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Abstract 
This project examines how Citizen Science and measuring technologies affect citizens' 

knowledge of air pollution. This will be analyzed based on the platform 

‘Sensor.Community’ and its network.  

Air pollution negatively affects the citizens' health and can ultimately lead to chronic 

health problems or premature death. Air pollution stems from many sources, with 

primary sources being the transportation sector and private wood burning stoves. 

Citizen Science is a way for citizens and non-professionals to conduct research. This type 

of research is usually initiated by citizens, who experience lack of knowledge or 

transparency regarding certain problems. The research can be conducted solely by 

citizens or with the participation of professionals. This project will address air pollution 

and citizens' lack of knowledge thereof. Sensor.Community is a network that connects 

more than 14.000 air pollution sensors worldwide. These sensors can be built by anyone 

and Sensor.Community provides the infrastructure for the sensors to work, guidance on 

how to build the sensor, and how to upload data to the online platform. The 

technological aspect with sensors has given people the opportunity to experience and 

measure air quality, in a way that would not have been possible without technology. 

Technology has mediated the air quality in a way people can understand, and 

additionally made the science and facts more precise and reliable. Technology has paved 

the way for new means of measuring, working with and disseminating problems, which 

is a primary aid in relation to air pollution problems and its solutions.  

The project will continuously weigh the driving forces and barriers of citizen science and 

technology, in relation to air pollution. 
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1. Indledning 
Luftforurening er hovedsageligt et resultat af menneskelig aktivitet forbundet med 

afbrænding af fossile energikilder herunder gas, olie, eller kul (Miljøstyrelsen, s.d.). 

Udover den menneskelige påvirkning er der også naturlige forureningskilder, som 

vulkaner og vilde skovbrande, der udgør en del af luftforureningen. Af disse to 

forureningskilder er det den menneskelig påvirkning af luftkvaliteten, rapporten 

beskæftiger sig med. Den menneskelige luftforurening stammer fra mange ting bl.a. når 

vi kører i bil, fragter varer med skib, tænder brændeovnen i hjemmet og oplader vores 

computere. Yderligere bliver kraftvarmeværkerne, der opvarmer vores huse og 

bygninger, drevet primært på fossile kilder. Det fælles formål ved afbrændingen er at 

producere energi, dog har det samtidig den konsekvens, at det medfører en udledning af 

harmfulde kemiske stoffer og partikler såsom svovldioxid (NO2), kvælstofdioxid (NO2), 

kulilte (CO) og ozon ved jordoverfladen (O3) (Miljøstyrelsen, s.d.). Disse stoffer og 

partikler er i øgede mængder farlige for både mennesker og andre levende organismer. 

Dette skyldes, at stofferne sætter sig på planter, forstyrrer iltbalancen i vandkredsløb og 

i menneskers lunger, som kan påvirke helbredet (Miljøstyrelsen, s.d.). 

Det er ikke kun koncentrationen af forurenende stoffer, der afgør luftkvaliteten, men 

også andre udefrakommende faktorer. Det er nemlig i høj grad også topografien og 

vind- og vejrforholdene, der afgør hvor meget partiklerne fra kilderne spreder sig. Vind 

og vejr kan være med til at fastholde en høj partikelkoncentration, hvis ikke de drives 

væk, eller spredes, med gunstige vejrforhold (Miljøstyrelsen, s.d.). 

Et af de aktuelle og store problemer vedrørende luftforurening er den høje 

koncentration af partikler i byer. Her er indbyggerne nemlig konstant udsat for passiv 

indånding af luftforurenende partikler fra f.eks. bilos (Palmgren et al., 2009). 

Netop dette var årsagen til, at fire venner fra Stuttgart, Tyskland, i 2017 startede et 

projekt kaldet Sensor.Community (Mocek, 15/10 2021, s. 2). Projektet inddrager 

borgere i målingen af luftforurening i deres hjemby Stuttgart, ved at borgere bygger og 

opstiller deres egen sensor til måling af partikelmængden i luften. Projektet startede, 

fordi de fire venner var bekymrede over de høje tal for luftforurening i byen, og samtidig 

mente, at de officielle myndigheders data var utilstrækkelig og svær at få adgang til for 
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almindelige borgere (Mocek, 15/10 2021, s. 2). Formålet er at gøre noget ved dette 

problem og skabe tilgængeligt, åbent luftkvalitetsdata i Stuttgart, men også at skabe et 

fællesskab for dem, der interesserer sig for miljøet, og hvilken betydning det har for 

helbredet (Sensor.Community (A), s.d.). Projektet har sidenhen spredt sig til resten af 

Tyskland, men også til mange andre lande (Sensor.Community (A), s.d.). 

Denne form for netværk, er en del af den vidensskabelse, som kaldes for Citizen Science 

(Irwin, 2018). Overordnet er Citizen Science en borgerdrevet indsamling af 

videnskabelig kvantitative data, som deles frit, primært uden indblanding fra forskere 

eller myndigheder (Irwin, 2018). Netop denne borgerdrevet forskning og specifik 

Sensor.Community vil være omdrejningspunktet igennem rapporten. 

2. Problemfelt 
EU har i mere end 30 år lovgivet om koncentrationen af forurenende partikler i luften 

for at minimere dets sundhedsskadelige effekter. Alligevel er der stadig problemer med 

dårlig luft og de fleste europæere er eksponeret for dårlig luftkvalitet (Den Europæiske 

Revisionsret, 2o18). Luftforurening er på årlig basis, årsagen til ca. 400.000 for tidlige 

dødsfald i EU, grundet for høje koncentrationer af luftforurenende stoffer og partikler 

(Den Europæiske Revisionsret, 2018). Dette gør det til den største miljørisiko for EU’s 

borgere (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Disse luftforurenende stoffer og partikler er derudover den primære årsag til en række 

af eksterne sundhedsomkostninger i EU for flere hundrede milliarder euro om året, 

ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Sundhedsstyrelsen estimerer, at omkostningerne ved luftforurening årligt koster 

Danmark 79 mia. kr. i gennemsnit beregnet fra 2016-2018 (Sundhedsstyrelsen, 2019).  

De væsentligste luftforurenende partikler og stoffer, er nitrogendioxid (NO2), 

svovldioxid (SO2), ozon (O3) og partikler (PM) ved jordoverfladen, der tilsammen er 

årsagen til størstedelen af mængden af årlige dødsfald (Den Europæiske Revisionsret, 

2018). For at holde luftforureningen af disse stoffer på et niveau, der minimerer de 

sundhedsmæssige konsekvenser, har EU opsat nogle grænseværdier for luftkvalitet.  

WHO har dog også fremsat nogle retningslinjer, der er mere stringente end EU's 

grænseværdier, som de vurderer, at 99% af den globale befolkning bliver udsat for en 
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overskridning af (Den Europæiske Revisionsret, 2018). Særligt grænseværdierne for 

PM2,5, som WHO vurderer som værende det mest sundhedsskadelige stof, er dobbelt så 

høj hos EU end ved WHO’s retningslinjer. De fastsatte grænseværdier fra EU, er 

yderligere heller ikke blevet overholdt af alle medlemsstater og ved opsætning af få 

målestationer, er det muligt at komme udenom grænseværdierne, samt ved strategisk 

placering (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Ses der på de største kilder til luftforureningen i København stammer det fra 

brændefyring og vejtrafik (Ritzau, 2020). En undersøgelse foretaget af Wilke på vegne af 

Københavns Kommune viser, at 53 % af indbyggerne ikke ved, at luften i København er 

sundhedsskadelig. Undersøgelsen viser også, at 55 % af alle adspurgte er bekymrede for 

den sundhedsskadelige luftforurening i København (Ritzau, 2020). EU har ligeledes 

erfaret, at oplysninger om sundhedsvirkninger fra luftforurening fra de offentlige 

myndigheder i nogle tilfælde er uigennemsigtige og sparsom for borgere (Den 

Europæiske Revisionsret, 2018). Det Europæiske Miljøagentur, som leverer uafhængig 

miljøinformation til EU, mener at oplysning om luftforurening blandt borgere spiller en 

afgørende rolle, for at forbedre luftkvaliteten (Den Europæiske Union, s.d. & Den 

Europæiske Revisionsret, 2018). Supplerende til dette påpeger WHO, at mere 

tilgængelig og deling af viden i byerne, vil give befolkningen et bedre udgangspunkt for 

at deltage i beslutningsprocesser vedrørende luftkvalitet (Den Europæiske Revisionsret, 

2018). 

En måde, hvorpå der kan skabes mere deling af viden om luftforurening, er gennem 

Citizen Science. Flere steder på lokalt og globalt niveau, bliver der foretaget Citizen 

Science til at skabe fokus og viden på problemet med luftforurening (Dave, 1/12 2021, s. 

15), (Michael, 3/12 2021, s. 14). Vi vil med udgangspunkt i et casestudie om 

Sensor.Community, undersøge borgervidenskab og hvilken relation mennesket indgår i 

med sensorteknologien, netværket og samfundet. 
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3. Problemformulering 

For at undersøge det præsenterede problem har vi udarbejdet en problemformulering 

og dertilhørende arbejdsspørgsmål, som skal guide rapportens struktur og hjælpe med 

at besvare problemstillingen. 

 

Problemformulering:  

Hvilke drivkræfter og barrierer er der ved Citizen Science og måleteknologi ift. 

borgernes viden om luftforurening?  

- Med Sensor.Communitys netværk som case - 

 

3.1 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er Citizen Science? 

For at besvare dette arbejdsspørgsmål undersøges og redegøres der for begrebet Citizen 

Science. 

 

2. Hvem er Sensor.Community? 

For at besvare dette arbejdsspørgsmål undersøges og redegøres der for, hvordan 

Sensor.Community er startet, hvordan de indsamler data og hvordan sensorerne virker. 

 

3. Hvad er de helbredsmæssige konsekvenserne ved luftforurening? 

For at besvare dette arbejdsspørgsmål ses der på, hvilke konsekvenser luftforurening 

har for menneskets helbred og bevidstheden omkring luftforurening. 

 

4. Hvilken betydning har relationen mellem teknologi og mennesket for netværket i 

Sensor.Community? 

For at besvare dette arbejdsspørgsmål analyseres relationen mellem mennesket, 

netværket og sensoren. 

 

5. Hvordan kan borgere gennem Citizen Science, og i vores case, have indflydelse på 

regulering af luftforurening? 
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For at besvare dette arbejdsspørgsmål ses der på, hvordan Citizen Science kan indgå i en 

relation til governance og politiske initiativer gennem Sensor.Community. 

 

6. Hvordan kan forskellige tilgange til Citizen Science have indflydelse på omfanget 

af borgerinddragelse? 

For at besvare dette arbejdsspørgsmål vil vi diskutere fordele og ulemper ved forskellige 

Citizen Science-tilgange ud fra projekterne Sensor.Community og Thrive Zone Amager 

vedrørende luftkvalitet. 

4. Postfænomenologi 

For at opnå en forståelse for den teknologiske relation via Citizen Science, er det 

relevant at vurdere teknologiens betydning for mennesket. Postfænomenologi 

beskæftiger sig netop med, hvordan verdenen fremtræder for mennesket gennem 

teknologi (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 11). Denne videnskabsteoretiske tilgang vil 

derfor bruges til at undersøge, hvilken betydning måling af luftforurening har for 

menneskets forståelse af luftforurening og muliggørelsen af Citizen Science. 

Ordet ‘fænomenologi’ bliver ofte omtalt som værende en karakterisering af de 

menneskelige sanser, heriblandt hørelse, smag og syn, og måden at opleve og sanse på 

(Smith, 2018). Fænomenologi er kort beskrevet, studiet af fænomener og måden 

subjektet oplever ting fra et førstehåndsperspektiv og dermed den betydning, ting bliver 

pålagt gennem denne oplevelse. Her beskæftiges der ikke blot med den menneskelige 

sansning, som en enkeltstående ting, men derudover den effekt objekter kan have for 

vores oplevelser. Med fænomen forstås der, hvordan en genstand fremtræder for 

subjektets bevidsthed, betydende for den måde det viser sig på. Den klassiske 

fænomenologi er udviklet af filosofferne Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, 

Peter-Paul Verbeek og Edmund Husserl, hvor Husserl her beskriver bevidsthedens 

oplevelse som ‘intentionalitet’ (Smith, 2018). Bevidstheden er ifølge Husserl altid 

‘intenderet’ dvs. rettet mod en genstand. Dette er dog uden at forholde sig empirisk til, 

hvorledes det eksisterer uafhængigt af den menneskelige bevidsthed (Smith, 2018). 

