemte kanaler, (3) over 

tid (4) blandt medlemmerne af et socialt system” (Rogers, 1983, s. 10).  

Innovation 

Innovation skal forstås som nytænkning i form af en ide, et objekt eller en udøvelse som anskues som ny, 

af et, eller flere individer og grupper. Ny forstås her, ikke i form af objektiv forståelse af givende ide, men 

herimod det tiltalte individ eller gruppes opfattelse af nytænkning (Rogers, 1983, s. 11-14). 

Innovation i vores tilfælde fremkommer som en teknologisk innovation, dette med fokus, på udarbejdelse 

af et produkt, og vil innoveres gennem designprocesser, disse designprocesser vil udarbejdes og idegenereres 

ud fra givende problemformulering for projektet. Designprocessen samt idegenereringen vil fremstå i senere 

analyse afsnit. 

Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanaler omhandler de individer og gruppers proces, med omdelingen af information, til 

andre parter for at opnå en gensidig forståelse for det omtalte. I forhold til kommunikationskanalernes indspil-

ning i innovationsteorien, omfattes kommunikationskanalerne som, den proces, målgruppen for den givende 

innovation, omdeles den givende viden om innovationen. Kommunikationskanalerne foregår ofte i form af 

massemedier fx radio, fjernsyn og som moderne eksempel, sociale medier på internettet. Kanalerne bliver ofte 

brugt i form af et transportmiddel for reklamer, og generel vidensdeling (Rogers, 1983, s. 17-19). 

Kommunikationskanaler kan i form af markedsføring, være brugbart for produktudvikling, dog er markeds-

føring ikke et fokus for projektets mål og derfor valgt ikke, at yderligere arbejdes med.  

Tid  

I diffusionsteorien fremstår tiden som en vigtig faktor i kommunikationsprocessen, tiden eksisterer ikke i 

individuel forstand, men er påtvunget sammenspil med hændelser. I forhold til diffusionsteoriens proces, er 

tidens eksistens fremkaldt i diffusionsdelen, begyndende i innovationsbeslutningen, hvorved det pågældende 

individ går fra at modtage viden om innovationen, til beslutningen der afgør hvorvidt innovationen kan 
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forudgående lykkedes. Rogers angiver 5 trin i innovationsbeslutnings-processen, (1) viden, (2) overtagelse, 

(3) beslutning, (4) implementering og (5) bekræftelse, disse trin fremviser forløbsruten som innovationen vil 

fremstå igennem, trinende fremstår i specifik rækkefølge, dog gennemføres ikke altid med alle trin første om-

gang. Trinende kan foretage undtagelser, og hermed give tilbagevendinger til forrige trin. Tiden spiller hermed 

rollen som innovationsbeslutnings-perioden, og er derfor en vigtig faktor at medtage i kommunikationspro-

cessen (Rogers, 1983, s. 20-24). 

Innovationsbeslutnings-processen vil fremstå i design og udarbejdelsesprocesserne af produktet, samt ide-

genereringsprocesserne. Innovationsbeslutnings-processens gennemgang, vil i spil med iterationsmetoder som 

gennemgået i forrige afsnit, fremstå i et diffusionsteoretisk forhold, som innovationsbeslutnings-perioden. 

Socialsystemer 

Det sidste element der sammensætter diffusionsteorien, er socialsystemerne, et socialsystem er en sammen-

sætning af korresponderende enheder, som har en eller flere relationer tilfældes. Disse relationer forekommer 

typisk i form af problemer eller udfordringer, og giver dem et fælles formål at løse (Rogers, 1983, s. 24-32). 

Socialsystemer som er relevante at analyserer til formål for vores projekts innovationsudviklings-proces, 

anskues i form af målgruppe. Udarbejdelses- og idegenererings-processen er afhængig af målgruppens ind-

spilning, for akkurat tilpasning til krav of formål for målgruppens behov. 

2.1 - Planteanalyse 
Det følgende afsnit vil gennemgå planter i indendørsklimaer, og dets relevante effekter, som har givende 

fordele for menneskerne der færdes iblandt dem. 

Klimaforbedrende fordele 
Reducering af luftforurenende stoffer 

I starten af 1980-erne startede NASA et par eksperimenter med bladplanter, hvis formål var at teste plan-

ternes evner, til at rense luften i energieffektive hjem og fremtidige rumstationer. Eksperimenterne var udført 

af videnskabsmanden Bill Wolverton. 

Wolverton fik gennem NASA finansieret et ’beskedent’ budget til hans eksperimenter i 1980, i løbet af de 

følgende 2 år fik Wolverton skabt et ’testkammer’ hvor han fik adgang til at teste et par planter der specifikt 

var rige med blade, heriblandt var: Guldranke, Nephthytis og Sødkartoflen. Disse planter med fokus på det 

forurenende stof: Formaldehyd, skulle vise deres evne, til at fjerne stoffet fra luften i testkammerets klima. 

Dette første eksperiment viste sig at være en stor succes, da alle tre planter viste ’dramatisk reduktion’ af 

Formaldehyd i luften, over en 24 timers periode. Resultaterne blev publiceret af NASA i 1982 (Wolverton & 

McDonald, 1982), og med yderligere testning af eksperimentet var den supplerende rapport udgivet i 1984 
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(Wolverton, McDonald, & Watkins, 1984). En af konklusionerne fra eksperimenterne fremviser at ”en Væd-

deløber plante kan påvirke reduceringen af Formaldehyd, med 31.000-62.000 mikrogram pr 6 timer, og dette 

betyder, for at kunne opnå en konstant rensning af luften i det eksperimenterede hus, skal der mellem 8-15 

Væddeløber planter til” (Wolverton, McDonald, & Watkins, 1984). 

NASA fremmede disse rapporter og i løbet af 1984-1985 blev fundene offentligt anerkendt og i eksperi-

menterne blev der yderligere eksperimenteret med flere planter, samt øgede antal af de primære indendørsfor-

urenende stoffer (Wolverton, McDonald, & Mesick, 1985). De følgende år, kom der stigende popularitet hos 

Wolvertons eksperimenter og fund, som gjorde at flere selskaber finansierede Wolvertons nye eksperimenter, 

med fokus på de mest populære stueplanter. Dette ledte til Wolvertons publicering af egen bog, skrevet som 

en vejledning til den offentlige læser, om hvorfor man har behov for planter (Wolverton & Kozavuro, 2010). 

Et eksperiment beskrevet i bogen, der med støtte fra: ledelsen af ‘Stennis Space Center’, gjorde det muligt 

at opskalere niveauet på eksperimenterne, Wolverton fik mulighed for at konstruere: ”The Biohome”, Biohome 

var et område der blev konstrueret af syntetiske materialer, designet til at maksimere indelukning af luftud-

veksling, og være energieffektiv. Biohjemmet bestod af to værelser, en 32 kvadratmeters opholdsstue, og et 

27,5 kvadratmeters bioregenerativt område, som bionaturligt skabte vand og føde. Formålet med Biohjemmet 

var således at gøre bygningen så lufttæt som mulig via bioneutrale materialer, herefter blev der tilsat diverse 

luftforurenende stoffer til bygningen, og ved indtræden i bygningen, viste sig symptomer for luftforgiftning 

hos testpersoner, herunder brændende øjne, kradsende hals, vejrtrækningsproblemer og andre generelle symp-

tomer på sygdomsbygning (Wolverton & Kozavuro, 2010). 

For at rense luftforureningen i Biohjemmet, blev der placeret et antal lavbelysnings bladplanter adskillige 

steder i Biohjemmet. Det resulterede i at luftkvaliteten afbalancerede efter et pat dage, og efter luftforureningen 

var renset, var der ingen tegn på nogle sygdoms-symptomer. Efterfølgende blev der gjort forsøg om sikkerhe-

den for beboelse, dette blev gjort ved at en studerende bosatte sig i Biohjemmet over sommeren, uden nogle 

negative sundhedseffekter kunne påvises. En interessant observation der kom ud af dette eksperiment var, at 

planterne virker mest effektive med luftforureningsrensning, når de er i lufttætte og u-ventilerede bygninger 

(Wolverton & Kozavuro, 2010). 

Wolverton har i løbet af hans karriere siden han arbejdede med NASA i 1980-erne, skrevet adskillige bøger 

omkring stueplanter og deres luftrensningseffekt. Disse bøger henvendte sig til den offentlige befolkning med 

henblik på at formidle samfundet og integrere flere planter i private hjem og arbejdspladser, heraf følgende: 

(Eco-friendly houseplants : 50 indoor plants that purify the air in homes and offices, 1996), (How to grow 

fresh air : 50 houseplants that purify your home or office, 2008) og (Plants: Why You Can't Live Without 

Them, 2010). 
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Dr. Bill Wolvertons førende rolle som videnskabsmand indenfor planters luftforurenende effekter, har væ-

ret banebrydende for forskningsverdenen. Hans eksperimenter ved hjælp af NASA’s samarbejde samt hans 

publicerede bøger og rapporter, har gjort en stor indflydelse på verdens viden omkring vigtigheden af planters 

rolle i indeklimaer, på arbejdspladser og i de private hjem. 

Øget relativ luftfugtighed 

Den relative luftfugtighed er ofte i indendørsklimaer under den anbefalede mængde til menneskelig be-

kvemmelighed, og alt for lav luftfugtighed kan føre til mere regelmæssige forkølelser, og kan ødelægge træ-

materialer ved tørring. Den relative luftfugtighed bør gennemsnitligt ligge på omkring 30% til 60%, denne 

mængde er meget afhængig af udendørsklimaet, så derfor er den ændrende i forhold til årstiderne, dog er det 

ofte at indendørsklimaer ligger under 30% (Lohr V. I., 2010). 

En lav relativ luftfugtighed er typisk grundet dårlig udluftning i indeklimaer, dog er det vist at planter kan 

have en betydelig ændring for luftfugtigheden. Et eksperiment viser at et rum bare med 2% af området optaget 

af planter, giver en stigning fra 25% uden planter, til 30% med planter (Lohr V. I., 1992). Denne ekstreme 

stigning af den relative luftfugtighed i indendørsklimaer, rejser spørgsmålet om for mange planter kan få den 

relative luftfugtighed til at stige for meget og gøre området for fugtigt: dette er dog meget usandsynligt da 

vandet fra planterne fordamper langsommere når luftfugtigheden er højere, som gør at hastigheden falder på 

fordampningen af vandet, fra planten. 

Akkumulering af støvpartikler 

Stueplanters effekt på støvpartikler vises også at have en relativ betydende forskel på indendørsmiljøet, det 

er vist i et eksperiment at støvakkumulering over 1 uges periode ad gangen, samler mindre støv på horisontale 

overflader (Lohr & Pearson-Mims, 1996). Det interessante ved disse målinger i eksperimentet var at planterne 

gør en forskel på støvpartikler i hele rummet. Når planterne bliver placeret i rummet, viser det at forskellen 

mellem indsamlingsområdet længst væk fra planterne og indsamlingsområdet tættest på planterne, fremstod 

ikke nogen betydende forskel på mængden af støv. Dog i rum hvor der også blev målt støvpartikler, men ingen 

planter var til stede, var forskellen at der var 20% færre støvpartikler der havde lagt sig på horisontale overfla-

der end i indsamlingsområdet med planter tilstede. 

