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Executive summary 
Det er gennem folks handlinger i hjemmet, at betydninger af FU (’Frisk luft 
Udefra og ind i hjemmet) kan afdækkes. I denne undersøgelse er betydning 
ved FU-praksisser udlæst i 3 dimensioner i analysen:   
En funktionel (lagpraktiske egenskaber), en æstetisk (krops- og sanselige 
egenskaber), og en social (omsorg & indtrykskontrol).  
Disse 3 dimensioner indgår alle i betydningen af FU og udgør dens værdi for 
folk, når de bruger FU. Analysen viser også, at betydningen af FU især ses ved 
’overgange’ (arbejde->hjem, ferie->retur, sommer->vinter). Dette er i 
overensstemmelse med indsigter fra antropologisk ritual- og praksisforsking, 
der netop viser handlingernes betydning i overgangen fra een fase til en 
anden. Disse overgange dækker ofte over følelsen af frihed og om behovet for 
kontrol, her en kontrol over eget hjem, så man kan kontrollere familiens 
sundhed. Der er tale om en form for omsorg, når kontrollen handler om at 
styre det, der indgår i reguleringen af luftindtaget, hvad enten det er et 
teknisk system eller brugen af vinduer og døre.  
 
FU indikerer for alle informanter en kropslig åbenhed og inklusion af 
omverdenen. Dette er på linje med den fænomenologiske forskning, der 
indikerer, at vi er i verden gennem vores krop, det er herigennem, at vi danner 
bevidsthed om vores væren. At ’nyde brisen’ bliver i dette lys glæden ved at 
være til stede i verden. At have en ’god, frisk lugt’ i sit hjem er i en 
fænomenologisk optik ønsket om at være levende, ikke henfalde men forblive 
åben mod verden og i udvikling. At åbne for den friske luft i børnenes værelser 
bliver udtryk for at hilse morgenen velkommen ved at mærke samhørighed 
med omgivelserne. 
 
Brugen af FU er: 

1. vanebestemt og ritualiseret (man gør det samme, sæsonbestemt)  
2. kropsligt bestemt, en rent sanseligt oplevelse (lugte ’sidder i næsen’; 

individuelle komfortzoner; at nyde brisen) - der gengiver en 
kropsæstetik 

3. socio-kulturelt bestemt, bl.a. fordi FU kan være forbundet med risici 
(frygt for Radon eller vandskader) og med visse tabuer, da frisk luft IND 
handler om at få særlige lugte UD (fra wc & soveværelser). Af denne 
grund ønskes indtrykskontrol over lugtkulissen i hjemmet. 

 
Det ser ud til, at der i feltet FU findes ’Åbnere’ (kvinder) og ’Lukkere’ (måske 
oftere mænd). Desuden gengiver rapporten udsagn fra børn/unge, der viser, 
at de har egne syn på FU, der dels afspejler kroppes forskellige komfortzoner, 
dels kontekstens betydning: En mager pige ønsker ikke FU, da hun alt for nemt 
fryser – og hendes bror lufter automatisk ud på soldaternes sovesal for at 
kunne holde ud at sove der, en vane, der - til forældrenes ærgrelse - ikke tages 
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med hjem. Dermed illustreres også, at vaner er situations- og boligbestemt. 
 
De perspektiver, der er mest fremtrædende i interviewene, lader sig gengive i 
de omtalte 3 dimensioner - de funktionelle, emotionelle (sociale) og æstetiske 
(krop & sanser) karaktertræk - ved FU. Disse karaktertræk kan ikke betragtes 
isoleret fra den kontekst, som de optræder i, og det er derfor meget 
væsentligt at se dem i sammenhæng med betydninger af hjemmet. 
Betydningen af hjemmet som rammen for familiens sundhed spiller ind i vores 
brug af FU, ligesom hjemmets sociale betydning i form af en ’duftkulisse’ 
afføder særlige FU-praksisser. 
FU handler på sin vis ikke direkte om ”frisk” eller ”luft”, men dækker over ’det 
gode indeklima’, der omfatter mange andre forhold end præcis ’frisk luft’:  
Det friske handler om... 
 anti-lugt, krops- og sanselighed (mærke verden og nuet) 
 at tænke på hele familiens sundhed (ud med sovekammerlugt, støv & 

baciller) 
 nydelse (helt individuelle behov) 
 fri brise, gennemstrømning (frihed) 

 
Luften handler om... 
 Lugte & lyde i konteksten (fra naturen eller byen, glæden ved at ku’ 

følge sæsonen) 
 Teknik (systemer til styring af luft, så man slipper for selv at tænke på 

at skulle lufte ud – dvs. behov for sikkerhed, at styre sine vinduer & 
døre) 

 Kontrol (at ku’ styre hjemmet + renheden/sundheden her) 
 Praktisk funktion (rengøring).  

 
Den følgende oversigt illustrerer de 3 dimensioner ved FU samt ovenstående 
punkter og er samlet i hhv. ’socialitet & æstetik’ (bløde, ikke målbare værdier) 
samt ’funktionelle egenskaber’. De 2 førstnævnte lader sig bedst begribe som 
individuelle, subjektive dimensioner, hvorimod de funktionelle egenskaber 
ved FU dækker mere målbare egenskaber ved FU (skønt behovet for FUs 
funktionalitet naturligvis er helt individuel). Grænserne er ikke knivskarpe. 
 
Socialitet & æstetik Funktionelle egenskaber 

Anti-lugt (lugte kan være pinlige), krop & 
sanser (vor unikke sans, kropsæstetik) 

Lugte & lyde i konteksten 

Omsorg for familiens sundhed (møf & 
indelukkethed ud); renhed=sundhed 

Teknik – indeklimaregulering 
(varme/kulde; fugt/tørhed) 

Nydelsen i sig selv  Kontrol (ønsket om kontrol/styring af 
varmeregning?) 

Fri brise og gennemstrømning, frihed Praktisk hjælp (tørrer f.eks. gulvet) 
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Langt de fleste aspekter nævnt ovenfor er indrammet af hjemmet som en 
ramme for ’impression management’ (indtrykskontrol), front & back stage 
praksisser, den sociale konstruktion af lugt - i forhold til ønsket om at opbygge 
hvordan vi ønsker at opfatte/sanse vores eget hjem, samt hvordan vi ønsker, 
at besøgende opfatter/sanser os og vores hjem. Dit hjem er din lugt!  
 
Indsigterne fra undersøgelsen kan måske danne afsæt for nye forståelser af 
den friske lufts betydning og brug hos helt almindelige mennesker. Socialitet, 
æstetik, krop og sanser er vigtige aspekter ved FU og at forstå disse 
dimensioner sikrer en mere holistisk forståelse af FU.  
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”Udluftning og frisk luft er jo noget sjovt 

noget, det er sådan et begreb, man ikke taler 

om, men noget man gør.” (Mariann) 

 

Problemstillingen: Hvad skulle undersøges og hvorfor? 
VELUX har ønsket at få mere viden om, hvordan frisk luft udefra (FU) og ind i 
boligen (private hjem) anvendes, og hvad det betyder for folk. Undersøgelsen 
foretages ud fra tesen om, at jo mere en virksomhed ved om et produkts eller 
et fænomen som FUs forskellige betydninger og praktiske anvendelser, jo 
bedre kan virksomheden naturligvis tænke denne viden ind i deres 
markedsføring og kommunikation.  
 