Den videnskabsteoretiske retning postfænomenologi, studerer relationen mellem 

mennesket og teknologien og er udviklet af Don Ihde (1934-) i 1980 og frem, som en 
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videreudvikling af fænomenologien (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 9). Her 

undersøges, hvordan menneskets verdensbillede styres af teknologi. Den klassiske 

fænomenologi beskæftiger sig med, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kalde 

noget for en teknologi, og hvordan genstande fremtræder for os uden at lægge nogen 

teori eller hypotese ned over fænomenerne (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 10). Ihde 

definerer teknologi som værende mere vag end fænomenologiens forestilling om 

teknologi. Postfænomenologien undersøger med en filosofisk tilgang brugen af 

teknologi, og hvordan det påvirker verdenens fremtræden for mennesket. Her findes 

ikke en verden uafhængig af den menneskelige erfaring (Rosenberger & Verbeek, 2015, 

s. 11). 

Når Ihde anvender begrebet teknologi, skal det ikke forstås som et fysisk artefakt, men 

er mere abstrakt, da det også indgår i mange forskellige sociale, arbejdsmæssige og 

individuelle relationer (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 9). På grund af den 

mangfoldige forståelse og brug af begrebet teknologi, har Ihde forsøgt at definere en 

overordnet definition, som beskriver tre komponenter, der indgår i teknologi: 

materialitet, praksis og relationer (Olesen et al., 2021, s. 3). 

De materielle komponenter er den fysiske fremtræden af teknologien og kan være 

redskaber, maskiner og større systemer. Den næste komponent er de menneskelige 

praksisser, som teknologien indgår i. Et eksempel er en bil, som er sammensat af flere 

teknologier og indgår i en relation til mennesket. Bilen er ikke blot et instrument, men 

indgår også i en vekselvirkning med bilisten når den sikrer kørslen f.eks. med 

automatiske vinduesviskere og airbags (Olesen et al., 2021, s. 3). 

Relationerne mellem de teknologiske dele og mennesker, som anvender teknologien, er 

den sidste komponent. Der er en gensidig påvirkning mellem mennesket og teknologien, 

hvor teknologien ikke kun fremstår som et instrument, men hvor menneske og teknologi 

konstituerer hinanden. Ved at undersøge denne relation, opnås der en forståelse af 

teknologi (Olesen et al., 2021, s. 3). 

Ihde har i den forbindelse opdelt relationerne og teknologiers mediering af verdenen i 

fire overordnede typer: den kropslige, den hermeneutiske, andetheds- og 

baggrundsrelationer (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 13). 
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Den hermeneutiske relation er den bedste beskrivelse af relationen mellem teknologi og 

menneske for denne rapport, grundet den teknologiske mediering. Visuelt kan man 

opstille relationen som: 

“Jeg - (teknologi – verden)” 

             (Olesen et al., 2021, s. 4) 

Her er relationen ikke fysisk betinget, men i stedet former teknologien vores adgang til 

verdenen: 

”Ihde uses the notion of “hermeneutic relations” to refer to technologies which 

 are used through an act of perceiving and interpreting the device’s readout.”  

                     (Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 17).  

Med denne relation skaber teknologien en viden, som ellers ikke er tilgængelig for 

mennesket, gennem en fortolkning af virkeligheden. Her kan der være tale om et 

termometer, hvor subjektet aflæser temperaturen eller et ur, der viser hvad klokken er 

(Rosenberger & Verbeek, 2015, s. 15). Herigennem medieres virkeligheden gennem 

teknologien, som danner menneskets forståelse af den. I eksemplet med termometeret 

kan det være, at termometeret måler en temperatur på 15 °C, som vi forholder os til ud 

fra vores livsverden. En sådan temperatur kan opleves som varm eller kold, baseret på 

subjektets egen erfaring. 

I rapporten er det den hermeneutiske relation, der kan være med til at beskrive den 

indsigt i luftforurening, borgere får ved hjælp af målingsudstyr. Denne tilgang giver os 

en forståelse af relationen mellem mennesket, teknologi og samfundet, som er relevant i 

vores arbejde med relationen mellem Citizen Science, borgere og sensorer. 
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5. Teori og metode 
I dette afsnit introduceres de metoder og teorier, der er anvendt for at besvare 

problemformuleringen, og hvorfor netop de er relevante i rapporten. Disse er valgt ud 

fra kravet om forankringen på 3. semester til faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS), inddragelse af videnskabsteori og vores selvvalgte binding til Teknologiske 

Systemer og Artefakter (TSA). Vi har på baggrund af dette, og relevansen for opgaven, 

valgt at inddrage teori og metode om Citizen Science, relational mapping, TRIN-

modellen og semistruktureret interview. 

5.1 TRIN-modellen 
I denne rapport inddrages TRIN-modellen fra TSA, der er et rammeværktøj til at 

analysere en given teknologi (Jørgensen, august 2020). TRIN-modellen er udviklet af 

Niels Jørgensen, lektor på Instituttet for Mennesker og Teknologi på Roskilde 

Universitet (Jørgensen, maj 2020). 

Modellen består af de følgende 6 trin: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiers artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiers systemer 

5. Modeller af teknologier 

6. Teknologier som innovation 

Det er ikke nødvendigt, at alle seks trin gennemgås i en teknologiske analyse. Modellen 

er derimod en inspiration til hvilke teknisk-videnskabelige aspekter, der kan gås i 

dybden med, afhængigt af den valgte teknologi (Jørgensen, august 2o2o). 

Vi gennemgår og bruger ikke alle seks trin, da vores fokus særligt er på, hvordan en 

platform for Citizen Science opstår. Herudover undersøger vi hvilke drivkræfter og 

barrierer, der ligger i at forskningen er uafhængig af professionelle, statslige forskere 

samt midler. Derfor er fokus på andet end blot de tekniske komponenter, da der 

analyseres områder uden for produktionen og designet af teknologien (Jørgensen, 

august 2020). Her er det med henblik på at forstå benyttelsen af teknologien og 

relationen til mennesket. 
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For at opnå en forståelse for de artefakter og aktører, som er en del af et større system, 

gør vi brug af trin 4 fra TRIN-modellen (Jørgensen, august 2020). Dette er relevant, da 

det giver en viden om den teknologi, som brugeren interagerer med. 

Trin 4, ‘Teknologiske systemer’, fokuserer netop på relationerne i teknologiens system, 

som samlet har en funktion, der opfylder et menneskeligt behov (Jørgensen, august 

2020). I dette tilfælde er behovet at opnå en viden om luftforurening gennem brug af 

sensorer. Her er det vores casestudie Sensor.Community, der tages udgangspunkt i og 

undersøger de forskellige artefakter hos, heriblandt hjemmesiden, sensorerne og 

brugerne på platformen. Derudover analyserer vi sammenhængen imellem disse. 

Vi vil med interviews af både én af stifterne af Sensor.Community og to skriftlige 

interviews med medlemmer af Sensor.Community få en indsigt i deres interaktion og 

relation til platformen, som også vil indgå i analysen (se bilag 1). Vi har også selv forsøgt 

at bygge og opstille fire sensorer for få en indsigt i processen fra start til slut og forstå 

relationen mellem teknologi og mennesket i Sensor.Community. For at illustrere 

systemet, med udgangspunkt i Sensor.Community, har vi lavet et visuelt overblik 

inspireret af relational mapping af Adele Clarke, som et værktøj til at beskrive 

relationerne mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Dette bliver uddybet 

senere i afsnit 5.2. 

Derudover inddrager vi trin 6, ‘Teknologier som innovation’, for at undersøge både de 

mulige drivkræfter og barrierer for Sensor.Communitys troværdighed og rolle, som 

formidler af luftkvalitet gennem Citizen Science. Dette aspekt undersøges i relation til, 

at frivillige borgere står for indsamling af empiri ved Citizen Science frem for 

professionelle forskere. For at opnå viden om dette inddrager vi generel viden og teori 

bag Citizen Science, og, hvordan dets betydning varierer for både borgere i samfundet 

og politisk beslutningstagen. Herudover har vi talt med Lukas Mocek fra 

Sensor.Community om, hvilke udfordringer der eksempelvis kan være angående 

kvalitetssikring af den data, der bliver indsamlet af sensorerne og borgerne. Samtidig 

har vi undersøgt, hvad motivationen er for borgere i at indgå i et netværk af Citizen 

Science og indsamle egen data og på den måde påtage sig en forskerrolle. 
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5.2 Relational mapping 

Relational mapping er udviklet af Adele Clarke, med det formål at analysere sig frem til 

alle relationer mellem aktører, som ikke nødvendigvis er tydelige på forhånd eller i 

fokus (Clarke et al., 2018, s. 14). Værktøjet består af et struktureret netværk af relevante 

aktører, både menneskelige og ikke-menneskelige, hvis forbindelser bliver illustreret 

igennem linjer mellem aktører. Denne illustration af et netværk kan give et dybere 

indblik i de interne relationer. Vi bruger den dog blot til at illustrere de vigtigste interne 

relationer mellem mennesket, teknologien og det større netværk individet indgår i. 

I første led af det relationelle map udpeges de relevante aktører, i det Adele Clarke 

beskriver som et ‘messy map’ (Clarke et al., 2018, s. 14). Et messy map fungerer som et 

værktøj til idégenerering af aktører, der indgår i det valgte netværk. Det fremgår uden et 

yderligere system, men hvor alle aktører, der kunne tænkes at have betydning i det 

relational map inkluderes. Det er dog med det in mente, at ikke alle aktører forbliver 

relevante gennem udarbejdelse af det relationelle map (Clarke et al., 2018, s. 14). Ved at 

foretage en undersøgelse af netværket, indgår forsker også selv som en del af det, og 

opnår en indirekte relation til alle aktører i mappet (Clarke et al., 2018, s. 4). 

For at opnå en forståelse for den gensidigt konstituerede relation mellem mennesker og 

teknologi, har vi udarbejdet et relational map, der fokuserer på relationerne fremfor de 

enkelte aktører isoleret set. “Your focus should not be on the elements per se, but rather 

on the nature of the relations between them” (Clarke et al., 2018, s. 14). Det 

udarbejdede relational map, ses i afsnit 8. 

5.3 Interview 

For at få en indsigt i netværket og relationerne heri, har vi været i dialog med 

Sensor.Community og i den forbindelse foretaget et interview med Lukas Mocek, som er 

en af medstifterne, og på nuværende tidspunkt er samarbejdsudvikler for 

Sensor.Community i Stuttgart. Interviewet foregik online d. 15. oktober 2021 ved et 

videoopkald, der varede 28 minutter i alt. Inden for interviewet havde vi lavet en 

grundig undersøgelse af netværket, dets hjemmeside samt indsamlet information om 

stiftelsen. Og på baggrund af det udarbejdet nogle interviewspørgsmål. 

Forud for det mundtlige interview, havde vi haft en mailkorrespondance med Lukas 
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Mocek og givet ham informationer om os, vores projekt og formålet med interviewet. 

Denne briefing skaber en relation før interviewet og et mere trygt rum (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 149). 

Vi har foretaget et semistruktureret interview med plads til åbne og opfølgende 

spørgsmål. At stille opfølgende spørgsmål er vigtigt for at forstå svarets egentlige 

betydning, og for at forebygge misforståelser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 155). Det 

kræver en aktiv lytning at forholde sig til den interviewedes svar og stille opfølgende 

spørgsmål. Lukas Mocek gav generelt lange svar, som både kan være en fordel og en 

ulempe. Fordelen er, at lange og uddybende svar med meget indhold kan bruges til en 

dybdegående analyse. Dog skal man også være opmærksom på, om der er behov for at 

spørge mere ind til noget af svaret. Et eksempel på dette fra interviewet er det 

opfølgende spørgsmål: “Okay, so you are growing quite big as you say. But have you 

had any impact on initiatives in Stuttgart?” (Mocek, 15/10 2021, side 3). Her får vi en 

viden om udviklingen for netværket, og er i den forbindelse interesseret i at vide, om det 

reelt har nogen direkte politisk indflydelse. 

Uden fysisk tilstedeværelse er det desuden sværere at aflæse den interviewedes 

kropssprog, og lydkvaliteten kan gøre det sværere at høre, hvad der bliver sagt. Med en 

optagelse af interviewet kan man dog genlytte klippet flere gange og dermed få klargjort, 

hvad der bliver sagt. 