Reduceringen af støvpartikler i hjemmet har ikke kun den positive effekt at det afhjælper ting som allerge-

ner og er æstetisk tiltalende, men dette eksperiment afklarede frygten om at planter havde den modsatte effekt 

på indeklimaet: at planter kun udledte mere støv, viste sig at have modsatte effekt (Lohr V. I., 2010). 

Mentalforbedrende fordele 
Æstetisk tilfredsstillende 
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Stueplanternes æstetiske effekt har mange fordele. Et utal af undersøgelser viser tegn på fremmelse af po-

sitive følelser, under ophold med planter tilstede. Et eksempel på en undersøgelse, havde nogle repræsentanter 

i et rum med planter tilstede beskæftiget af computerarbejde (Lohr, Pearson-Mims, & Goodwin, 1996). Da 

disse repræsentanter evaluerede deres opmærksomhedsniveau efterfølgende, viste det en gennemsnitlig 10% 

forskel, til fordel for dem der havde planter tilstede mens de arbejdede.  

En lignende undersøgelse opdelte testpersonerne i rum med farveløse objekter, et rum med farverige ob-

jekter, og sidst et rum med stueplanter (Lohr & Pearson-Mims, 2000). Undersøgelsen viste ligeledes en fordel 

ved det plante-fyldte rum, da følelserne: legende, venlig, kærlig og u-bekymring, var væsentlig mere observe-

ret, end i de andre rum.  

En anden undersøgelse adspurgte kontoransatte i bygninger, med og uden stueplanter, samt med og uden 

vinduer med udsigt over grønne områder. (Dravigane, Waliczek, Lineberger, & Zajicek, 2008). I de bygninger 

uden stueplanter, som havde og ikke havde udsigt til grønne områder, anmeldte 60% af de ansatte at de følte 

sig tilfredse eller meget glade under arbejdet. I de bygninger med stueplanter, men uden udsigt til grønne 

områder steg tallet til 69%, dog i bygningerne med stueplanter, samt udsigt til grønne områder, steg antallet til 

82%, der svarede de var tilfredse eller meget glade når de arbejdede. Dette viser altså en stigning på 22% af 

ansattes glæde og tilfredshed, bare ved indflydelse af planters tilstedeværelse på arbejdspladserne. 

Stresslindrende 

Synet af naturområder og planterige klimaer har vist at have stresslindrende effekter. Undersøgelser som 

giver testpersoner, videoer af arbejdsulykker at se, gives efterfølgende en række billeder af naturområder og 

byområder i forskellige rækkefølger som en forbedringsmekanisme (Ulrich, 1979; Ulrich, 1981). Formålet ved 

undersøgelsen var at måle stressniveauer, før og efter disse billeder blev fremvist, og viste sig at naturområ-

derne gav hurtigere og bedre tegn på afstresning hos testpersonerne. 

Senere undersøgelser har undersøgt hvor vidt denne form for afstresning også er gældende for indendørs-

planter, og selv når testpersonerne ikke har været specifikt fokuseret på planterne, er der givet et lignende 

resultat (Lohr, Pearson-Mims, & Goodwin, 1996). Undersøgelsen gav testpersoner en computertest, og målte 

ud fra besvarelser, deres reaktioner ud fra deres blodtryk. Computertesten viste klare stressniveauer ved rej-

sende blodtryk. Testpersonerne var i et rum, enten med planter til stede eller uden. Planterne var specifikt 

placeret indenfor deres perifersyn. Dette viste et lavere stressniveau hos testpersonerne, der havde planter til-

stede. selvom deres fokus ikke var på planterne. Derudover viste tilstedeværelsen af planterne også et hurtigere 

fald i stressniveauet, end dem der ikke havde planter tilstede. Disse undersøgelser giver dokumentation for 

hvordan stueplanters tilstedeværelse, har stresslindrende effekter, ligeledes som synet af naturområder har. 

Produktivitetsforbedrende 
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Planter er også vist til at have indflydelse på produktivitet, undersøgelsen nævnt tidligere som viste plan-

ternes afstressende effekter under computertest (Lohr, Pearson-Mims, & Goodwin, 1996), viste også hurtigere 

reaktioner på fokuseringsteste. Samt ingen forskel på fejlbesvarelserne i forhold til testpersonerne, uden planter 

tilstede. Reaktionstiden målte gennemsnitlig 12% hurtigere hos de plante-påvirkede testpersoner, og viste in-

gen form for dårligere besvarelser, som indikerer at denne påvirkning skyldes tilstedeværelsen af planterne. 

Helbredsforbedrende fordele 
Smertereducerende 

En undersøgelse der har til formål at bevise planters indflydelse på smertetolerance hos mennesker, har vist 

en betydelig stigning hos testpersoner uden akutte smerter (Lohr & Pearson-Mims, 2000; Lohr & Pearson-

Mims, 2008). Undersøgelsen foregik under tre forskellige kontrolrum, et rum helt uden planter eller dekorative 

møbler, designet til at være et uinteressant rum uden distraktioner. Det andet rum dekoreret med farverige 

møbler, samt et rum dekoreret med et utal af stueplanter. De to dekorerede rum designet til at være ligeledes 

interessante for at skabe visuelle distraheringer. Testpersonerne bedes placere deres hænder i isvand, hvor 

udholdenheden af smerte vil blive målt, rummenes formål var, at de givende distraheringer skulle vise lavere 

ubehag hos testpersonerne. Resultaterne viste dog, at kontrolrummet med planter viste lavere ubehag hos test-

personerne, end kontrolrummet med de dekorative møbler. 

Undersøgelser har også vist lignende resultater hos hospitalsindlagte, med personer indlagte, med speci-

fikke helbredsproblemer og akutte smerter (Ulrich, 1984). Disse undersøgelser blev udført ved at anlægge 

hospitalssenge med udsigter til naturområder, og viste at patienter kom sig hurtigere over operationer. Akut-

indlagte med udsigter opbrugte også betydeligt færre mængder medicin under indlæggelse. Disse undersøgel-

ser giver indblik på planters indflydelse på smertereducerende effekter, og opsat mod andre former af dekora-

tive objekter, viser planterne sig mere effektive. 

Sundhedshelbredende 

Stueplanters effekter på fysiske sygdomssymptomer har vist sig gyldige i en undersøgelse på kontoransatte 

i arbejdsmiljøet (Fjeld, 2000). Undersøgelsen viser at kontorlandskaber med stueplanter tilstede, mindsker 

antallet af ansatte med symptomer af sygdom, som fx hoste, træthed og halsubehag, i forhold til kontorland-

skaber uden indendørsplanter. 

En undersøgelse af stueplanters indflydelse på ældre beboeres helbred på plejehjem, resulterede i at delta-

gerne havde følelse af væsentlige forbedringer af deres helbred (Collins & O'Callaghan, 2008). Undersøgelsen 

bestod udelukkende af at passe og gro stueplanter i deres boliger, og hermed gav deltagelsen i plantedyrknin-

gen positiv indflydelse på deres eget helbred. 
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Vurdering 
Der er utallige fordele ved at have stueplanter i opholds områder, fx i hjemmet, arbejdet og således de 

offentlige steder. Eftersom vi mennesker opholder os indendørs det meste af vores tid, er det givet at inden-

dørsklimaet bør være i bedst mulige tilstand. Naturen er livets oprindelige opholdssted, og er kernen til liv 

overalt i verden, så det viser sig almindeligt nok, at når bygninger som afskærmer sig fra naturen, bliver in-

dendørsklimaet naturligvis også bedre. 

Stueplanter er den nemme og effektive måde at integrere naturklimaet, ind i bygninger og hjem. Uden dem, 

vises det at være, ikke kun helbredsmæssigt, men også mental-helbredsmæssigt farligt, at opholde sig for 

længe. Selvom planter på et æstetisk niveau har subjektive fordele, så er det implicit givet at der er fysiske 

fordele, både på klimaet, og er derfor indirekte på helbredet, i form af bl.a. stress, koncentrationsevner og 

direkte sygdomssymptomer. 

Vigtigheden for planternes rolle i indeklimaer er hermed essentiel for et godt fysisk- og mentalt helbred. 

2.2 - Målgruppeanalyse  
For at finde ud at hvor mange danskere fravælger at købe stueplanter, så tages der udgangspunkt i forbru-

gerundersøgelsen fra Wilke hvor de spørger ”Hvor mange gange har du eller nogle i din husstand købt en 

potteplante inden for det seneste år (Floradania Marketing A/S, 2010). Til dette svare 10% at de ikke har købt 

en potteplante det seneste år. 

I denne forbrugerundersøgelse har de spurgt, personer i en alder på 18 år og op efter. For at få et reelt svar 

på hvor mange danskere som ikke køber planter har vi gjort brug af Danmarks Statistik. Befolkningstallet i 

alderen 18+ år i Danmark, i fjerde kvartal 2021, ligger på 4,715,563 (Danmarks Statistik, 2021). 10 % af de 

mennesker har ikke købt en plante inden for det seneste år. Dette svarer til at 471,556 indbyggere i hele Dan-

mark ikke har købt en plante det seneste år. 

Vi har også tænkt os at se på hvordan aldersfordelingen er, da det kan give os et større indblik i hvordan 

man har det i forehold til planter, og om det kommer an på alderen. 

For at gå mere i dybden af aldersfordelingen svarer: 

• 18% af mænd og kvinder i alderen 18-34 år at de ikke har købt en potteplante det seneste år. 

• 7% af mænd og kvinder i alderen 35-49 år at de ikke har købt en potteplante det seneste år. 

• 6% af mænd og kvinder i alderen 50+ år at de ikke har købt en potteplante det seneste år. 

Her er det særligt de unge som stikker ud. Man kan altså se at der er langt fra 6% og 7%, op til 18%, som 

de unge har svaret. For at vi i stedet at se resultatet i procent har vi tænkt os at beregne det om til personer i 

befolkningen. Her gør vi som før, også brug af Danmarks Statistik, og finder således at: 
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• 231,203 af mænd og kvinder i alderen 18-34 år at de ikke har købt en potteplante det seneste år. 

• 80,047 af mænd og kvinder i alderen 35-49 år at de ikke har købt en potteplante det seneste år. 

• 164,356 af mænd og kvinder i alderen 50+ år at de ikke har købt en potteplante det seneste år. 

For at sætte det ind i perspektiv, vil vi ved hjælp af cirkeldiagrammet, figur 6, se hvor meget de respektive 

grupper fylder i denne opgørelse. 

 
Figur 6: (Floradania Marketing A/S, 2010; Danmarks Statistik, 2021 4. Kvartal; Danmarks Statistik, 2021)  

I forhold til de resultater som vi har fået fra ovenstående beregninger, har vi valgt at fokusere på målgruppen 

18-34 år. Dette gøres da vi kan se, at der er betydeligt flere unge som køber få planter. Det er næsten en 

femtedel af hele aldersgruppen som ikke har købt en stueplante det seneste år. 

Årsager for fravalg af planter 
Interview 1 

(Alle citater i underliggende afsnit, kan findes i bilag 1). 

En af de kvalitative metoder: er interview. I det pågældende interview, har vi valgt teknikken semistruktu-

reret interview. Det gør vi på baggrund af, at vi gerne vil have mange uddybende svar på vores spørgsmål. 