Forskning fra hverdagslivssociologien viser, at betydning lader sig udlæse af 
vores handlinger i hverdagslivet. Studier af hverdagspraksisser udgør basis for 
at analysere, hvordan mennesker opbygger socialitet i deres liv og hvilke 
værdier, de tillægger hverdagslivets forskellige gøremål. For at kunne beskrive 
betydningen af FU og de tilhørende sociale værdier, er man derfor nødt til at 
se på, hvordan FU bruges af mennesker i deres almindelige hverdagsliv.  
 
Folks praksisser ved ud- og indluftning - dvs. når de hhv. tager luft ind i og ud 
af hjemmet - kan indikere emotionelle såvel som funktionelle værdier ved FU. 
FU er Samlet vil de fremgår af handlingerne og er ikke noget, man 
nødvendigvis sætter ord på. Informanten Mariann beskriver i det indledende 
citat præcis dette forhold: FU er noget man gør – og ikke noget man taler om. 
Betydning etableres gennem praksis og praksisser i hverdagslivet er i høj grad 
ureflekterede. Som udgangspunkt bliver ting til hjemmet - såsom et vindue, et 
mekanisk udluftningssystem, en støvsuger eller lignende - anskaffet pga nogle 
konkrete, funktionelle behov, eventuelt koblet til en æstetisk dimension 
(brands) eller et rent socialt (kæledyr). Også vores handlinger i hjemmet vil 
have funktionelle, æstetiske og sociale dimensioner. Men uanset om der er 
tale om genstande eller handlinger, er det først, når det er blevet integreret i 
folks hjem og løbende anvendes eller udføres, at vi tillægger genstande og 
handlinger værdi og besjæling. Det dialektiske forhold mellem menneske og 
genstand sker gradvis og bliver stille og roligt del af hverdagen. Processen 
kaldes ’domesticering’ – et begreb, der udspringer af forskning om 
menneskers brug af teknologi. Forskningen viser, at vi ikke underlægger os 
genstande men påvirker dem henimod vores individuelle behov. I denne 
undersøgelse er der ikke tale om en genstand eller en handling, men om et 
fænomen. Som fænomen har FU handlinger tilknyttet, og når jeg drager en 
parallel til begrebet domesticering, skyldes det, at FU ofte håndteres ved f.eks. 
brug af vinduer eller døre. Det bliver derfor interessant at se, hvordan FU 
domesticeres, bliver en vane. Da mennesker er forskellige, vil også brugen af 
FU og dets tilhørende betydning variere fra menneske til menneske. Visse 
fælles træk lader sig alligevel udlede. Disse knytter sig primært til den sociale 
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del af FU, hvor krop og sanser spiller en stor rolle. 
 
 

Hvordan opfattes FU?  
Sociologisk forskning om forbrugeradfærd peger på, at de fleste handlinger i 
vores liv har en æstetisk (krop og sanser) og social dimension, der rækker ud 
over funktionalitet. Funktionalitet kan snarere siges at camouflere socialitet. 
FU må derfor forventes at have både funktionelle egenskaber samt 
emotionelle og æstetiske betydninger tilknyttet. Emotionelle betydninger, 
dvs. FUs socialitet, lader sig f.eks. udlæse som en form for 
kærlighedserklæring og omsorg for børnene, at de skal vågne på en god måde 
og føle sig friske. Æstetiske betydninger knytter sig krops- og sanselige 
aspekter ved FU og kan eksempelvis være ønsket om et rent hjem eller blot at 
nyde brisen. Derfor har jeg i analysen dekonstrueret FUs betydningsmæssige 
indhold i hhv. sociale, æstetiske og funktionelle dimensioner.  
Indledningsvis først et par betragtninger om FU, der kan spille ind på folks 
brug af den friske luft:  
Frisk luft er et gode. Selv om definitionen af det ’friske’ vil variere fra person til 
person og i forhold til konteksten, er frisk luft noget, alle har behov for og ret 
til. På linje med retten til at have adgang til rent drikkevand. Der er som 
udgangspunkt tale om et sanseligt, ikke-materielt fænomen, der især lader sig 
begribe i et modsætningsforhold: Når luften IKKE er frisk, er det lettere at tale 
om luftens kvaliteter, hvorimod det ellers er et produkt, vi normalt tager for 
givet. Kun i byer med meget smog/luftforurening generelt, vil FU være et 
problem og samtaleemne i form af at være et begrænset gode, hvor man er 
nødt til at tænke sig om, inden man lufter ud. Almindeligvis vil FU derfor, som 
så mange andre genstande og handlinger i hjemmet, sjældent være noget, vi 
reflekterer over.  
Tilsvarende kan FU have visse tabuer tilknyttet, da FU ofte er nødvendig i rum 
forbundet med urenhed/skam (wc) og synd (soveværelset). Her er der tale om 
lugte, man - i hvert fald udadtil - ønsker at skjule og komme af med. Ofte vil 
FU altså forbindes med noget, man ønsker at komme af med.  
De nævnte træk ved FU - at det er et gode, der især beskrives i et 
modsætnings-forhold, og at FU kan ses som et redskab til at få uønskede lugte 
væk med - indgår som baggrundsforståelse for samtalerne med informanterne 
og i analysen.  
 

Sammenhæng mellem FU og hjemmet 
Fokus er på ’frisk luft udefra og ind i hjemmet’, og vi kan derfor med fordel se 
på antropologiske teorier om betydningen af hjemmet, når vi skal forstå 
betydningen af FU. FU lader sig ganske vist også beskrive som et af hjemmet 
uafhængigt gode, når man taler om den individuelle oplevelse af frisk luft, 
men de fleste temaer fra de kvalitative interviews viser en tydelig 
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sammenhæng mellem FU og vaner, der relaterer sig til brugen af hjemmet. 
Yderligere gengiver informanterne den forventede kobling til lugte i hjemmet, 
og at disse lugte har stor social betydning. Derfor først 3 antropologiske 
perspektiver på hjemmet: 
 HJEMMET = ET SOCIALT PROJEKT 

Hjemmet kan ses som rammen for (idealet om) kernefamilien, hvor 
ombygning, renovering og indretning af hjemmet er udtryk for et socialt 
projekt, som i lige så høj grad handler om at bygge og vedligeholde FAMILIEN 
og ens rolle her, som det handler om at værdiforøge og forbedre huset. Man 
kan med fordel skelne mellem begreberne ’building’, den rent funktionelle 
renovering af hjemmet, og ’dwelling’, der dækker over hjemmet som ramme 
for socialiteten. Et eksempel på ’building, BMS 29.11.09, kommer fra Erik 
Clausen, der udtaler: ”Når mænd bygger udestuer, er det ikke fordi de mangler 
plads, men for at vise deres kvinde, at de kan bygge Taj Mahal”. ’Taj Mahal’ 
anses for et godt baggrundstæppe for de sociale roller & samvær (’dwelling’). 
 
