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Abstract 

The following paper seeks to investigate how the individual human experience 

of particle pollution might change using sensor technology inspired by citizen 

sensing. In order to do so, we created a sensor kit consisting primarily of a 

sensor reading particle matter and some LED-lights. The kit itself was inspired 

by Jennifer Gabrys’ approach to citizen sensing regarding self-built sensor kits 

and the collection of “good enough data”. The sensor kit visualised its readings 

by outputting one of six different colours via the LED-lights depending on the 

air quality. To understand how this sensor kit might alter the subjects 

experience of particle pollution, we did a post-phenomenological study. Two 

subjects used the sensor kit while biking daily in Copenhagen for 3-5 days. Our 

empirical basis for the study is based on several qualitative interviews with the 

two subjects before and after they had been using our sensor kit. The interviews 

followed a post-phenomenological approach and had the goal of investigating 

the relation between the user, the sensor kit, and the subjects’ experienced 

world. The interviews are then analysed using a post-phenomenological 

framework. The findings indicate that the sensor kit has a hermeneutic relation 

seen in a post-phenomenological context. The user must translate the colours of 

the readings into their own experience of particle pollution. The analysis also 

indicates that when translating the individual colours, they evoked various 

emotions within the subjects depending on the colour output, emotions they did 

not experience before. The subjects also ended the study feeling helpless as they 

themselves didn’t see a way of lowering the amount of particle pollution they 

experienced while biking to and from their everyday activities.   
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1. Indledning 

Kvaliteten på den luft vi indånder hver dag, er stærkt dalene. Årsagen til dette kan afskrives 

mange faktorer, såsom biler, flytrafik, kraftværker, skibe, fabrikker, brændeovne etc.1 90% af 

jordens befolkning bor i luftforurenede områder, det vil sige at luften har en stor mængde af 

partikler, som er helbredskadelig.2 Når man ser på konsekvenserne ved luftforurening, er der 

korttidseffekter, som opleves kort tid efter man er blevet udsat, og langtidseffekter, der først 

kommer til udtryk senere. På kort sigt er det ofte folk, som har problemer med for eksempel 

astma, der oplever, at symptomerne bliver værre, eller at de oftere bliver syge.3 I Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningens årsrapport fra 2019 estimeres det at luftforurening var årsag til ca. 

443.000 sygedage i Københavns Kommune i 2017 og de totale omkostninger forbundet med 

dette var omtrent 8,8 mia. kr.4 Langtidseffekterne kan være hjerte- og lungesygdomme, kræft, 

astma, diabetes samt neurodegenerative og psykologiske sygdomme.5 Ifølge samme 

årsrapport fra 2019 var luftforurening desuden årsag til omkring 4.200 for tidlige dødsfald i 

Danmark i 20176, der er dog en tysk undersøgelse der viser at tallet nok i realiteten er noget 

højere og de vurderer 6.000 dødsfald årligt.7 Store dele af Danmark ligger desuden over 

WHO’s grænseværdier for luftforurening, og siden luftforurening hverken er håndgribeligt 

eller til at se kan det være svært at tage højde for i hverdagen.8 Men har den almindelige 

borger overhovedet et begreb om, effekten af luftforurening i Danmark? 

 

1.2 Problemfelt 

København er som Danmarks hovedstad et sted med meget trafik og dermed meget 

luftforurening.9 Især i den seneste tid har luftforureningen i København nået nye højder og er 

målt til at være over EU's grænseværdier for luftforurening med "fine partikler", som ligger 

på 25 μg/m3. WHOs grænseværdier ligger endnu lavere med 5 μg/m3 og der har i København 

været målinger på 25,4 μg/m3 i slutningen af år 2022. Det forventes at EU i løbet af de 

kommende år også vil bevæge sig en del ned ift. de grænseværdier de i øjeblikket har sat, da 

det er sundhedsskadeligt med partikelforurening der konstant er så høj. Miljøstyrelsen har på 

 
1 (Hvad Er Luftforurening?, n.d.) 
2 (Luftforurening Og Luftkvalitet i Danmark, n.d.) 
3 (Luftforureningens Påvirkning Af Mennesker Og Miljø, n.d.) 
4 (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2020) S.5-8 
5 (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2020) S. 16-17 
6 (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2020) S.8 
7 (Aagaard, 2019) 
8 (Luftforurening Og Luftkvalitet i Danmark, n.d.) 
9 (Lars Bach Jørgensen, 2022) 
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den mest forurenede strækning i landet, nemlig H.C. Andersens Boulevard, forsøgt at løse en 

for høj partikelforurening ved at forsøge at få rykket partikelmåleren 3 meter længere væk fra 

vejen10 eller ved at fratrække 14 procent med påstanden om, at målerne stod for tæt på 

vejen.11 Dette blev dog afvist af EU da partikelmålerene stod hvor cyklister og fodgængere 

bevæger sig i byrummet, hvilket giver mening da det er netop dem som udsættes for de 

skadelige effekter.12 

Dette får dog en til at stille spørgsmålstegn om regeringens prioriteter. Er det at møde de 

fremsatte kvoter eller er det den generelle folkesundhed der er i højsædet? 

Er det nødvendigt at borgeren selv bliver indblandet og tager ansvar? 

Med inspiration fra sociolog Jennifer Gabrys tilgang til citizen sensing, vil vi undersøge om 

man ved at inddrage og aktivere borgere i indsamling af data nærmere luftforureningen kan 

ændre deres virkelighed. Vi vil især have fokus på brugerens egen subjektive oplevelse af 

deres omgivelser.13 Gabrys fremgangsmåde har vist sig at skabe nogle sociale sammenhænge 

der gør at borgeren bliver engageret fordi de får adgang til selv at monitorere luftforurening 

hvor de færdes, samt have adgang til et fællesskab igennem deling. Vi tager udgangspunkt i 

Gabrys fremgangsmåde, ved at bygge et sensorkit som visualiserer partikelforurening. På den 

måde synliggøres partikelforureningen omkring brugeren af sensorkittet, hvilket kunne være 

med til at ændre deres oplevelse og forståelse af luftforurening Det forsøger vi at komme 

nærmere i dette projekt, hvor vi igennem et postfænomenologiskstudie vil undersøge, hvilken 

indvirken visualisering af partikelforurening kan have på brugerens egen virkelighed. 

 

1.2.1 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

 

Hvordan kan Citizen Sensing ændre oplevelsen af luftforurening? 

 

• Arbejdsspørgsmål 1: 

Hvad er Citizen sensing? 

• Arbejdsspørgsmål 2: 

Hvad er postfænomenologi, og hvad kræver et postfænomenologisk studie? 

 
10 (Bilag: kronologisk sagsfremstilling, 2016)  
11 (Bredsdorff, 2016)  
12 (Bredsdorff, 2016)  
13 (Gabrys, 2017 s. 186-189) 
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• Arbejdsspørgsmål 3: 

Hvad er partikelforurening? 

• Arbejdsspørgsmål 4: 

Hvordan bygger man et sensorkit og hvilke indre mekanismer består det af? 

• Arbejdsspørgsmål 5: 

Hvordan kan vi igennem et postfænomenologiskstudie undersøge forholdet mellem 

mennesket og vores sensorkit? 

2. Afgrænsning 

I dette afsnit vil vi uddybe de afgræsninger vi har måtte lave undervejs i dette projekt. 

Afgrænsningerne skete som følge af uhensigtsmæssige komplikationer undervejs eller 

tidspres i forhold til omfanget af projektet. 

 

2.1 Afgrænsninger inden for empiri 

Vi måtte flere gange afgrænse os empirisk, både grundet tekniske begrænsninger og 

omfanget af opgaven, dette vil blive uddybet i følgende afsnit. 

 

2.1.1 Den kvantitative data 

Vi havde planer om at monitorere både rå data og den oplevelse brugeren havde undervejs i 

forsøget. Efter 4 iterationer stod det dog klart at det ikke var teknisk muligt. Dette skyldes at 

der ikke var nok pins til rådighed på vores microcontroller til at få hverken GPS eller Real 

Time Clock koblet på. Der er nogle bestemte pins på Arduinoen der kun fungerer til de 

specifikke ting, men de pins skulle vi bruge til partikelsensoren, neopixel lyset og SD kortet 

derfor måtte vi afgrænse os fra at få dato og tid på dataene. Det betyder at vi har kunne 

gemme den rå data i form af sensorens målinger når den er tændt, men uden at have tidspunkt 

på målingerne. Det gør dataindsamlingen mindre konkret og derfor svære at bruge i opgaven 

til andet end et overordnet billede af deres brug af sensoren og partikelforureningen. Derfor 

og grundet omfanget i at kortlægge begge perspektiver afgrænser vi os fra at gå i dybden med 

de kvantitative data og fokusere der imod på den kvalitative data. Vi var desuden presset på 

tid og måtte til sidst gå med det vi havde for at nå at udføre forsøg, analysere den indsamlede 

empiri og skrive opgaven.  
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2.1.2 Omfanget af vores postfænomenologiske studie 

Vi har desuden måtte afgrænse os i omfanget af vores postfænomenologiske studie, vi havde 

lavet 4 sensorer som 4 forsøgspersoner skulle bruge. Vi endte dog ud med kun at have 2 

forsøgspersoner og det skyldes henholdsvis at en af forsøgspersonerne måtte springe fra 

grundet tidspres, den anden kunne ikke deltage da deres sensorkit gik i stykker. Desuden har 

den ene af vores forsøgspersoner, Signe, cyklet to dage mindre med sensorkittet end 

Christoffer, da hendes gik i stykker på den sidste dag hun skulle cykle med det. Vi har altså 

været lidt uheldige lige som forsøget skulle udføres og grundet tidspres havde vi ikke 

mulighed for at søge nye forsøgspersoner eller for at fikse de sensorer der gik i stykker. 

 

2.2 Partikelmåling PM2.5 og PM10 

Den partikelsensor vi har valgt (SDS011) måler både partikler i størrelsen PM2.5 og PM10, vi 

har dog måtte afgrænse os fra at bruge både PM2.5 og PM10. Dette skyldes at vi kom frem til 

at det ville være visuelt forvirrende og omfattende at bruge to forskellige former for 

visualisering til at vise den data. At have to forskellige lys kunne skabe forvirring og tage 

fokus fra det som forsøgspersonerne egentligt skal fokusere på. Da PM2.5 er de mest 

sundhedsskadelige partikler valgte vi derfor at det var dem vi ville visualisere og derved 

afgrænse os fra at bruge PM10 i denne opgave. 

3. Semesterbinding 

I dette afsnit vil vi uddybe de overvejelser vi har gjort os om hvordan Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund skal forankres i vores projekt, samt hvordan vi har valgt at inddrage 

dimensionen Teknologiske systemer og artefakter. 