Et interview på et sprog, der ikke er ens modersmål, kan ligeledes have betydning for 

dialogen mellem intervieweren og den interviewede. Dette skyldes, at engelsk ikke er 

vores alles modersmål og derfor kan der være en sproglig barriere i formuleringer og 

sprogbrug. At skulle formulere sig på et andet sprog kan give nogle andre svar end, hvis 

det foregik på modersmålet pga. mangel på ordforråd eller ord, som ikke har samme 

betydning. Ligeledes kan det give udfordringer med forståelse af svar og fortolkninger. 

Dette har vi selvfølgelig taget in mente i analysen og forståelsen af Moceks svar. Selvom 

han talte ret flydende, var der til tider en barriere i hans sprogbrug og udtalelse af 

ordene, som den online forbindelse yderligere forværrede. 

Udover interviewet med Lukas Mocek, har vi kontaktet medlemmer af 

Sensor.Community ved at tilmelde os på deres lukkede forum, hvori medlemmer kan 
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stille spørgsmål. Her spurgte vi ud om nogle af medlemmerne ville deltage i et interview 

bl.a. angående Sensor.Community og Citizen Science, fra brugerens vinkel. Vi fik to 

skriftlige svar fra medlemmer, som har opsat sensorer og er en del af netværket. 

Formålet med disse interviews er at få en indsigt i mennesket bag sensoren, deres 

motivation og relation til netværket. Her undersøges medlemmernes bevidsthed om 

Citizen Science og deres aktivisme i denne del, for at forstå om de tænker over deres 

deltagelse og årsag til at være med i projektet. 

5.4 Citizen Science 
I dette afsnit introduceres begrebet Citizen Science, dets udvikling samt, hvordan det 

kan indgå i en forskningsproces og relation til politisk regulering på forskellige niveauer. 

Citizen Science, som på dansk også bliver kaldt borgervidenskab eller 

medborgerforskning, er en måde at forske på, hvor borgeren inddrages og agerer som 

forsker (Agergaard et al., 2020, s. 11). Forskningen foregår i samarbejde med et hold af 

professionelle forskere eller af et fuldkomment hold kun drevet af uprofessionelle 

forskere. Det er dog altid delvist eller helt drevet af uprofessionelle (Agergaard et al., 

2020, s. 11). 

Begrebet ‘Citizen Science’ blev defineret af sociolog Alan Irwin fra Copenhagen Business 

School (CBS) i midten af 1990’erne, men kan spores omkring 2000 år tilbage til 

kortlægningen af invasive græshopper i Kina (Follett & Strezov, 2015). Definitionen fra 

Irwin, lød på: “Science which assists the needs and concerns of citizens” og “A form of 

science developed and enacted by the citizens themselves” (Irwin, 2018). 

Citizen Science er fri tilgængelig borgerindsamlet data, som ofte indsamles i store 

kvantiteter. Det er også viden eller data, som borgerne selv har taget initiativ til at 

indsamle. Dette kan f.eks. være notering og måling af vejrforhold, notering af 

ynglesteder eller, som i vores tilfælde, indsamling af luftkvalitetsdata (Irwin, 2018). 

Uanset emnet, er det borgerne, som er i fokus og er den afgørende faktor i indsamling af 

data. Det er borgernes villighed og nysgerrighed, der bærer videnskaben. Det er ofte af 

forskellige grunde borgerne vælger at blive indblandet, og det er derfor et interessant 

emne at undersøge (Irwin, 2018). 
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Ordet ‘Citizen Science’ er ikke blot et verificerende videnskabeligt begreb, formålet med 

denne type af vidensindsamling er nemlig at producere relevant og givende information 

for hele samfundet, på tværs af samfundsgrupper (Agergaard et al., 2020, s. 11). 

5.4.1 Citizen Science i fremgang 

Der er sket en stigning i brugen af Citizen Science (Agergaard et al., 2020, s. 12). Det 

skyldes blandt andet befolkningens uddannelsesniveau, hvor borgere har fået lettere 

adgang til viden fra forskere, i form af f.eks. undervisere og læsning. Derfor er der i 

højere grad et større engagement og passion, for at være en del af forskningen 

(Agergaard et al., 2020, s. 12).  

Derudover, er der lavet en undersøgelse af Rockwool Fonden der viser, at der er sket en 

stigning i danskernes gennemsnitlige fritid fra 2008 til 2018 med ca. 3 timer om ugen. 

Med mere fritid følger, at der er blevet mere tid til sådanne aktiviteter, som Citizen 

Science (Agergaard et al., 2020, s. 13). 

En anden ting, der kan påvirke stigningen af udbredelse af Citizen Science er, at der er 

sket en stor teknologisk udvikling. Det betyder, at borgere kan få adgang til at deltage i 

Citizen Science over internettet og, at meget forskning og vidensdeling ligger 

tilgængeligt på internettet. Yderligere, kan borgere også kommunikere med politikere, 

myndigheder og instanser. Der bliver også talt om begrebet “digitalt medborgerskab” i 

forbindelse med teknologiudvikling og Citizen Science, som betyder, at, der f.eks. kan 

laves Citizen Science på tværs af landegrænser, hvis blot man har en internetforbindelse 

(Agergaard et al., 2020, s. 13-14). 

Der er også sket en stor organisering af Citizen Science. Det betyder, at der er lavet flere 

forskellige organisationer nationalt og internationalt, der organiserer mødet med 

borgere, der har interesse i Citizen Science, f.eks. det amerikanske Citizen Science 

Association (CSA) og den europæiske forening, European Citizen Science Association 

(ECSA). Der findes sådanne foreninger og netværk verden over, der afholder 

arrangementer og har fokus på Citizen Science projekter (Agergaard et al, 2020, s. 14). 

Dette kan også ses i casen med Sensor.Community, altså et forum, der over internettet, 

skaber et netværk mellem interesserede borgere. 
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5.4.2 Citizen Science og politik 

Citizen Science kan være afgørende for den forskning, som er problematisk eller svær at 

foretage for forskere pga. manglen på ressourcer eller overblik ved behovet for en stor 

mængde af data (Follett & Strezov, 2015). Citizen Science er herudover også vigtigt i 

forhold til at demokratisere videnskaben, og samtidigt gå et skridt imod at opnå en 

universel adgang til videnskabelige data og information (Follett & Strezov, 2015). 

Citizen Science kan bruges, som belæg i en politisk beslutningstagen i forskellige grader. 

Det bliver internationalt anerkendt, som en relevant aktør i flere multilaterale 

samarbejder f.eks. i FN’s miljøprogram og EU, men også i de enkelte lande (Göbel et al., 

2019). Samtidig er det blevet en mere central del af politik, som kilde til data i 

beslutningsprocessen og i udbredelsen af adgang til vidensskabelse blandt almindelige 

borgere.  

I forbindelse med et EU-finansieret projekt ved navn ‘Doing it Together Science’ 

(DITOs), har man fra 2016-2019 via workshops, rundbordsdiskussioner, aktiviteter og 

udstillinger undersøgt, hvordan man kan øge deltagelsen af Citizen Science blandt 

borgere og i politik (Göbel et al., 2019). 
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Projektet har vist, hvordan Citizen Science og beslutningstagen kan påvirke hinanden og 

have indflydelse på politik. På baggrund af DITOs-projektet er der udarbejdet en 

opdeling af Citizen Sciences relation til governance, som ses herunder (Göbel et al., 

2019): 

 

Figur 1: Tabel over kategorisering af forholdet mellem Citizen Science og governance (Göbel et al., 2019). 

Citizen Science som information i beslutningstagen 

I den første relationstype i den ovenstående figur, bliver data produceret af en gruppe af 

frivillige borgere uden noget politisk formål. Denne viden kan senere hen blive brugt 

som underbyggelse og input til implementering og observation af politiske reguleringer 

(Göbel et al., 2019). Denne form for Citizen Science er mest blevet brugt i miljømæssige 

problematikker. En enkel beskrivelse af denne er, at borgerne står for dataindsamlingen 

og bidrager til disse miljømæssige problematikker, mens de er overvåget af offentlige 

autoriteter. Ved denne relationstype slutter Citizen Science ved dataindsamlingen og 

indgår ikke i den videre bearbejdning af data og politisk beslutningstagen (Göbel et al., 

2019). 
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Citizen Science i forskningspolitik 

Her fungerer Citizen Science, som en legitim tilgang til at praktisere videnskab. Citizen 

Science er en del af politikker, der skal forbedre forskning, teknologi og innovationer. 

Dette kan ske på baggrund af de aktører, som skaber en forbindelse mellem 

konstitutioner de repræsenterer og aktører, der skal overtales. Det er derfor i denne 

relation vigtigt, at Citizen Science arbejder sammen med organisationer, NGO’er og 

foreninger, som bindeled til at blive anerkendt. Samtidig baserer denne styreform sig 

også på en forståelse af demokratiet, som en participerende proces med forskellige 

grupperinger i samfundet involveret og derfor er det vigtigt, at den bliver anerkendt 

blandt disse. 

Citizen Science som politisk instrument  

Citizen Science kan også bruges, som et politisk instrument af beslutningstagere til at 

udvikle politiske mål på baggrund af den borgerindsamlede data (Göbel et al., 2019). 

Der er forskellige agenda linket til Citizen Science og indsamlingsmetoden af data kan 

variere herefter. Citizen Science kan f.eks. tilpasses til at adressere miljømæssige 

reguleringer på en omkostningsfri måde (Göbel et al., 2019). Citizen Science benyttes, 

som et værktøj til at formidle data til offentligheden og politiske beslutningstagere. 

Dette er argumentationen for dette, at almindelige borgere også skal have indflydelse på 

viden og forskning via borgervidenskab. Det er dog in mente, at det er en statslig 

agenda, der skal tilpasses til. 

Citizen Science i socio-teknisk styring 

Ved denne kategori fungerer Citizen Science, som en socio-teknisk styring uden at 

involvere politiske repræsentanter eller etablerede medier (Göbel et al., 2019). Her viser 

politisk styring sig heller ikke igennem beslutningstagere, offentligheden eller 

interessentgrupper. Det er derimod gennem brugen af teknologi f.eks. objekter eller 

tekniske protokoller. Et eksempel på dette er lokale grupper, som selv organiserer 

protokoller eller designer teknologier bygget til at håndtere problemer. Det omhandler 

ofte emner, som er en bekymring blandt borgere og involverer kontroversielle 

teknologier, såsom overvågning af miljøet. Denne type adskiller sig fra de andre typer 

ved at have en direkte effekt på måden verdenen er struktureret uden at afhænge af 
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nogen specifik politisk støtte. Her er den politiske regulering materialiseret og overført 

til enheder, og decentraliserer politik mod et mere lokalt niveau med involvering af 

medlemmer af offentligheden (Göbel et al., 2019). 

6. Sensor.Community 
I dette afsnit introduceres netværket Sensor.Community herunder, hvem de er og hvad 

de står for. Derudover analyseres der og gås i dybden med de enkelte dele af netværket, 

som består af deltagerne, stifterne, sensorerne og hjemmesiden. 

Sensor.Community startede oprindeligt under navnet ‘Luftdaten’, som betyder luftdata 

på tysk (Nair, 2017). Sensor.Community er en Citizen Science-gruppe og et frivilligt 

internationalt fællesskab af individer, som alle har opstillet en luftsensor. Dette danner 

et netværk af sensorer, som giver et billede af luftkvaliteten verdenen over. Dataene fra 

de enkelte sensorer deles med hinanden på internettet og giver et indblik i data over et 

større areal (Sensor.Community (A), s.d.). Fællesskabet er oprindeligt startet i Tyskland, 

med hovedsæde i Stuttgart, men er blevet spredt til 68 lande, der på nuværende 

tidspunkt tilsammen har opstillet 14.150 aktive sensorer og 56 fysiske laboratorier 

tilknyttet fællesskabet (Sensor.Community (A), s.d.). Sammenlagt har de genereret mere 

end 15 milliarder datapunkter inden for de målinger sensorerne laver 

(Sensor.Community (A), s.d.). Det er altså et fællesskab baseret på frivillige medlemmer, 

som hver især indsamler miljødata, og lader det indgå i et netværk af data. 

Man kan købe sin egen sensor på deres hjemmeside og dermed blive en del af deres 

netværk, ved at opsætte den på sin egen grund. De har også lavet en guide til 

konstruktionen og opsætningen af sensorerne, som er oversat til 24 sprog 

(Sensor.Community, 2021). Data fra alle sensorer samles på deres hjemmeside på et 

interaktivt kort over verdenen. Her har alle adgang, uanset medlem eller ej, til en virtuel 

oversigt over luftkvaliteten baseret på målingerne fra alle aktive sensorer. 
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Billede 1: Kort over sensorernes målinger over hele verden (Sensor.Community (A), s.d.). 