Dette kan kun ske ved at lave “opfølgende spørgsmål”, som der også beskrives i ”interview teori” (se teori og 

metodekapitel interviewafsnit), er det, det som har være det sværeste ved vores interview. Med denne frihed 

indenfor interviewet, mener vi at svarene blevet mere dybdegående, end hvis alle spørgsmålene var skrevet på 

forhånd. 
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Intervieweren, har interviewet en 22-årig studerende om planter generelt. Dette er gjort på baggrund af at 

vores målgruppe, er bestående af en ung befolkningsgruppe. På den måde har svarene kunne give os et bedre 

indblik i, hvad det unge segments holdning er til planter. Den interviewede har givet svar på følgende: 

Det som vi kan se i interviewet fra den adspurgte, er at personen primært køber planter fra dagligvarebu-

tikker. Grunden til dette, er at planter i de butikker er billigere og let tilgængelige. Selvom vores interviewede 

bor to kilometer fra et grøntområde, er det ikke direkte grunden til de mange planter. Den adspurgte siger, at 

man er mere tilbøjelig til at have planter, når man bor længere væk fra et grønt område. Da man på den måde 

får, det “grønne”, som ikke er andre steder. I forhold til vedligeholdelse af planter, siger den interviewede, at 

det en gang imellem godt kan ske, at man glemmer at vande. I interviewet bliver der derfor spurgt, hvordan 

personen ville have det med en plantevander som kan automatisere vanding. Til det bliver svaret ”Det ville da 

være meget smart”. Derefter, kommer den adspurgte med et svar, på det næste opfølgende” … mine planter 

aldrig var triste og at jeg ikke skulle bruge tid på at tænke over hvornår de skal have vand og hvornår jeg sidst 

gav dem vand.”. Så på baggrund af dette, kan vi augmentere for at tiden spiller en faktor hvis man skal have 

plante. Vores interviewede siger: “Jeg føler at de (planterne) giver noget liv og noget natur indvendigt bag 

tykke hvide vægge”. I forhold til “liv”, mener hun at det er et lille projekt, for man ser dem jo vokse, da de også 

er levende. Den adspurgte kommer der efter med pointen: at planter for det hele til at lever op, og det giver en 

form for ro, når man får noget af moder jord ind i ens lejlighed. Det sidste som vi har fundet ud af i dette 

interview, er at, hvis produktet skal laves til unge, skal der tænkes på prisen. Det nytter ikke at lave et produkt, 

som er for dyrt at købe for vores målgruppe. 

Interview 2 

(Alle citater i underliggende afsnit, kan findes i bilag 2) 

I dette interview, møder vi en 22-årig studerende som snakker om sine egne oplevelser i forhold til planter. 

Hun har i skrivende stund 12 planter. Dog er 3-4 stykker døde. “ud af mine 12 planter er der 3. Og næsten 4, 

der også er ved at dø nu.”. Vi har udvalgt den her person ud fra målgruppeanalysen. De fleste af den inter-

viewedes planter er købt i dagligvarebutikker.  

Den adspurgte kunne godt tænke sig at have flere planter, men grundet pres fra skolen har den interviewede 

ikke haft tid til sine planter, da andre ting har været vigtigere “jeg har glemt at vande mine planter. Fordi Jeg 

har haft hovedet et andet sted lige her, imens jeg skal til eksamen. Når man har en travl hverdag, er det 

vigtigere at vaske tøj end at vande mine planter.” Dette har vi også set i det forgangne interview, hvor den 

interviewede svarede at det var en smart ide, at man ikke behøvede at bekymre sig om hvornår planterne skulle 

vandes. Den interviewede er ked af at planterne dør for hurtigt, og derfor synes den adspurgte, at det kunne 

være en smart ide med en plantevander. “Det ville Jeg synes var dejligt. Nogle gange kommer man også til at 
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over vande sine planter, eller jeg gør i hvert fald.” Så ikke nok med, at den interviewede er dårlig til at vande 

sine planter, opstår der også i processen, en tendens til at over-vande sine planter.  

Vores interviewede synes det er hyggeligt at have planter i hjemmet “Jeg har mine planter, fordi Jeg synes 

Det er hyggeligt og det gør hjemmet mere hjemligt.”. Dette er dog også den eneste grund. Derefter bliver der 

spurgt ind til, om den interviewede, ved at planter har en luftrensende effekt. (“A” står for den anonyme ad-

spurgte)   

“Interviewer: Så Det er udelukkende for at have noget dekorativt i hjemmet. Og ikke og ikke fordi planter 

har en luftrensende effekt. 

A: Nej, Det er kun for at gøre hjemmet mere hjemligt og smukt.” 

For vores interviewede, er det vigtigt at have planter i sit hjem, men nogle gange er tiden der ikke til at 

vande sine planter. Vores interviewede kunne godt se sig selv, bruge en automatisk plantevander “At jeg vidste 

den fandtes. Og at den er billig For skal man have en til hver plante, kan det hurtigt blive en dyr. Fornøjelse, 

eller hvad man siger? Men på længere sigt. Så er det jo En god investering. Så skal jeg ikke ud at købe nye 

planter. Hele tiden.”. Den interviewede blev også spurgt ind til om der ville have være negative konsekvenser 

ved at have en automatisk plantevander  

“Interviewer: Kunne du se nogle negative konsekvenser af at have en automatisk plantevander? 

A: Nej, det tror jeg ikke. Jeg ville få mange planter måske.” 

Der bliver derefter spurgt ind til hvorfor hun ville få for mange planter 

“Interviewer: Hvorfor ville du få for mange planter? 

A: Fordi det ville være for nemt at holde dem. De ville ikke dø så hurtigt. Og så ville jeg købe flere.” 

Ud fra disse to svar kan vi se at vores interviewede person, godt kunne se sig selv købe flere planter hvis 

personen havde en automatisk plantevander. Dermed ville den adspurgtes planter ikke dø for hurtigt, og per-

sonen ville være mere tilbøjelig til at købe flere planter.  

Vi kan nu se ud fra begge interviews vi har lavet, at en den del af målgruppen vi har udvalgt, har haft svært 

ved at vande sine planter, eller føler at det er en byrde at skulle nå, inden planterne dør. Det er præcis disse 

problematikker vi har tænkt os at løse ved vores design. 

Målgruppe uddybning.   

Igen tager vi udgangspunkt i forbrugerundersøgelsen fra Wilke, figur 7, som har lavet en spørgeundersø-

gelse og spurgt om følgende ”Hvad kunne du forstille dig der skulle til, for at få dig/husstanden til at forbruge 

flere potteplanter”, hvoraf; 
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• 27% af unge svarer mere tid/plads. 

• 26% svarer billigere/gode tilbud. 

• 8% svarer nemmere af holde. 

• 5% svarer Planter der ikke skal vandes/kræver meget lidt vand.  

Det er altså en stor del, som føler at tid er en afgørende faktor for hvorvidt de har lyst til at købe flere planter 

til deres hjem. Det kommer vi også generelt til at se i vores interviews. Der er mange som har arbejde og 

studere og har derfor ikke særlig meget fritid, og når man så har fri er det ikke lige vanding af planter som er 

det første der kommer til hovedet. I vores interviews svare den ene at ”… at jeg ikke skulle bruge tid på at 

tænke over hvornår de skal have vand og hvornår jeg sidst gav dem vand.” og hvor den anden fortæller ”Jeg 

har glemt at Vande mine planter. Fordi Jeg har haft hovedet et andet sted… ” I begge disse situationer kan vi 

se at den tid som man skal bruge for at have en plante, kan være svær at finde. Ifølge Wilkes spørgsmål 

”Årsager til at potteplanter ikke købes” svarer 58% af de udspurgte unge også at ”potteplanter kræver for meget 

pasning og pleje”. 

Vi kan også se at en stor del af unge har svaret at det skal være billigere at have og købe stueplanter. Ifølge 

en artikel (Hohnen & Wanscher, 2020) som har lavet statistik over disponibel indkomst fra 2000 kontra 2018. 

Her kan vi se at unges (i alderen under 25 år) disponible indkomst er faldet med cirka 4000 kroner i gennemsnit, 

hvorimod hvis man ser på det samlede gennemsnit, er Danmarks disponible indkomst steget i perioden 2000 

til 2018 med 51700 kroner. På den måde kan man godt forstå at 26% af de unge forklarer, at det skal være 

billigere, for at de køber flere planter i husstanden. 

De to sidste punkter; “nemmere af holde” og “planter der ikke skal vandes/kræver meget lidt vand” Går 

godt hånd i hånd. Hvis planter ikke skal vandes, vil de dermed også være nemmere at holde og omvendt. Men 

de to punkter lægger sig også op ad vores andet svar, i forhold til tid. For hvis planter ikke skal vandes, og er 

nemme af holde, vil det dermed resulterer i en tidsbesparende effekt. 
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Figur 7: (Floradania Marketing A/S, 2010, s. 32) Hentet fra: https://floradania.dk/fileadmin/s3/pdf/temarapporter/flora-

dania_ua_forbrugerundersoegelse_december_2010.pdf 

Primær og sekundær målgruppe 

Som forklaret tidligere, har vi valgt at vores primære målgruppe skal være unge mænd og kvinder, i alderen 

18-34 år som bor i Danmark. Vores sekundære målgruppe er mænd og kvinder, som bor i Danmark, og som 

har alderen 35-49 år. Vi har valgt denne alders gruppe, som sekundær målgruppe, da den også udviser mangler, 

indenfor plante vedligeholdelse.   

• Primær målgruppe: Mænd og kvinder som bor i Danmark og som har alderen 18-34 år.  

• Sekundær målgruppe: Mænd og kvinder som bor i Danmark og som har alderen 35-49 år. 

Vi tager udgangspunkt i vores primære målgruppe i projektet, da dette segment vil få mest ud af produktet. 

For at indsnævre vores primære målgruppe, til potentielle forbrugere, ønsker vi først og fremmest, at finde ud 

af hvor mange som er i alderen 18-34. På baggrund af tabellen fra statistikbanken, (se figur 8), kan vi se at der 

er cirka 1,3 mio. personer.  

Vi vil gerne indsnævre vores målgruppe, da vi mener det relevant at målgruppen er udeboende. Der tages 

brug af tabellen fra Danmarks Statistik (Holm, 2010), (se figur 9). Selvom kilden er 11 år gammel, mener vi 

stadig at dens relevans, og udsagn, kan give os et godt indblik i procentsatsen for udeboende. Målgruppen er 

nu blevet snævret ind til cirka 1,1 mio. personer. Vi vurderer at det yderligere vil være relevant, at sortere 

personer fra, som hverken interessere sig, eller køber planter. Ud fra forbrugerundersøgelsen lavet af Wilke, 

figur 11, kan vi se at 15% af vores målgruppe (18-34 år), har svaret dette. Ud fra følgende beregninger estime-

rer vi at vores potentielle antal af forbrugere korreleres til 932,481. 

https://floradania.dk/fileadmin/s3/pdf/temarapporter/floradania_ua_forbrugerundersoegelse_december_2010.pdf
https://floradania.dk/fileadmin/s3/pdf/temarapporter/floradania_ua_forbrugerundersoegelse_december_2010.pdf
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Figur 8: (Danmarks Statistik, 2021 4. Kvartal) 
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Figur 9: (Holm, 2010) af artikel fra Danmarks Statistik  
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Figur 10: (Floradania Marketing A/S, 2010, s. 11) 

2.3 - Produktanalyse 

Introduktion 

Vores produkt arbejder ud fra en simpel ide: Hvordan for vi unge til at købe flere planter. Men som alle 

ideer der virker simple på papiret, er virkeligheden ikke helt så lige til. For vores løsning var at delvist auto-

matisere plante vanding, men når det kommer til at vande planter, er der en del flere faktorer, ind bare at hælde 

vand i potter. For eksempel skal man tage højde for: jordmængde, mineralindhold, luftfugtighed, samt tempe-

ratur, som gør designet en del mere komplekst ind som så. Udover dette har vi også gerne ville forbedre for-

holdet mellem menneske og plante, ikke bare automatisere det. Så vi havde brug for at lave et produkt, der 

fungeret mere i retningen af støtte hjul, frem for en selvkørende bil. 