3.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) har fokus på relationerne mellem 

teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Det er i høj grad relationen mellem mennesker 

og teknologi herunder hvordan mennesker opfatter og bearbejder den information, vi 

undersøger i vores projekt. Vi har ved at benytte de humanvidenskabelige metoder og teorier 

fået en forståelse af hvad visualisering af data gennem teknologi betyder for menneskers 

opfattelse af deres omgivelser. Det har vi undersøgt ved at lave et postfænomenologisk studie 

af hvordan mennesker opfatter partikelforureningen gennem en selvbygget partikelmåler det 
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skulle aflæse på deres cykelrute. Herefter brugte vi metoden interview, hvor vi brugte Kvale 

og Brinkmanns guide til at lave semistrukturerede kvalitative interviews med brugerne. 

 

3.2 Teknologiske systemer og artefakter 

Den anden dimension vi har valgt at inddrage, er Teknologiske systemer og artefakter, som 

har fokus på den teknologividenskabelige tradition. Det vil primært være i udarbejdelsen af 

partikelmåleren at TSA-bindingen kommer til udtryk. Vi har lavet en logbog som viser de 

forskellige iterationer vi har været igennem og hvilke overvejelser vi har gjort os undervejs. 

Den har vi brugt til at udforme et afsnit om de forskellige iterationer vi har været igennem for 

at komme frem til vores endelige sensorkit. I dette afsnit foretager vi også en teknisk analyse 

af de indre mekanismer og processor der indgår i vores sensorkit. 

 

4. Citizen Sensing 

Citizen sensing er en underkategori af citizen science derfor vil vi først uddybe tanken bag 

citizen science og efterfølgende fordybe os i hvad citizen sensing er, hvad det kan bruges til 

og hvordan Jennifer Gabrys arbejder med det.14 

 

4.1 Citizen Science 

Citizen science er en metode, hvor man ved at uddanne og inkludere befolkningen i 

videnskab, målinger og dataindsamling kan få dem engageret i problem og problemløsning, 

for på den måde finde innovative løsningsforslag, som befolkning har bidraget til.15 

Det vil sige at borgerne får mulighed for at være aktivt med til at undersøge og løse 

problemet og dermed at får forståelse og ejerskab for problemet samt de løsninger de kommer 

frem til sammen. Således kan problemet blive løst igennem bottom op processer frem for top 

down processer. Det er projekter der er designet til at give befolkningen en rolle, enten så de 

bliver inkluderet, undervist eller så man får indsamlet data, ideelt er det begge parter der 

drager fordel af det, altså både forskere og borgeren selv.16 

 

 
14 (Coulson & Woods, 2021) 
15 (Heigl et al., 2019) 
16 (Silvertown, 2009) 
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4.2 Gabrys og Citizen Sensing 

Citizen sensing er når en borger selv foretager målinger med en sensor af et sted hvor de er. 

Det er blevet ret normalt og nemt tilgængeligt at have sensorer i hjemmet, der f.eks. kan måle 

kvaliteten af luften og dermed sige noget om indeklimaet. Citizen sensing sker ofte med 

anvendelse af nogle forholdsvis billige og let tilgængelige sensorer og er ofte noget brugeren 

selv bygger ved at købe et samlesæt. Det betyder at folk kan monitorer luftkvaliteten hvor de 

befinder sig og tage stilling til hvilke sundhedsmæssige konsekvenser det kan have at bo et 

sted med dårlig luftkvalitet eller i et miljø med meget støj eller anden gene.17 

 

En der har arbejdet meget med citizen sensing er forsker og sociolog Jennifer Gabrys der 

sidder som formand for medier, kultur og miljø ved Institut for Sociologi ved University of 

Cambridge.18 Gabrys arbejder især for at gøre dataindsamlingen kollektiv og har en ret unik 

tilgang til måden at generere ny data. Hun kombinerer nemlig den data man får ind med 

sensorerne altså kvantitative data med kvalitative data fra borgeren der undervejs beskriver, 

hvordan de sanser og oplever deres omgivelser. Denne kombination af information kan 

bruges til at danne det Gabrys beskriver som ”data stories”, og handler om at etablere en 

metode til at sammensætte, analysere og visualisere de store mængder indsamlet borgerdata. 

Det er altså den måde de bruger den indsamlede data efterfølgende til at tegne mønstre om 

mulige luftforureningskilder. Data stories er baseret på flere former for data og blev skrevet 

gennem input fra flere aktører og enheder. Blandt andet forskere og beboere, politiske 

beslutningstagere samt sensorer og algoritmer.19 Dog har denne måde at indsamle data fået en 

del kritik på grund af kvaliteten på de måleinstrumenter der er blevet brugt, de 

dataprotokoller der er blevet brugt, og den 'bias' der kan være ved citizen sensing.20 Derfor 

argumentere Gabrys for udtrykket ”Just good enough data” som betyder at den data der 

bliver genereret ved denne metode muligvis ikke kan legitimeres og valideres som data 

produceret af forskere. Men den er derimod ”god nok” til at få engageret borgere, starte 

samtaler om forurenende processer eller kan argumentere for at der skal investeres flere 

ressourcer i miljøovervågning i pågældende område. Det skaber et socialt fællesskab omkring 

dataindsamling og miljøbevidsthed og det giver borgeren mulighed for at bliver engageret og 

tage ansvar for det miljø de lever i.21 

 
17 (Gabrys et al., n.d.) S.1 
18 (Gabrys, n.d.) 
19 (Gabrys et al., n.d.) S.2 
20 (Gabrys et al., n.d.) S.2 
21 (Gabrys et al., n.d.) S.2 
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Gabrys undersøger forholdet mellem teknologier og praksisser for monitorering og målinger 

af miljø, samt borgerinddragelse.22  Det gør Gabrys forskningsmetode særlig relevant for 

vores projekt. 

5. Postfænomenologi 

For at skabe en forståelse for postfænomenologi og studier indenfor dette, vil vi i det 

følgende afsnit først redegøre for fænomenologi og dens relation til postfænomenologi. 

Derefter præsenterer og redegøre vi for 2 nøglebegreber indenfor Human – Technology 

Relations som er essentielle for vores projekt. Til sidst vil vi redegøre for de essentielle 

begreber, som indgår i metoden til det postfænomenologiske studie. 

 

5.1 Fænomenologi 

For at forstå postfænomenologi, skal vi træde et skridt tilbage og først kigge på, hvor det 

stammer fra, nemlig: fænomenologi. Fænomenologien dukkede op i starten af det 20. 

århundrede, hvor det hurtigt blev en af de dominerende filosofiske retninger af sin tid, hvilket 

tydeliggjordes bl.a. i værker af E. Husserl, M. Heidegger og J.P. Sartre.23 Den blev taget i 

brug af en lang række filosoffer og dukkede op i mange forskellige former. Der findes derfor 

ikke en endegyldig definition på fænomenologi, men derimod mange forskellige definitioner. 

Husserl anses som skaberen af fænomenologi, mens Heidegger anses som en af de største 

fortalere, mens de hver især arbejdede med forskellige former for fænomenologi.24 

En af Husserl’s beskrivelser af fænomenologien lyder således: ”… phenomenology is a 

reflective method in which, ‘instead of grasping simply the matter [the world or the things] 

straight out … we grasp the corresponding subjective experiences in which we become 

conscious of them, in which (in the broadest sense) they [the things] “appear.” For this 

reason they are called “phenomena” … the “consciousness of” or “appearance of” the 

specific things, thoughts, (judged states of affairs, grounds, conclusions), plans, decisions, 

hopes, and so forth”25 Dette kan ses som en definition af den grundlæggende fænomenologi, 

som blev skabt af Husserl. Han beskriver det som en reflekterende metode, som kan beskrive 

hvordan fænomener opleves af subjektet selv, hvordan de manifesterer sig for det enkelte 

individ. Frem for at tage grund i teorier eller den egentlige måde som fænomener optræder, så 

 
22 (Gabrys, n.d.) 
23 (Ihde, 2016) 
24 (Gallagher, 2022) S.1 
25 (Gallagher, 2022) S.1 
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skal dette i stedet beskrives som individet oplever det igennem deres egen bevidsthed. 

Oplevelsen bygges derfor på de hidtidige erfaringer som subjektet måtte have med 

fænomenet. Dertil skal man efterlade sine forud indtagelser og fordomme omkring 

virkeligheden, så den kunne beskrives som den opleves igennem det enkelte individ.26 

 

Fænomenologien udsprang, som sagt, i forskellige grene i løbet af det 20. århundrede. 

Heriblandt ”transcendental phenomenology” beskrevet af Husserl, ”hermeneutic 

phenomenology” beskrevet af Heidegger og senere postfænomenologi som af mange 

tilskrives D. Ihde.27 Postfænomenologien skabes med et mere kritisk afsæt end hidtil. Den 

introduceres af D. Ihde og forsøger at komme udover nogle af de begrænsninger den almene 

fænomenologi sætter. Den holder stadig subjektet og dets oplevelse af verdenen i højsædet, 

dog med fokus på, hvordan teknologien påvirker denne oplevelse. Netop dette er med til at 

distancere postfænomenologi fra den almene fænomenologi, da fænomenologi nærmere 

fremmedgøre teknologien og behandler den som en barriere mellem mennesket og den 

virkelig verden.28 

 

Ihde har introduceret begrebet ”Human – Technology Relations” som beskriver relationen 

mellem mennesker og teknologier. R. Rosenberger og P.-P. Verbeek præsenterer i ”A Field 

Guide to Postphenomenology” 4 nøglerelationer indenfor Human – Technology Relations, 

som er skabt af Ihde.29 Vi vil nu kort redegøre for 2 af disse, som har relevans for vores 

projekt: Embodiment Relations og Hermeneutic Relations 

 

1. Embodiment Relations  

Embodiment relations manifesteres igennem teknologier, som til en vis forstand 

”legemliggøres” igennem dets bruger. Det er teknologier, som indgår i brugerens 

kropslige bevidsthed og ændrer hvordan brugeren udfører handlinger, samt oplever 

sin virkelighed. R. Rosenberger og P.-P. Verbeek giver et typisk eksempel på en 

teknologi, som indgår i embodiment relations; et par briller.30 Brugeren ser og oplever 

sin virkelighed igennem brillerne og de er på den måde med til at forme brugerens 

virkelighed. Et andet eksempel er en mobiltelefon, brugerne taler ikke til sin 

 
26 (Gallagher, 2022) S.2 
27 (Ihde, 2008) 
28 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.10 
29 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.13 
30 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.14 
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mobiletelefon, de taler derimod igennem den. Ligesom vi ikke ser på brillerne, vi ser 

verdenen igennem brillerne. Ihde bruger også begrebet ”transparency”, som dækker 

over i hvor høj grad en teknologi smelter sammen med brugerens omgivelser. Dette 

begreb stilles oftest i forbindelse med embodiment relations, det kan dog også bruges 

om teknologier i andre relationer. Tag f.eks. et par briller, når først brugeren har 

vænnet sig til dem, så vil de typisk forsvinde mere eller mindre fra brugerens 

opmærksomhed. Ihde opstiller relationen således: (I—Technology) → World.31 

 

2. Hermeneutic Relations 

Det ligger lidt i navnet, hvad Hermeneutiske relationer beskriver. Denne relation 

manifisteres i teknologier, som skal aflæses af brugeren på den ene eller den anden 

måde.32 Aflæsningen oversættes af brugeren, hvilket er med til at forme brugerens 

virkelighed. Et eksempel kunne være en Geiger-tæller, den afgiver en måling af 

radioaktivitet igennem lyd, som skal aflæses af brugeren. Det er derefter op til 

brugerens hidtidige erfaring med en Geiger-tæller, hvordan målingen påvirker deres 

virkelighed. Ihde opstiller relationen således: I → (Technology—World).33 

 

5.2 Postfænomenologisk studie 

Der findes ikke et bestemt og tilrettelagt framework for postfænomenologiske studier. I ”A 

Field Guide to Postphenomenology” af R. Rosenberger og P.-P. Verbeek beskriver de det 

således: ”To be sure: there is no strict postphenomenological methodology that scholars 

could follow. Postphenomenology comes in just as many flavors as there are scholars in the 

field.”34. Det drejer sig altså ikke om at følge en striks metode, de mener derimod at den 

postfænomenologiske metode nærmere skal ses som en ”empirisk filosofi”.35 Der er dog 

karakteriserende træk og fremgangsmåder, som typisk anvendes i et postfænomenologisk 

studie og vil vi nu gennemgå disse, som de fremgår i ”A Field Guide to 

Postphenomenology”. 