 LIMEN i et hektisk hverdagsliv 

I det postmoderne samfund spiller hjemmet en stor rolle i at holde sammen 
på familien og give mening i et fragmenteret liv. Hjemme ’fejrer’ vi familien 
(kernefamilien). I kraft af vaner & ritualer prøver vi dels at holde sammen på 
familien og holde den sund, dels at videreføre vanerne & ritualerne til 
børnene. I denne videreførsel af vaner ligger ønsket om at give sunde vaner 
videre, et udtryk for omsorg. Hjemmet bliver et helligt sted, en ’helle’ i 
familiens travle hverdag.  
 
 DOBBELT FUNKTION (’impression management’: Indtrykskontrol) 

Hjemmet er både arnen for familiens hygge og socialitet, da hjemmet rummer 
familielivet back stage. Back stage er det intime og sociale rum, hvor 
familiemedlemmerne kan slappe af ift de normer og krav, de ellers 
konfronteres med udenfor hjemmets rammer. Samtidig skal et hjem også 
kunne have gæster og dermed være et præsentabelt sted, dvs hjemmet skal 
også rumme front stage features. Front stage er en betegnelse for de rum, 
hvor andre end familiemedlemmerne kan være til stede, og hvor hjemmet 
lader sig præsentere udadtil. Front stage er i højere grad defineret af kulturelt 
fastsatte normer, herunder hvilke lugte man anerkender som ’dufte’. Det kan 
forventes, at husets beboere ønsker indtrykskontrol over hjemmets lugte.  
Hjemmet må altså håndtere mange forskellige funktioner og behov hos 
familiemedlemmerne OG udtrykke en vis grad af kulturelt akcepterede 
normer for æstetik.  
 
Alle 3 perspektiver lader sig udlæse i interviewene, og der vil blive henvist til 
dem ved gennemgangen af de mønstre og temaer af betydning, der er fundet 
i analysen. Det sidste tema - ’impression management’, indtrykskontrol - 



FU-rapport   December 2009 

9 

afspejles i høj grad og er anvendt som ramme for analysen, dels fordi FU bedst 
lader sig begribe i dets modsætning, nemlig som udtryk for ønsket om af få 
dårlig lugt ud, dels fordi samtlige informanter – i forskellig grad - påpeger det.  
 
Undersøgelsesfelt: Hvilket design og hvilke metoder er anvendt? Hvem har 
jeg talt med og hvorfor? 
Eksplorativ undersøgelse 
Ofte kan man have en forventning om, hvordan folks holdninger, købsadfærd 
og konkrete handlinger til et særligt produkt er, ved at sammenligne til andre, 
lignende produkter. Men denne undersøgelse har fokus på et immaterielt, 
sanseligt, usynligt fænomen. FU lader sig vanskeligt sammenligne til noget 
som helst1, da FU handler om praksisser, idet vi trækker frisk luft, bruger den 
dynamisk ift. forskellige behov, og derfor er FU konstant i proces.  
 
På samme måde som hjemmet jf. beskrivelsen ovenfor er FU altså noget, vi 
gør! Det mest velegnede undersøgelsesdesign er derfor eksplorativt. Alle 
mennesker ’bruger’ i større eller mindre grad FU, men ’brugen’ er svær at 
forestille sig på forkant ift gældende, klassiske segmenteringskriterier. 
Informanterne er altså ikke udvalgt ift eksempelvis Kompas, Minerva e.l eller 
med afsæt i VELUX’ eksisterende inddelinger af kunder. Når det er sagt, vil jeg 
tilføje, at forbrugere af FU højst sandsynligt ville kunne blive indplaceret i 
f.eks. Kompas (TNS Gallups udviklede segmenterings-værktøj, jf. nedenfor).  

 
En mere unik, VELUX-anpasset segmentering ville sandsynligvis også kunne 
foretages, eksempelvis med afsæt i boligvaner/livsrutiner, krop og risici-
opfattelser. På den måde kunne de temaer, der træder frem af denne 
kvalitative undersøgelse, inddrages i en eventuel fortsat segmentering. 
 
Kvalitative metoder 
Undersøgelsen gør brug af etnografiens kvalitative metoder: Dybdegående 
interviews med afsæt i semistruktureret interviewguide, deltagerobservation 
(kortvarig) og fotos. Hver især har de den fordel, at det gør det muligt for 

                                                 
1 Der kan dog siges noget om behovet for ’frisk luft’ i syntetisk form, dvs. sprays. 
Markedet i UK for ’Air Freshener’-produkter udgjorde i 2007 £351M  (Kilde: Guerney 

2008, ENHR) 
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informanten at associere friere, end et spørgeskema ville tillade. Fotos tjener 
til illustration af praksis. Interviews & rundvisning varede omkring 2 timer - 
det korteste 1,25 time, det længste omkring 3 timer. 
 
Informanter: Antal samt udvælgelseskriterier 
Udvælgelseskriterierne er fastsat i samarbejde med VELUX. Da det er en 
mindre undersøgelse, er antallet af informanter fastsat til 7. De 7 informanter 
udgør: 5 kvinder, 2 mænd – og derudover indgår også 2 børn på 13 & 19.  
Indirekte ’indgår’ dog yderligere 3 mænd. 3 af kvinderne betegner deres 
mænd (som ’lukkere’) og deres udsagn understøtter, at mænd grupperes som 
sådan (’Lukkere’) – dog med det forbehold at kun 2 mandlige informanter har 
verificeret betegnelsen.  
De voksne er udvalgt på baggrund af følgende kriterier:  
 Bolig: Alle skal bo i hus, gerne med VELUX-vinduer, ikke nødvendigvis. 
 Fordeling ml by/land: 2 bor i provinsen (Bella; Charlotte), 4 bor i 

forstæderne (Margit; Anne Margrethe; Janne; Ghita & Jan samt børn) og 1 
par bor i by (største forstad, Ole & Mariann) - alle på Sjælland.  

 Fordeling ml ejer/andel: 6 bor i ejerbolig, 1 i andelsforening. Denne 
informant er medtaget, bl.a. fordi foreningen tidligere har benyttet VELUX 
meget (ikke længere), men også for at undersøge vaner hos een, der dels er 
ældre, dels har flyttet meget. 

 Livsfaser: Livsfaser – alder ift. aktivitet – er et udvælgelseskriterium. 
Kriteriet er givet med tanke på, hvor den største VELUX-målgruppe befinder 
sig samt i forhold til en forventning om, at der er forskellig aktivitet i og 
brug af hjemmet i forskellige faser i livet – og at dette kan betyde forskellig 
’brug’ af FU. 

Livsfase    7 informanter     
Den unge familie  3 familier (heraf 1 med astma) 

Bella; Charlotte; Janne 
Familier med teenagebørn 2 familier (heraf 1 med tidl. astma) 

Ghita & Jan; Anne Margrethe 
Par ell. enlig, fraflyttede børn 1 par + 1 enlig 

     Ole & Mariann; Margit    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 1: Udvalgte livsfaser 

 

Alder + livsfase 

Livsintensitet og 

aktivitetsniveau 
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Med kun 7 informanter og variationen i gruppen er undersøgelsen, naturligvis, 
på ingen måde repræsentativ. Ikke desto mindre vil jeg fremhæve, at 
identiske ord, temaer og mønstre gik igen i samtlige interviews. Styrken ved 
kvalitative undersøgelser er netop muligheden for at få udfoldet udsagn fra 
informanterne og få analyseret både de helt unikke, individuelle træk og 
eventuelle fællestræk i grupper af mennesker.   
 