For at få den rette forståelse for produktet har vi lavet produktanalysen med inspiration fra TRIN-modellen. 

Med fokus på punkterne: Indre mekanismer og processer, Teknologiske artefakter, og Utilsigtede effekter. 

Produkts tilsigtet formål ville være at automatiserer vandingsprocessen af en husplante, så at den tidligere 

defineret målgruppe ikke skal have brug for at interagerer med planten. Via vores problem analyse og mål-

gruppe analyse, så er det den manglende interaktion af vanding af planten, samt andre nødvendige handlinger, 

der vedligeholder plantes helbred. Brugeren har så derved et behov, for at de bliver mindet om at udføre deres 

interaktion med planten, eller at have, at deres interaktion ikke længere af påkrævet for at kunne vande planten. 

Vi har, som udgangspunkt for designet og produktionen af produktet, fokuseret på at gøres brugerens interak-

tion med planten unødvendig, men stadig at designe produktet med påmindelse til brugeren om interaktionen 
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i omtanke. Måden i hvor vi kan gøre brugerens interaktion unødvendig er ved at have noget der tager den 

interaktion for dem.     

Vi er kommet frem til de kerneelementer som problemets løsning skal bestå af. Et af disse problematikker 

er det finansielle problem. Som kommer ved at vores målgruppe ikke har nok økonomiske midler, til at risikere 

et køb af en planter, som så kan dø af fejlhåndtering kort efter. Derved, skal vores løsning agere som en garanti 

for at planterne kan holdes i live. Før vi kan opnå dette, skal der være en række krav for hvad produktet skal 

kunne, før det kan løse problemet. Produktet skal kunne få information fra planten, denne data bestående af 

plantens tilstand, så som, vandmængde i jorden osv. Dernæst, så skal den kunne agere med en vis automatik, 

fordi det er brugerens mangel på input der er en af grundende til problemet. Det der skal automatiseres, skal 

sørge for at planten forbliver, i sådan en tilstand at ikke dør ud. Dette kunne enten være et fuldt ud automatisk 

system der selv forsynede planten med det den har brug for, eller så skulle den alarmere ejeren af planten om 

at den skulle vandes. Men vi skal også tage højde for produktets pris, da det har mulighed for at underminere 

formålet. Med denne sammensatte forståelse af hvad vores løsning skulle kunne, så kunne vi gå videre til 

design fasen.  

Designfasen 
Ved brug af vores CCM Problemkort. Har vi kunne skabe et konkretiseret overblik over problemstillingen, 

samt dets påvirkende aktører, konsekvenser og årsager. Så vi kunne tage specifikke begrundede valg angående 

vores design proces. Som ses ved problemkortet over vores problemstilling (se Figur 11), så i “Problem som 

vanskeligheder” kan man se at problemet består af tre årsager. De er som følgende: manglende tid til at vande 

sine planter fordi planteejeren har dårlig mulighed for tidsbesparelse. Manglende engagement for planter fordi 

planteejeren ikke prioritere planterne. Og sidst, mangel på viden omkring planters levevilkår, da den viden 

ikke er normalviden. 
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Figur 11: (Nielsen L. O., et al., 2021) 

I vores omvendte problemkort med “problemer som muligheder” (se Figur 12), har vi defineret løsningerne 

til de tidligere nævnte årsager, som er følgende: Planter bliver automatisk forsynet med de ressourcer som de 

mangler, planterne bliver husket via påmindelser for at undgå at de bliver glemt af planteejeren, og sidst, at 

målgruppen har tilstrækkelig viden omkring planterne de plejer, ved hjælp af en nem tilgang til den viden de 

søger. Ved brug af vores problemkort, kan vi konstatere de mest essentielle dele, af både de aktuelle udfor-

dringer der ligger under vores problem, samt de løsninger vi vil tage udgangspunkt i. Som tidligere nævnt i 

introduktionen af produktanalysen, vil vores svar på løsningen bestå af at man fjerner planteejerens input fra 

proces-linjen, om hvordan, og hvornår planten skal vandes. Den interaktion kunne udskifte en automatiseret 

mekanisme styret interaktion, der reagerer ud fra et hvis givet input. Hvis denne proces skulle være fuldt ud 

automatisk, så skulle det input der begynder den automatiseret vandingsproces, været baseret i plantens behov 

for at blive vandet. Hvis man tager planteejerens input ud af sammenhængen og lader planten blive automatisk 

behandlet, når den har behov for det. Fjerner man så, det forudsagte problem og erstatter det med et system 

der kan alle de handlinger der skal til, for at holde planten i live. 
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Figur 12: (Nielsen L. O., et al., 2021) 

Brainstorming 

Før vi tog brug af andre aktuelle metoder for at kunne konkretisere produktets idé, så samlede vi os og 

diskuterede både problemet og de løsninger vi kunne komme på. Vi diskuterede først hvorhenne problemet lå, 

hvilket vi gjorde for at få et overblik over hvordan vi skulle løse det. Den første antagelse påstod, på baggrund 

af målgruppeanalysen, at det løselige problem lå i den manglende aktivitet af husplantens ejer, da det er plan-

teejerens interaktion der påvirker plantens overlevelse, hvilket kan resultere i en død plante og derefter at ejeren 

så skal enten købe en ny plante, eller at de stopper med at have planter. Netop dette scenarie lå til grunde for 

vores hypotese og med det grundlag kunne vi komme frem til hvilket produkt vi ville udvikle.  

For at løse problemet, hvor vi mente at der skulle være noget der kunne observere husplantens tilstand, i 

forhold til de vilkår den har brug for at kunne overleve, som eksempel vand og lys. Derfra kunne denne løsning 

så tage en aktion baseret på den information, vi fik fra planten. Vi fokuserede på at der skulle kunne sørges for 

husplantens vedligeholdelse uden ejerens interaktion. Dette mente vi var den korrekte tilgang til det, da den 

manglende interaktion fra ejeren var en af årsagerne til problemet. Med det udtænkt, gik vi så videre til at lave 

vores projekt ud fra designorienterede metoder (se kapitel 1.2 – teori og metode). 

Story Board 

For at konkretisere de ønskede mål vores produkt skal have, tog vi udgangspunkt i et storyboard vi lavede 

om netop dette problem (se figur 13). Det er via dette storyboard vi designer vores produkt, for at realisere den 

række af handlinger som storyboardet viser. Her vises der også en overskuelig oversigt over produktets 
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ønskede funktionalitet. Storyboardet her, var lavet tidligt i arbejdsprocessen, så det mangler visse aspekter af 

vores aktuelle produkt. Da vores tilgang til produktets formål i storyboardet, var rettet mod vores originale 

vision for produktet. 

 
Figur 13: (Nielsen L. O., et al., 2021) 

1. Det første billede er ment som en introduktion til problemet, hvor målgruppen ville have planter der 

døde eller var døende, og så skulle enten købe nye, eller lade være med at have planter. Det er netop 

denne situation som vores produkt skulle løse. 

2. Det andet billede skal være målgruppens introduktion til produktet, så de er opmærksomme på at deres 

problem kan løses. 

3. Det tredje billede er ment til at være en introduktion til produktet, hvori der er et forslag på dets design. 

Designet var en base med komponenter i, som plante kunne stå på. 

4. Det fjerede billede er et simpelt diagram over de komponenter vi forventede ville indgå i projektet. 

Diagrammet er en oversigt over planten, Arduinoen, pumpen, fugtighedssensoren og vandbeholderen. 

Vandbeholderen er en del af produktet, vi ikke har taget nogen overvejelser eller valg omkring, da vi 

har valgt at fokuserer på det vi mener var de mest kritiske aspekter af produktet. Dette var de tekniske 

artefakter der skulle bygges og programmeres. Diagrammet, indeholder heller ikke temperatursenso-

ren eller LCD-skærmen. Temperatursensoren er ikke inkluderet, da vi på daværende tidspunkt ikke 

havde taget højde for andre livsvilkår for en husplante, end hvordan den skulle vandes. LCD-skærmen 

er ikke inkluderet da vi havde planlagt et andet format for interaktion og kommunikation med bruge-

ren, i form af en applikation for ens smartphone. 

5. Det femte billede viser det der bliver kaldt de ydre komponenter, som vi valgte skulle bestå af en 

solcelle og vandbeholderen. Vandbeholderen er kategoriseret som både en indre og ydre komponent, 

da det ikke var besluttet hvordan den skulle betegnes, eller hvor den skulle placeres, samt hvad de 

specifikke aspekter skulle være. Solcellens inklusion er også besværlig, da vi heller ikke var enige om, 

hvad den skulle bruges til og om den overhovedet skulle inkluderes. Den kunne have agere som strøm-

forsyning til produktet, eller som en garanti for at planten får den mængde lys som den skal have. Men 

der blev ikke videreudviklet på ideen, da vi valgte ikke at tage højde for inklusionen af en solcelle. 
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6. Det sjette billede omhandler hvordan sensorerne kunne blive tilkoblet til planten, hvor de ville tage 

målinger på plantens fugtighedsniveau via de gule linjer. Den aktuelle placering af sensorerne i plan-

tens jord er ikke repræsentativt af hvad der er vist i storyboardet, da vi ikke have undersøgt det ideelle 

sted at placere sensorerne på daværende tidspunkt, så sensorerne blev bare placeret i en illustrerende 

manér. Der bliver også vist hvordan vandet ville blive tilkoblet via de blå linjer. 

7. Det syvende billede er en oversigt over, hvordan vi ville designe den applikation, der skulle være det 

kommunikative element i produktet. Vores idé for appen var at den indebar alt den kontrol og infor-

mation vi gerne ville give til brugeren, som lige nu, på begrænset vis, bliver opfyldt af vores LCD-

skærm. Appen ville have en oversigt over plantens helbred, hvad fugtighedssensorerne læste, samt alt 

det andet der var vigtigt for dens overlevelse som luftfugtighed, temperatur og belysning. Vi havde 

også idéen at brugeren skulle have muligheden for at tilknytte flere af produkterne, til hver af deres 

planter, hvor alle de produkter så ville kunne ses og interageres med på en applikation. Appen ville 

også have andre funktioner, som bliver uddybet senere hen i storyboardet. 

8. Det ottende billede viser hvordan der ville være en side på appen, til at trådløst koble den til produktet. 

De tekniske aspekter af processen er ikke uddybet eller taget højde for, da det ikke har været et aspekt 

af produktet vi har arbejdet med, og derfor ikke et felt vi har undersøgt. Med det taget i betragtning, 

så ville processen nok foregå, ved at produktet ville sende et signal ud, som telefonen så kan opfange. 

Når appen og produktet har genkendt hinanden, og brugeren har accepteret deres parring, ville infor-

mationen fra produktet blive sendt til en server, som læste informationen til appen. 

9. Det niende billede viser oversigten over alle de enheder, der ville være knyttet til appen. 

10. Det tiende billede viser hvordan det enkelte produkts side ville se ud i appen, med et overblik over alt 

det som dens sensorer opfanger omkring den. 