 

 
31 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.14 
32 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.17 
33 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.17 
34 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.10 
35 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.30 
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1. “… they [Red. Postfænomenologiske studier] typically focus on understanding the 

roles that technologies play in the relations between humans and world, and on 

analyzing the implications of these roles.”36 

 

Et postfænomenologisk studie forsøger at forstå teknologiens rolle i forholdet mellem 

mennesker og verdenen, samt hvilke implikationer som findes i disse roller.37 På den 

måde skal teknologiens påvirkning af mennesket og dets opfattelse af verdenen 

placeres igennem relationen mellem de to. Dette beskrives a D. Ihde som ”human-

technology relations”, som er en måde at kategorisere relationerne mellem teknologi 

– mennesket – verdenen.38 D. Ihde taler om 4 former for teknologiske relationer, som 

er: ”embodiment relations, hermeneutic relations, alterity relations, and background 

relations.”39 

 

2. “… that postphenomenological studies always include empirical work as a basis for 

philosophical reflection.”40 

 

Det kræves at et postfænomenologisk studie indeholder empirisk arbejde, som danner 

grundlag for studiets refleksioner.41 Empirien skal hjælpe med at forstå, hvordan en 

given teknologi påvirker menneskets opfattelse af verdenen. Derfor er det nødvendigt 

at den specifikke teknologi som undersøges, indgår i det empiriske arbejde. 

 

3. “… postphenomenological studies typically investigate how, in the relations that arise 

around a technology, a specific “world” is constituted, as well as a specific 

“subject.”42 

 

”A Field Guide to Postphenomenology” giver følgende eksempel på dette: ”… just 

like MRI scanners constitute the reality of the brain in a very specific way, as well as 

the ways in which psychologists or neurologists can study and understand it.”43 

 
36 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
37 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
38 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.13 
39 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
40 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
41 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
42 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
43 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
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Studiet skal altså undersøge, hvordan teknologiens relation skaber en specifik verden 

(objektet) for subjektet (mennesket). I det førnævnte eksempel fra teksten udgør MRI 

scanningen et nyt billede af hjernen (objektet) for neurologen (mennesket).   

 

4. “Fourth, on the basis of these three elements, postphenomenological studies typically 

make a conceptual analysis of the implications of technologies …”44 

 

Baseret på de 3 foregående fremgangsmåder, skal det postfænomenologiske studie 

analysere, hvilke konsekvenser den givne teknologi har for menneskets opfattelse af 

verdenen. Dette skal gøres i henhold til en eller flere af D. Ihde’s ”human-technology 

relations”.45 

5. Luftforurening 

Vi vil i det følgende afsnit redegøre for, hvordan luftforurening på normalvis måles og de 

forskellige grænseværdier som er sat. Som nævnt i vores afgrænsning, så har opgaven fokus 

på måleenheden PM2.5, måleenheden PM10 er dog også inkluderet i følgende afsnit for et 

bedre overblik og lettere forståelse af luftforurening. 

 

5.1 Partikelforurening 

En fælles måleenhed, som bruges af blandt andet EU46 og WHO47 er enhederne PM2.5 og 

PM10. Disse måleenheder dækker over partikelforurening, som består af følgende: 

 

PM2.5: Partikler som er tilsvarende eller mindre end 2.5µm (2.5 mikrogram).48 

PM10: Partikler som er tilsvarende eller mindre end 10µm (10 mikrogram).49 

 

Partikelforurening er den mest skadelige form for luftforurening, hvilket også er en af 

årsagerne til at man generelt bruger denne måling af denne type forurening. Skadelige 

partikler i denne størrelse kommer i mange former og de består af forskellige blandinger af 

faste partikler og væske.50 Nogle af disse kan ses af det blotte øje, såsom bilos og røg, mens 

 
44 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
45 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.31 
46 (European Air Quality Index, 2021) 
47 (Ambient (Outdoor) Air Pollution, 2022) 
48 (Institut for Miljøvidenskab, n.d.) 
49 (Institut for Miljøvidenskab, n.d.) 
50(Tiwari & Saxena, 2022)  



   

 

   

 

16 

andre kræver et mikroskop. Ifølge WHO består partiklerne typisk af sulfat, nitrat, ammoniak, 

salt, sort kulstof, mineralstøv og vand.51 De sundhedsskadelige effekter af partikler i de 

ovennævnte størrelser er væsentlige. Partikler i størrelsen af PM10 og mindre kan penetrere og 

sætte sig i lungerne, mens partikler i størrelsen PM2.5 kan tilgå og sætte sig i 

blodstrømmene.52 Eksponering for partikelforurening kan på den måde lede til 

hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme, som i værste tilfælde har døden som følge.53 

Ifølge WHO har partikelforurening af størrelsen PM2.5 forårsaget mere end 2 millioner 

dødsfald siden starten af de 20.århundrede.54 WHO har desuden opsat grænseværdier for 

PM2.5 og PM10, som løbende revurderes. De nuværende grænseværdier fra WHO er følgende: 

 

PM2.5: 5 μg/m3 årligt gennemsnit og 15 μg/m3 24-timers gennemsnit.55 

PM10: 15 μg/m3 årligt gennemsnit og 45 μg/m3 24-timers gennemsnit.56 

 

I år 2017 vurderede WHO at tæt på 92% af verdensbefolkningen boede i områder som lå over 

deres bestemte grænseværdi af PM2.5.57 I år 2020 levede blandt andet Danmark heller ikke op 

til WHO’s grænseværdier af PM2.5.58 European Enviornment Agency, som er en del af den 

Europæiske Union, arbejder med nogle andre grænseværdier end WHO. Disse værdier 

præsenteres igennem det EEA kalder ”European Air Quality Index”, som ses på figur 1.59   

 

 
51 (Ambient (Outdoor) Air Pollution, 2022) 
52 (Ambient (Outdoor) Air Pollution, 2022) 
53 (Strangholt, 2020) 
54 (Tiwari & Saxena, 2022) 
55 (Ambient (Outdoor) Air Pollution, 2022) 
56 (Ambient (Outdoor) Air Pollution, 2022) 
57 (Tiwari & Saxena, 2022) 
58 (Strangholt, 2022) 
59 (European Air Quality Index, 2021) 
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Figur 1 - European Air Quality Index for PM2.5 and PM10.
60 

 

Sammenligner man med WHO, så arbejder EEA med nogle lidt ”slappere” grænseværdier. I 

vores opgave tager vi udgangspunkt i EEA’s grænseværdier, da disse er baseret på det laveste 

gennemsnit. Det som derimod taler for brugen af WHO’s grænseværdier er, at de er mere 

ambitiøse end EEA’s. 

 

6. Metode 

I det følgende afsnit redegør vi for brugen af metode i vores projekt. Vi gennemgår den 

brugte metode til vores interviews, som tager udgangspunkt i bogen Interview af S. Kvale og 

S. Brinkmann. Det semistrukturerede kvalitative interview præsenteres som det er brug i 

opgaven. Derefter introduceres brugen af logbog i vores opgave, som er brugt i to forskellige 

henseende. 

 

6.1 Semistruktureret kvalitativt interview 

Vi tager i vores opgave brug af semistrukturerede kvalitative interviews med to brugere, som 

over en periode skal tage brug af vores sensorkit. Disse interviews har til formål at hjælpe os 

med at besvare arbejdsspørgsmål 5, samt vores problemformulering. Forud for interviewene, 

tager vi afsæt i bogen Interview af S. Kvale og S. Brinkmann.61 I bogens 2. kapitel: 

Karakteristik af kvalitative forskningsinterviews karakteriseres det semistrukturerede 

kvalitative interview igennem 12 aspekter, som alle kommer fra en fænomenologisk 

 
60 (European Air Quality Index, 2021) 
61 (Kvale & Brinkmann, 2015) 
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synsvinkel.62 Vi har udformet vores interviewguide ud fra disse nogle af disse 12 aspekter, 

som lyder: livsverden, mening, kvalitativt, deskriptivt, specificeret, bevidst naivitet, fokus, 

flertydighed, forandring, sensitivitet, interpersonel situation og positiv oplevelse.63 Vi har 

desuden brugt bogens redskaber til at skabe et mere symmetrisk magtforhold under 

interviewene. Interviewene har til endeligt formål at kunne give os en forståelse af, 

forsøgspersonernes oplevelse af luftforurening før og efter de har taget brug af vores 

sensorkit.  

 

Ifølge S. Kvale og S. Brinkmann, så “… forsøger [Red. Et semistruktureret kvalitativt 

interview] at forstå temaer fra den levede hverdagsverden ud fra subjekternes egne 

perspektiver.”64 Interviewet har derfor subjektet i højsædet, hvor deres egen opfattelse af 

verdenen søges. Denne form for interview kan virke som en ”hverdagssamtale” mellem 

interviewer og interviewperson, dette er dog ikke tilfældet.65 Det kræves nemlig at en nøje 

udført interviewguide står bag selve interviewet, hvor spørgeteknikken er gennemtænkt på 

forhånd.66 Det afviger på denne måde fra et kvantitativt interview eller spørgeskema, hvor 

alle spørgsmål er objektive og fastlagt på forhånd. Det semistrukturerede kvalitative 

interview giver mulighed for, at interviewpersonen kan snakke løst og fast, mens 

intervieweren kan komme med opfølgende og indskydende spørgsmål. Netop dette 

kendetegner ”hverdagssamtalen”, som kan opstå i et sådant interview.  