ANALYSEN 
Fortællinger om brugen af FU i hverdagen  
FU har vist sig særlig aktuel ved følgende situationer, hvoraf nogle var 
forventede, andre ikke: 
 
 udluftning af vådrum og soveværelser (ud med fugt og sovekammer-møf) 
 tørring af tøj inde 
 som varmeregulering - inde, ude & kropsligt (én henviser til 

overgangsalderen) 
 rengøring (fremhæves især ved støvsugning, gulvvask, rede senge)  
 for at lukke lugte ud (specielt mados og varmen fra madlavningen)  
 for at undgå at blive omtalt som et ildelugtende hjem  
 for at lukke lyde & lugte ind fra omgivelserne (=åbenhed) 
 for at kunne lugte sig selv 
 for at få cirkulation og stillestående, tæt luft ud, så der kan genopbygges 

ren + genkendelig lugt i hjemmet 
 for at nyde brisen  
 for at markere kontrol 
 som markering af overgang fra arbejde til fritid, nat til dag, sommerhus til 

hjemme 
 

Flere af punkterne rummer en socialitet, der afdækkes i brugen af FU, og som 
afspejler emotionelle værdier. FUs emotionelle værdier kan ses som udtryk 
for: Bekymring (for fugtskader, Radon, sygdom); omsorg for familiens 
helbredstilstand; en kærlighedserklæring; ønsket om at markere og bevare 
følelsen af kontrol over ens eget hjem og over husets lugt.  
 
I analysen af informanternes fortællinger om FU og om deres 
udluftningspraksisser er de 12 punkter yderligere inddelt i 3 grupper:  
 Tema 1  Vaner & rutiner - styrer udluftningspraksisser 

Tema 2  Krop & sanser - af stor betydning  
Tema 3  Risiko, tillid & kontrol - aspekter ved brugen af FU  

 
Undervejs i hvert tema inddrages antropologiske teorier af relevans, bl.a. de 
tidligere nævnte om hjemmet. 
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”Jeg har altid gjort sådan. Jeg har altid luftet ud på 

den måde. Jeg har altid redt min seng og så lukket 

ekstra op. Det hænger sammen på en eller anden 

måde.” (Margit) 

 
Tema 1  Vaner & rutiner i relation til FU 
Den sociologiske forskning om vaner viser, at hverdagslivets praksisser i 
hjemmet - sådan set også en stor del af vores handlinger i arbejdslivet - i høj 
grad styres af vaner. I et stadig mere krævende samfund er vaner og rutiner 
en måde at simplificere hverdagen på, så vi ikke behøver reflektere over hver 
eneste handling, vi foretager os. Det samme billede tegner sig for FU, hvor 
vanerne ser ud til at variere ift årstiden, boligen & boligens rum snarere end at 
være aldersbetingede. Vanerne er også et sindbillede på, at huset lever og er 
beboet. De næste 4 fortællinger illustrerer, hvor vanebundne mennesker er.  
 
Mariann fortæller: ”Så snart jeg er stået op om morgenen og er kommet i tøjet, så ryger 

begge vinduer op. Det er vi heldigvis enige om. Jeg vil tro i en 30-40 min. for de er faktisk 

åbne, til vi går herfra. Og når jeg er i bad, så er vinduet også oppe. Faktisk er de åbne året 

rundt, altså i vores soveværelse. Det er ren refleks. Ca. hver 3. morgen lufter jeg ud med 

gennemtræk, jeg er nødt til at føle, jeg har frisk luft. Luften må ikke stå stille, vel, det er 

ubehageligt. Jeg åbner også ALTID, når jeg støvsuger. Selvfølgelig også når det er varmt. 

Man får det jo også varmt af at støvsuge. Når jeg kommer hjem fra arbejde, lader jeg tit 

køkkendøren stå åben. Og også vinduet. Det er Ole, der er lukkeren. Når vi så er færdige i 

køkkenet, jamen, det er nok sådan 20 min efter. Så lukker vi. Om sommeren er her faktisk 

altid åbent. Ja, altså, det kommer selvfølgelig også an på vejret. Mindre åbent om vinteren.” 
 

 
 

Mariann har mange døre, som 
hun bruger strategisk for at få 
luftet ud. 
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Margit fortæller om sine morgenrutiner: 
”Jamen, hvis det ikke regner, så lukker jeg vinduet op om morgenen, lige når jeg er stået op, 

og jeg går så ned og får morgenmad. Og jeg gider bestemt ikke tage tøj på inden, jeg bliver i 

mit i nattøj. Så spiser jeg min morgenmad, den er vigtig for mig, der sker ikke noget inden, 

jeg har jo tiden til det og bilder mig ind, at jeg ikke kan lave noget før jeg har fået min 

morgenmad. Men så efter morgenmaden går jeg ovenpå igen, gør mig færdig på toilettet og 

smutter i tøjet. Så reder jeg sengen og lukker derefter vinduet helt op, jeg skal have mere luft 

ind, ja, for der skal jo luftes ud. Jeg kunne ikke drømme om ikke at få vendt dynen og 

åbnet vinduet. Det lader jeg stå åbent lidt, mens jeg gør mig færdig. Så plejer jeg at lukke det 

på klem. Jeg har altid gjort sådan. Jeg har altid luftet ud på den måde. Jeg har altid redt 

min seng og så lukket ekstra op. Det hænger sammen på en eller anden måde. Da 

børnene boede hjemme, skulle der bare lukkes flere vinduer op. De redte selv sengen og lærte 

da også at åbne vinduerne. Det ligger ligesom naturligt, synes jeg, at lufte ud når man ordner 

sengen. Om sommeren står vinduerne ovenpå altid på klem, for jo, der bliver varmt ovenpå, 

rigtig varmt, og de er åbne døgnet rundt om sommeren. Jeg prøver at få lidt cirkulation, så jeg 

åbner for gennemtræk, det er så soveværelset og det modsatte rum, mit arbejdsværelse.” 

 

 

 

Margit i sit bryggers, hvor hun 
bruger FU til at tørre tøj om 
vinteren, og derfor er vinduet 
meget åbent:  
”Jeg ELSKER mit bryggers” 

Margits soveværelsesvindue – da hun åbner det 
dagligt, om vinteren flere gange dagligt, er det 
en irritation, at snoren i rullegardinet er gået i 
stykker. Vaner er svære at bryde – og FU findes 
af tilstrækkelig værdi til , at man kan leve med 
det. Hun laver ikke om på sin vane af den grund.  
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Charlotte fortæller: 
”Ja, altså, i virkeligheden lufter jeg måske ikke særlig meget ud, men det er fordi, vi har 

Genvex – det er sådan et system, luft-til-vand, så det trækker selv luft ind udefra og smider 

det gamle ud, kan man sige. Og det er rigtig godt, for vi har altså et utrolig godt indeklima. 