11. Det ellevte billede viser informations siden, som var ment til at have brugbare information omkring 

ens plante. Dennes sides funktion og formål er usikker og hypotetisk, så dens inklusion har været 

diskuteret, men vi mente stadig at sådan en side skulle i hvert fald nævnes. 

12. Det tolvte billede er det endelig resultat af produktet, hvor den ville være sat op, og på automatisk vis, 

holde dens associeret plante i live. Derudover, med vores intention af at have en app med, så ville 

produktet også sende advarsler, i form af notifikationer til brugerens telefon, når der var behov for en 

interaktion som produktet ikke selv kunne opfylde, så som at genopfyld dens vandbeholder, ændre 

rummets temperatur eller luftfugtighed.  

Med storyboardet lavet, har vi en basal forståelse for vores mål, i forhold til en mulig løsning på problem-

stillingen. Vi har valgt at inkludere vores tidligere intentioner om at inkludere en app i designet af produktet, 

men ikke i dets produktion. Det gjorde vi fordi vi mente at der skulle være en ideal løsning på at interagere 

med produktet, og i at have en app til at håndtere kommunikationen mellem bruger og produkt, så blev der 
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åbnet en masse muligheder for have en “smart” plantevander. For ved hjælp af det, ville brugeren have den 

optimale form for interaktion, med produktet. 

Vi har valgt ikke at tage højde for at udvikle en app i sammenfølge med det fysiske produkt. Det har vi 

valgt af to årsager, som vi mener var af stort nok omfang, til at der stod godt grundlag for ikke at lave appen. 

Som det første, så ville produktionen af appen have distraheret fra produktionen af det fysiske produkt, samt 

det analysearbejde der bliver taget højde for i resten af projektet. Hvis der samtidigt skulle udvikles en app, så 

ville det have svækket det endelige resultat af vores projekt arbejde. Den anden grund er at appens formål er 

et mindre aspekt af den overordnet løsning som ikke har det samme behov for videreudvikling af en app, da 

dets formål kunne blive byttet ud med en direkte interaktion på planten, som vi tænkt os skal foregå via en 

skærm. Produktets intention og formål er at gøre plantepasning lettere for unge og at fjerne behovet for bruge-

rens interaktion med planten.  

Der bliver også taget brug af TRIN modellen i de følgende segmenter, hvor i trin 1 “Indre mekanismer og 

processer”, trin 2 “Teknologiske artefakter” og trin 3 “Uønskede effekter” bliver brugt. De udvalgte trin var 

de dele af metoden vi mente var relevant, for denne del af projektet. Implementeringen af metoden, er af et 

mere overordnet formål. Hvor i tankerne og intentionerne, af hvert trin bliver trukket ind når det er passende. 

I stedet for en systematisk gennemgang, da det er mere passende for hvordan både metoden selv, og vores 

produkts gennemgang og analyse er struktureret.  

Med udgangspunkt i det sekundære trin af TRIN modellen, så beskriver vi her Arduino og hvordan vi 

bruger den i projektet. Arduino er en mikrocomputer og en “open source” elektronisk platform, der tager ud-

gangspunkt i et være et nemt tilgængeligt redskab for at lave små tekniske systemer eller maskiner (Arduino 

Software, 2018). Arduino fungerer ved at man har et såkaldt “Arduino Board” som kan koble til forskellige 

elektroniske komponenter. Et Arduino Board har en mikrocontroller, som man kan skrive instrukser til den via 

kode. Den kode man skriver, er typisk, men ikke altid, et sprog der er kaldt Arduino Programming Language, 

hvilket er baseret i programmeringssproget C++, som er nemt udbredt, anerkendt og effektivt programme-

ringssprog, som så selv er en videre udvikling af programmeringssproget C. Man bruger et Arduino Board ved 

at sætte komponenter til boardet, hvor det normalt skal sluttes til bordets egen elektriske jord, et digitalt eller 

analogt input for at kunne “kommunikere” med komponenten, og så en strøm forsyning som oftest kommer 

fra bordets eget 5 volts outlet. Derfra programmerer man mircocontrolleren på boardet til at gøre det med de 

tilsluttede komponenter som man nu ønsker, og så længe at man har sluttet alting rigtigt til og har programme-

ret det korrekt, så gør Arduino boardet så det man instrueret det til. 

Vi kommer til at bruge Arduino som en kerne metode i projektet, da det er ved brug af et Arduino Board, 

vi kommer til at lave vores produkt med. Boardet kommer til at håndtere alt det centrale og tekniske af vores 

produkt, når det er sat i værk, da det kommer til at have kode på den. Der for den til at agere som en løsning 

til vores problemstilling, samt at den holder, alt den data der skal bruges til at det kan lade sig gøre. Alt 



   

 

Side 40 af 57 

 

angående produceringen af produkt kommer til at foregå i og tage brug af ressourcerne og faciliteterne af 

RUC’s FabLab. 

 

Produktets Indhold 

Med de overordnet design principper, angående produktets funktion og metode, dækket. Kunne vi gå videre 

til at fastgøre de første elementer af det der skulle bygges. Vi viste, på baggrund af vores tidligere viste analyse 

over problemet, via problemkortet, at der skulle tages udgangspunkt i en automatisering af plantevandings 

processen ved husplanter. 

Arduino 

Det første tekniske aspekt der skulle tages brug af, er en micro-computer, hvilket i vores tilfælde ville være 

en Arduino Mega 2560. Produktet ville også kunne virke identisk hvis man brugte et mindre board, for eksem-

pel en Arduino Uno, men der blev valgt en Mega 2560, da den havde mere on-board hukommelse, og fordi 

den spillede bedre sammen med nogle de senere komponenter. Den skal bruges fordi produktet skal have en 

måde at kunne behandle den data den indsamler, og kunne sende signaler til andre komponenter, baseret på de 

parametre vi ville kode ind i dem. De parameter ville være nogle der ville være baseret i den data som den 

læser, så når den målte data ligger inde få nogle specifikke givet rammer, så ville den så aktivere, eller sende 

signal til den relevante komponent. Artefaktet i sig selv bliver den centrale hjerne af produktet, hvor alt skal 

igennem, før det kan bruges til noget. Så der er valgt at tage brug af en Arduino, fordi det et så essentielt stykke 

teknologi. Der tillader at man kan programmere noget kode, der interagerer med andre tilsluttede komponenter, 

hvilket så iværksætter et mere komplekst artefakt. 

Fugtigheds Sensorer 

Det sekundære tekniske aspekt af produktet ville være nogle fugtighedssensorer, som skulle stikkes i plan-

tens jord. Sensorerne virker ved at de tjekker for elektrisk resistens imellem de to næb, der er på sensorerne. 

Sensorerne læser højere resistens jo fugtigere det er, så jo mere vand der er i jorden, jo højere tal for man fra 

sensoren. Med et sæt af sensorer, hvor de begge er i jorden, tager produktet et gennemsnit, af de målinger som 

Arduinoen skal bruge. Det er med disse sensorer at produktet kan agere autonomt fra brugeren, da det er via 

de målinger som sensorerne måler at produktet kan tage beslutningen om hvornår planten skal vandes, i mod-

sætning til at det er brugeren der skal tage den vurdering. Produktet kender det korrekte tidspunkt at vande 

planterne på, ved den sammenligning den gør, mellem de målinger den tager. Som derefter bliver brugt mod 

en prædefineret grænseværdi. 

Væske Pumpe 
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Det tertiære tekniske aspekt af produktet er en pumpe. Pumpen består af en motor der suger vand op igen-

nem et plastikrør og pumper det ud af et andet plastikrør. Motoren tænder så snart den for strøm, så man skal 

programmere Arduinoen til at kun sende strøm til pumpen, når man mener at der skal tilsættes vand til planten. 

Det der styrer om der er strøm til pumpen, er en separate Relay Module, som i sig selv er et artefakt der bruges 

til at regulærere og bestemme hvornår der skal blive sat strøm til. Pumpen er vigtig at have med i produktet, 

da det er det komponent der tillader produktet at kunne transportere vand fra et sted til et andet.  

I produktets simpleste og primitiveste form, er det kun de tre komponenter, samt andre supplerende kom-

ponenter der skal bruges til at få produktet til at virke, så som strøm, og et program der fortæller hvad Ardui-

noen skal gøre. Programmet er skrevet i Arduinos eget sprog, som bruger C++, hvor der er tilføjet nogle funk-

tioner til det, for at gøre det optimalt for brug med en Arduino. Der er yderligere komponenter der bliver brugt, 

men som først kommer ind i arbejdsprocessen senere. Det vil dog også blive redegjort for her. 

 

Temperatur Sensor 

Temperatursensoren brugt i produktet er en DHT11 sensor, som læser både luftfugtigheden og temperatu-

ren i luften. Den læser luftfugtigheden, ved at måle den elektriske kapacitet, mellem to elektriske ladte stykker 

kobber, og den læser temperaturen ved at måle den elektriske resistens mellem to andre ladte stykker kobber. 

Sensoren skal bruges til at måle temperaturen og luftfugtigheden i rummet som planten befinder sig i, og 

derefter sammenligne dem, med grænseværdierne af hvad planten er komfortable med (Lavaa, 2021). 

LCD-Skærm 

Der bliver implementeret en LCD-Skærm i produktet, som bliver brugt som et kommunikationspunkt mel-

lem produktet og brugeren. Skærmen virker ved, at der indsættes kode på Arduinoen, hvor der står hvad der 

skal fremvises på skærmen. I vores tilfælde, vil skærmen blive brugt til at vælge en plante, og dens vandind-

hold, luftfugtighed, samt temperatur. Skærmen er også udstyret med en speciel komponent, kaldet en I2C. Den 

gør at det er nemmere at koble skærmen til Arduinoen, da det kræver færre kabler, end hvis man ikke havde 

I2Cen med. 

Produktions Proces 

Den første version af produktet blev udviklet, uden intentionen om at det skulle være et færdigt produkt, 

men i stedet et “proof of concept”, ud fra kerneideen, en automatiseret plantevander. Produktionen startede 

med, at der blev sat en enkelt Arduino Uno, med en fugtighedssensor til en bærbar computer, via et breadboard, 

til at forbinde kablerne mellem Arduinoen og dets yderligere komponenter. Via koden, tog Arduinoen de tal 

sensoren målte og skrev det ud i en terminal på computeren. Dette var en test, for at se hvordan sensorerne 

virkede. Dernæst, satte vi et lille LED lys til Arduinoen, og programmerede den til at tænde lystet, når sensoren 
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målte under, den givet grænseværdi. På denne måde vises automatisering af produktet, ved at have en sensor 

der læser fugtigheden og en pumpe, hvor Arduinoen er programmeret til at tænde for pumpen når sensoren 

læser for lav fugtighed i jorden. Derefter blev der sat en væskepumpe til som erstattede LED lyset. En sekundær 

fugtighedssensor blev tilsluttet, som havde til formål at måle jordfugtigheden mere præcist. Efter det blev der 

tjekket at de nyligt tilsatte komponenter virkede. Da komponenterne virkede, blev der sat en simpel LCD-

skærm til. Arduino Uno der var den tidligere anvendte Arduino, blev byttet ud med en Arduino Mega 2560. 

Dette havde til formål, at den understøttede LCD-skærm vi tog brug af, passede bedre end med Arduino Uno. 