I bogen Interview af S. Kvale og S. Brinkmann opdeles opbyggelsen og udførelsen af en 

interviewundersøgelse i syv faser.67 Vi vil nu præsentere 5 af disse, som er de væsentligste 

for dette projekt, og kort redegøre for, hvordan vi har grebet dem an. 

 

1. ”Tematisering. Formuler formålet med undersøgelsen og opfattelsen af det tema, der 

skal undersøges, før interviewene begynder. Undersøgelsens hvorfor og hvad skal 

være afklaret, før spørgsmålet om hvordan - metode - stilles.”68 

 

Vi valgte at udføre vores interviews med en postfænomenologisk tilgang, hvilket 

afspejles i temaet. Vi ønskede at komme nærmere subjektets egen oplevelse af 

 
62 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.50 
63 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.50-53 
64 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.49 
65 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.45 
66 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.45 
67 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.154 
68 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.154 
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luftforurening, samt undersøge dets forhold til vores sensorkit. Årsagen til dette var at 

danne et empirisk grundlag, hvorpå vi kunne analysere vores teknologis relation til 

subjektet og dets oplevede verden. 

 

2. ”Design. Planlæg undersøgelsens design med hensyn til alle syv faser af 

undersøgelsen, før selve interviewene foretages (kapitel 6). Undersøgelsen designes 

med henblik på at opnå den tilsigtede viden (kapitel 3) og under hensyntagen til 

undersøgelsens moralske implikationer (kapitel 4).”69 

 

Under design planlagde vi blandt andet omfanget af vores interviews, hvor vi blev 

enige om at afholde 2 interviews i alt, et før de tager brug af vores sensorkit og et 

efterfølgende brug af sensorkit. På denne måde kunne vi danne os et billede af deres 

oplevelse før såvel som efter. Vi besluttede os også for at få brugerne til at føre 

logbog under forsøget, hvilket også er beskrevet senere i metode-afsnittet. Vi lavede 

en interviewguide til begge interviews, som i store drag var baseret på nogle af de 12 

fænomenologiske aspekter, som introduceres i bogen. 

 

3. ”Interview. Gennemfør interviewene på grundlag af en interviewguide og med en 

reflekteret tilgang til den viden, der søges, og interviewet som kontekst (kapitel 5) og 

overvej interviewsituationens interpersonelle relationer (kapitel 7, 8 og 9).”70 

 

En udførlig interviewguide var som sagt forberedt til begge interviews på forhånd. Vi 

havde på forhånd noteret emner som vi gerne ville forbi, samt dertilhørende 

spørgsmål. Vi forsøgte på den måde at vores interview guide kunne rumme at 

samtalen kunne gå forskellige veje, samtidig med at vi som interviewer stadig 

besidder en vis kontrol så relevansen beholdes og det ikke løber helt af sporet. Vi 

kendte hver især de to personer som indgik i forsøget, hvilket var problematisk ift. de 

interpersonelle relationer. Vi forsøgte dog til bedste evne at holde forholdet neutralt 

og håbe på, at det blot åbnede op for en mere åben samtale end ellers.  

 

 
69 (Kvale & Brinkmann, 2015)S.154 
70 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.154 



   

 

   

 

20 

4. ”Transskription. Forbered interviewmaterialet til analyse, hvilket almindeligvis 

omfatter en transskription fra talesprog til skreven tekst (kapitel 10).”71 

 

Vi optog vores interviews i høj kvalitet, hvilket gjorde det lettere at transskribere 

efterfølgende. Vi tog brug af hjemmesiden oTranscribe, som er et værktøj specifikt til 

transskribering.72  

 

5. ”Analyse. Afgør på basis af undersøgelsens formål og emne og interviewmaterialets 

karakter, hvilke analysemetoder der passer til interviewene (kapitel 11, 12, 13 og 

14).”73 

 

I vores analyse forsøger vi at beskrive den relation vores sensorkit har til brugeren og 

deres oplevede virkelighed. Vi har derfor taget afsæt i de meninger, som brugeren har 

givet udtryk for under vores interviews og tolket på dette. Ifølge Kvale og Brinkmann, 

så hører dette under menings analyse. Vi har desuden taget en postfænomenologisk 

fremgangsmåde til analysen, hvor teknologien og subjektet sammen analyseres. 

 

6.2 Logbog 

En logbog bruges som et værktøj til at nedskrive observationer, erfaringer, refleksioner, ideer, 

osv.74 Den gør det muligt at indsamle ovenstående til senere brug, i og med det er skrevet ned 

er man sikker på det står lige så klart når det skal bruges som da man skrev det ned. I vores 

projekt har vi taget brug af førelse af logbog i to henseende: 1. udvikling af vores sensorkit og 

2. førelse af logbog under brug af sensorkit. 

 

Under udviklingen af vores sensorkit førte vi logbog hver gang vi arbejdede på FabLab. Vi 

noterede alle mål, succeser, fiaskoer og generelle tanker. Vi tog derudover løbende billeder af 

alle iterationer og den dertilhørende arbejdsproces. Dette hjalp os da vi kom til at skrive om 

udviklingen af vores sensorkit i opgaven, da vi igennem logbogen havde dokumenteret alt af 

relevans og mere til. På den måde stod tingene friskt i erindringen når det blev læst igen. 

 
71 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.154 
72 (OTranscribe, n.d.) 
73 (Kvale & Brinkmann, 2015) S.154 
74 (Logbog, n.d.) 
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Vi tog igen brug af logbog som metode, da vores sensorkits var i brug. Vi bad de to brugere 

om at svare på 5 spørgsmål hver dag, samt nedskrive egne observationer og noter af relevans. 

Vi brugte dette til det opfølgende interview, hvor det gav os et billede af deres oplevelse med 

vores sensorkit på forhånd. Dele af vores interviewguide til interviewet blev bygget på 

brugerens logbog. 

 

7. Udvikling af sensorkit 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for de indre mekanismer og den bagvedliggende software 

i vores sensorkit. Derefter vil vi gennemgå de 4 iterationer, som indgik i processen til vores 

endelige sensorkit. Her argumenteres for de forskellige valg og begrænsninger, som vi har 

måtte tage stilling til i løbet af udviklingsprocessen. Vi har desuden valgt at bruge ”sensorkit” 

til at referere til den partikelmåler vi selv har udviklet. 

 

7.1 De indre mekanismer og den bagvedliggende software 

Vores endelig sensorkit er sammensat af 3 komponenter, som alle styres via en Arduino 

baseret microcontroller. Arduino er en open-sourceplatform, som gør det muligt at 

programmere et utal af forskelligt hardware, såsom sensorer, aktuatorer og lys.75 Arduinos 

vision er at gøre udvikling af teknologi tilgængeligt for alle. Dette har de muliggjort igennem 

deres microcontrollere og et tilhørende integreret softwareudviklingsmiljø, som forkortes IDE 

(Integrated Development Environment).76 I og med Arduino er open-source, betyder det at 

der findes et hav af eksempler på forskellige teknologier og dets tilhørende kode, som kan 

laves ved hjælp af deres hardware. Dette gør det nemt for folk uden en baggrund i hverken 

teknologi eller programmering at arbejde med og forstå disse områder. Deres IDE gør det 

muligt at skrive kode og uploade til deres microcontrollere, og på den måde programmere det 

hardware som måtte være tilsluttet microcontrolleren. Vores endelige sensorkit består af 

følgende microcontroller og 3 moduler, som vi vil gennemgå: ESP8266 WeMos D1 Mini, 

SDS011 Sensor, Micro SD Card Shield og et ws2812b RGB LED 5x5 board. 

 

 
75 (About Arduino, 2021) 
76 (About Arduino, 2021) 
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7.1.1 WeMos D1 Mini 

Til vores endelige sensorkit tog vi brug af en microcontroller kaldet WeMos D1 Mini. En 

WeMos D1 Mini består af en processor, hukommelse og 16 pins som kan bruges til blandt 

andet strømførelse og in- og output.77 Den kan altså sammenlignes med en form for mini-

computer, som er hjernen af operationen bag vores sensorkit. Koden uploades fra sit IDE til 

microcontrollerens hukommelse, hvor den lagres. Processoren kan eksekvere den uploadede 

kode fra sit IDE og på denne måde er sensorkittet uafhængig af en almindelig computer så 

snart koden er uploadet. Den eksekverede kode styrer blandt andet vores LED-lys og selve 

partikelmåleren via de forskellige in-og outputs. Valget faldt på WeMos D1 Mini som vores 

microcontroller da den er forholdsvis lille samtidigt med at den har et lavt strømforbrug.78 

Dette gav os mere plads til de andre komponenter som vores sensorkit skulle indeholde, både 

i forhold til strømforbrug og fysisk plads. 

 

7.1.2 SDS011 

Den påmonterede sensor er en SDS011, udviklet af Nova Fitness som tilhører University of 

Jinan.79 Nova Fitness udvikler og udbyder et hav af klimasensorer til almindelig og 

professionel brug.80 Sensoren måler koncentrationen af partikler i størrelsen 2.5µg og 10µg 

pr. m3 i luften ved hjælp af lyssprednings princippet.81 Den består af en lille blæser, som 

sørger for at cirkulære luft igennem sensoren. På den anden side af sensorens indgang findes 

en lille laser diode, som oplyser partiklerne som cirkulerer igennem sensoren. Overfor laser 

dioden findes en ”low noise amplifier”, som omdanner lysets spredning fra de enkelte 

partikler til signaler, som oversættes til størrelse og antal af partikler. På figur 2 ses en 

oversigt over SDS011-sensorens indre mekanismer og hvordan partiklerne cirkulere igennem 

sensoren. 

 

 
77 (ESP8266 WeMos D1 Mini Tutorial, n.d.) 
78 (ESP8266 WeMos D1 Mini Tutorial, n.d.) 
79 (Genikomsakis et al., 2018) S.4 
80 (Genikomsakis et al., 2018) S.4 
81 (Genikomsakis et al., 2018) S.4 
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Figur 2 - Overblik over SDS011's indre mekanismer.82 

 

7.1.3 Micro SD Card Shield 

Ovenpå vores WeMos D1 Mini har vi monteret et Micro SD Card Shield. Denne består af det 

samme antal pins som vores microcontroller og dertil har den en indgang til et SD-kort, bedre 

kendt som et hukommelseskort. Den indsamlede data fra sensoren skrives og gemmes 

automatisk i et tekstdokument på det indsatte SD-kort. Denne havde ikke en essentiel 

funktion i vores endelige sensorkit, da vi havde planlagt at kombinere den med et GPS-

modul, hvilket vi beskriver nærmere under afsnittet om vores løbende iterationer. 

 

7.1.4 ws2812b RGB LED 5x5 board 

Sensorens målinger visualiseres via et ws2812b RGB LED 5x5 board, som er et lille board 

med 5x5 LED lys. Farven på LED-lysene ændres ved hjælp af RGB-værdier, som er en 

forkortelse af rød, grøn og blå. Hver farve har et parameter, som styrer intensiteten af farven. 