Børn med astma har det godt her, det siger deres forældre i hvert fald. Systemet slår selv til, 

når det bliver for koldt. Jeg lufter ud, når vi har sovet, og når vi har ovnen tændt, men det 

er ikke alfa-omega. Når det er meget varmt, skal jeg faktisk helst holde vinduerne og dørene 

lukket.  Soveværelsesvinduet er åbent, min mand og jeg er heldigvis ens på det punkt, og jeg 

åbner også lidt i børnenes værelser, lige inden de skal sove. Den 12-årige åbner selv om 

morgenen, men den 10-årige gør ikke. Så jeg plejer at huske hende på det. Og den lille kan 

selvfølgelig ikke selv. Når vi har gæster, åbner vi også mere end ellers, for her bliver SÅ 

varmt. Så laver vi lidt cirkulation, vi sørger for lidt gennemtræk og hurtig afkøling. Fra 

maj-september har vi ikke gulvvarme på. Og brændeovnen er mest for hyggens skyld. [...] 

Man skal kunne mærke og lugte, at huset er beboet. At huset bliver brugt.” 

 

Janne fortæller, hvordan hun i sit gamle hus var påtvunget irriterende rutiner, 
og at det fik indflydelse på deres valg af udluftningssystem: 
”Jeg har lavet helt vildt om på mine faste rutiner. Hver eneste dag gik jeg og tørrede af i 

alle vinduer og i soveværelset. Det rendte ned langs kanten, og det kan de da slet ikke tåle. 

Jeg fornemmer det helt anderledes i dag. En lettelse! På Fasanvej og i lejligheden var jeg 

NØDT til at gøre noget, nu har jeg næsten ingen rutiner længere, altså mht udluftning. 

Men hvis det er godt vejr, for varmt, så åbner jeg. Faktisk var vinduerne på Fasanvej næsten 

årsagen til, at vi flyttede. For vi havde så besluttet os for nye vinduer, men det viste sig at 

blive et kæmpe projekt, for de sad ikke i rammer, så en stor del af væggene måtte rives ned og 

bygges op igen. Nix. Vi ville hellere flytte til noget nyt.” 

 
 

 
I Bellas fortælling bliver det tydeligt, at man også er nødt til at tænke over FU 
– og tænke FU ind ift familiens forskellige behov: 
”I børneværelserne venter jeg, til de er kommet ud af sengen, ellers er det for koldt for dem, 

synes de. Vores gamle badeværelse er IKKE vådrumsisoleret, her lufter vi mere ud. JEG 

lufter mere ud. Jeg vil hellere gå i bad, selv om der er koldt. Det vil de andre nu ikke. Jeg 

prøver at huske at skrue ned for varmen og åbne. Vi har også tørretøj i badeværelset, al 

tøjet fra drengene. Det ved jeg godt, at man bliver frarådet, men vi har ikke nogen overdækket 

tørreplads ude, så det er jeg simpelthen nødt til. For jeg har IKKE villet have en tørretumbler 

Bella viser 
børneværelset frem + 
lukker for morgenens 
udluftning 
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ad miljøhensyn, og får vi den først ind, jamen så ved jeg jo, at jeg vil bruge den, så jeg vælger 

at ku bevare den gode samvittighed. Drengene har sådan nogle dyner, der bare kan vaskes, 

men vi har dundyner, og en gang i mellem kommer de jo til at lække lidt hos os. Så må vi jo 

så på renseriet. Om sommeren behøver vi ikke tænke så meget over det, da kan vi jo næsten 

altid finde tidspunkter, hvor vi kan hænge tøjet ud, og vi kan også nemmere bare have vinduet 

åbent hele tiden i badeværelset. Men nu er vi på vej ind i en lidt mere våd periode. Og så er 

jeg nødt til at tænke mere over det. Jeg husker at åbne, men ikke at lukke. Det er 

omvendt med Lars. Vi er også ret bevidste om at lufte ud her i køkkenet, også fordi der er 

åbent til stuen, så det bliver lidt vigtigere her, synes jeg. Vi luftede faktisk ud på samme 

måde, måske lidt anderledes, fordi vi havde separat køkken og stue. Vi boede i en gammel 

lejlighed, og der skal man jo også være meget opmærksom på fugt, der er større fare for at få 

råd, da etageadskillelsen er i træ. Her i huset er der mere beton.” 
 

 
 
Ghita, Jan og Emma fortæller om deres vaner med udluftning – og henviser til, 
at det også handler om, hvilke tekniske muligheder der er i f.eks. vinduerne: 
G: ”Vi er faktisk ret dårlige til det, vi lufter slet ikke ud automatisk.  

J: Jo, vi gør det på badeværelserne og i soveværelserne, og selvfølgelig også i køkkenet, men ... 

E: Jeg synes hurtigt, det bliver for koldt.  

G: Vi gør det ikke særlig systematisk, det er mere det.  

J: I køkkenet har vi jo ventilerne i vinduerne, de er altid åbne. Ventilen bruger vi rigtig meget og det er 

jo også en måde at lufte ud på. De er åbne hele tiden. Så slipper man også for at tænke på at åbne 

dem (griner). 

G: I badet ovenpå er det nødvendigt, at vi husker at lufte ud, når vi er 4 efter hinanden. Det kan 

den her ventilator ha lidt svært ved at trække. Vi har ikke helt styr på det. Men vi bruger fan’en. Og 

også døren, det gælder både havedøren og den ud til udestuen.  

E: Hvis det er lidt koldt, holder jeg mit vindue lukket. Det er heller ikke altid, jeg tænder ventilatoren 

på badeværelset.” 

 
 

Drengenes tøj tørres over 
vinteren i badeværelset 

Ghita og Jan får cirkuleret luften 
med deres fan fra USA 
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De næste 3 fortællinger gengiver et særligt træk ved vaner og rutiner, nemlig 
at de er genkendelige - og genkendelighed er med til at gøre hvedagen i en 
stadig mere risikabel verden tryggere. Lugte indgår i opbygningen af 
genkendelighed, og de forkerte lugte kan vække kraftigt fysisk ubehag. Vaner 
er ofte forankret i barndommen, hvilket også er en af grundene til, at de er 
kropsligt indgroede og fastholdes gennem livet. Det er samtidig begrundelsen 
for, at flere informanter prøver at give deres børn gode udluftningsvaner. Den 
tredje fortælling viser derudover - som i Jannes fortælling ovenfor - at rutiner 
hænger sammen med den konkrete bolig her ud fra det synspunkt, at huse i 
sig selv lugter forskelligt. 
 
Bella fortæller sine tanker om vaner: 
”De ældre generationer har nok mere den her ressourceknaphed med i bagagen, ’spar-og-du-

har’. Det har vi nu også altid forsøgt, så det er nok ikke aldersbestemt, mere noget med 

kroppens følsomhed at gøre, om man er meget for at åbne eller lukke for den friske 

luft.” 

 
Mariann fortæller om sine vaner, efter at børnene er flyttet hjemmefra:  
”Efter de er flyttet, lufter vi jo ikke nær så meget ud på deres værelser. Dengang fik deres 

værelser jo samme tur, det var såmænd de samme rutiner. Det med børnene, ja, man kan 

godt give dem vaner med, til når de flytter hjemmefra, men det handler også om, synes jeg, at 

det jo er forskelligt, hvordan der lugter i huse.” 

