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METODE OG OMFANG 

•  Kvalitative interviews med 15 personer i 13 forskellige 
lejligheder 

•  Hometours + billeder 
•  Lydoptagelser – transkriberet og kodet 

•  Empirisk, eksplorativ tilgang, tematisk analyse med et 
praksisteoretisk udgangspunkt 
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PRAKSISTEORETISK TILGANG 
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Materialitet 

Kompetence Mening 

PRAKSIS 



ANALYSENS HOVEDELEMENTER 

•  Oplevet indeklima: det overordnede billede 
–  Dagslys, temperatur, luft, lugt og lyd 

•  Hverdagspraksis og indeklima 
–  Rengøring, tøjvask, madlavning, udluftning, rygning og 

stearinlys 
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INDLEDNING OG RAMMESÆTNING 

•  Alment boligbyggeri som kontekst 
–  Praktik frem for æstetik, styr på tingene, tryghed, ikke høje 

forventninger til standard, prioriterer andre ting. 
 

•  Området 
–  Tidl ghetto. Ved godt, hvad andre siger/tænker, men er selv glade 

for at bo her. Boet der i lang tid. Mange vil gerne flytte tilbage efter 
renovering 
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OPLEVET INDEKLIMA: TEMPERATUR 

•  Om sommeren bliver der meget varmt 
•  Om vinteren opleves mange af lejlighederne som svære 

at varme op 
•  Flere taler om problemer med træk 
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Der kan godt være koldt her om vinteren. Der er 
ikke så isoleret. Ydermurerne de er ikke så tykke og 
vinduerne kan også være lidt utætte. Hvis det 
blæser meget eller det er en af de vintre hvor det er 
virkelig koldt, så er der koldt her. Hvis du sætter en 
hånd på væggen, så er den bare iskold. Du kan slet 
ikke varme det op.  
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Ja, fordi der er de der store glasruder og så bager solen 
jo ind på. Jeg har nogle gange helt lukket til med 
persiennerne for at tage den der sol, men så bliver der 
jo lukket af, så du ikke kan se ud. Jeg har det meget 
godt med at man lige sådan kan kigge ud af sine 
vinduer, kigge på noget grønt, eller… Ligesom at der er 
lidt vidde i det. Det får du jo taget væk når du ruller for. 
Men det er du bare nødt til, fordi det er så varmt.  
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OPLEVET INDEKLIMA: LUFT 

•  Svært at tale om/uddybe  
•  Lægger kun mærke til, hvis den ikke er OK 
•  Gæster oplever gener (astma) 
•  2-værelses opleves som mere tætte (stillestående luft)  
•  Bevidsthed om egen indflydelse  
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Jamen jeg synes.. jeg lægger ikke så meget mærke 
til den, fordi sådan er den bare jo, ik’? Nu, manden 
han går ud og ryger, han må ikke ryge herinde jo, 
og det startede vi først på for 5-6 år siden, så på 
den måde kan man sige, så er luften jo blevet 
bedre, ik’?  
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Så jeg lægger ikke så meget mærke til… jo jeg lægger 
mærke til hvis jeg går ind på drenges værelse og så 
[snuser ind og griner], men sådan er det jo. Det kan vi 
vist ikke gøre så meget ved. Men ellers så tror jeg den 
er nok meget almindelig. Ja, jeg tror ikke jeg tænker 
over det. Jeg ville i hvert fald opdage det, hvis der 
lugtede eller sådan noget, det er jeg sikker på.  
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PRAKSIS OG INDEKLIMA 

 
 
 
•  Rengøring 
•  Tøjvask 
•  Madlavning 
•  Udluftning 
•  Rygning og (stearinlys) hygge 
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TØJVASK 
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•  Mange bruger vaskerum, men de fleste tørrer stadig en 
del af deres tøj i lejligheden.  

•  Om sommeren hovedsagligt på altanen – om vinteren i 
stuen eller på badværelset. 