Deres interaktive kort opdateres omtrent en gang i minuttet og viser derfor et opdateret 

øjebliksbillede (Sensor.Community (A), s.d.). 

Selvom gruppen er baseret på frivilligt arbejde, kan brugere også være med til at 

finansiere projektet ved at donere et valgfrit beløb på deres hjemmeside 

(Sensor.Community (A), s.d.). 

Hjemmesiden indeholder, som tidligere nævnt, et forum for medlemmer. Forummet er 

til kommunikation og deling af nyttig viden. Det er altså brugerne selv, der stiller 

spørgsmål og får svar fra andre medlemmer. Udover kommunikationen på 

hjemmesiden tilbyder OK Lab Stuttgart, at man hver 2. tirsdag kan mødes fysisk og 

analysere de fundne data samt få vejledning til opsætningen af sin luftmåler (CODE for 

Germany, s.d.). Selvom projektet startede som et tysk projekt, har det sidenhen vokset 

sig stort og er blevet et globalt netværk. I forhold til antallet af sensorer har de 

tilsammen 4,5 gange flere sensorer opstillet end det samlede europæiske netværk af 

officielle målestationer af luftkvalitet (Mocek, 15/10 2021, s. 3). Samtidig har de en 

ambition om at blive endnu større og nå op på 50 millioner sensorer og koncentrere sig 

om flere videnskabelige emner såsom vandkvalitet og jordfugtighed (Mocek, 15/10 2021, 

s. 4). 
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6.1 Hvordan startede det? 
Jan Lutz, som er en tysk iværksætter fra Stuttgart, startede projektet i 2017 sammen 

med sit team bestående af bl.a. Lukas Mocek, som vi har interviewet. Idéen opstod i “OK 

Lab Stuttgart” (Open Knowledge Lab), som blev grundlagt i 2014 (Nair, 2017). OK Lab 

er en forkortelse for “Open Knowledge Laboratory”, som gerne vil sikre tilgængeligt og 

åbent data med inddragelse af borgere gennem borgervidenskab (CODE for Germany, 

s.d.) Stifterne af Sensor.Community har ikke en specifik baggrund i hverken sensorer 

eller luftkvalitet, men har individuelle interesser og motivation i projektet (Mocek, 15/10 

2021, s. 2). 

Årsagen til at starte projektet skyldtes to overordnede problemstillinger. Den første 

primære årsag til projektet var nemlig, at den indsamlede data om luftkvalitet fra de 

officielle målinger var svære at tolke for almindelige borgere (Carmago, 2018). Gruppen 

i OK Lab Stuttgart mener, at alle har ret til at forstå noget så universelt, som kvaliteten 

på den luft vi indånder (Carmago, 2018). Med data, der er svær at fortolke, giver det 

samtidig en begrænset forståelse for omfanget af luftforurening. Førhen var 

luftforurening noget de fleste associerede med smog, altså synlig forurening (Rutledge, 

et al., 2011). Dog kan mennesker oftest ikke længere se den egentlige luftforurening med 

det blotte øje. Derfor er den almindelige borgers interesse og bekymring for 

luftforureningen afhængig af luftforureningsdata og evne til at aflæse den, for at få en 

indsigt i problemet. I forlængelse af dette var motivationen fra Sensor.Communitys side 

at skabe forståelse og en bedre gennemsigtighed af, hvordan data bliver indfanget og i 

form af at al data er åben og tilgængeligt. 

“The code that was used was immediately open source so people could follow up 

 how it works and the data that was provided was immediately ‘open data’, so 

 everything ever measured, you can download”  

        (Mocek, 15/10 2021, side 7) 

Der er altså fuld gennemsigtighed med Sensor.Communitys dataindsamling og det er 

gratis og tilgængeligt for alle borgere, med adgang til internettet. 

Den anden årsag er de sundhedsmæssige konsekvenser ved forurening og at leve i en by, 

her Stuttgart, med en høj koncentration af partikler. Motivationen i denne forbindelse 
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var en bekymring for de høje tal for luftforurening målt af de officielle målinger i 

Stuttgart. På daværende tidspunkt var Stuttgart nemlig den by i Tyskland med flest 

årlige overskridelser af EU’s grænseværdier (Osterath, 2016). Lukas Mocek fra 

Sensor.Community udtaler i vores interview om deres motivation:  

“Having such values in Stuttgart was frightening and we citizens had the idea 

that how easy it would be if you could just go to a website and you open it open 

and have a visualization – a map – that detects the values of how the situation 

is now.”                   (Mocek, 15/10 2021, s. 1) 

Mocek nævner selv i ovenstående citat, at det er skræmmende at have høje 

koncentrationer af partikler i luften, hvor der derudfra er et ønske om mere oplysning. 

Derfor kom idéen om et kort over status for luftforurening i hele byen, som skulle være 

tilgængeligt for alle. Dette aspekt af problemet er nemlig også væsentligt for idéen. 

7. Luftforurening og sundhed 
Herunder gennemgås de sundhedsmæssige problematikker forbundet med partikler og 

luftforurening. Citizen Science kan være en ledende og vital del i at få udbredt 

problematikken til borgerne og den brede befolkning. Ved Citizen Science skal folk ikke 

føle sig tvunget ind i projektet, da det er nysgerrighed, undren og problemstillinger, som 

driver bevægelsen (Agergaard et al., 2020, s. 12). Sensor.Community blev iværksat ud 

fra en mangel på viden og data om luftforurening i Stuttgart. De manglede information 

om luftforurening i Stuttgart og, hvad de selv kunne gøre for at mindske og undgå 

luftforurening. De kontaktede staten, som ikke var til stor hjælp. Staten nægtede først at 

dele luftforureningsdataet, men da en EU-lovgivning dikterer, at borgerne har krav på at 

få adgang til oplysningerne, fik de adgang til det. Tallene var dog uforståelige og et halvt 

år gamle (Mocek, 15/10 2021, s. 1-2). Dette startede Sensor.Community. Samtidig er de 

sundhedsmæssige bekymringer en væsentlig del af motivationen ved miljømæssige 

problematikker, som Mocek også påpeger i interviewet (Mocek, 15/10 2021, s. 1). 

Der findes mange forskellige typer partikler. De varierer i størrelse og form, og 

kategoriseres ligeledes i forskellige grupper. De ultrafine partikler er mindre end 0,1 µm. 

Derefter kommer de fine partikler op til 2,5 µm, og derefter de grove partikler, som er 

større end 2,5 µm (Palmgren et al., 2009). 
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2,5 µm er det samme som 0,0025 mm. For at forstå, hvor småt dette netop er, kan man 

sammenligne med et hår, som har en diameter på 50-70 µm (EPA, s.d.). 

Det er de mindste af partiklerne, som ofte medfører de største problemer. En af 

grundene til dette, er deres vægt. De letteste partikler kan spredes hurtigere og længere 

ved hjælp af vinden. Ved øget mobilitet kan partiklerne, og muligvis forurening, komme 

vidt omkring og medføre et endnu større problem (Palmgren et al., 2009). Mennesket 

kan nemlig indånde alle disse partikler. Jo mindre og finere de er, desto længere og 

dybere kan de trænge ned i lungerne. 

 

Figur 2, Partikelstørrelser og lungers påvirkning (Palmgren et al., 2009, s. 74) 

 

Ovenstående figur viser, hvor langt og dybt de forskellige partikler kan trænge ned i hals 

og lunger. Partikler over 3,3 µm kan kun nå ned til luftrøret, hvor de fine og ultra-fine 

partikler kan nå ned i bronkier og alveolerne. Dette er et problem da slim, fimrehår og 

host ikke kan transportere partiklerne ud af lungerne igen, og leder derfor ofte til 

kroniske problemer. Nogle af disse problemer kan være nedsat lungefunktion, astma, 

slagtilfælde, DNA-skader, død af hjerte- og lungesygdomme samt fosterpåvirkning 

(Palmgren et al., 2009). 

Der bliver ofte differenceret mellem PM2,5 og PM10. PM står for “Particulate matter”, 

som beskriver partikler og partikelforurening. PM2,5 grupperer de partikler med en 

størrelse under 2,5 µm og ligeledes for PM10 med partikler under 10 µm. Det PM2,5 og 

PM10 har til fælles er, at de begge er indhalerbare partikler og derved de mest direkte 
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sundhedsskadelige, fordi de kan trænge helt ned i lungerne og ud i blodbanen 

(Palmgren et al., 2009). 

Det er derfor interessant at dykke ned i, hvordan netop denne baggrundsforurening 

påvirker vores helbred og, hvordan især byens forurenende partikler påvirker os både på 

kort og lang sigt. Der er mange forhold at tage stilling til i bybilledet, når der tales om 

luftforurening. Vind- og vejrforhold, hvor tætte bygninger er placeret og grønne 

områder, er blot et udpluk af faktorer, der spiller en stor rolle i regulering og 

luftforureningsforhold (Palmgren, et al. 2009). 

EU og WHO har forskellige grænseværdier, hvor EU's grænseværdier for luftforurening 

er svagere end WHO’s på flere parametre (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Figur 3: Tabel over EU’s vedtagede grænseværdier og WHO’s retningslinjer (Den Europæiske 

Revisionsret, 2018). 

I 2017 var 8% af indbyggerne i EU’s byer udsat for et højere niveau, af farlige partikler 

med 2.5 PM, end tilladt (Europa-Parlamentet, 2021). Sammenlignes dette med WHO’s 

retningslinjer, stiger tallet til 77% (Europa-Parlamentet, 2021). 

Her ser man en tydelig forskel i den grænseværdi, sat af henholdsvis EU og WHO, som 

ikke stemmer overens pga. EU's manglende regulering af de 20 år gamle standarder 

(Europa-Parlamentet, 2021). EU’s lovgivning er senest fastsat for omkring 20 år siden 

og sammenlignes de med WHO’s anbefalede grænseværdier, står det klart, at de ligger 

langt lavere. De er yderligere langt under det niveau, som anbefales ved den nyeste 

videnskabelige dokumentation for virkninger for både sundheds- og miljømæssige 

konsekvenser (Europa-Parlamentet, 2021). Dette er årsagen til den tydelige forskel i den 
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grænseværdi sat af EU og WHO, som ikke stemmer overens pga. EU's manglende 

regulering af sine 20 år gamle standarder (Europa-Parlamentet, 2021). 

Luftforureningen i Danmark estimeres til årligt at være skyld i 4200 for tidlige dødsfald 

(Ritzau, 2020). Af disse sker der i København 460 for tidlige dødsfald ifm., 

luftforurening. Udenlandske forureningskilder er skyld i ca. 3000 af de danske dødsfald. 

Denne forurening kommer bl.a. til Danmark via vind- og vejrforhold. Disse 3000 

dødsfald er svære at forebygge, da mange omstændige og ukontrollerbare forhold er i 

spil. De resterende 1200 dødsfald, som er forårsaget af nationale forureningskilder, 

kommer fra bl.a. bilos og brændeovne (Ritzau, 2020). 

I København er luftforureningen i gennemsnit 10% højere end i resten af landet (Ussing, 

2021). Trods dette er mange Københavnere ikke klar over omfanget af luftforureningen i 

byen (Ritzau, 2020). At borgerne ikke er oplyste om, hvor udbredt og høj 

luftforureningen er, er et stort problem. Det er derfor vigtigt at belyse problematikken 

og få det ud til borgerne for at få et mere oplyst samfund, som potentielt kan føre til 

løsninger. Ved at informere borgerne om risikoen og konsekvenserne ved deres vaner og 

samfund, kan det være med til at forebygge de 1200 dødsfald årligt. 

Yderligere er det en gennemgående problematik i hele EU, at borgerne ikke er 

tilstrækkeligt oplyste og ikke har adgang til luftkvalitetsdata (Den Europæiske 

Revisionsret, 2018). 

8. Netværket i Sensor.Community 
 I følgende afsnit analyseres borgernes relation til platformen Sensor.Community, for at 

opnå en forståelse for almindelige borgeres incitament til at indgå i forskning. 

Derudover analyseres relationen mellem borgere, der deltager i Sensor.Communitys 

forskning og teknologi, igennem interviews, og egen konstruktion og opsætning af 

sensorer. 