 

 
 

Anne Margrethe fortæller:   
”Familien lavede fisk i går, og enten har emhætten ikke været i gang eller også har den ikke 

suget nok, for jeg var ved at kaste op her til morgen. Jeg måtte lukke op overalt. Vi har jo den 

her tekniske luftcirkulation, det er meget godt, vi må jo tænke på, at det er et træhus, men den 

tager altså ikke lugtene. Normalt lufter jeg ud bare for at få noget cirkulation i huset. På 

badeværelset er der selvfølgelige også lugte, men de er velkendte. Når vi lufter ud her, giver 

det også følelsen af, at der er rent. [...] der er ingen forskel på, hvordan vi lufter ud (efter 

ombygningen), men vi tænkte da på det, for træ ånder jo på en anden måde en mursten. Så vi 

Mariann viser 
deres gamle 
soveværelse frem 
i kælderen 



FU-rapport   December 2009 

17 

har gjort meget ud af ventilationskanaler, men ikke med vinduerne.”  

 

 
 
At gøre huset lugtmæssigt genkendeligt for sig selv og sin familie betyder 
også, at man efter ferier og fravær fra hjemmet har nogle faste vaner med 
udluftning. Disse vaner har nærmest karakter af ritualiseret adfærd. Den 
antropologiske forskning i ritualer fremhæver, at særlige betydninger ved ens 
handlinger kan udlæses i overgangsritualet. Flere informanter henviser til 
faste ritualer omkring udluftning – at det typisk er noget de gør, straks de 
kommer fra arbejde (på trods af at havedøren måske allerede er åbnet af 
børnene). Ritualer er kendetegnet ved at indeholde en form for overgang fra 
en tidligere status/situation (på arbejde) til en ny (at have fri). I 
overgangsfasen er kropslige handlinger vigtige i opbygningen af den nye 
situation. 
 
I de følgende eksempler er der tale om en overgang fra natten med dens 
manglende nærhed med børnene til en ny dag med ny omsorg. Udluftningen 
er udtryk for kærlig omsorg, og vinen illustrerer frihedsfølelsen. Ole henviser 
til en vane, hvis fundament er grundlagt i barndommen. Mariann fortæller om 
vanen med at få luften ’ryddet ud’, når de kommer fra sommerhuset.  

Anne Margrethe åbner 
køkkenvinduet, men kan 
faktisk ikke nå det 
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Anne Margrethe fortæller: 
”Det er nu nok mest mig, der lufter ud, JP er mere sådan: ’Nej, det klarer vores 

ventilationsanlæg’, men det synes jeg ikke, det gør. Hos ham er det bare ikke med i hans 

vaner. Magnus er også god til at åbne sit vindue og lufter også ud på badeværelset, men 

Lauritz skænker det ikke en tanke. [...] Vi bruger også dørene meget [store glasskydedøre ud 

til haven]. Så der er jo også mange muligheder. Det handler om, hvordan de ligger i mine 

rutiner. Og rutinerne skifter jo henover året. Dørene bruger vi jo stort set kun om 

sommeren. Jeg har helt klart et ritual. Det er sådan med at lufte ud efter badet, så ned at 

vække drengene, Magnus er jo tit i fuld gang allerede, men Lauritz vækker jeg, og her 

åbner jeg vinduet med det samme. Jeg kan jo ikke have åbne vinduer på drengenes værelser 

om natten, for så kan man jo gå lige ind. [...] Udluftning er næsten et alternativ til at tage et 

glas vin. Det er noget med, at man kombinerer det med frihed” 

 
Ole fortæller: ”Jeg tager mig en gang imellem en cigar. Det er en del af min historie, kan 

man sige [griner] [Ole er søn af direktøren på en cigarfabrik], men når jeg ryger den, så går 

jeg jo ud i køkkenet for åben dør eller om sommeren helt ud i haven, sådan er det bare. Jeg 

tænker klart på at lufte ud efter mig. Behovet for at lufte ud handler selvfølgelig meget om 

lugte, men udluftning handler også om, at der bare kan virke for tæt i et rum. Støvet, beskidt. 

Så når solen står ind, kan man i luften nærmest se det. Man har en fornemmelse af, at der må 

luftes ud. Det er en fornemmelse.”  

Mariann fortsætter: ”Ja, TÆT, det er ubehageligt. Det er tit, når det er varmt også, støvet 

hvirvler, puh, så kan jeg få det helt klaustrofobisk. Så må der ryddes ud! Som når vi 

kommer hjem fra sommerhuset.”  

 
 
Opsummering på tema 1: 
Vaner og rutiner er redskaber, der hjælper udøverne med at reducere 
hverdagens kompleksitet, fordi de kan foretages uovervejet og repetitivt. Men 
der er med FU-handlingerne også et element af at ’fejre’ noget, f.eks. når man 
kommer fra arbejde, fejrer man, at man har fri (derfor sidestilles FU med et 
glas vin).  
Vaner og rutiner omkring FU ligger meget fast, Margit på 76 gør det samme, 
som hun altid har gjort, men vanerne er også afhængig af kontekstens og 
boligens rammevilkår: I byen er det vanskeligere at lufte ud, ældre huse 
kræver mere udluftning, etc. Det, der er interessant i de indgroede vaner, er, 
at de har karakter af ritualiseret adfærd og ofte foregår i overgangssituationer 
(fra hjemmet->arbejdet og arbejde->hjem, ferie->retur, etc.). I denne 
overgangsfase er følelser omkring identitet i spil, dvs. man ønsker at pege på 
særlige forhold af betydning for ens identitet: 
FU som et glas vin=et frit menneske i sin frie tid; FU + at rede sengen=et rent 
menneske, orden i tingene; FU i morgenstunden hos børnene=en god, 
omsorgsfuld mor. 
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”Jeg åbner også vinduerne for at fornemme himlen. 

Lydene.” (Jan) 

Tema 2 Krop & sanser 
Den fænomenologiske forskningstradition har krop og sanser som 
omdrejningspunkt, og det er derfor fænomenologiens perspektiv, der er brugt 
som ramme for at analysere kroppens og sansernes betydning i relation til FU. 
Fænomenologi handler om menneskets måde at fortolke og indrette sig i 
verden på, samt deres genfortælling af deres verdensopfattelse over for 
andre. At indrette sig i verden sker i høj grad også ift lugte, og her er det værd 
at erindre, at den olfaktoriske sans er den fysiologisk set stærkeste sans af alle 
vores sanser. For fænomenologien er vores krop og sanser grundlaget for at 
indoptage og erfare verden og for at danne bevidsthed. Når jeg i så høj grad 
fremhæver lugt fremfor luft, er det fordi, at luften ofte ønskes pga lugte. Men 
luften i sig selv er også stor kilde til nydelse. Informanterne taler om den friske 
luft, brisen, med stor indføling. Erkendelsen af verden sker gennem krop og 
mærkes som det, vi betegner følelser: Gysen, latter, tårer, kulde, varme, 
nydelse, friskhed. Det er i høj grad følelserne, der får individet til at føle sig 
direkte involveret i verden – og dermed er de af betydning for vores identitet! 
Det er med afsæt i denne forståelse af kroppen og sansernes betydning for 
vores aktive nærvær i livet, at de følgende fortællinger skal forstås. 
 