På den måde kan de tre farver blandes til nye farver alt efter den tildelte intensitet.83 Vi valgte 

at følge grænseværdierne sat af European Air Quality Index, som beskrevet tidligere i 

opgaven. Det gav derfor også mening at kode vores sensorkit således at grænseværdierne 

 
82 (Genikomsakis et al., 2018) S.4 
83 (Colors RGB, n.d.) 
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blev repræsenteret af de samme farver: 

 

Figur 3 - European Air Quality Index for PM2.5.84 

I den forbindelse besluttede vi os for at vores sensorkit skulle basere sin visualisering på 

skadelige partikler i størrelsen mindre end 2.5 µm/m3, da disse er de mest sundhedsskadelige 

for mennesker. 

 

7.1.5 Den bagvedliggende kode 

Vi skrev koden bag vores sensorkit i Arduinos IDE, som kort blev beskrevet tidligere i dette 

afsnit. Arduinos IDE er et program, som fungerer som en simpel ”text-editor”, der blandt 

andet gør det muligt at skrive, debugge og uploade kode til sin microcontroller.85 Sproget 

som anvendes i Arduinos IDE minder om C og C. Som tidligere nævnt, så fungerer Arduino 

som et open-source fællesskab med det mål at gøre programmering af hardware tilgængeligt 

for alle.86 Kode til forskellige hardware såsom sensorer, motorer og meget andet er derfor frit 

tilgængeligt, hvilket gør det nemt at komme i gang med. Inde i Arduinos IDE er det ligeledes 

muligt at hente forskellige libarys, som tillader ekstra funktionalitet hos de forskellige 

moduler, som f.eks. SDS011. Disse libarys indeholder ligeledes eksempler på kode, som er 

skrevet til specifikke funktioner hos det enkelte modul. Vi har brugt eksempler til både vores 

LED-board og SDS011-sensoren. Vi brugte blandt andet eksemplerne til løbende at teste 

vores moduler i takt med vi tilføjede dem til vores microcontroller. Derudover bruges der 

også eksempler i den endelige kode, som primært bruges til at starte de forskellige moduler. 

Den primære funktion i vores kode er at ændre farven på LED-lyset baseret på sensorens 

målinger. Nedenfor ses et eksempel på den kode, som eksekverer de forskellige farver alt 

efter sensorens målinger: 

 
84 (European Air Quality Index, 2021) 
85 (Arduino Integrated Development Environment (IDE) v1, n.d.) 
86 (About Arduino, 2021) 
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Figur 4 - Uddrag af koden bag vores sensorkit.87 

I den første linje præsenteres et for-loop, som er gældende for alle 25 LED lys på vores LED-

board. Et for-loop bruges til at eksekvere et stykke gode gentagende gange, i vores tilfælde 

looper det som sagt igennem de 25 lys på vores LED-board.88 Inde i vores for-loop tager vi 

brug af if- og else-statements, som eksekverer et stykke kode, hvis en given betingelse er 

sand. I vores tilfælde siger koden at, hvis det er sandt at sensorens måling af PM2.5 er større 

end eller lig med 00.00 og mindre end eller lig med 09.99, så skal vores lys skifte til 

farveværdierne: rød = 1, grøn = 1 og blå = 255, hvilket resulterer i blå. Hvis ovenstående ikke 

er sandt, så vil den i stedet tjekke om det er sandt at sensorens måling af PM2.5 er større end 

eller lig med 10.00 og mindre end eller lig med 19.99, så skal lysets farværdier ændres til 

følgende: rød = 1, grøn = 255 og blå = 1, hvilket resulterer i grøn. Koden fortsætter på denne 

måde med de resterende grænseværdier og tilhørende farver, som ses på figur 4. Dette loop 

gentages med 2 sekunders mellemrum, hvilket giver tid til at SDS011 kan lave en ny måling, 

da den tillader at måle ned til 1 sekunds intervaller.89 Hele vores for-loop kan ses på figur 5, 

som er en flowchart der repræsenterer vores for-loop’s flow of execution. 

 
87 Bilag F 
88 (C++ For Loop, n.d.) 
89 (Genikomsakis et al., 2018) S.4 
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                                  Figur 5 - Overblik over flow of execution af vores for-loop.90 

7.2 Iterationer 

I udarbejdelsen af vores sensorkit baserede vi vores valg på baggrund af den viden vi har 

tilegnet os gennem litteratursøgning og opgaveskrivning. Vi diskuterede hvilke muligheder 

der var for visualisering af data og derefter prøvede vi at afgrænse os med henblik på at sikre 

trafiksikkerhed da sensorkittet skal bruges mens man cykler. Vi vidste at vores sensor skulle 

 
90 Bilag G 
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være en teknologi, som skulle skabe et transformeret møde med brugerens oplevede 

virkelighed igennem den direkte oplevelse og fortolkning af teknologiens målinger.91 

Da vi havde afgrænset os lidt valgte vi med de resterende ideer at afgrænse os gennem ”trial 

and error” og rapid prototyping. Det vil sige at vi førte vores ide videre og fik udarbejdet 

hurtige og nemme prototyper for at teste hvad der fungerede bedst for dette projekt. Denne 

fremgangsmåde passer ret fint med den fremgangsmåde der også ses i den iterative design 

proces, hvor man også først kommer med ideer, afgrænser sig, videreudvikler på lovende 

ideer og til sidst evaluere og reevaluere. Vi endte ud med 4 iterationer, i dette afsnit beskrives 

de 3 første iterationer og hvilke tanker vi gjorde os undervejs i udviklingen. 

 

6.2.1 Iteration 1 

 

 

Figur 6 - Arduino koblet til computer.92                                       Figur 7 - Arduino i 3D printet kasse med geigertæller.93 

I vores første iteration, som kan beskrives som vores ”rapid prototype”, var målet først at 

fremmest at programmere en simpel sensor, som kunne aflæse PM2.5 og PM10 for derefter at 

 
91 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S. 16-18 
92 Bilag E, S. 1 

93 Bilag E, S. 3 
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kunne aflæse og overføre dataene til computeren via et usb stik. Vi tog brug af et simpelt 

eksempel, som kunne findes i et tilhørende libary til SDS011-sensoren. På daværende 

tidspunkt tog vi brug af en NodeMcu Wemos som vores microcontroller, vi skiftede denne ud 

med en WeMos D1 Mini, som er langt mindre i størrelsen og har et lavere strømforbrug. Da 

vi skiftede til den nye microcontroller, loddede vi den sammen med partikelmåleren 

(SDS011), så ledningerne ikke falder af når sensoren er i brug. Vores tekniske vejleder, Bo, 

præsenterede os for et lignende projekt, som han tidligere havde lavet. Han havde dengang 

3D-printet en kasse til en SDS011-sensor, og havde påmonteret en Geigertæller til at formidle 

dataene. Vi endte dog med at afgrænse os fra den ide, da trafikstøj kan interferere så brugeren 

overhører geigertællernes lydoutput i trafikken. Der kan også være en stress forbundet med 

geigertællerens bippen og det samt risikoen for ikke at kunne høre trafikken kan være farligt 

for trafiksikkerhed.94 

 

7.2.2 Iteration 2 

 

Figur 8 - afprøvning af neopixel cirkel.95                                     Figur 9 – prototype med firkantet neopixel i kasse.96 

 
94 Bilag E, S.1 

95 Bilag E, S.4 
96 Bilag E, S.5 
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I anden iteration ville vi afprøve neopixel til visualisering af dataene. Vi havde også overvejet 

at lave noget visualisering på telefonen men det er ikke optimalt ift. at personen cykler og er i 

trafikken og at det derfor kan være en distraktion. Det er desuden også ret avanceret at 

programmere og det har vi derfor ikke haft mulighed for i dette projekt. Vibration i styret var 

også en mulighed men der var vi lidt bekymrede for, om det at føre ledninger og en motor 

udenfor boksen ville gå i stykker når det blev brugt. Derfor afgrænsede vi os til at bruge 

neopixel, som lod os visualisere dataene ved hjælp af farvet LED-lys. Vi afprøvede 2 

forskellige opsætninger af neopixel. Den første var neopixel sat op i en cirkel som vi fik sat 

på sensoren og afprøvet. Vi prøvede også neopixel sat op i en firkant og det syntes vi ville 

give bedre mening ift. at kunne se på den mens man cykler i trafikken, da den havde flere 

individuelle lys. Det kom vi frem til fordi vi gerne vi kom frem til at det var den mindst 

distraherende løsning som gjorde at man ikke behøvede at kigge ned på sensorkittet i lige så 

høj grad når man cykler. I denne iteration kommer vi på ideen om at have et transparent låg 

og at have flere neopixel i kassen, så vi kan vi få et mere tydeligt lys som ikke er for 

distraherende og blændende. 

 

Vi fik loddet neopixel firkanten sammen med partikelcensoren og Arduinoen, samt ændret 

koden så neopixel ændrede farve ved forhøjet partikelforurening. Derefter laser skar vi en 

boks ud af en HDF-plade, men uden låg for at vurdere hvor meget plads der skulle være til 

sensoren samt hvordan vi skulle montere sensorkittet på en cykel.97 

 
97 Bilag E, S.3 
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7.2.3 Iteration 3 

 

 

Figur 10 - Prototyper i pap.98                                                                   Figur 11 - Endelige prototype med SD kort.99 

I iteration 3 kom vi frem til det kunne være interessant hvis vi også kunne tilgå den data 

brugerne indsamlede. Ved at opsamle dataene fra sensoren ville vi have mulighed for at 

sammenligne dataene med de oplevelser forsøgspersonen beskrev, derfor påmonterede vi et 

Micro SD Card Shield på alle sensorerne, som ses i højre hjørne af vores prototype på figur 

11. Da vi så dataene på skrift sådan som det blev skrevet ind på SD kortet, gik det op for os at 

dataene var ret uoverskuelig når det står på den måde. Derfor begynde vi at tale om at det 

ville være mere brugbart hvis vi fik Arduinoen til at skrive tidspunkt og evt. lokation. Vi 

overvejede også at få Arduinoen til at printe “tur start” når den startede op, så skulle vi have 

en optælling derfra samt forsøgsperson til at noteret tidspunktet ved tur start eller slut. Det var 

heller ikke en optimal måde at gøre det på da dataene stadig er uoverskuelige og da der nemt 

kan opstå forvirring og fejl ved den måde at opsamle data på. Vi ville derfor i iteration 4 

arbejde på at få påmonteret enten en GPS eller et ur på med et indbygget batteri kaldet et real 

time clock, så vi kunne få det korrekte tidspunkt og evt. lokation for måling. Derudover 

 
98 Bilag E, S.9 
99 Bilag E, S.9 
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skiftede vi til en mindre power bank for at kunne gøre boksen mere kompakt, lettere og mere 

brugervenlig at cykle rundt med. 