For at kunne teste om pumpen virkede, tilsluttede vi en knap til Arduinoen, som kunne få pumpen til at starte, 

uafhængigt af fugtighedssensorenes målinger. Det var også her der blev bygget et primitivt pap kabinet til at 

holde alt elektronikken samlet. Dette havde til formål at gøre Arduinoen nemmere at arbejde med, og give et 

indtryk af hvad slutproduktet ville ende med at blive. For at gøre produktet mere uafhængigt, skulle dataene 

sensorerne læste, vises på den integrerede LCD-skærm. Med dette blev prototypen af produktet færdiggjort, 

og beviste at vi kunne lave en automatisk plantevander, i dets mest primitive stadie. 

Vi begyndte den anden iteration af produktet. Dets formål var at være et funktionelt artefakt der agerede 

som en løsning til de kritiske punkter af problemet. Til denne version, blev der tilføjet en temperatur sensor 

for at måle temperaturen og luftfugtigheden omkring planten. Den største udvikling i denne version af produk-

tet skete ikke ved hardwaret, men ved softwaret. Her blev der taget brug af Arduinoens “on board” hukommelse 

som hedder EEPROM. Det er et “none volatile” hukommelses system, som betyder at det gemmer den data 

man placer på systemet selv efter man slukker for den. Med dette, programmerede vi Arduinoen til at gemme 

værdierne på EEPROM der svarede til de grænseværdier en specifik plante skulle bruge. Hvis Arduinoen 

tændte, og den kunne læse at der ikke var indstillet nogle plantes grænseværdi, skulle brugeren indstille hvilken 

plante de havde på Arduinoen til senere. I vores tilfælde, så havde vi nogle pladsholder planter, som ikke 

nødvendigvis repræsenterede reelle planter, men bare skulle give et indblik i hvordan den virkede. Vi havde 

udstyret to knapper på breadboardet, så brugeren selv kunne styrer hvilken plante som produktet skulle tage 

udgangspunkt i. Alt informationen omkring hvilken plante det var, samt de instruktioner til brugeren, blev vist 

på LCD-skærmen. Hvis Arduinoen tændte, og kunne læse at der allerede var en indstillet plante der på, så ville 

den bare gå videre til at pleje den plante den er sluttet til.  

Den information vi bruger omkring hvad hvilke planter har brug for, fik vi fra papiret “Growing Indoor 

Plants with Success” skrevet af Bodie V. Pennisi fra University of Georgia (Pennisi, 2006). Den indeholder en 

dokumenteret oversigt og gennemgang af hvad der indgår i at pleje en stueplante, samt en tabel over de mest 

normale stueplanter og hvad hver plante skal bruge af vand, lys, temperatur og luftfugtighed. Alle de forskel-

lige profiler af en plantes optimale omstændigheder, havde ikke mere end syv forskellige variationer af hvor-

dan de hver især skulle behandles, inde for det givende felt. Det ville sige at, hvis vi havde valgt at gøre det, 
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kunne vi have en fuldt funktionel database over alle stueplanter der var inkluderet, i Pennisis tabel. Det ville 

have været relativt nemt at inkludere dem, da de deler de samme procestræer. 

Her kan vi præsentere det tekniske diagram. Det repræsenterer hvordan produktet er opbygget af dets kom-

ponenter, og hvordan den er koblet sammen med dets ledninger og forbindelser (se Figur 14). 

 
Figur 14: (Teknisk diagram over produktets komponenter) 

Omkostning 

Herved laver vi så en samlet visualisering af produkts indhold og omkostninger. Der bliver taget udgangs-

punkt i komponenternes pris. I forhold i hvad der er det billigste, og med udgangs punk i, at det ikke mister 

noget af dets funktionalitet. Komponenterne er fundet på webshoppen Alibaba.com (Alibaba Group, 1999), 

hvor man kunne købe komponenter, som vi tager brug af. Priserne af komponenterne, er antaget ud fra en 

masseproduktions vinkel, som går ud fra, at man køber komponenterne i massekøb. Det ville være muligt at 

sammensætte et produkt af bedre og mere præcise komponenter, men komponenter bliver eksponentielt dyrere 

jo bedre og mere effektive de er. Komponenter valgt til at konstruere produktet er så derfor prioriteret efter 

hvad deres pris var, da et for dyrt et produkt ville kunne have produktets endelige pris over et punkt som 

målgruppen ikke ville være villige til at betale for.  

Komponent Type Antal Komponent Pris Kilde 

Arduino Mega 2560 1 5,00$ (SHENZHEN OPEN SMART 

TECHNOLOGY LIMITED, 2017)   

Breadboard 1 0,10$ (Shenzhen Hua Yu Xin Science And 

Technology, 2016) 

Liqiud Pump 1 3,38$ (Kamoer Fluid Tech Co., 2012) 

LCD Screen w/ I2C  1 4,00$ (SHENZHEN OPEN SMART 

TECHNOLOGY LIMITED, 2017) 
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Relay Module 1 0,30$ (ShenZhen MZX-Tech Electronics Limited, 

2015) 

DHT 11 Sensor 1 0,19$ (Shenzhen Sonteen Technology Co., 2020) 

Soil Moisture Sensor (x2) 2 0,50$ * 2 = 1,00$ (Okystar Technology Co., 2016) 

Push Button (x2) 2 0,01$ * 2 = 0,02$ (Yueqing Anhe Electronics Co., 2016) 

Total pris: 1 13,89$  

Som en redegørende opsummering, så består vores produkt lige nu, af et teknisk artefakt der kan automatisk 

vande en plante. Det har to fugtighedssensorerne, en temperatur sensor, og en væskepumpe. Der er også en 

LCD-skærm der viser plantens jord fugtighed, luftens fugtighed og rummets temperatur. Dette kan bruges til 

at navigere igennem de forskellige planter, der er at vælge i mellem, vi opnår dette ved hjælp af to knapper. 

Produktet styrers af en Arduino Mega 2560, og har enten et tilsluttet batteri, eller et strømstik, der leverer strøm 

til produktet. 

Utilsigtede effekter 
Som forklaret tidligere, tager vores produktanalyse udgangspunkt i de 3 første trin fra TRIN-modellen. 

Dette afsnit gør brug af trinnet: teknologiers utilsigtede effekter, til at analyse mulige utilsigtede effekter, vores 

automatiske plantevander kan have. 

Her præsenterer vi vores mest væsentlige utilsigtede effekter. Den første: at vi skaber behov for strøm, hvor 

der ikke var et før. Altså vi øger forbrugeres strømforbrug, da vi automatiserer noget, der før kørte på håndkraft. 

Vi antager at det er en negativ effekt, da klima belastende kræftværker, stadig er en del af vores elnet, og at 

det faktum, nok ikke ændrer sig inde for dette produkts naturlige teknologiske udløbsdato. Man kunne selv-

følgelig komme med modaugmentet, at det ikke er vores ansvar, at forbrugeren bruger produktet unødvendigt. 

Men hvem der er ansvarsholder, ændrer ikke på negative effekt. Vi modarbejder dog effekten, ved at præsen-

tere produktet som en form for støttehjul. Altså at forbrugeren kan slukke for pumpen, og kun, arbejde ud fra 

den data artefaktet giver, til at vedligeholde planten succesfuldt, derved stadig fungere som designet, dog med 

mindsket strømforbrug. 

En anden utilsigtet effekt er vandspild. Vi har designet vores plantevander til at vedligeholde mange for-

skellige planter. Det viser sig at de fleste planter bedre kan klare sig med for meget vand, end for lidt, og da vi 

har designet vores artefakt til at arbejde med fokus på grænseværdier, samt gennemsnitligt vandforbrug, i 

stedet for præcise vandmængder. Må man kunne forstille sig at der kan forekomme vandspild. I hvilken grad, 

og hvor stor forskel, der er på automatiseret- kontra manuel vanding, indeholder for mange ukonkrete variabler, 

til at kunne konkludere noget relevant. Men som udgangspunkt burde det være minimalt. Selv om dette virker 

som en lille og ligegyldig effekt, når man ser på det relativt, er det er dog noget vi bliver nødt til at være ekstra 
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opmærksomme på. For jo mere det teknologiske artefakt er overflødigt, i det store hele, desto værre bliver de 

utilsigtede effekter, da man lettere kan augmentere for slet ikke at bruge produktet.  

Den sidste utilsigtede effekt vi vil tage fat i, er den der sker, når man designer et elektronisk produkt, ud fra 

en målgruppe med relativt få økonomiske midler. For det betyder billig elektronik, og der er arbejdsforhold, 

og klimabelastning, en del af samtalen, om man vil det eller ej (Telerepair, 2020). Vi kunne selvfølgelig købe 

elektronikken direkte fra fabrikker, hvor vi kunne have indflydelse, på at mindske disse utilsigtede effekter. 

Men da dette artefakt nok kommer til at blive produceret i relativ lav volumen, indtil der kommer større efter-

spørgsel, ville vi nok ikke kunne have nogen indflydelse på hvordan elektronikken vi bruger, bliver fremstillet, 

uden at det har en uholdbar konsekvens på vores design strategi.  

Som navnet hentyder til, er der sikkert mange andre utilsigtede effekter der vil vise sig længere henne i 

produktets levetid. Men eftersom at produktet er relativt billigt, slipper vi for spørgsmålet om langsigtet hold-

barhed. For vores teori er, at hvis forbrugeren kan gå ud og købe produktet, billigere end det er at reparere, har 

kunden ikke noget problem med at det kun holder, f.eks. et halvt år. Dette kan dog så have nogle miljømæssige 

effekter. Men set relativt til andre produkter af samme pris og målgruppe, har vi i det mindste, prøvet at designe 

os uden om de værste utilsigtede effekter. 

Vurdering 
For at genredegøre for den valgte evaluerings strategi, så mener vi, selvom produktets design er gradvist 

komplekst, så er dets formål og dets brugerscenarie meget simpelt. Da produktet er en automatisk plantevander, 

der kun kræver en mindre interaktion, når man bruger produktet for første gang, og når produktet har brug for 

en genopfyldning, så er dets interaktion, samt dets “egne” aktioner specificeret i et simpelt format. Derfor ville 

“Quick and Simple” strategien kunne bruges effektivt og passende. De aktuelle årsager af situationen for vores 

projektarbejde, har været kompliceret til et punkt hvor, hvis vi gerne ville lave en ordentlig gennemarbejdet 

vurdering af produktet, så skulle det ikke have været via “Quick and Simple” strategien, men strategien giver 

os stadig god mulighed for at evaluerer vores produkt. Med kravene defineret i metode-afsnittet, sammenligner 

hvordan vores produkt følger, og opfylder de kriteriepunkter, som er pålagt. 

Funktionel 

Produktet har fuldendt evnen til at opfylde dets formål. Produktet fungerer ved at man først har en mindre 

stueplante, hvor man først sætter sensorerne i jorden og derefter hælder vand i vandbeholderen. Til sidst pla-

ceres pumpens slange nede ved planten. Dernæst tænder man produktet, og planten vandes derefter. Så længe 

produktet er tændt og har adgang til dets ressourcer, så er det fuldt funktionelt. 

Effektiv 
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Produktets effektivitet er besværligt at forudse, da der er mange umiddelbare små aspekter af dets “work-

flow” der kunne resultere i et ineffektivt produkt. Noget produktet i dets nuværende iteration ikke tager højde 

for, er hvordan planten skal vandes. Idealt set, så skulle der gerne bruges et specielt vandingshoved, hvori 

vandet bliver spredt ud i en støvsky. Den nuværende iteration af produktet arbejder med en simpel slange der 

sprøjter vandet ud, hvor der ikke er nogen kontrol over hvor meget, hvor hurtigt og hvordan vandet udledes. 