Alle informanter fremhæver, at lyde og lugte lukkes ind, når der luftes ud, og 
at den friske luft nydes. Eksempelvis kan den friske luft også komme ind 
samme med vasketøj, der har hængt ude. Muligheden for at få lugte og lyde 
ind muliggør også nærhed med natur og årets gang. De følgende fortællinger 
illustrerer dette, og henviser til en kropsæstetik, der knytter sig til FU.  
Anne Margrethe: ”Normalt lufter jeg ud bare for at få noget cirkulation i huset. Jeg 

bilder mig ind, at luften udefra er friskere. Morgenhørmen må ud, og den friske luft udefra 

hjælper på det. Luften må gerne gå gennem kroppen, synes jeg, og ikke stå stille. Det er 

også for at få søvnen ud af huset, ik’? På samme måde som at få søvnen ud af kroppen. 

Udluftning er for mig både noget mentalt og fysisk. Det er en del af processen med at vågne 

op og blive klarere i hovedet. [...] Det er jo noget med, at man føler, man får det bedre. 

Det ligger simpelthen i rutinerne. Man siger ’god morgen’, når man åbner. Og det er også 

fordi, man kan høre det suser, træerne. Altså, man får jo frisk luft, men man får jo også 

alt det andet. Uglen og frøerne om natten, kors, de larmer, det kan være en hel symfoni. Men 

det er jo det, der er så skønt. Der er andre lyde end om foråret f.eks. Det er skønt med frisk 

luft, men der er også alt det andet.” 

 

Anne Margrethe åbner af og til disse 2 
vinduer, også selv om orkideerne ikke 
tåler det så godt.  Men det kan give 
cirkulation på den ellers varme 1. sal 
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Hun fortsætter: ”Det er det der med, at det godt må gå gennem kroppen. Når man 

lufter ud, er det som om man har ’fri’.” 
 

Charlotte fortæller: ”Man skal nogle gange næsten lige ud og lugte til sig selv, ’er det 

en gammel lugt, løglugt, eller indelukket’? Og så er det bare med at komme ind og skifte.”  

 

Bella fortæller: ”De åbne vinduer giver mig den friske luft, og den lugter jo også 

forskelligt. Man kan lugte, når de pløjer, for så lugter det mere af jord. Den der 

årstidsfornemmelse, man får, når man lufter ud, den kan jeg godt li.”  

 
Ghita & Jan:  
G: ”Der skal frisk luft IND, det er MEGET rart at få brisen ind. Ved sengetid, sådan 10 

min. før og 10 efter vi er gået i seng. Jeg åbner, Jan lukker. Selvfølgelig er det også 

irrititerende at få myg, stankelben, fluer og hvepse ind. Jeg gider ikke ha det ind. Det hader 

jeg. Vi åbner altid vinduerne, når vi skal sove. Om sommeren er de lidt på klem hele tiden. 

Jeg husker stadig byens lyde, når vi åbnede vinduerne om aftenen i København. Her der 

det andre lyde, de lyde der hører til naturen. 

J: Det er så fedt efter vinteren at høre fuglene om foråret. Jeg glæder mig hvert år til at 

høre fuglene. Så bliver man glad. 

G: Ja, så er sommeren på vej, herligt. Ja, vi lufter ud, vi gør det, men ikke nok. Også ude i 

køkkenet, vi tænder jo emhætten, men jeg synes, den larmer så meget, så jeg gider ikke 

høre på den og slukker helst. Vi skulle have sat motoren uden på huset i stedet for. 

 
 
 

Anne Margrethe har året rundt 
åbent vindue over sengen: 
”Morgenhørmen må ud” 
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Margit fortæller: 
”Nogen gange er mit arbejdsværelse så varmt, at jeg ikke kan HOLDE UD at sidde der. Og 

så må jeg slæbe mapperne med nedenunder. Det er jo dumt. Egentlig tror jeg, at jeg er mere 

opmærksom på at lufte ud om vinteren, for der er man ikke så meget ude, vel, hvor man 

om sommeren får frisk luft bare ved at være ude.” 

 

 
 
I stuerne har jeg sådan nogle skydepaneler foroven, det giver jo også lidt luft, og de er i brug 

hele sommeren, hvor jeg selvfølgelig også åbner havedøren. Sådan en varm dag er det jo 

skønt at få luftet ud og have den direkte adgang ud til haven, det er ligesom at få haven 

indenfor på en måde. Når jeg laver mad, kan jeg godt finde på at lave gennemtræk med 

vinduet herhenne og så døren, men om vinteren synes jeg, det er for koldt.”  

 

Bella fortæller om visionen om at hilse morgenen velkommen med sin krop og om 
følelsen af renhed: 
”Jeg har jo lidt drømmen om at lave solhilsenen hver morgen, fra min yoga har vi den 

her øvelse, hvor vi tager imod morgenen, med åbne arme og afslappet krop. Det er nok 

mere en vision, men det ville være dejligt, jeg kan godt lide den friske luft om morgenen. Her 

ud for stuen har vi planer om en veranda, det ville jo også være skønt om morgenen. Det er 

noget med at bruge kroppen og luften, sammen. Jamen, det er noget med det at få frisk 

luft i sig selv, netop det friske. Det frisker op. Det giver mig også følelsen af renlighed, 

som om man lige har vasket gulve. Jeg åbner faktisk også, når jeg har vasket gulve, de tørrer 

jo hurtigere, så der er en eller anden kobling til det rene. At få luften igennem huset. Af 

med den dårlige lugt, som emhætten ikke har taget.”  

 

Nikolaj, der for tiden er inde som soldat og blot hjemme henover weekenden, 
illustrerer værdien af FU som en måde at holde kroppen vågen på. Men også 
at vaner ikke nødvendigvis forbliver i kroppen: 

Margit laver mad og har 
emhætten kørende og vinduet 
åbent  
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BH: ”Hvad med dig, Nikolaj, lufter I overhovedet ud på kasernen? 

N: Ja, det er vi simpelthen nødt til. I klassen er det helt slemt. Nogen gange skal vi til 

undervisning lige efter en øvelse, og der stinker. Hvis det så også er varmt og vi ikke får luftet 

ud, så står vi nærmest op og sover. Man får følelsen af at falde i søvn. Jeg sætter mig altid 

i vinduet, så jeg kan trække frisk luft ind. Soverummene er også rigtig slemme. Det er så 

slemt, at man helt klart husker at lufte ud morgen og aften.  

BH: Nikolaj, når du så kommer hjem, tager du så vanerne med dig hjem? 

N: Ha, nej, dem lader jeg blive på kasernen.” 