For at forstå incitamentet til handling hos almindelige borgere, er det nødvendigt at se 

på de interne forhold på et makroniveau. For at illustrere disse forhold i 

Sensor.Community, har vi benyttet Adele Clarkes relational mapping til her at udpege 

relevante aktører og, hvorledes disse aktører står i relation til hinanden. Nedenfor ses 
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det relationelle map, som er udarbejdet ud fra de aktører, der er udvalgt ud fra 

relevansen for netværket. 

 

Figur 4: Selvudarbejdet relational map med aktører. 

Sensor.Community danner rammen for selve netværket, hvoraf de andre aktører alle har 

en direkte eller indirekte relation hertil. Motivation, i form af bekymring, giver 

forurening en relation til Sensor.Community, ved at det er bekymringen for 

luftforurening, der giver incitament til at tage del i platformen. Derudover fungerer 

Sensor.Community, som formidleren af forurening til borgeren. Som tidligere nævnt er 

vi også selv en del af netværket, da vi igennem undersøgelse af netværket har opnået en 

indirekte relation til diverse aktører i netværket. Sensor.Community er et netværk af 

menneskelige og teknologiske aktører, der alle indgår i et større system, hvoraf de 

enkelte aktører skal ses i en større sammenhæng. De individuelle relationer mellem 

aktører er dog også interessante at undersøge nærmere. Her er det særligt relationen, 

der er mellem sensorerne, Sensor.Community og borgerne, som vil blive uddybet i 

næste afsnit. Det giver en forståelse for den teknologiske relation og påvirkning hos 

borgerne.  
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8.1 Relation mellem bruger og sensor i netværket 

For yderligere at forstå borgeres incitament til at blive en del af Citizen Science, har vi 

kontaktet medlemmer af Sensor.Community via deres forum. Derudover er det også for 

at få indsigt i, hvordan medlemmerne bliver involveret, hvad de arbejder med, samt 

hvad deres baggrund er. Vi lagde et opslag op inde på forummet, hvori vi forklarede lidt 

om os selv, vores projekt og spurgte om nogen kunne tænkte sig at deltage i et interview. 

Der var ikke nogen der havde lyst til at lave mundtlige interview, så vi valgte at udføre 

det skriftligt, via mail. Vi har været i dialog med to medlemmer, som gerne ville deltage i 

et skriftligt interview. 

Den første er Dave fra Californien i USA. Han lærte om Sensor.Community gennem et 

foredrag, hvor bl.a. Mocek fra Sensor.Community holdt et oplæg. Han er meget 

interesseret i politisk aktivisme og miljøtiltag. Han kan godt lide at opfinde ting selv og 

udvikle små prototyper. Han har udstillet diverse DIY-projekter på ‘makerfaire’s’ 

(konferencer). Han arbejder inden for teknologiverdenen i Californien (Silicon Valley), 

og stiftede for 27 år siden en it-virksomhed med nu 60 programmører ansat. Han er 

uddannet indenfor humanistiske fag med sidefag i Computer Science (Dave, 1/12 2021, 

s. 18). 

Den anden er Michael fra Prag, Tjekkiet. Han er uddannet MBA, i Barcelona og arbejder 

med ejendomsadministration. Han faldt over Sensor.Community på internettet og blev 

interesseret, da han har interesse for 3D print, prototyper og miljøet. Han har ud fra sin 

deltagelse og netværk i Sensor.Community, udviklet et firma i Tjekkiet for at promovere 

Citizen Science. De tager ud til skoler, workshops, online osv. Han arbejder med mange 

organisationer, for at prøve at sprede budskabet om luftforurening og belyse 

problematikken (Michael, 3/12 2021, s. 14). 

Dave og Michael har meget forskellig baggrund. De kommer fra forskellige lande, 

kulturer, og opvækst. Deres motivation og hobbies er dog ret ens i form af idéopfindelse 

og byggelse af prototyper. De har begge startet firmaer og projekter på baggrund af 

Sensor.Community/Citizen Science og er derfor engagerede og er gået meget ind i 

sagen. Her kunne det også have været spændende at se, hvilke svar vi havde fået, hvis vi 

havde fået flere svar fra en mere divers gruppe af mennesker. Samtidig kan det siges, at 
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det måske også fortæller noget om klientellet på Sensor.Community, at det er personer 

med stor interesse, der vil deltage i et interview af denne art. 

Alle aktive medlemmer af Sensor.Community stifter en relation med sensorerne de selv 

bygger, da sensorerne er en mediator, for den luftdata de indsamler. Denne relation 

beskriver Lukas Mocek fra Sensor.Community også med: “So based on the data, they 

make the decision, how the situation is.” (Mocek, 15/10 2021, side 4). 

I denne forklaring fra Mocek ses den hermeneutiske relation, der gør sig gældende for 

medlemmerne af Sensor.Community. Medlemmerne har ikke en forudgående erfaring 

af luftkvaliteten med deres menneskelige sansning, hvorfor en teknologi såsom 

luftsensorer er en forudsætning for en erfaring af luftkvaliteten. Sensorerne oversætter 

data til tal, der er forståelige for medlemmerne og ud fra denne data, kan der vurderes 

om mængden af partikler er høje i et givent område. Medlemmerne har ikke en direkte 

adgang til denne verden af partikelmåling, hvorfor sensorerne er nødvendige for at give 

adgang til erfaringen i dette særlige henseende. Denne relation mellem teknologi og 

menneske bliver også beskrevet gennem Michaels benyttelse af data: “We use it for real 

time information of the state of the air in real time for our citizens” (Michael, 3/12 

2021, s. 14). Opfattelsen af luftkvaliteten var ikke sket uden, at Michael indgik i et aktivt 

relationelt samarbejde med sensoren. Sensoren giver et tal, som for Michael bliver 

oversat til en kvalitet af luften, som han fortolker og kan videreformidle til andre 

borgere. 

På samme måde kan kortet over luftdata, på Sensor.Communitys egen hjemmeside, 

også ses som værende en mediator, der sammen med sensorerne formidler den 

indsamlede data til noget, der er håndgribeligt at forholde sig til for medlemmer og 

andre interesserede. Den indsamlede data bliver registret som farvekoder, ud fra 

mængden af partikler og heraf luftkvaliteten (se billede 1). Denne registrering af 

luftkvaliteten, havde ikke været sanselig mulig for borgere, uden hjemmesiden som 

mediator. Både sensorerne og hjemmesiden er i en relation til borgerne, hvor open 

source-dataet bliver videreformidlet i et sprog, hvor medlemmerne og borgere kan 

vurdere luftkvaliteten, ud fra de parametre, der er blevet givet af det virtuelle map. 

Sensorerne og hjemmesiden falder ind under samme teknologiske system, der samlet 

opfylder behovet for data om luftkvaliteten, hos borgerne. 
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Som det også ses i det relationelle map (se afsnit 8), er der en direkte relation mellem 

borgerne og sensorerne, der afhænger af hinanden. Sensorerne producerer ikke data før 

Sensor.Community medlemmer samler den, tager den i brug, og sætter den korrekt op. 

Medlemmerne har omvendt ikke mulighed for at opleve luftkvaliteten i tal uden 

sensoren. Sensorerne er koblet op på Sensor.Communitys platform, hvor tallene bliver 

uploadet til det visuelle kort, hvorfor der her er en relation mellem teknologier, der fører 

til at brugerne kan se og opleve tallene for luftkvaliteten. Dave udtrykker i interviewet, 

at tallene i sig selv ikke er en indikator for ændring: “In one sense, having the data 

doesn’t really change anything” (Dave, 1/12 2021, s. 17). Dette er en interessant pointe i 

forhold til relationen til producenten af data, hvilket her er sensoren. Han udtrykker et 

behov for en formidler, da rå data i sig selv ikke rækker langt nok ud. Her kunne der 

være tale om Sensor.Communitys virtuelle platform, der oversætter data fra sensoren til 

et visuelt og lettere forståeligt sprog i form af farvekoder. Dette får samtidigt sat tallene i 

kontekst til resten af verden. Det hjælper med at sætte problematikken i et nyt lys. 

Relationen mellem menneske og teknologi er vigtig at undersøge, for at forstå effekten 

af tal og dermed viden produceret gennem en sensor. Relationen er derudover vigtig, for 

at forstå den påvirkning teknologien har for medlemmer af Sensor.Community. 

Forståelsen af fænomenet luftforurening er afhængigt af det enkelte menneske at 

fortolke ud fra egen erfaring, hvad denne data har af betydning. Dave og Michael har, 

som beskrevet, forskellige baggrunde og de kan derfor have hver deres fortolkning af 

luftkvalitet. Det er en vigtig faktor, at medlemmerne er forskellige både i forhold til 

deres baggrund, interesser og motivation. Dave og Michaels motivationer ligger op ad 

hinanden (Michael, 3/12 2021, side 13-14) (Dave, 1/12 2021, side 15). Dog som Mocek 

nævner, så er Sensor.Community målrettet folk i alle aldre og baggrunde, hvor det ikke 

er forventet, at medlemmerne har en forudgående viden eller interesse for teknologi 

(Mocek, 15/10 2021, side 8-9). En divers gruppe mennesker, gør også relationen og 

erfaringen forskelligartet, da der dermed er forskellige baggrunde, forskellige 

tænkemåder og forskellige motivationer. Det er svært at vurdere diversiteten blandt 

medlemmerne, men ud fra de foretagne interviews, kræves der en vis indsigt i teknologi, 

for at blive en del af Sensor.Community. 



   

 

32 

V2124809512 

8.2 Kvalitetssikring af data 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved valideringen af data, der uploades når det er 

almindelige borgere, som Dave og Michael, der er ude i feltet og indsamle kvantitative 

data. For at undersøge dette, spurgte vi gennem interviewet med Lukas Mocek ind til 

kvalitetssikring af den data, som Sensor.Community får fra de opstillede sensorer. Det 

gjorde vi, da det netop er almindelige borgere og ikke professionelle forskere, der 

indsamler denne data. Brugerne kan selv vælge, hvor de sætter deres sensor op, og det 

kan derfor være fra midt ude i en skov, til op af et udstødningsrør, som selvfølgelig giver 

forskellige målinger og måske ikke er repræsentativt for et givent område. På 

Sensor.Communitys egen hjemmeside, er der lagt en vejledning op omkring placering af 

sensorer, da det er vigtigt at placeringen er ens for alle, der tager del i forskningen. Her 

fremgår det, at sensoren skal placeres 1,5 til 3,5 m over jorden og derudover et sted, 

hvor der er godt ventileret. Sensor.Community anmoder dog om registrering af 

højdeplaceringen, som en form for validering (Sensor.Community (B), s.d.). Her spiller 

elementet af tillid dog ind, da højden ikke bliver bekræftet yderligere end 

medlemmernes egen registrering. 

Til vores spørgsmål om kvalitetssikring siger Mocek, at de i Sensor.Community ikke 

laver kalibreringer af sensorerne før udrulning. Dette betyder altså, at ansvaret for at 

sensoren måler rigtigt, er hos brugeren. Derudover siger han: 

“And because it’s open source, many programmers contribute code and through that it 

is a collective improvement on a continuous way” (Mocek, 15/10 2021, s. 7.). 

Der er altså et fælles ansvar blandt alle brugere for, at systemet og koderne bliver 

udviklet. Derfor er det ikke sikkert, at det er de helt korrekte tal, der måles og vises på 

kortet. Dette kan være en barriere for, at det kan anses, som en forskningsbaseret 

evidens. På den anden side, kan det siges, at det er tydeligt på kortet, hvis én sensor 

skiller sig ud og Mocek påpeger også, at afvigere kan blive fjernet fra kortet. At der ikke 

bliver foretaget generel kvalitetssikring, viser også, at det er et trust-based community, 

hvor alle stoler på, at deltagerne vil det samme – nemlig vise, hvordan luftkvaliteten er. 

Menneskelige fejl er derfor en reel faktor, der kan forårsage, at ukorrekt data bliver 

uploadet til platformen. Lukas Mocek nævner også i interviewet, at de officielle 
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institutioner har et team til at vedligeholde og kvalitetstjekke dataene på de officielle 

sensorer, men at de i Sensor.Community, ikke har det (Mocek, 15/10 2021, s. 7). 

Der er dog en drivkraft ved denne dataindsamling, fordi Sensor.Community bruger en 

masse billige sensorer, frem for dyre, store statslige sensorer. Det gør, at de indsamler 

mere data og, at det også er lettere at lukke nogle af sensorerne ned, hvis de er gået i 

stykker, eller måler helt forkert. Samtidig giver det, som tidligere nævnt, ikke en 

væsentlig forskel i det store billede, når der er så mange datapunkter fra sensorerne. Her 

er der altså et spørgsmål om kvalitet vs. kvantitet, hvor antallet af sensorer opvejer 

kvalitetssikringen ved få sensorer. 