Hvis det forstøvende vandingshoved skulle implementeres i produktet, så ville det kræve en omstrukturering 

af koden til produktet. Omstruktureringen ville være nødvendig, fordi de nuværende parametre og interne 

funktioner er baseret på hvordan det nuværende vandingssystem fungerer. Hvis der blev brugt en forstøver, så 

antager vi at der ville gå længere tid før man ville kunne måle jordfugtigheden, som konsekvens ville vores 

system over vande planten. 

En anden udfordring der kunne hindre produktets effektivitet er, hvis grænseværdierne ikke stemmer 

overens med hvad planten reelt, har brug for, da værdierne bestemmer hvornår planten har brug for at blive 

vandet og hvornår planten har fået nok vand. Hvis de værdier, er forkerte, kunne det lede til at produktet 

drukner planten ved at vande den for hyppigt eller at man tørre planten ud ved ikke at vande den nok. Deri 

ville dens ineffektivitet blive så intens at den går over og bliver dysfunktionel. Grænseværdierne og det nuvæ-

rende vandingssystem stadig operationel og funktionel, så produktet ville menes at være effektiv, dog er dets 

evne til at være effektiv skrøbelig. 

Interaktiv 

Produktets få interaktive punkter er både tilgængelige og funktionelle. Med udgangspunkt i den nuværende 

iteration, er der to hændelser i hvor brugeren interagerer med produktet. De to hændelser består af den kon-

stante information som der bliver vist af produktet og den direkte interaktion som er en del af produktets 

forberedelses proces. Den konstante envejskommunikation der fortages, er en konstant visning af de målinger 

som produktets sensorer opfanger. Brugeren kan se hvor varmt det er, luftfugtigheden og plantens jordfugtig-

hed. I den nuværende iteration af produktet, bliver denne information vist via en LCD-skærm. Interaktionen 

er ikke kompleks eller krævende, og heller ikke nødvendig for produktets funktionalitet, men er med at til at 

give et indblik ind i plantens tilstand. Den anden interaktion er den proces, der finder sted når brugeren skal 

vælge en plante, som produktet skal tage udgangspunkt i. Processen finder sted ved at skærmen fortæller at 

der ikke er en plante der er en plante som er valgt. Resultatet af dette, giver en liste af de planter man kan 

vælge imellem. Brugeren vælger derefter planten de gerne vil have indstillet produktet til, via to knapper der 

er installeret. Den ene knap er til at gennemgå planterne på listen, den anden knap bruges til at udvælge den 

valgte plante, man gerne vil have produktet indstillet til. Begge af disse interaktioner var originalt designet til 

at foregå digitalt over en smartphone, hvor produktet ville være trådløst tilsluttet. Selve interaktionerne er 

funktionelle og udgør det formål, de var lavet til. 

Brugbar 
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Produktets brugervenlighed er ikke ideel, da der er flere aspekter af dets design som ikke hjælper til dets 

brugbarhed, selvom om det tilføjer eller er essentielt for dets funktionalitet. Ved først at kigge på de direkte og 

intentionelle designinteraktioner, er det nuværende system med de to knapper og selektionen af den indstillet 

plante ikke brugervenlige nok, fordi sådan som de er bygget og præsenteret, er der ikke noget til at guide 

brugeren til hvad de skal gøre eller at give dem en forståelse for hvad interaktionen indebærer. Med de tekno-

logiske begrænsninger af den LCD-skærm vi bruger, kan vi ikke fuldendt fortælle brugeren om hvad det er de 

skal samt hvad det er de interaktive komponenter gør i sammenhæng med resten af produktet. Knapperne er 

tvetydige i deres formål og så er det også uklart hvad forskellen er på dem er. Sensorerne og plastikrøret der 

tilføjer vand til planten, er heller ikke ideelt implementeret, da sensorernes rækkevidde er begrænset, og at der 

ikke er en nem måde at få plastikrøret sat fast til plantens krukke. 

Pålidelig 

Produktets pålidelighed er svær at forudse, da det ville kræve en observation over produktet som skulle 

foretages over en længere periode. Der er enkelte aspekter af produktet der allerede nu kan forudses til at være 

potentielt problematiske, da der er dokumenteret teknologiske begrænsninger, på nogle af de komponenter der 

bliver taget i brug. Den første og nok også den mest upålidelige, er fugtighedssensorerne til plantens jord. 

Typen af sensorer måler fugtigheden ved at sende strøm igennem jorden, og måle hvor meget strøm den får 

igen. Fordi den sender strøm igennem jorden så ionisere den jorden, hvilket får metallet på sensorerne til at 

oxidere. Oxideringen gør sensoren den måler jordens fugtighed utilregneligt, hvilket leder til at man får nogle 

forkerte målinger end man normalt ville gøre, med den samme fugtighed og en ikke oxideret sensor. Det gør 

at produktet reagerer forkert på de målinger den får fra sensorerne, hvilket leder til at produktet vander planten 

for ofte eller for sjældent. Måden ved at løse problematikken er, ved at bruge en anden type fugtighedssensorer, 

specifikt en “Capacitive Soil Moisture” sensor. Forskellen er at strøm ikke sendes igennem jorden, hvilket 

eliminerer ionisering og oxidering (Fried, 2021). Denne type af sensorer er ikke taget i brug, da de ikke var 

tilgængelige, eller kunne nå at blive tilgængelige i tide, til at blive implementeret i produktionen. Den anden 

tekniske potentielle upålidelige udfordring ligger i måden data bliver gemt i produktet omkring planteindstil-

ling. I den nuværende iteration af produktet, gemmer produktet data på dens on-board none-volatile chip, kal-

dets dens EEPROM. Der er begrænset antal gange man kan erstatte den nuværende indstillede plante. Selvom 

det ikke er en særligt sandsynlig hændelse, da der skal skrives hundrede gange på chippen før den ikke virker, 

antager vi at brugeren ikke ville omstille produktet det antal gange. Det er muligt at den bliver ødelagt så den 

ved en fejl skriver på EEPROM alt for mange gange. Dette kunne løses ved at have en anden type af dataop-

bevarende chip i produktet der ikke har de samme begrænsninger. Der kunne også udvikles et kreativt system 

hvor i at produktet optimeres til at bruge alt pladsen på dens EEPROM i stedet for de præfikseret punkter som 

den har lige nu. Så derved, fordi der ikke er taget højde for de to aspekter af produktet, ville vi ikke mene at 

produktet er pålideligt. 
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Genbrugelighed 

Produktets evne til at blive brugt igen er funktionelt og implementeret. Når først man har indstillet hvilken 

plante man gerne vil have på produktet, så har man muligheden at gennemgå indstillingen igen, for at omstille 

hvilken plante systemet skal tage udgangspunkt i. Det foregår ved at man holder begge knapper nede, x antal 

sekunder, også starter indstillingsprocessen igen. Produktet bliver dermed langtidsholdbart fordi, man ikke 

skal smide produktet ud eller købe et nyt når man får en ny plante. 

Korrekt 

Produktets videnskabelige præcision er vi ikke i stand til at forudse. Information omkring planternes præ-

ference, omkring vand, temperatur og luftfugtighed, er ikke information vi selv har fået, men i stedet noget vi 

har fra artiklen (Pennisi, 2006). Usikkerheden ligger ikke i hvorvidt den information der er givet i artiklen, er 

korrekt eller ej, men snarer om vi har oversat den information korrekt til produktet. Hvis vi ikke har program-

meret produktet korrekt til at bearbejde dataene korrekt, kan det være at produktet fejlbehandler planten, da 

produktet ikke bruger tallene den får, på den rigtige måde, selv om de tal der bruges, er korrekte. Derudover 

så er der også nogle uspecificerede aspekter af, hvor i at artiklen giver nogle relationer og guidelines til hvordan 

planten skal vandes i forhold til andre planter, men der beskrives ikke hvad de enkelte parametre af en plantens 

behov for vand er. For at have løst dette, skulle vi have haft en længerevarende proces med eksperimenter, af 

hvor meget vand en plante skal have. Eksperimenterne skulle tage udgangspunkt i den tidligere nævnte artikel. 

Grunden til dette ikke er sket, er at fokus ikke lå i at gøre produktet præcist. 

Æstetik 

Det udarbejdede produkts udseende er ikke ideel hvis produktet skulle realiseres. Indtil videre, så er der 

ikke blevet taget nogle design orienterede beslutninger angående dets udsende samt dets æstetik. Alle hidtil 

designbeslutninger har været fokuseret på dets funktionalitet. Med udgangspunkt i den nuværende iteration, så 

er det meget tydeligt at det er en prototype og vi mener derfor at det ikke er vores færdige produktdesign. 

Vores beslutninger omkring dets udseende ville blive taget sidst, i dets endelig produktionsfase, hvor vi ville 

gøre den mindre, et hårdt plastik kabinet, have alle ledninger dækket til og isoleret med standard sort kabel. 

Derudover, så er dets udseende og æstetik ikke noget vi har taget højde for i dets produktion, men mener stadig 

at det er validt punkt at vurdere det på, da det ville være med til at bestemme hvor tiltrækkende for brugeren 

produktet ville være. 

Evaluering 

På baggrund af vores evaluering af produktet, hvor i vi har vurderet hvor succesfuld produktet er i de 

aspekter vi har ment er de mest essentielle, konkludere vi, i dets nuværende iteration, at ville produktet ikke 

kunne agere som den løsning vi havde designet det til. Den konklusion omkring produktets evne til at løse 
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opgaven har vi draget ved at tage produktet som en helhed i tankerne, hvori, selvom det lykkes med dets 

enkelte pointer og opgaver, så er endelige effekt ikke hvad vi håbede på den var. Dog mener vi stadig at 

produktets design og ide har potentiale for at kunne realiseres og gøres succesfuld. Det mener vi fordi det 

designmæssige arbejde og det som vores målgruppeanalyse viser er der både er en interesse for produktet og 

at produktet ville agere som vi havde planlagt at det ville, deri agere som en løsning til problemstillingen.   

 3.1 - Diskussion 
Vores mål var at få flere unge til at købe stueplanter. I jagten på dette mål, tænkte vi, at en billig automati-

sering af plante vanding, ville være en mulig løsning. Men hvorfor er denne ide med automatisering af stue-

planter ikke mere udbredt?  Er der en anden løsning på det generelle problem som vi kunne have brugt? Ville 

vores produkt have fungeret bedre ved hjælp af en app? Og hvilke ting kunne vi havde gjort anderledes i vores 

projektforløb? Dette er spørgsmålene vi vil besvare i dette afsnit. 

Hvorfor er en automatisering af stueplanters vanding ikke mere udbredt? 

Der eksisterer allerede versioner af vores produkt på markedet, men ud fra det vi har læst, er det på ingen 

måde så udbredt som vi havde forventet, ud fra simpliciteten af ideen. For når en ide er så simpel, og umiddel-

bart så åbenlys som vores var, kan den manglende udbredelse, kun forklares ved at vi enten var de første til at 

få idéen, eller at der er en hale på løsningen som vi ikke vidste på daværende tidspunkt. I vores produkts 

tilfælde, er det nok halen der ligger til grunden for den manglende udbredelse. For det viser sig at være langt 

mere komplekst at lave en præcis plantevander, og det er nok spørgsmålet omhandlende præcision, der mulig-

vis svarer på, hvorfor automatisk plantevanding ikke er mere udbredt. 