I vintermånederne, der gør jeg faktisk, det står derude, 
jeg vasker simpelthen som regel fra morgenstunden af, 
så det er hængt op inden kl. 10 eller sådan noget. Så 
står det derude indtil om aftenen og så tager jeg det 
faktisk ind i stuen. Hvis det kun står ude i havestuen, 
hvor der ikke er… altså det er frostfrit men heller ikke 
mere, så, så når det jo aldrig at blive tørt før det er 
ødelagt. Så derfor tager jeg det herind og så får jeg 
bare luftet bedre ud, altså, så er jeg opmærksom på lige 
og få luftet lidt ekstra ud. 
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Det bliver så varmt derude, så det damper jo tørt, altså, 
så kan det jo næsten være tørt samme aften meget af 
det. Alt, det der kan ryge i tumbleren: sengetøj og 
undertøj og klude og, og sådan nogle ting, håndklæder 
og sådan noget, det ryger i tørretumbleren. Men sådan 
busker og bluser og sådan noget, det er det eneste jeg 
tørrer heroppe egentlig. Det ligger på et tørrestativ 
derude eller også noget af det hænger jeg ude på en 
bøjle i badeværelset. 
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jeg har både tørretumbler og vaskemaskine. Det påstår 
de jo ellers, at man ikke kan have i en 2’er, men det kan 
man altså godt, hvis man er lidt snild. Vi har fælles, 
fællesvaskeri nede i kælderen, men jeg har aldrig 
vasket dernede. Jeg har altid haft mit eget, fordi det er 
så dejligt nemt, så kan man jo lave noget andet imens 
man vasker. 
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MADLAVNING 

•  Mange har ingen emhætte 
•  Åbner vinduer, når de laver mad (3 vær.). 
•  Fungerer OK 
•  Nogle har selv sat emhætte op 
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I det sekund du lukker vinduerne til og ikke lufter 
ordentligt ud mens du laver mad, så løber vandet ned af 
de vinduer, og det er heller ikke fedt. Så vi laver som 
regel gennemtræk mens vi laver mad. 

Altså jeg lukker dørene til de andre rum og så åbner jeg 
vinduerne for at få luften ud, eller lugten ud, altså jeg 
kan jo ikke, altså hvis jeg står og steger bacon, det kan 
hænge i flere dage, ikke også? 
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Ja, jeg kan dufte det.. Ja, ja det kan jeg. Det kan jeg 
ikke fjerne jo. Nej, så det, det forsvinder sådan efter 
nogle timer [griner]. Men jeg lukker de døre der, sådan 
at det kun er herinde. Jeg lukker til gangen og jeg lukker 
ind til værelset, så… Så jeg kan ikke gøre mere jo. Jo 
så lukker jeg  som regel op her [ud til altan], selvom det 
må man helst ikke, når man bruger emhætten, men den 
virker ikke så godt, fordi den hænger for højt. Så, så 
lukker jeg op samtidig med, så… Men det gør heller 
ikke noget, at det lugter lidt af mad herinde, når jeg selv 
har lavet det [griner]  

07/09/17 Side 19 



UDLUFTNING 

•  Varierende grad af oplevet handlemulighed 
•  2-værelses ikke mulighed for at skabe ordentligt 

gennemtræk 
•  3-værelses bedre muligheder for gennemtræk: 

vinduer på begge sider af lejlighed 
•  Opmærksomhed på eget ansvar 
•  Kæledyr påvirker også udluftningspraksis 
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Vi bruger ikke så meget at lave gennemtræk på grund 
af, at der også render katte ude, selvom de ikke må. Og 
da vi har ham her [deres egen kat], så skal vi helst ikke 
lige have for meget… Der har jo været nogle fremmed 
katte inde. Så har der været spektakel og så har han jo 
pevet op og alt muligt. Så derfor så, så skal vi i hvert 
fald lige være i nærheden, hvis der bliver åbnet ud til.  
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Jeg gør det så meget som muligt [lufter ud], fordi jeg 
kan simpelthen ikke, altså, jeg skal bare have så meget 
frisk luft som muligt ind. Så den der tre gange ti minutter 
om dagen, det kan jeg ikke… jo hvis der er minus 20 
grader, så nøjes jeg med det, men ellers så lufter jeg ud 
så meget som muligt. Altså, jeg bliver simpelthen træt i 
hovedet og bliver utilpas rimelig hurtigt. Sådan har jeg 
altid haft det. 
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Ja de [tallene] siger vel nok noget om hvor dårligt 
indeklima der er her ved mig. Det ville jeg gætte på. Pga 
smøgerne, ja. Så… og så det der med, at man ikke kan 
udlufte, ligesom hvis man havde en 3’er, hvor der var 
gennemgang igennem, ik’. Hvor man kunne lukke nogle 
vinduer op og noget til den anden side. Så lejligheden 
har også lidt af skylden. Også fordi, hvis man nu kunne 
lufte ordentligt ud, efter at man havde røget og sådan 
noget, så er det jo heller ikke sikkert, at det var så 
slemt, som det…som jeg selv føler det er, vel? Så… det 
giver jo også noget af skylden til lejligheden. 
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OPSAMLING 

•  Udfordringer med temperaturregulering 
•  Svært at lufte ud i 2 værelses midterlejligheder 

•  Forsøger at tilpasse praksis til lejlighed 
•  Bevidsthed om betydning af egen adfærd 
•  Lejlighed begrænser handlemulighed 



Tak for opmærksomheden! 