8.3 Sensorerne 

I vores gruppe valgte vi at bygge vores egne sensorer i et forsøg på at blive en del af 

Sensor.Community og dermed få en indsigt i Citizen Science og brugernes forventede 

forudsætninger. Samtidig ville vi undersøge, hvilke problematikker og barrierer, der er 

ved at skulle bygge en sensor selv. 

På Sensor.Community har de, som tidligere nævnt, offentliggjort en vejledning og 

opskrift til, hvordan man bygger sin egen luftforureningssensor og hvilke delelementer 

der skal bruges. Fremgangsmåden bliver beskrevet og understøttet med billeder. Der er 

herudover links til, hvor de forskellige komponenter kan købes. Det er også muligt at 

købe et samlet sæt, hvor softwaren allerede er installeret på sensoren 

(Sensor.Community (B), s.d.). De estimerer, at det koster omkring 50 € (ca. 370 kr.) pr. 

sensor (Nettigo, s.d.). 

For at dele dataene fra luftsensorerne skal man først registreres som bruger på 

Sensor.Community. Når profilen er registreret, skal man tilføje sin luftsensor. Her skal 

man tilføje adressen på sensorens lokation og sin mailadresse. Udover det kan der 

tilføjes, hvor sensoren er placeret ift. højde, område, bolig osv. (Sensor.Community (B), 

s.d.). 

Det skal understreges, at vores fokus lå på at bygge og undersøge forholdene omkring 

sensorerne og ikke på at få opsat sensorerne for at lave dataindsamling. Vi byggede 

vores sensorer i Fablab (Fabrication Laboratory på Roskilde Universitet). Der fandt vi 
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alle delelementerne og værktøjet til at bygge sensoren. Vi valgte at bygge fire sensorer 

for, at vi hver især kunne prøve at følge instruktionerne og implementere teknologien. 

Vi overvejede at lave en fokusgruppe, med en håndfuld mennesker, og derefter teste 

deres oplevelse med Sensor.Community og Citizen Science. Dette kunne vi dog ikke 

realisere, grundet Covid-19 relaterede “global supply chain limitations”. Det ville have 

været næsten umuligt at få fat i flere sensorelementer, da produktionen samt 

transport/fragten p.t. er lammet. Dette understregede Luckas Mocek i interviewet: 

 “Honestly the role out could be much more massive, it’s currently restrained by 

these global supply chain limitation the world has with sensors and chip 

manufacturing” 

(Mocek, 15/10 2021, s. 9) 

Da vi startede med at bygge sensorerne, opdagede vi hurtigt, at det er forskelligt fra 

computer til computer, hvordan man downloader og arbejder med de forskellige data og 

softwaren. Vi benytter fire forskellige computere, tre forskellige mærker, to forskellige 

styresystemer og fire forskellige slags processorer. Dette er en fordel ift. at teste, hvor 

alsidig og nem Sensor.Communitys opskrift er. Der er helt fra første trin forskellige 

opskrifter alt efter, hvilket styresystem computeren har, og man skal derfor være meget 

opmærksom på at følge de respektive trin.  

Vi fulgte opskriften og opdagede, da vi skulle downloade et stykke software, at én af 

vores computere ikke havde en kompatibel processor. Yderligere virkede linket for 

Windows-computere ikke, og vi blev nødt til at søge efter driveren på internettet. Under 

denne proces fik vi hjælp af en medarbejder i Fablab, Bo Thorning. Det var ham, som 

guidede os igennem vores udfordringer. Han hjalp os med at identificere vores 

problemer og foreslog løsninger. Uden hans hjælp havde vores proces været markant 

længere, og vi ville selv have haft svært ved at identificere problemerne. 

Dette virker også til at være en udbredt problematik inde på Sensor.Communitys forum, 

da der bliver stillet mange tekniske spørgsmål. 

  



   

 

35 

V2124809512 

Spørgsmålene bliver kategoriseret efter emne, som ses på nedenstående billede. 

Billede 2: Skærmbillede af forummet på Sensor.Communitys hjemmeside (Sensor.Community (C), s.d.). 

Billedet ovenfor viser Sensor.Communitys online chatforum, hvor medlemmer kan stille 

mange forskellige slags spørgsmål og få hjælp. Netværket bliver flittigt brugt af 

medlemmerne og folk svarer inden for kort tid, ofte samme dag (Sensor.Community (C), 

s.d.). Hvis vi ikke havde haft adgang til hjælp i FabLab, ville vi havde bedt om hjælp via 

forummet. Dette er også en vigtig pointe ift. brugervenlighed. Det er ikke alle brugere, 

der har adgang til teknisk hjælp eller har forudsætningerne selv. 

Efter softwareinstallationen, havde vi tre computere tilbage at arbejde med. 

Fra selve opskriften downloadede vi to forskellige typer software. Den første er driveren, 

som agerer formidler samt oversætter dataene. På den måde kan sensoren og 

computeren “kommunikere” med hinanden. 
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Den anden software vi downloadede, firmware flasher, var selve koden til sensoren. 

Denne kode var “lukket” i den forstand, at vi ikke havde adgang til selve koden. Vi kunne 

ikke se, hvordan koden var programmeret og opbygget. Dette er gjort for at gøre 

fremgangsmåden nemmere og øge målgruppen så alle, uanset tekniske forudsætninger, 

kan deltage og dermed øge antallet af brugere. Kritisk set kan dette være et problem, da 

vi ikke kan være sikre på, at koden er programmeret rigtigt ift. den forståelse, vi har af 

den. Vi har f.eks. ikke mulighed for at undersøge om koden differentierer mellem de 

rigtige partikelstørrelser, samt om programmet videreformidler dataene korrekt til 

hjemmesiden. På baggrund af vores viden om Sensor.Community, virker koden 

pålidelig. Dog er det en vigtig overvejelse at gøre sig, når man arbejder med disse typer 

software og programmer. 

Ved at opskriften er blevet gjort “nem” for brugeren, er der undladt mange ting og 

forklaringer. De forklarer bl.a. ikke så eksplicit, hvad hverken de forskellige sensorer 

eller softwaren gør. Der står: 

“You only have to install drivers and flash your NodeMCU (ESP8266). To 

 communicate with your NodeMCU (ESP8266) you need usb2serial drivers for 

 your operating system.” 

(Sensor.Community (B), s.d). 

Tekniske termer såsom drivers og flash er ord, som ikke yderligere bliver beskrevet i 

opskriften. Disse slags termer er ord, folk eller borgere sjældent møder i hverdagen og 

folk er ikke nødvendigvis bekendte med betydningen. 

Vi fik downloadet softwaren på tre computere/sensorer. Derefter skulle vi få hardwaren, 

selve sensorerne, til at virke. Her skulle vi bruge tre hovedelementer: 

1. NodeMCU v3 esp8266 ch340, som er et udviklingskort med indbygget Wi-Fi og 

kompatibel med Arduino, og kan programmeres via mikro-USB (Minielektro, 

s.d). 

 

2. SDS011 Fine dust sensor, som er en partikelmåler, som via en laser kan måle 

partikler mellem 0.3 og 10 µm. Den virker således, at når en given partikel 
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passerer/bryder laseren, vil laseren registrere partiklen og derved måle antallet af 

partikler i luften. Antallet af partikler giver en indikator for luftkvaliteten og, hvor 

høj luftforureningen er i et givent område (Reichelt, s.d). 

 

3. BME280 High Precision Temperature Humidity Pressure Sensor, som måler 

temperatur, luftfugtigheden samt lufttryk (Arduinotech, s.d). 

Yderligere skulle vi bruge ledninger til at forbinde elementerne. Vi fulgte opskriften fra 

hjemmesiden og begyndte at lodde elementer sammen, som beskrevet og vist. Ingen af 

os havde loddet før og det viste sig at være en omstændig proces, der både tog lang tid 

og krævede koncentration. Opskriften var dog meget detaljeret og indeholdte mange 

billeder, som gjorde det nemt at forstå. Når man lodder er det vigtigt, at der er god 

udluftning. Vi sad i et laboratorie, så vi havde adgang til udsugning, men det er ikke 

forventeligt, at brugerne, har adgang til god udsugning. Ved lodningsprocessen mistede 

vi én sensor. Dette var grundet besværligheder ift. loddeteknik. 

 

Billede 3: Komponenterne loddes sammen, med udsugning tilstede. Eget foto. 
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Billede 4: Ledningerne loddet til NodeMCU. Eget foto. 

 

Billede 5: Sensoren sammenloddet med de 3 delelementer. Eget foto. 

Derefter skulle vi få sensoren til at opfange data. Dette viste sig også at være besværligt 

og omstændigt. Vi kunne læse inde på Sensor.Communitys forum, at mange havde 

problemer med at få sensoren op at køre. Vi fik én sensor til at virke, da vi sad i FabLab. 

De to sensorer, som fungerede efter lodningsprocessen, tog vi med hjem. Dette gjorde vi 

for at udelukke, at lokationen var fejlkilden og i håb om at opsætte sensorerne ved vores 

egne boliger i København. 
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Sensorerne skal være tilkoblet Wi-Fi og en energikilde for at virke. Den NodeMCU vi 

brugte, var beregnet til at virke på 2,4 ghz Wi-Fi, og da vores boliger var opsat til 5 ghz 

Wi-Fi, var dette et problem. Vi fik skiftet vores Wi-Fi til 2,4 ghz i én af boligerne og fik 

sensoren op at køre i ca. en time, da vi testede den. Derefter ville sensoren ikke trække 

data mere, og vi havde svært ved at identificere fejlkilden. 

Hele denne proces gav os et godt indblik i, hvordan systemet og netværket virker, samt 

hvordan sensoren bygges. Det var vigtigt at afprøve opskriften og bygge sensorer selv, 

for at undersøge forholdet mellem sensoren og brugerne. Sensorerne medierer forholdet 

mellem brugeren og dataene i det samlede netværket. Teknologien giver brugerne 

mulighed for at “se” luftkvaliteten, som brugerne ikke alene ville have haft adgang til. 

Dog opdagede vi, at det var mere omstændigt at bygge sensorerne, end vi havde regnet 

med. Det kræver tålmodighed, tid og midler. Det er en stor fordel at have en teknisk 

baggrund, dog ikke en nødvendighed, hvis forummet udnyttes. Vi erfarede, at det var 

svært at identificere nogle af fejlkilderne selv. Alle disse problematikker og barrierer kan 

være en hindring for udbredelsen af netværket. Hvis folk ikke umiddelbart kan bygge og 

få koblet sensoren op på netværket, kan det føles omstændigt og overvældende at 

komme igennem alle forhindringerne. Hvis luftsensoren ikke kan kobles på netværket, 

kan luftdataet ikke blive delt, og dermed er det en barriere for udbredelsen af 

Sensor.Community. Ses der på dette i en større sammenhæng, kan en kompleks og 

omstændig deltagelsesproces også være en hindring for udbredelsen af Citizen Science 

generelt. 

I teknologiske sammenhænge kan det være en udfordring at formulere en teknisk 

opskrift på en måde, så alle kan forstå den. Der skal en vis form for detaljer og/eller 

visuel uddybelse til for at forstå beskrivelsen. På den anden side må opskriften ikke være 

for teknisk og indviklet, da dette kan indsnævre målgruppen til dem med tekniske 

forudsætninger. Det er en hårfin grænse, der skal balanceres for at optimere processen 

og for at gøre netværket brugervenligt, så alle kan være med. 
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8.4 Citizen Science i politik 
I dette afsnit analyserer vi, hvilken relation Sensor.Community har til politik i forhold til 

de fire forskellige typer nævnt i afsnit 5.4.2. Herunder vil vi også komme ind på, 

hvordan netværket kunne få en større tilknytning til politiske beslutninger og 

reguleringer. 