I denne iteration fik vi også udarbejdet den endelige boks brugerne skulle cykle rundt med. 

Vi startede ud med at lave en prototype boks i pap med et glidende låg (sliding lid) for at 

vurdere størrelsen på boksen og hvorvidt det låg fungerede. Da vi kunne se at selve måden 

boksen var komponeret fungerede, lavede vi nogle ændringer i størrelsen på boksen så den 

blev lidt mere kompakt og testede endnu en gang i pap som ses på figur 10. Så laserskar vi en 

boks i de rigtige materialer det vil sige bunden og siderne i en HDF-plade og et låg i en 

semitransparant akryl-plade. Vi sørgede for at lave huller til de velcrostrips der skulle gøre at 

boksen kunne påmonteres på cykler og et hul til sensoren. Da vi kunne se at den boks 

fungerede godt, laserskar vi 3 mere og limede dem sammen med limpistol så de blev tætte og 

kunne holde til at blive cyklet med. 

 

7.2.4 Iteration 4 

I iteration 4 brugte vi først en masse til på at få påmonteret GPSen så den fungerede, men den 

kunne ikke finde de 3 nødvendige satellitter og vi var løbet tør for pins på Arduinoen at 

forsøge og var presset på tid. Derfor forsøgte vi af flere omgange få et Real Time Clock til at 

fungere i stedet som ikke giver lokation, men derimod tæller klokkeslæt når selve sensorkittet 

er slukket. Delen hed DS1307 RTC modul og målet med denne var at vi på den måde kunne 

få både klokkeslæt og dato for dataene. Vi kom dog igen frem til efter at have forsøgt alle 

ledige pins og rykke rundt på de allerede påmonterede dele at de ledingen pins ikke 

fungerede til denne enhed og at vi derfor var nødsaget til at afgrænse os fra både real time 

clock og GPS. På daværende tidspunkt var vores tekniske vejleder ikke tilgængelig og vi 

havde derfor kun mulighed for begrænset hjælp. Det var meget nedslående da vi på 

daværende tidspunkt havde brugt mange timer på de sidste to iterationer, som i sidste ende 

ikke så dagens lys. Vi endte med at indse at selv om lokation, tid og konkret data kunne have 

været interessant og brugbart at have, var det ikke essentielt for det postfænomenologiske 

studie. Vi måtte derfor afgrænse os og vende tilbage til en blanding af vores 2. og 3. 

iteration.100 

 

 
100 Bilag E, S.10 
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8. Analyse 

I de følgende afsnit vil vi først redegøre for vores empiriske grundlag for analysen, hvor de 

væsentlige pointer fra vores kvalitative interviews tilrettelægges. Vi fortsætter derefter til 

selve analysen af vores empiri, som foretages med et postfænomenologisk standpunkt. 

 

8.1 Vores empiriske grundlag 

I dette afsnit vil vi redegøre for hvordan vores empiri er udarbejdet samt fremhæve citater fra 

brugerne, om hvordan deres oplevelse af luftforurening har ændret sig igennem processen. 

Vi har i projektet indsamlet empiri ved udførelsen af et postfænomenologisk studie, med 

henblik på at forstå hvordan en teknologi som vores sensorkit påvirker dens brugers 

forståelse af luftforurening. Dette har vi gjort gennem først et indledende interview for at få et 

overblik over, hvilken viden og forståelse brugeren havde af luftforurening inden de tog brug 

af vores sensorkit. Det giver os mulighed for senere at sammenligne ændringer i deres 

forståelse af fænomenet luftforurening, når de har teknologien til rådighed og efterfølgende 

når de ikke cykler med sensoren mere. Vi bad derudover de to brugere om at føre logbog 

undervejs, hvor vi også havde komponeret nogle spørgsmål som brugerne løbende skulle 

besvare. Dette gjorde det muligt for os at følgende ændringerne i deres forståelse dag for dag 

i takt med at de brugte vores sensorkit. Vi tog også brug af deres logbog til skabelsen af vores 

interviewguide til det opfølgende interview. Det gjorde det muligt at stille uddybende 

spørgsmål til deres logbog, samt få uddybet deres tanker om forsøget. Vi spurgte blandt andet 

ind til, hvilke følelser de forbandt med farverne i sensorkittet løbende som de kom, hvordan 

deres opfattelse har ændret sig siden starten og hvad de vil ændre i fremtiden, hvis noget. Det 

opfølgende og endelige interview havde til formål at beskrive og forstå, hvordan relationen 

mellem vores sensorkit, brugeren og deres oplevede virkelighed spillede sammen. 

 

8.1.1 Indledende interviews 

I de indledende interviews forsøger vi at kortlægge deres forventninger og relation til 

luftforurening for at danne et billede af deres daværende oplevelse af luftforurening. Derfor 

stiller vi dem en række spørgsmål herunder hvor langt de cykler og hvilken rute. Det bruger 

vi til at hvis de forventer at der er luftforurening på en bestemt strækning, kan de udpege hvor 

på deres cykelruter de forventer at se et skift i farven. Vi spørger også ind til den viden de har 

om luftforurening forud for forsøget for at se om det har en betydning for hvor bevidste de er 

om luftforurening i dagligdagen. Det er også relevant at se på hvad der gør dem 
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opmærksomme på luftforurening inden forsøget, samt om de forventer at det at cykle med 

sensoren ændre deres opfattelse og adfærd efter forsøget. 

 

Signe 

Signe cyklede en rute på 3.8km hver vej, dvs. ca. 7.6km om dagen og forventede at 

luftforureningen er højere i mere trafikerede områder. Hun forventede også at hun vil kunne 

se en forskel i mængden af partikelforurening alt efter om hun cykler kl 8 eller kl 10, det 

samme gør sig gældende for hjemturen som er enten kl. 16 eller kl.18, altså at den påvirkes af 

myldretid.101 Signe gav udtryk for at luftforurening ikke var noget hun tænkte så meget over 

til hverdag, men når hun gjorde, var det gennem sanselige observationer. Hun beskrev at det 

var når hun kan se osen, når hun kunne høre noget højt eller hvis hun kunne lugte det meget. 

”hvis man virkelig kan høre den, du ved sådan en motorcykel eller en gammel bil - lyden 

associere jeg med at den forurener. eller en stor lastbil eller en knallert…. især hvis man lige 

kan lugte det og sådan noget men det er ikke noget jeg ellers sådan tænker forfærdelig meget 

over, nej. Kun lige starten da jeg flyttede ind til byen.”102 

Signe vidste på forhånd en lille smule om luftforurening fra gymnasiet, men det var meget 

overordnet. Det fremgår af interviewet at luftkvalitet ikke var noget signe aktivt forsøgte at 

forbedre men at hun var opmærksom på at lufte ud når hun f.eks. havde haft stearinlys tændt, 

og at hun cykler af den grønne sti selvom den tager et par minutter mere, dette skyldes dog 

nærmere trafik.103 

Signe forventede at hendes opfattelse af luftforurening kunne ændre sig undervejs i forløbet. 

Hun gav udtryk for at hun måske ville cykle en anden vej hvis den rute hun cyklede, var 

meget forurenet og at hun ville blive mere opmærksom på luftforurening.104 

 

Christoffer 

Christoffer cyklede en rute på ca. 5.2km hver vej, det vil sige omtrent 10.4km om dagen. Han 

regnede med at partikelforureningen især ville være høj på Hillerødgade i København. Han 

var ikke opmærksom på partikelforurening til hverdag andet end at han bor i en storby.105 

 
101 Bilag B: 00:45 - 01:25  
102 Bilag B: 01:51 - 02:21 
103 Bilag B: 02:59 - 03:37 
104 Bilag B: 04:33  
105 Bilag A: 00:39 - 04:02 
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”Nogle gange tænker man lidt over at man bor i en by, og der er lidt mere luftforurening i en 

by ift. hvis man bor ude på landet. Men der er der ikke så meget at gøre ved.”106 

Christoffer regnede desuden ikke med at hans medvirken i forsøget ville ændre hans adfærd 

fremadrettet. 

”nej men altså jeg skal jo cykle på arbejde på en eller anden måde såå der er ikke så meget 

at gøre ved det. men så er det at jeg tænker over det, men jeg ville nok ikke ændre noget, tror 

jeg.”107 

 

Signe og Christoffer 

Signe og Christoffers oplevelse af luftforurening var ens på mange punkter. Det er tydeligt at 

hverken Christoffer og Signe på daværende tidspunkt ikke vidste specielt meget om 

luftforurening og ikke var synderligt opmærksomme på det i hverdagen når de cyklede. Dog 

var de begge lidt mere opmærksomme på det da de først flyttede til byen. Det lader dog i 

interviewene til at Signe er lidt mere opmærksom på luftforurening, da hun lufter ud og 

cykler af den grønne stig af den grund, hvor Christoffer cykler af den grønne sti for at undgå 

biler og støj. De giver begge udtryk for at det er svært at gøre noget ved det efter forsøget, 

dog udtrykker Signe at hun måske vil cykle af andre veje for at undgå den mænge 

luftforurening. 

 

8.1.2 Opfølgende interviews 

De opfølgende interviews blev udformet efter ting brugerne havde skrevet i deres logbøger 

om deres oplevelse af luftforurening når de cyklede med sensorkittet. Vi formulerede 

desuden nogle overordnede spørgsmål for at kortlægge deres oplevelse delt op i 5 

overskrifter: oplevelse, deres aflæsning af sensorkittet, om de syntes sensorkittet var 

troværdigt, om de har gjort sig nogle tanker om deres vaner og adfærdsændring efter 

forsøget og om de har nogle forbedringer til sensorkittet. 

 

Signe 

Signe beskriver at når hun har cyklet med sensorkittet har hun været mere opmærksom på 

luftforurening. 

 
106 Bilag A: 05:31 
107 Bilag A: 06:57 
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”jeg er blevet mere opmærksom på det I forhold til at man har den med sig rundt hele tiden 

så man ligesom ja som jeg sagde kigger lidt rundt når den så skifter farve kigger jeg om det 

har ændret jeg nogle stæder så ja.”108 

Signe fortæller at da hun oplever at sensoren bliver lilla på den grønne sti, bliver hun 

overrasket, da hun havde forventet det kun ville ske et sted hvor der var meget trafik.109 

Hun giver dog alligevel udtryk for at hun overordnet set har fundet sensoren rimeligt 

troværdig. 

”oftest har jeg stolet på dens målinger da at det har givet meget god mening når man er 

kommet på en større vej har den skiftet til gul eller rød. og at den sådan har skiftet i takt med 

at der er flere biler… de tidspunkter har jeg måske tvivlet lidt på den men ellers så syntes jeg 

den har givet fin mening.”110 

 

Signe giver udtryk for at hun fremadrettet vil være mere opmærksom på luftforureningen, 

men vil have svært ved at ændre sin cykelrute meget da hun skal ind på sin skole etc. 