Som vi beskriver i produktets vurdering, kræver det meget præcise tal at få sådan et produkt til at skabe en 

ordentlig vedligeholdelse af planter, når kalibreringen strækker sig over flere forskellige plantevariabler. Dette 

stiller enhver, der vil lave dette produkt i en bestemt situation, for man kan teknisk set godt, lave en plante 

vander, som ville kunne lykkes med at vande alle slags planter tilstrækkeligt succesfuldt, men dette vil koste i 

materialer, og i tid. Først og fremmest skal man have fat på mere præcist udstyr, en mere præcis pumpe, og en 

mere præcis fugtighedsmåler. Man skal også bruge længere tid, både på udvikling af mere intelligent software, 

samt tid på kalibrering. Dette betyder, at det ville være svært at holde prisen nede på produktet, og det er 

muligvis grunden til den manglende udbredelse. Ligesom med vores produkt, hvor målgruppen er personer 

med få økonomiske midler, er det sandsynligvis den samme målgruppe som andre ville gå efter, på baggrund 

af problemets natur. For hvis en automatisk plantevander kommer til at koste mere end en gennemsnitlig 

plante, begynder produktet at miste sit formål. Selvfølgelig kan der argumenteres for, at langt mere komplekse 

artefakter er blevet udviklet, som ikke umiddelbart overskrider prissætningen, i forhold til deres målgruppe. 

Men der vil vi påpege, at mange af de produkter arbejder med en større mulig efterspørgsel, i modsætning til 
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vores produkt, hvor mange mennesker har det helt fint med selv at vande deres planter. For når produkter har 

større teoretisk efterspørgsel, er der en større mulig gevinst, selvom det er mere komplekst, og dyrt at udvikle.  

Så i vores optik, er det nok en af de største grunde til, at en automatiskplantevander ikke er mere udbredt. 

Det for dyrt, det for svært, og der er ikke stor nok efterspørgsel. 

 

Kunne man løse problemet på en anden måde?  

Vi valgte at lave en automatisk plantevander, som løsning på problemet. Da det virkede på daværende 

tidspunkt som en interessant, samt relativ simpel løsning. Men er der andre muligheder for at få unge til at 

købe flere stueplanter? Og i så fald, ville de måske kunne fungere bedre?  

Et af problemerne som vi ved, står mellem unge og flere planter, er det økonomiske. Et løsningsforslag her, 

kunne eventuelt være at prøve at udvikle billigere metoder til at gro stueplanter. Her ville vi dog nok løbe ind 

i problematikker, da denne industri har eksisteret så længe, at den sandsynligvis har effektiviseret sig selv til 

et stadie, hvor vi ikke ville have nogen realistisk mulighed for at udarbejde en ny produktionsmetode. Men 

lige præcis fordi den er så gammel, ville denne industri have tilbøjelighed til manglende innovation, som måske 

ville give os en mulighed, for at finde en løsning der er tænkt på før. Dog selv med de mest positive briller, 

ville dette være usikkert for os at gøre. Men med nok research samt finansiering, ville man ikke kunne udelukke 

en mulig revolution i produktionsprocessen.  

En anden måde at løse problemet, ville være at angribe den uvidenhed som vi også ser, er årsag til mang-

lende plantekøb, altså i form af kampagner, reklamefilm, etc. Dette ville muligvis hjælpe unge, da de ville få 

en bedre forståelse for plejning af planter, og ikke skulle være bange for at bruge penge på et produkt, som 

ville dø i løbet af kort tid. Om unge ville være modtagelige over for sådan en kampagne, er selvfølgelig disku-

tabel, da vi har en ide om at grunden til den manglende viden, skyldes indifferens. Så er der også hele proble-

matikken om, at dette teknisk set ville være velgørenhed. Dette gør ikke idéen dårlig i sig selv, men hvis man 

ville gå denne vej, måtte man overveje om den positive effekt ved at have planter i hjemmet, begrunde arbejdet. 

Selvfølgelig kunne man sikkert få noget penge fra plante firmaerne til at lave kampagnerne, men der ville så 

opstå problemer for hvordan målgruppen tager imod budskabet. Da der er stor forskel på hvordan forbruger 

tager imod information, i forhold til om det kommer fra et altruistisk grundlag, eller et kapitalistisk.  

Der er mange måder man ville kunne overtale unge til at købe planter, men der er nok ikke nogen af dem 

der er uden fejl. Lige meget om man gør det ved hjælp af ny tænkning af stueplanteproduktion, ved hjælp af 

en kampagne, eller ved hjælp af en automatisk plantevander. Men vi ville nok i bakspejlet se, at der findes en 

lettere metode, end at skabe en automatisk plantevander. 

Ville vores produkt have fungeret bedre ved hjælp af en app? 
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Da vi startede ud med at designe produktet, havde vi en ide om at udvikle en app, der virker som fjernbe-

tjening, samt interface. Dette ville havde givet os langt mere kontrol over forbrugerens interaktion med pro-

duktet, da vi kunne have lavet alt lige fra info “pop-ups”, til en vejledning i korrekt plantevanding. Det ville 

også have hjulpet os med at få fat på målgruppen, da vi antager de glad, for app baserede artefakter. Vi ville 

selvfølgelig støde ind i problemet, at vores produkt ville blive mere avanceret at indstille for brugeren. Men 

det ville ikke have været et så stort problem, da vores målgruppe hovedsaligt er unge.  

Så hvorfor har vi ikke lavet en app? Det kommer af to komplikationer. Den første er problemet at vi ikke 

kunne gøre vores produkt præcist nok, for da vi vælger at køre en gennemsnitlig indstilling for de forskellige 

planter, og ikke en individuel, har det ikke længere nogen funktion at gå ind på en app, og vælge hvilken 

planter man gør brug af. For når man bare skal vælge mellem de tre “modes” vores plante vander har, kan man 

sagtens bare gør brug af den LCD-skærm der er på produktet. Selvfølgelig ville vi stadig kunne bruge appen 

som et læringsredskab. Men her kommer den anden komplikation ind.  

Vi undervurderet hvor lang tid det ville tage at udvikle produktet. Dette, plus at det også er vores første 

semester projekt, som gør at vi ikke har, fuldkommen styr på tidsplanlægningen, efterlod os i en situation hvor 

tid, lige pludselig var et problem. Så vores produkt havde fungeret bedre, hvis vi have designet en app til der. 

Men på grund af dårlig planlægning, og uforudsigelige komplikationer, blev det aldrig implementeret.  

Hvilke ting kunne vi havde gjort anderledes i vores projektforløb?  

Vi har på grund af en blanding, af dårlig planlægning, samt en undervurdering af produktet, gjort tid til 

vores fjende. Der er en del ting vi ikke fik gjort ordentligt, samt en del ting som vi ikke fik gjort overhovedet. 

Dette betyder at vi har nogle tanker om hvad vi ville kunne havde gjort anderledes. 

En komplikation som vi allerede har været inde på, er appen. Dette er ikke det største problem, men mål-

gruppen mistede meget at den tænkte læring, ved at vi ikke produceret den platform. En anden ting vi kunne 

have inkluderet, er et ekspertinterview. Dette ville havde givet os mere empiri, samt et større indblik ind i den 

generelle problemstilling. Grunden til vi ikke gjorde dette, var på grund af fejlprioritering, og en manglende 

forståelse for mulig relevans. Vi kunne også have lavet en lys måler, på vores produkt. Dette ville have fungeret 

som en alarm, der ville fortælle forbrugerne, om planten fik nok lys, eller for lidt lys. Grunden til at dette 

artefakt ikke blev tilføjet, var fordi vi ikke prioriterede lys aspektet af en plantes overlevelse. Dette gjorde vi 

ikke på baggrund af begge interviews, som gav indblik i, at det var vandingen, der var den største årsag til fejl 

vedligeholdelse, ikke belysningen.  

Vores generelle arbejdsmetode har også været fejlagtig, da vi har haft problemer med general kommunika-

tion, som har gjort at vi ikke haft overblikket, der gør sig gældende, for en god undersøgelse. Dette har gjort 

produktudviklingen en del svære end forventet, som så resulterede i en relativ dårlig planlægning af projektets 
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udførelse. Så hvis vi havde muligheden for at gøre det om, ville vi have haft større fokus på kommunikation, 

overblik, samt planlægning. 

3.2 - Konklusion 
Vigtigheden for at have stueplanter i hjemmet har vist sig at være betydelig stor, ved utal af klima-, mental- 

og helbredsforbedrende fordele, som luftrensning af forurenende stoffer, udligning af relativ luftfugtighed, 

akkumulering af støvpartikler, opmærksomhedsøgende, stresslindrende, produktivitetsforbedrende, smertere-

ducerende og lindring af sygdomssymptomer. Disse giver fundamentalt helbredsmæssige fordele, for enhver 

beboer, i ethvert hjem. 

Aldersgruppen af beboere i Danmark som køber færrest stueplanter, vises at være den unge målgruppe af 

18 til 34-årige, næsten en femtedel af de unge i 2010 har ikke købt stueplanter det seneste år. Denne andel 

svarer i år 2021 til 231.203 kvinder og mænd i Danmark, i forhold til de ældre aldersgrupper, består den unge 

af næsten halvdelen der ikke har købt stueplanter i de seneste år. Denne mængde unge som sjældent køber 

stueplanter, har vi anlagt er så høj at en løsning er påkrævet. 

Vi har anskuet prisen, til at være den konkrete årsag til manglen af stueplanter i hjemmet hos den unge 

målgruppe, angivet er den manglende evne for at holde planterne i live, roden til problematikken. Denne mang-

lende evne viser sig hovedsageligt at fremkomme af to årsager, den første således, at det er tidsmæssigt svært 

at holde dem i live, og at det føles som en byrde at skulle nå og hermed mindskes lysten. Det viser sig at 

målgruppen forsvarer deres generelle lyst til at have planter, fordi at planterne er for afhængige af pasning. 

For at angribe problemet ved roden, er den anskuede bedste løsning at afhjælpe de unges manglende evne 

til plantepasningen. Dette underbyggede ideen til vores produkt, som en form af plantevander, med den til-

stand, at den selvstændigt kan tilsætte vand i den angivende mængde, når plantevanderen måler plantens behov 

for vanding. Som resultat er en realistisk prototype udarbejdet og testet til succesfuld funktionalitet. 

Selvom målgruppens problem, kan ved brug af produktet løses, så er produktets tilpasning, til at være billig 

ikke løst ligeledes. Prototypen som er udarbejdet, kan på et teoretisk niveau genskabes for en henholdsvis billig 

pris, men det realistiske produkt vil i praksis have nødvendighed for bedre komponenter, af højere kvalitet. 

Dette tilintetgør håbet om en billig løsning til problemet, dog stadig henholdsvis, er det realistiske produkt en 

tilpassende løsning til målgruppens givende problem. 

Designet af det fuldendte produkt i realistisk tilstand, har resulteret i fuldendt succes, dog har udarbejdelsen 

af det endelige produkt ikke været tilstrækkeligt. Med tidligere arbejdsplanlægning, tilstrækkelig arbejdstid og 

med højere budget, er det realistisk at konstruere et fuldendt designet produkt, til løsning for problemet, den 

automatiske plantevander. 
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