Citizen Science kan indgå i en politisk beslutningsproces, men det kræver også, at der er 

en form for valideringsproces af den borgerindsamlede data. For at skabe mere viden 

om luftforurening og dermed belæg for en politisk regulering, kan det være en fordel, at 

borgeren indgår i dataindsamlingen. Ser man på indsamlingen af data i Københavns 

Kommune, er der på nuværende tidspunkt opstillet fem permanente målestationer 

(Københavns Kommune, s.d.). Dette er problematisk på flere måder. For det første er 

fem målestationer meget få, hvis de skal repræsentere og kortlægge hele Københavns 

luftforurening. I forhold til den specifikke geografiske placering af 

luftkvalitetsmålestationer konstateres det også, at der ikke er garanti for, at 

placeringerne giver retvisende data (Den Europæiske Revisionsret, 2018). De upræcise 

rammer baseret på EU’s lovgivning for opstillingen af målere, giver mulighed for et 

meget åbent valg af placering, som ikke nødvendigvis er tæt på meget trafikerede veje 

eller industrielle områder (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Med denne viden kan man sige, at Citizen Science og netværk såsom Sensor.Community 

kan være med til at generere mere viden om luftforurening. Dette giver bedre adgang til 

viden blandt almindelige borgere, men kan politisk set også bruges, som 

baggrundsviden for beslutningstagning (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Samarbejdet mellem politikere og Citizen Science-grupper kan variere. 

Sensor.Community har ikke noget klart mål om at involvere sig i politiske reguleringer, 

da deres hovedformål er at være med til at producere fri data mellem borgere. Dog 

fremgår det af vores interview med Lukas Mocek, at de alligevel har formået at få en vis 

officiel status i Nederlandene: 

 “ (…) they are bringing the data of our sensor-network with the official stations 

together on a national level.”           (Mocek, 15/10 2021, s. 5) 
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Den data, som Sensor.Communitys medlemmer indsamler i Nederlandene, er 

tilgængelig på de officielle myndigheders hjemmeside for alle. Her er der altså tale om 

en type af Citizen Science, hvor den indsamlede data anses, som brugbar og valid for de 

officielle myndigheder. Denne data kan på et senere tidspunkt eventuelt indgå som 

underbyggelse i beslutningstagen. Ud fra kategorisering fra tabel 1 om typer af 

relationer mellem politik og Citizen Science, kategoriserer denne relation sig 

hovedsageligt under den første: Citizen Science som information i beslutningstagen. 

Skulle man videreudvikle det borgerdrevet netværk i Sensor.Community og involvere sig 

eksplicit i den politisk proces, kunne det ske ved et reelt samarbejde mellem netværket 

og politikkerne. Med en participatorisk tilgang til forskning kunne netværket være 

udgangspunktet for den viden, reguleringer baseres på. Her bliver Citizen Science en 

verificeret og anerkendt forskningsmetode. Yderligere danner det et legitimt grundlag at 

basere tiltag på. Hermed bliver det anvendt både i forskningspolitik og som et politisk 

instrument. Ser man på Sensor.Community kunne netværkets data og viden dermed 

indgå i etableringen af politisk mål. Sensor.Communitys data viser, at luftforureningen 

er for høj flere forskellige steder i Europa, og det skaber et politisk incitamentet til at 

gøre en indsats ift. forbedre den nuværende luftforurening og definere de nye initiativer. 

Fordelen for politikere og forskere er, at det som forskningsmetode både kan have nogle 

økonomiske og ressourcemæssige fordele. Det er nemmere at organisere en stor 

indsamling af en mængde data og er derudover også meget billigere uden diverse 

facilitering, strukturering og lønnet udarbejdelse. 

Herudover er det en fordel for borgerne, som dermed har mulighed for at kræve noget 

politisk. I den konkrete case om luftforurening kan det være at efterspørge 

målingsstationer, steder med prøvetagning, og lægge pres på en rapportering af 

overtrædelser af direktivet samt give feedback til Kommissionen om medlemsstaternes 

indsats for at forbedre luftkvaliteten. På trods af reguleringer af medlemslandene, har 

EU nemlig begrænsede muligheder for at håndhæve og kontrollere landenes 

luftforurening (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Borgeres bevågenhed og engagement for at forbedre luftkvalitet kan altså være med til 

at holde landene forpligtede til at overholde grænserne for luftforurening og dermed 
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blive en legitim forskningsmetode. Ses der på sådanne sager har det allerede ført til, at 

både borgere og NGO’er har lagt sag an mod nationalstater (Den Europæiske 

Revisionsret, 2018). Dette har bl.a. i Tyskland, Frankrig og i Italien betydet, at domstole 

har afgjort sager til borgernes favør og givet dem medhold i deres ret til ren luft. Dette 

har betydet, at de sagsøgte stater har skulle foretage yderligere tiltag for at reducere 

forurenende partikler i luften. Borgernes indsamling af data og forskning har skabt et 

belæg for, at nogle lande ikke overholder grænserne og indgår dermed i de politiske 

reguleringer (Den Europæiske Revisionsret, 2018). 

Vigtighed af denne relation, mellem politik og Citizen Science, påpeger Europa-

Parlamentet i deres betænkning fra 2021 (Europa-Parlamentet, 2021). Medlemsstaterne 

bør udvikle eller fremme værktøjer, der engagerer borgerne i reguleringen af 

luftforurening. Det kan nemlig være afgørende med oplysning blandt borgere for at 

forbedre luftkvaliteten (Europa-Parlamentet, 2021). Europa-Parlamentet foreslår f.eks. 

at landene opretter en internetbase og/eller en app med oplysning om luftforurening og 

konsekvenser heraf til borgerne. Citizen Science kan være en drivkraft for politisk 

regulering når man kan overvåge luftforurening bedre med borgerinddragelse (Europa-

Parlamentet, 2021). 

Sensor.Community kunne også udvikle sig til at bevæge sig over til den sidste relation til 

politik og indgå i en socio-teknisk styring.  Her er der ikke nogen indflydelse fra 

politiske magter eller etablerede grupper. Det skulle altså i stedet være 

Sensor.Community, som selvorganiserende gruppe, der med overvågning af 

luftforureningen også gør noget aktivt for at forbedre forureningen. Sensor.Community 

er allerede selvstændig uden støtte fra organisationer eller staten. De har ikke nogen 

indflydelse på selve reguleringen af luftforurening eller håndtering af problemet på 

nuværende tidspunkt, som mangler for at opnå denne relation. 

Sensor.Community har på få år fået spredt sig fra at være et lille projekt i den tyske by 

Stuttgart til at have sensorer spredt ud i 68 lande. Selvom netværket er startet af en 

gruppe venner, er der en del frivillige, som er meget involveret i projektet af egen 

interesse f.eks. de to medlemmer, vi har været i kontakt med. Dette gavner netværkets 

udbredelse og offentlig opmærksomhed. Yderligere har det ført til, at 
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Sensor.Community i Nederlandene indgår i de officielle statistikker, og har opnået en 

vis validering (Mocek, 15/10 2021, s. 5). De har dog endnu ikke haft tydelig indflydelse i 

statslige politiske reguleringer, men det har vist sig i andre sammenhænge, at borgere 

godt kan hive sine statslige myndigheder i retten for at forsømme grænseværdierne 

(Den Europæiske Revisionsret, 2018). Dermed er der altså et potentiale for, at 

Sensor.Community kan få en indflydelse eller indsigelse i fremtidens forskning og 

politik. 

8.5 Mini-feltstudie om Miljøpunkt Amager ‘Thrive Zone Amager’ 

For at få indblik i andre borgerinvolverede tiltag og projekter, deltog vi i Miljøpunkt 

Amagers informationsmøde om deres luftforureningsprojekt. Ydermere fik vi data og 

information om luftkvalitet, borgerindblanding, resultater mm. Dette var et mini-

feltstudie, hvor vi undersøgte andre tiltag og indsamlede empiri om et andet projekt, der 

handler om luftforurening. 

Miljøpunkt Amager, som er en NGO, afholdte et informationsmøde om luftforurening 

og byliv den 25. november 2021. Mødet blev holdt på baggrund af deres Thrive Zone 

Amager-projekt om luftforurening. Miljøpunkt Amager samarbejdede med bl.a. Gehl, 

Copenhagen Solutions Lab, Københavns Kommune og Google (Miljøpunkt Amager, 

s.d.). Thrive Zone Amager-projektet forløb over et år og blev finansieret af ICLEI Action 

Fund (Local Governments for Sustainability), som er et globalt netværk, der arbejder 

med bæredygtig udvikling. (ICLEI, s.d.). Formålet med projektet var at mindske 

borgernes eksponering for luftforurening samtidigt med at informere, involvere og 

engagere borgerne ift. luftforurening (Miljøpunkt Amager, 2021, s. 8). 

Thrive Zone Amager indhentede data om, hvor folk opholdt sig rundt på Islands Brygge 

og Ørestaden. Dataet blev indhentet vha. bl.a. data fra Google og frivillige borgere, som 

enten deltog i spørgeskemaundersøgelser med 739 besvarelser eller bevægede sig rundt 

med luftsensorer (Gehl, 2021). Thrive Zone Amager indsamlede også data om, hvad folk 

lavede på de forskellige lokationer, om de f.eks. brugte stedet til at mødes, opholde sig, 

ryge, lege osv. (Miljøpunkt Amager, 2021, s. 33-40). 
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Formålet med at kortlægge opholdssteder og borgeres færden, var at udvælge tre 

lokationer, hvor borgerne opholdt sig meget, samtidigt med, at der var høj 

luftforurening (Miljøpunkt Amager, 2021, s. 8). De udvalgte lokationerne ud fra både 

luftforurening, og hvor besøgt de var, da de gerne ville forbedre de steder borgerne 

allerede brugte. Det ville ikke være hensigtsmæssigt kun at vælge ud fra 

luftforureningsniveauer, hvis det ikke direkte forbedrer forholdene for borgerne. 

Det første sted var ved et busstoppested ved Ørestad metro. Her opholdt folk sig meget 

og ventede bl.a. på bussen. Denne lokation er klos op ad motorvejen samtidig med, at 

det ofte blæser, hvilket gør, at luftforureningen er høj. Her valgte de at opsætte en 

kuppel, som folk kan sætte sig ind i, i læ for luftforureningen. 

 

Billede 6: Kuppel ved Ørestad metro busstoppested (Miljøpunkt Amager, 2021, s. 20-24) 

Den anden lokation var i Prismehaven, Ørestaden. Her var formålet at lave et sted for 

borgerne, hvor de kan opholde sig. Her satte de også en kuppel op. 

Det tredje sted var på Islands Brygge ved Artillerivej, hvor der er et grønt område. 

Omkring dette område ligger der mange børnehaver, skoler og fritidshjem, som gør, at 

børn og børnefamilier opholder sig meget i området. Problematikken ved dette er, at 

Artillerivej er en meget befærdet vej, som medfører højt luftforureningsniveau.  
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Her opsatte de et læhegn i form af en grøn mur, som både skærmer for luftforureningen 

samtidig med, at planterne renser luften. Her blev der opsat nogle bænke og borde og en 

sandkasse så både børn, voksne og unge kan bruge stedet. 

 

Billede 7: Tv: Plan over placering. Th: Førbillede af placering (Miljøpunkt Amager, 2021, s. 18-19) 

 

Billede 8: Grøn mur ved Artillerivej (Miljøpunkt Amager, 2021, s. 20) 
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Tiltagene viste sig at øge incitamentet for ophold på lokationerne (Østergaard, 2021). 

Folks vaner og brugsformer ændrede sig, og folk udnyttede stederne på andre måder 

end før. Flere unge begyndte bl.a. at opholde sig på lokationerne. Folk brugte stederne 

til at opholde sig, hvilket ikke var så udbredt en brug før projektet. Eksponeringen for 

luftforureningen blev mindsket ved alle projektlokationerne. Eftersom at projekterne 

ikke var overvåget, blev de brugt på alle mulige måder af borgerne. En uhensigtsmæssig 

bivirkning ved dette var f.eks., at kuplen ved Ørestad metro blev brugt som rygeskur af 

dem, der ventede på bussen (Østergaard, 2021). Hvilke fordele og ulemper denne form 

for Citizen Science-projekt, kan have ift. inddragelse af borgeren, tages op i 

diskussionen, når den sammenlignes med Sensor.Community. 

9. Delkonklusion 

Sammenfattende kan det siges, at netværket Sensor.Community, danner rammen for 

relationen mellem teknologi, specifikt sensorer, og mennesket. Denne relation er 

gensidigt konstitueret, da teknologien fungerer som en formidler af data, der ellers ikke 

ville være mulig for medlemmerne at oversætte. Samtidig fungerer hverken sensorerne 

eller netværket uden medlemmernes forståelse for, hvordan teknologien virker. Netop 

dette kan være en barriere for udbredelsen og diversiteten af medlemmer i 

Sensor.Community, fordi der skal en vis teknisk færdighed til for at opstille en sensor 

korrekt. Dette fik vi også bekræftet, med det vi kom frem til i vores eget forsøg samt 

interviews. På den anden side kan det siges, at Sensor.Communitys eksistens er med til 

at sætte fokus på et væsentligt problem. I vores tilfælde med luftforurening, giver Citizen 

Science mulighed for øget mobilitet og opsætning af flere sensorer, end f.eks. hvad 

staten har mulighed for at opsætte og vil bruge ressourcer på. Dermed er der en 

drivkræft i den egenskab Sensor.Community har til at skabe data og formidle viden. 