” jeg kommer helt sikkert til at være mere opmærksom men det er også svært at gøre sådan 

så meget og sådan omlægge sin cykelrute fordi jeg skal jo nu engang der ind hvor jeg 

skal.”111 

 

Hun er åben overfor i fremtiden at anskaffe sig en sensor da hun mener at det kunne være 

interessant at kortlægge hvilke cykelruter der har mindst forurening og så tage de ruter.112 

Hun siger desuden at det var spændene at være med og at hun har fået en forståelse for hvor 

og hvornår luftforureningen er værst i København.113 

Signe beskriver hvilke følelser hun føler når sensoren skifter mellem de forskellige farver. 

Hun fortæller at lilla er overraskende og vildt da det skete sjældent, rød giver også et vildt og 

negativ indtryk på hende og påvirkede hendes følelser i en negativ retning. Hun ser den gule 

som neutral da den er mange steder og den grønne og den blå forbinder hun med positive 

følelser.114 

 
108 Bilag D: 01:22 
109 Bilag D: 02:15 
110 Bilag D: 02:49 
111 Bilag D: 04.17 
112 Bilag D: 04.46 
113 Bilag D: 05.30 
114 Bilag D: 07:08 



   

 

   

 

36 

Signe giver os noget feedback på sensoren der lyder at den var lidt stor at cykle rundt med og 

at den nogle gange lod til at have en lidt langsom reaktionstid.115 Men at den var nem at 

aflæse mens hun cyklede.116 Hun fortæller at farverne var gode, men at hun nogle gange 

byttede rundt på blå og grøn. 

”Synes at de farver i har valgt var sådan rimelig nemme og intuitive, jeg syntes det var meget 

fedt at der var sådan et større spektrum sådan at det ikke bare var 3 farver(…)byttede rundt 

på blå og grøn”117 

 

Christoffer 

I interviewet med Christoffer giver han udtryk for at han har tænkt meget over luftforurening 

når han har cyklede med sensoren, men ikke i lige så høj grad nu når han ikke cykler med den 

mere. 

når man cykler rundt med sensoren, så lægger man jo hele tiden mærke til det. Måske efter 

jeg ikke bruger sensoren længere så er det måske ikke så meget jeg tænker over det når jeg 

cykler. Men jeg tænker måske på det en gang i mellem, selvom jeg ikke har sensoren.118 

Han fortæller at da han havde sensoren gik han rigtigt meget op i det119 og at det vakte en 

nysgerrighed. Da vi spøger yderligere ind til den nysgerrighed, fortæller han at han mangler 

noget at koble det op på men stadig syntes at det var interessant at holde øje med at den 

skiftede.120 

Christoffer oplever en ubehagelig følelse når han cykler med sensoren og den lyste rødt. 

”hver gang jeg stoppede ved et lyskryds, så blev den rød. det var lidt ubehageligt. Det er jo 

ikke en rar farve.”121 

Han oplever til gengæld også at kunne cykle med god samvittighed ved farverne blå og 

grøn.122 

Christoffer oplevede ikke på noget tidspunkt i forsøget at sensoren lyste lilla.123 

 
115 Bilag D: 05:56 
116 Bilag D: 10:19 
117 Bilag D: 08:48 
118 Bilag C: 01:12 
119 Bilag C: 02:01 
120 Bilag C: 02:30 
121 Bilag C: 03:21 
122 Bilag C: 03:59 
123 Bilag C: 10:00 
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Da vi spurgte ind til om Christoffer ville ændre nogle vaner eller gøre noget anderledes, gav 

han udtryk for at han syntes det var svært at ændre noget124 og at han føler sig magtesløs.125 

Christoffer kommer med noget feedback til sensoren, herunder at han ikke syntes at den var 

distraherende, lidt stor, men at man vænner sig til det.126 Han syntes at de kunne være godt 

hvis flere cyklede med den og tror at det kunne ændre folks adfærd.127 Han fortæller at låget 

faldt af et par gange og at det kommercielt kunne være smart hvis den kunne formet som en 

af de der små cykellygter man kan købe.128 

 

Overordnet set syntes Christoffer at sensoren har været troværdig, men han har oplevet nogle 

ting han syntes var lidt mærkeligt.129 Men at han generelt kunne se en korrelation mellem 

hans forventninger og det sensoren viser så han tænker at se stæder må der have været noget i 

luften.130 

 

Signe og Christoffer 

Både Signe og Christoffer har været mere opmærksomme da de havde sensoren og mere 

opmærksomme end før men ikke i samme grad som da de cyklede med sensorkittet. De giver 

begge to udtryk for at det er svært at gøre noget som privat person og at det måske er noget 

politisk der kan løse det. De fandt sensorkittet troværdigt, men har begge haft oplevelser hvor 

de undrede sig over farven. Christoffer og Signe beskriver begge en spænding forbundet med 

at følge med i partikelforurening da de cykler med sensorkittene. Deres følelser forbundet 

med de forskellige farver er også meget ens for begge parter, dog oplevede Signe også lilla 

og kunne derfor også beskrive hvilke følelser hun oplevede ved den farve. 

 

8.2 Analyse af resultater 

I dette afsnit vil vi analysere den indsamlede empiri fra vores postfænomenologiske studie, vi 

tager udgangspunkt i de indledende og opfølgende interviews. Vi er interesseret i at forstå 

teknologiens rolle i sammenspillet mellem det enkelte menneske og dets oplevede 

virkelighed. Og således kortlægge deres oplevelse af at cykle med sensorkittet og deres 

 
124 Bilag C: 05:58 
125 Bilag C: 06:56 
126 Bilag C: 04:54 
127 Bilag C: 07:35 
128 Bilag C: 10:45 
129 Bilag C: 08:22 
130 Bilag C: 09:02 
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opfattelse af luftkvaliteten i København. 

 

8.2.1 Relationen mellem menneske, sensorkit og verdenen 

Vi identificeret sensorkittets rolle i dette forsøg som værende af den hermeneutiske relation, 

som af R. Rosenberger og P.-P. Verbeek beskrives således ”technologies which are used 

through an act of perceiving and interpreting the device’s readout.”131 Den tilhører den 

hermeneutiske relation, da sensorkittet skal aflæses og at brugeren selv oversætter resultatet 

til en viden om luftforurening, hvilket er med til at skabe deres oplevelse af virkeligheden. 

Vores sensorkit fungerer på den måde som en formidler, som gør det usynlige til noget 

synligt. 

”Jeg er blevet mere opmærksom på det (luftforurening) I forhold til at man har den med sig 

rundt hele tiden så man ligesom ja som jeg sagde kigger lidt rundt når den så skifter farve 

kigger jeg om det har ændret jeg nogle stæder så ja.”132 

Ud fra den indsamlede empiri fremgår det at brugerne ikke var særligt opmærksomme på 

luftforurening inden. De havde selvfølgelig en forestilling om, hvad luftforurening var, men 

intet tydede på at de kendte til det egentlige omfang eller dets konsekvenser. At begge 

brugere bliver meget opmærksomme på det når de cykler med sensoren, luftforurening, er 

altså noget der fylder meget i deres respektive virkeligheder. De giver også udtryk for at 

luftforurening efterfølgende ikke vil fylde det samme når de cykler uden sensorkittet. Derfor 

kan man argumentere for at det er den hermeneutiske relation med teknologien der ændrer 

deres virkelighed, og deres forståelse af luftforurening når de cykler med sensoren. 

Sensorkittet omformer den data som partikelmåleren indsamler (PM2.5) til 6 forskellige 

farver, hvilket kan beskrives som sensorens sprog. Farverne skal derefter aflæses og 

oversættes af brugeren. Igennem denne proces påvirkes deres virkelighed og oplevelse, og det 

kan som tidligere nævnt skabe nogle følelser i brugeren. Disse følelser skabes på grundlag af 

det brugeren allerede associere med de enkelte farver. Begge brugere beskriver at de har en 

følelsesmæssig relation tillagt de forskellige farver, det er deres måde at forstå det sprog eller 

den visualisering der er valgt til vores sensorkit. 

De bruger på den måde deres følelser til at oversætte og forstå luftforurening. Christoffer og 

Signe associerer mange af farverne med de samme følelser. De beskriver begge at de har 

positive følelser forbundet med blå og grøn og at man kan cykle med ”god samvittighed.”133 

 
131 (Rosenberger & Verbeek, 2015) S.17 
132 Bilag D: 01:22 
133 Bilag C: 03:59 
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Den gule farve bliver beskrevet af Signe som neutral, at det hverken er helt godt eller helt 

skidt når sensorkittet lyser gult. Den røde farve associerer Christoffer med en ubehagelig 

følelse. 

”hver gang jeg stoppede ved et lyskryds, så blev den rød. Det var lidt ubehageligt. Det er jo 

ikke en rar farve,(…)også bare sådan når noget lyser rødt så bliver man også bare sådan 

lidt..”134 

Signe forbinder også farven rød med negative følelser, men skriver også det var vildt. 

(…)Den røde var også sådan rimelig, gav også et mere vildt og negativ indtryk på mig og 

sådan påvirkede mine følelser i en mere negativ retning.135 

Den vilde følelse går igen når hun oplever lilla, men det ud fra interviewet fremgår det som 

værende mere intenst. Det har gjort et større indtryk på hende når den skiftede til lilla da det 

skete sjældent. ” når den så lyste lilla blev jeg meget sådan overrasket og synes at det var lidt 

vildt at der var så meget partikelforurening i det område man så lige cyklede igennem på det 

pågældende tidspunkt så den skabte sådan overraskelse og sådan lidt vildt indtryk på 

mig.”136  

 

Begge lader til at forstå sproget som nemt og intuitivt dog giver signe udtryk for at hun 

oplevede lidt forvirring ved rækkefølgen af blå og grøn. 

”Synes at de farver i har valgt var sådan rimelig nemme og intuitive, jeg syntes det var meget 

fedt at der var sådan et større spektrum sådan at det ikke bare var 3 farver(…)byttede rundt 

på blå og grøn.”137 

Dette koder hun sammen med at hun tænker det i den klassiske kombination hvor grøn er 

bedst, så kommer gul og så rød. Signe giver også udtryk for at hun oplever at sensoren lidt 

forsinket i at skifte farve.138 Det kan selvfølgelig også have en indvirkning på hendes 

forståelse og virkelighed. Brugerens måde at forstå sproget er således en vigtig del af deres 

relation med teknologien. I og med de begge to møder de samme følelser, som skabes af de 

enkelte farver, kunne tyde på at farver er et universelt sprog. Havde brugerne derimod ikke 

haft en hidtidig erfaring med de brugte farver, eller havde vi taget brug af et andet farvesæt, 

så havde deres forståelse højest sandsynligt været anderledes. 