Denne drivkræft kan føre til en indflydelse i reguleringer for luftforurening, ved at 

fungere som et politisk instrument. 
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10. Diskussion 
Igennem mini-feltstudiet af projektet Thrive Zone Amager fik vi indblik i, hvordan 

borgergeneret data bliver brugt anderledes end i Sensor.Community. En væsentlig 

forskel mellem Sensor.Community og Thrive Zone Amager er den måde, de bruger 

dataene på. Samtidig er der mange forskellige aktører involveret i projektet på Amager, 

som bl.a. inkluderer en NGO, virksomheder, Google og en fond (Miljøpunkt Amager, 

s.d.). Begge tiltag indsamler data via borgerne, det er dog kun Thrive Zone Amager, der 

bruger dataene til at udvikle tiltag. Thrive Zone Amager bruger yderligere den 

indsamlede data til at bestemme, hvor de forskellige tiltag skal implementeres 

(Miljøpunkt Amager, s.d.). 

 I Sensor.Community, bliver næsten alt udført og opsat af almindelige borgere. Dataene 

bliver indsamlet og brugt af borgerne og går ikke til ét bestemt formål eller tiltag. I dette 

projekt er det altså op til brugerne, hvad de vil bruge den indsamlede data til, da 

platformen kun er tænkt som infrastruktur. Her er alt indholdet lavet af brugerne og 

bliver løbende opdateret, og formidlet mellem brugerne. 

At borgerne er de primære aktører involveret i Sensor.Community, kan være en fordel, 

fordi deres egne interesser prioriteres. Uden organisationer eller andre etablerede 

aktører, er målingerne af luftforurening frie, og borgerne skal ikke rette sig ind efter 

udefrakommende interesser. Sensor.Community skal ikke gå på kompromis med andres 

agenda og kan frit benytte dataen til, hvad de vil. Netop denne frihed viser sig i den 

udvidelse, som Sensor.Community er i gang med, ved at indsamle andre typer af data, 

f.eks. vandkvalitet (Mocek, 15/10 2021, s. 4). I Sensor.Community tager borgeren altså 

rollen som forsker, og skaber direkte forbindelse mellem videnskab og samfundets 

borgere. Det er borgernes interesse, der driver Citizen Science i Sensor.Community, og 

medlemmerne kan få indflydelse i den demokratiske debat med viden om 

luftforurening. Det giver nærmere betegnet adgang til indsigt i luftkvalitet, som kan 

være dårligere end tilladt. Her skabes der et grundlag for at vise sin utilfredshed til 

politikerne. Netop som det allerede er foregået i flere europæiske lande, også i Tyskland 

(Den Europæiske Revisionsret, 2018). 
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Som nævnt i analysen, kræves der en vis teknisk forståelse for at kunne bygge sensoren 

og deltage i Citizen Science gennem Sensor.Community. 

Diversiteten af klientellet hos Sensor.Community, kan derfor ende med ikke at være så 

stor som ønsket. I Thrive Zone Amager er der en række organiserede aktører, som 

understøtter indsamlingen og kvaliteten af data. Projektet bygger bl.a. på data fra 

Googles AirView-luftmålinger, som stammer fra en bil, der har kørt rundt i Københavns 

gader, for at kortlægge luftkvaliteten (Miljøpunkt Amager, s.d.). Samtidig har der været 

adgang til menneskers færden i området gennem Google maps (Miljøpunkt Amager, 

2021, s. 10). Der er et tydeligere og mere håndgribeligt slutresultat i projektet med 

Thrive Zone Amager, og det gavner bredt, både på tværs af de involverede og 

lokalbefolkningen. Dette står i modsætning til Sensor.Community, hvor slutresultatet 

ikke er konkret og målrettet. 

Miljøpunkt Amagers tilgang går mere aktivt ind og afskærmer borgeren for 

luftforurening. Her behøver borgeren ikke nødvendigvis at være bevidst omkring 

luftforurening, for at beskytte sig mod luftforurening. Potentielt kan dette føre til et 

mindre incitament hos borgerne, eftersom at oplysningerne ikke er lige så inddragende, 

som hos Sensor.Community. 

Hos Sensor.Community, er det medlemmerne, som alene står med den tekniske viden 

og interesse. Ses der generelt på disse typer af Citizen Science-projekter, hvor borgeren 

forsker på egen hånd, kan det give en mindre diversitet. Dette er en bekymring hos flere, 

bl.a. Dick Kasperowski, der er lektor ved Göteborg Universitet og beskæftiger sig med 

Citizen Science (Brix, 2020). Han påpeger, at Citizen Science-projekter, ofte ender med, 

at det er den ressourcestærke og veluddannede elite, der bliver favoriseret, da de har tid 

og forhåndsviden (Brix, 2020). Dette kan forringe kvaliteten af Citizen Science, som bør 

være åben og tilgængelig for alle og ikke ekskludere nogen. 

Det kan siges, at der både er fordele og ulemper ved de to forskellige projekttyper af 

Citizen Science. På den ene side, ligger Sensor.Community forskningen i borgernes egne 

hænder, som frit og åbent kan indsamle og bruge dataet uden påvirkning af andres 

interesser. Det bibeholder principperne for Citizen Science, og skaber viden mellem 

borgere. På den anden side kan organiserede aktører, som i Thrive Zone Amager, med et 
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fast formål gøre en konkret forskel med flere ressourcer. Begge projekter arbejder med 

Citizen Science, men borgerens rolle er mere omfattende i Sensor.Community. Det er 

essentielt at understrege, at der ikke er én korrekt og optimal måde at lave Citizen 

Science på, men at det netop er borgerinddragelse, som er essensen bag. 

11. Konklusion 
Gennem vores projekt er der redegjort, analyseret og diskuteret for de væsentligste 

drivkræfter og barrierer for Citizen Science og måleteknologier, med henblik på 

luftforurening. Dette har vi gjort ift. netværket i Sensor.Community. Med understøttelse 

fra vores arbejdsspørgsmål får vi derfor svaret på vores problemformulering: 

“Hvilke drivkræfter og barrierer er der ved Citizen Science og måleteknologi ift. 

borgernes viden om luftforurening? 

 - Med Sensor.Communitys netværk som case” - 

Der kan konkluderes, at Citizen Science spiller en relevant rolle i at få engageret og 

formidlet viden til borgerne og derved fremme deres forståelse af luftforurening. Ved at 

lade borgerne danne grundlag for forskningen, bliver det mere udbredt, grundet de 

ekstra ressourcer og personer involveret. Derudover bliver forskningen målrettet 

borgernes problematikker og interesser. 

Ift. luftforurening har borgerne, ved hjælp af måleteknologi, mulighed for at blive en del 

af et netværk og ydermere få aktuel data om luftkvaliteten ved deres respektive boliger. 

Ved at borgerne er en vital del af forskningen, kan det øge ejerfornemmelsen, hvilket 

yderligere holder forskningen i live og i fremgang. Derudover er den åbne og 

tilgængelige data med til at øge forskningens gennemsigtighed. Der er dog en 

dertilhørende barriere, da forskning ført af almindelige borgere kan føre til en 

usikkerhed i kvaliteten af indsamlet data. 

Ud fra analysen af den menneskelige og teknologiske relation, kan det konkluderes, at 

internettet og platforme har givet anledning til at skabe netværk og samle en stor 

gruppe, som har adgang og kan inddrages i forskning. Teknologien er samtidigt også en 

forudsætning for, at borgere kan erfare luftforureningen. Der er dog samtidig en 

barriere i den teknologiske kunnen, der er nødvendig for produktionen af data i casen 

Sensor.Community. Dette indskrænker målgruppen, da ikke alle har samme 

teknologiske forståelse eller nødvendige midler til opsættelse af sensorer. 
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Sensor.Community er succesfulde i forhold til, at de på få år har fået spredt deres 

netværk og har engageret mange borgere verdenen over samt fået opsat mere end 

14.000 sensorer. 

Overordnet set kan vi konkludere, at de fleste borgere i København og i EU generelt, 

ikke er bevidste om, i hvilken grad luftkvalitet påvirker deres helbred. Officielle tal og 

data om luftforurening er oftest uigennemsigtig og mangelfuld, da stater og officielle 

agenturer ikke yder en tilstrækkelig indsats. Derfor er borgerledte tiltag prominente 

drivkræfter ift. at udbrede viden om problematikker og yderligere indsamle, samt 

sprede data. Citizen Science skaber dermed et større grundlag for at gøre noget ved 

problematikker, ved at skabe mere viden gennem borgerdrevet forskning. 

12. Perspektivering 

Gennem rapporten har vi set, at Citizen Science kan skabe viden, der er åben og 

tilgængelig for borgere ved forskellige emner – heriblandt luftforurening. Men med den 

åbne data og Citizen Sciences grundlæggende koncept med, at alle borgere har adgang 

til data, kan der medfølge nogle utilsigtede effekter og konsekvenser. Det er det, vi vil se 

på i dette afsnit, afgrænset til problematikkerne ved åben data, som er en forudsætning 

for Citizen Science. 

Ved at data er tilgængeligt for alle med adgang til internettet, er der en dertil liggende 

frygt for, at dataet kan blive benyttet af folk, der har et modstridende motiv for brugen 

af data. Et eksempel på dette er fra Sydafrika, hvor en gruppe forskere, har benyttet sig 

af GPS-trackere i hornene på næsehorn. Hensigten med dette er at lokalisere 

næsehornenes bevægelser og notere, hvis der er noget afvigende, da næsehornene er i 

særlig risiko for at blive fanget af krybskytter. Krybskytterne har her et modstridende 

motiv end forskerne og ønsker adgang til disse platforme, hvor truede dyr, bliver 

overvåget og beskyttet. Der er en interesse for forskerne i at holde dataet lukket for 

borgere, for at undgå, at krybskytterne kan benytte dataet som et hjælperedskab (Hall, 

2017). 

Dette er et eksempel på at åben data, hvor borgere samarbejder om at opnå viden i den 

gode sags tjeneste, kan udnyttes af de forkerte - en ’krybskytter’, som infiltrerer 

systemet og bruger det utilsigtet. Det kan f.eks. være for at opnå en personlig fordel, der 
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ikke har været den oprindelige hensigt med dataet. Som nævnt i analysen er der en bund 

af tillid i Citizen Science. Både i form af data, der bliver indsamlet korrekt, men også at 

deltagerne har samme intention i at medvirke. 

I vores case med luftforurening, kan det utilsigtede, eller de konceptuelle krybskytter, 

være, at der med en fri og tilgængelig oversigt over luftkvaliteten i et givent område, kan 

skabes et større klasseskel. Forstået på den måde at med et udførligt og detaljeret kort 

over luftkvalitetsdata, kan boligudbydere udnytte sig af denne data og prissætte huse 

efter denne data. Dermed er det de øvre samfundsklasser, der kan købe sig til bedst 

luftkvalitet, hvor de lave klasser, må ’nøjes’ med boliger i områder med dårligere 

luftkvalitet. Det konkrete formål og idé med Citizen Science er, at det skal være 

tilgængeligt, altså open source, og at alle borgere skal kunne være med. Netop dette 

skaber dog en mulighed for, at systemerne kan misbruges på en utilsigtet og 

uhensigtsmæssig måde, hvor motivationen ikke ligger i at skabe fokus og oplysning om 

luftkvalitet, men derimod gøre det til en økonomisk faktor for boligpriser. 

Det er en mulig risiko, der kan medfølge et trust-based community, at deltagerne 

benytter dataet til en personlig økonomisk gevinst. Christopher Neff, der er lektor ved 

University of Sydney (s.d.), udtaler dette omkring åbenhed for data: “we’re giving a 

segment of that broader public the ability to do harm. Having a conversation about 

this is step number one.” (Hall, 2017). Let tilgængelige data, kan give incitament fra 

borgerne til at inddrage sig i debatten og forskningen, men der er samtidigt en risiko 

ved, at alle kan deltage og det er denne faktor, som Christopher Neff, mener er relevant 

for åben data. 
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