 

 
134 Bilag C: 03:21 
135 Bilag D: 07:08 
136 Bilag D: 07:08 
137 Bilag D: 08:48 
138 Bilag D: 05:56 
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Christoffer forklarer at sensorkittet ikke distraherede ham: ”… jeg synes ikke den var 

distraherende den var lidt stor men jeg syntes ikke det gjorde noget, altså man vænner sig 

bare til den var der på styret og lyste lidt.”139 Med tiden vænner Christoffer sig altså til 

sensorkittet og det distraherer ham mindre og mindre, på trods af han stadig aflæser 

målingerne. Signe gav ligesom Christoffer også udtryk for at den ikke distraherede hende. 

Det kan tyde på at sensorkittet har en høj transparens, endda på trods af dens store størrelse. 

Vi har allerede slået fast at denne teknologi besidder den hermeneutiske relation til 

mennesket og dets oplevede verden. Kigger man derimod på ovenstående, så kunne der 

argumenteres for, at sensorkittet også besidder nogle af elementerne af emboidment relations. 

Ikke i direkte forstand, men i og med den forsvinder i brugerens synsfelt på trods af de stadig 

kan læse og forstå målingerne. En af årsagerne til dette kan være, at de to brugere allerede er 

familiære med de brugte farver, hvilket betyder det fra start af er nemt at ”oversætte” dem. 

Havde vi derimod visualiseret det ved hjælp af f.eks. numeriske værdier for koncentrationen 

af 2.5µg/m3, så havde teknologien ikke haft lige så stor transparens. 

 

Både Signe og Christoffer giver udtryk for at de finder sensorkittet troværdigt. De oplever en 

sammenhæng mellem deres forventning om luftforureningen i området og sensorens måling. 

De forbinder øget trafik med øget partikelforurening. Dog oplever de begge inkongruenser et 

par gange i forløbet hvor de sætter spørgsmålstegn ved målingerne og der efter deres egne 

forventninger. De tenderer således til at have tillid til at sensorkittet måler rigtigt. 

Når vi spurgte ind til løsninger og adfærdsændring hos dem i fremtiden, havde de ikke nogle 

konkrete løsninger. De beskriver det som svært at gøre noget anderledes og at de føler sig 

magtesløse over ikke at kunne løse problemet. Christoffer nævner at det måske er politisk at 

det skal løses.140 

9. Diskussion 

Ud fra resultaterne af analysen bliver det klart at brugerne får en anden virkelighed og en 

anden forståelse af luftforurening når de cykler med sensorkittet, på trods af meget lidt viden 

om luftforurening på forhånd. De tolker og oversætter det sprog bestående af 6 farver der 

udledes af sensorkittet. Farverne associerer de med følelser og det påvirker deres oplevelse af 

virkeligheden. 

 

 
139 Bilag C: 04:54 
140 Bilag C: 14:08 
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I og med vi kom under tidspres, da vores sensorkit blev færdigt senere end forventet, så 

varede forsøgsperioden kun henholdsvis 3 og 5 dage for de to brugere. Derfor når det måske 

ikke at blive hverdag for brugerne at cykle med sensorkittet, hvilket kan have indflydelse på 

deres oplevelse. Derudover betød forsinkelsen i udviklingen af sensorkittet også, at vi 

mistede en af de planlagte brugere og vi mistede yderligere en bruger, da deres sensorkit gik i 

stykker på dagen for udlevering. Vi gik altså fra 4 til 2 personer, som skulle tage brug af 

sensorkittet, hvilket helt klart har betydet noget for den indsamlede empiri. Havde vi haft 

flere deltagere, havde det skabt et stærkere grundlag for vores empiri. Blandt andet igennem 

mere nuancerede svar og meninger, som kunne smitte af på analysen. Vi forsøgte ligeledes at 

finde nogle forsøgspersoner fra forskellige alders-, køns- og sociale grupper. Det kunne have 

været interessant at se om der var nogen sammenhæng, og om det kunne have bidraget med 

årsag til denne sammenhæng. Dette ville dog være ret svært at gøre i en opgave i dette 

omfang, da man risikerer at lave generaliseringer og konklusioner uden nok empiri og belæg. 

De endelige to brugere som tog brug af vores sensorkit, er begge nogle vi hver især kendte 

inden. Det havde helt sikkert en effekt på interviewenes gang, hvor forholdet mellem 

interviewer og interviewperson ikke er neutralt. Vi håbede dog, at dette på den anden side 

kunne bane vej for et mere åbent interview, hvor interviewpersonerne følte sig tryg og derfor 

kunne tale mere åbent. 

 

I dette projekt refereres der til luftkvalitet, luftforurening og partikelforurening, dette er dog 

en meget bred betegnelse og der er mange ting der kan spille ind når man snakker om 

luftkvalitet, luftforurening og partikelforurening. Undersøgelsen tager som beskrevet i 

afsnittet om afgræsning kun udgangspunkt i PM2.5 målinger. Da det blot er en del af de 

målinger man bruger til at måle på luftforurening som helhed, kan det skabe inkongruens i 

brugerens oplevelse af luftforurening. De to brugere gav desuden udtryk for at have 

begrænset viden om luftforurening i sin helhed, derfor forstår de højest sandsynligt ikke hvad 

sensorkittet præcist måler, og derved hvad luftforurening eller nærmere partikelforurening i 

sensorkittets kontekst. Sensorkittets sprog beskrives i 6 farver, det er derfor begrænset til de 

farver og forsøgspersonerne kan ikke se de præcise ændringer i partikelforurening. Det kan 

også være med til at der skabes en misinformeret opfattelse af virkeligheden i 

forsøgspersonerne. På den anden side, kan den visualisering med farver også gøre dataene 

mere brugervenlig og intuitiv at forstå når man ikke ved så meget om partikelforurening. Det 

bliver klart i de opfølgende interviews at begge brugere har nogle følelser knyttet til de 

forskellige farver. Dette har klart gjort brugen og aflæsningen mere naturligt for vores 
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brugere. 

 

Både Cristoffer og Signe beskriver at de oftere ser en ændring i farven når de står stille frem 

for når de cykler. Dette kan være en tilfældighed men der kan også være en usikkerheden ved 

sensoren når den er i bevægelse. Den sensor vi har brugt, er ikke lavet til at være i bevægelse 

og vi kan derfor ikke afskrive at det kan have haft en indvirkning på målingerne. Det kunne 

måske være problematisk for cirkuleringen når sensoren er i bevægelse, da det kunne 

resultere i en for hurtig cirkulering. Derudover, så påvirkes sensorens målinger blandt andet 

af fugtighed, som øger risikoen for fejl.141 I dagene hvor sensorkittet var i brug, kom 

luftfugtigheden i København i perioder helt op på 98%.142 Det kan have påvirket sensorens 

målinger i det store hele, dog har forsøgspersonerne set farveskift der gav mening i forhold til 

deres forventninger. Sensorkittets troværdighed er selvfølgelig en vigtig del af hvordan 

forsøgspersonerne opfatter luftkvalitet, men da vi ikke har taget udgangspunkt i den 

kvantitative data der er blevet indsamlet, er den sensor vi har til rådighed tilstrækkelig til 

vores forsøg. 

 

Det havde været interessant for vores projekt at have inkluderet empiri, som var skabt 

igennem den kvantitative forskningsmetode. Havde det lykkedes os at kunne indsamle den rå 

data fra vores sensorkits til videre bearbejdelse, så kunne vi have skabt den form for empiri, 

som Gabrys beskriver som ”just good enough data.”143 Den består af en kombination af 

kvalitativt og kvantitativt data, som tilsammen tegner et mere klart billede af brugerens 

oplevelse. Vi mødte som beskrevet i afgrænsningen dog nogle tekniske problemer, så vi 

måtte afgrænse os fra at have den kvantitative data med. Vores nuværende fremgangsmetode, 

hvor kvalitativ empiri ikke indgår, har dog også sine gode sider. Det kan argumenteres for, at 

denne giver et mere sandt billede af, hvad subjektet oplevede under deres brug af sensorkittet, 

da denne oplevelse ikke påvirkes af hårde data. 

 

 

 
141 (Genikomsakis et al., 2018) S.4 
142 (Vejrarkiv, n.d.) 
143 (Gabrys et al., n.d.) S.2 
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10. Konklusion 

Vi har i vores projekt undersøgt, hvordan man ved hjælp af en visualisering, kan ændre 

menneskets oplevelse af luftforurening. Dette har vi gjort med udgangspunkt i et 

postfænomenologisk studie, som blev metodisk eksekveret på baggrund af teksten “A Field 

Guide to Postphenomenology” af R. Rosenberger og P.-P. Verbeek. Empirien bygger på 

kvalitative interviews, som har til hensigt at tilgå, beskrive og analysere de enkelte personers 

egne oplevelser af luftforurening i en postfænomenologisk kontekst. Disse interviews er 

foretaget med en interviewguide, der tager udgangspunkt i bogen Interview af S. Kvale og S. 

Brinkmann. Sideløbende med udarbejdelsen af interviewguiden, byggede vi et sensorkit, som 

måler koncentrationen af partikelforurening i enheden 2.5μg/m3. Vi byggede dette igennem 

en iterativ proces, med inspiration i Jennifer Gabrys arbejde med citizen sensing, 

borgerinddragelse og brugerens objektive oplevelse. Sensorkittet er nemt at reproducere, da 

delene er let tilgængelige. Vi har analyseret sensorkittets rolle i forhold til mennesket og dets 

oplevede verden. Igennem vores analyse har vi slået fast at sensorkittet optræder i en 

hermeneutisk relation mellem mennesket og dets oplevede verden, hvor oversættelsen af 

sensorens målinger skaber menneskets oplevelse af luftforurening. Vi har derudover 

klargjort, hvordan sensorkittet har ændret de to brugeres oplevede virkelighed. De to brugere 

af sensorkittet havde på forhånd en begrænset forståelse af luftforurening og denne forståelse 

blev løbende defineret af sensoren. Den skabte en ny oplevelse af luftforurening, som bestod i 

følelser i form af glæde og ubehag, som ikke var til stede før de tog brug af sensorkittet. Det 

vil sige at den teknologiske mediering via lys er intuitiv og et sprog som brugeren kan 

oversætte til en følelse. Det gør et usynligt problem synligt, og gør brugeren opmærksom på 

luftforureningen når de cykler med sensorkittet.  

 

Da vi spurgte brugerne ind til løsningsforslag og fremadrettet adfærdsændring, fremhævede 

de begge, at det var svært at gøre noget anderledes og at de følte sig magtesløse.  

Der er ingen tvivl om at de overordnede beslutninger vedrørende luftforurening skal løses 

politisk. Der er dog ingen tvivl om at man vil kunne skabe et langt bedre beslutningsgrundlag 

-og borgerinvolvering med anvendelse af citizen sensing med Gabrys fremgangsmåde, hvor 

såvel kvalitative og som kvantitative data tages i brug. Metoden er et stærkt værktøj til at 

engagere borgerne, skabe bevågenhed og samfundsdebat, som kan føre til reelle forbedringer. 
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