 

 

Intet hus lugter ens. Tilbygninger har også deres egen lugt. Mariann fortæller 
om det unikke i lugte – og hvordan lugtesans er helt individuel men en vigtig 
sans i tilfælde af ’risikable lugte’:  
”Selve huset har en lugt, ikke, jeg kan da huske, når jeg nogen gange var med en veninde 

hjemme (folkeskolen), hvor meget man registrerede det med lugtene. Det var sørme ikke alle 

huses lugte, jeg kunne lide. Tænk, det sidder næsten i næsen endnu. [...]Jeg lugter mig 

simpelthen frem til de underlige lugte, hvis der er en eller anden kraftig lugt. At kunne lugte 

hvis der er noget, der lugter brændt eller bare anderledes end normalt, sådan lidt suspekt, det 

er jo vigtigt. Men jeg tror også, det er meget individuelt, ens lugtesans. Min er god, tror jeg, 

det er meget forskelligt. Jeg reagerer i hvert fald hurtigt. En dag på arbejde, vi var en gruppe 

på 8-10 stykker til møde, så syntes jeg, at jeg kunne lugte noget, det var meget svagt, men 

alligevel. Og det gjorde mig lidt uopmærksom, så spurgte jeg dem: ’Sig mig, kan I ikke lugte 

et eller andet?’ – og det kunne de ikke, men så var der alligevel en eller to, der sad og lugtede 

lidt efter, og så var vi et par stykker, der kunne lugte noget. Vi spurgte Teknisk, og de kunne 

fortælle, at der faktisk var brud på en gasledning, men det var en hel del længere nede af 

vejen. Så lugten af gas, kan man egentlig lugte det? Ikke alle kan.” 

 

 
 
I den næste fortælling henviser Ole til, at luften ganske vist har et velvære-
aspekt, men også at han tænker på varmespild (kontrol ift styr på 
varmeregningen). Mariann beskriver FU som en kilde til sundhed – en 
sundhed, hun selv styrer. Og at FU giver hende kontakt med dagen:  
Ole & Mariann fortæller:  

O: [Den friske luft er...] Større velvære. Og varmespild, FU er en slags begrænset gode. En 

gang imellem åbner jeg også dørene bare for at spille noget høj rock, ’så kan de få det, ka de’, 

vores naboer (griner). 

Ole & Marianns tilbygning, 
som de havde mange FU--
overvejelser omkring 
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M: Jeg tænker sundhed modsat sygdom, friskhed. Men det er også noget med at det er MIG, 

der bestemmer over huset, ikke omvendt. Det er jo mig, der åbner, mig, der styrer flowet. 

Og så handler det også om at være åben udadtil, man lukker jo også omgivelserne IND, vejr 

og lyde, det er skønt. Man får kontakt med dagen.”  

 

 

De sidste fortællinger illustrerer, hvad alle informanter henviser til: Frisk luft 
som nydelse. At man lufter ud for fornemmelsens egen skyld, en rent sanselig 
oplevelse. 
 

 
Ghita og Jan fortæller:  
G: ”Ovenpå lufter vi faktisk ikke særlig meget ud, dvs. det gør vi selvfølgelig, når det er 

varmt om sommeren. For der bliver virkelig varmt ovenpå.  

J: Ja, mon ikke, det var også derfor vi købte den store ’fan’ (vifte), den så vi i USA og tænkte, 

at den måtte vi ha til loftet. For at kunne cirkulere luften.  

G: Vi bruger nok mest havedøren til at trække frisk luft ind. Det er så skønt. Vi har også 

tænkt på at lægge os ud i haven, når det er for varmt. Vi har et par gange smidt madrasserne 

ud på terrassen og så sovet under åben himmel. Luften er helt skøn.  

 
Charlotte fortæller: ”(spontant, efter en lille tænkepause) Man kan sådan NYDE den friske 

luft. Det er i princippet ikke nødvendigt at jeg lufter ud, men jeg kan godt LI det. Man kan 

lufte ud, bare for at nyde det.”  

 

Janne fortæller: ”Vi har et automatisk ventilationssystem, der trækker frisk luft ind og 

derefter sender den videre rundt i hele huset – og så får vi varme ud af konverteringen. Det er 

jo smart. Så vi har indblæsningskanaler i alle værelser. Derfor GØR vi ikke så meget. Vi har 

simpelthen ikke fornemmelsen for, at der skulle være et behov. I bryggerset har jeg mit 

vasketøj og SÅ åbner jeg for at få noget frisk luft ind. Men jeg åbner lige så meget for 

FORNEMMELSENS skyld.” 

 

Bella fortæller: ”[BH: hvis du ikke har fået luftet ud?] Så er det ligesom, hvis jeg ikke 

havde fået gjort rent. Det er noget med at blive vågen. Jeg gør det også, når jeg kommer 

hjem efter at have afleveret drengene, inden jeg går i gang med dagens arbejde. Jeg ville 

synes, at de der lavenergi-huse, hvor man nærmest ikke må åbne vinduerne for ellers 

ødelægger det varmereguleringen, det er virkelig et stort MINUS, at man ikke kan åbne 

vinduerne. Det ville jeg ikke bryde mig om. Og selv om jeg en dag måtte have SOLAR-

venti i huset her, ville jeg alligevel åbne vinduerne. Det er jo alt det, man får ekstra, når 

man lufter ud. Jeg vil også have mulighed for at lave gennemtræk, det er ubehageligt, hvis 

man ikke kan temperaturregulere hurtigt. Blæsten må ind. 

Ghita nyder et vindpust 
fra badeværelsesvinduet 
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Opsummering på tema 2: 
FU er nært knyttet til en sanselighed om at nyde brisen, den friske luft; at 
lugte sidder i næsen; at høre byens lyde, blive glad over at høre fuglene om 
foråret – og at FU derfor har mange afledte sociale værdier. FU henviser 
derfor til en kropsæstetik, hvor krop og luft indgår i en symbiose. Og hvor 
kontrol henviser til både kontrol med varmeregning og kontrol med 
sundhedstilstanden i hjemmet ved at kontrollere ind- og udluftning i huset. 
 
I tråd med den fænomenologiske forskning kan handlingerne ved FU ses som 
udtryk for ønsket om at være i verden ved at mærke den: 
FU+yoga-morgenhilsen er et udtryk for ønsket om at mærke verden og hilsen 
morgenen velkommen med sin krop, dvs. en åbenhed overfor verden. 
FU+brisen, ”at lade luften gå gennem kroppen”, viser, at krop & sjæl er i 
udvikling, i flow, og at man forholder sig aktivt, dynamisk til sin omverden. 
 

 

 

Bella lukker 
vinduer, nu hvor 
udluftningen er på 
plads 
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”Der må ikke være noget, der lugter, eller fugt, og 

fugten mærker man jo også, ikke. Og så reagerer 

man. Det SKAL man. Jeg tror også, det er noget 

med, at grimme lugte giver os tanken: ’Er der ilt 

nok?’” (Mariann) 

 
Tema 3 Risiko, tillid & kontrol – herunder ’indtrykskontrol´ 
Når temaer om risiko, tillid & kontrol dukker op under analysen, kan det være 
en fordel at forstå betydningen af risiko i et større perspektiv. Forskning viser, 
at risiko i det moderne samfund er et tema, der er øget i betydning. Det 
skyldes, at samfundet er presset på flere måder – måder, der alle har en 
relation til oplevelsen af risiko: Den fortsatte stigning i information og 
kommunikation er med til at skabe indre kaos hos individerne; mange 
samfunds- og miljøkarakteristika vanskeliggør forudsigelser; vi er presset i tid 
& rum, hvilket er med til at sætte familiens rammebetingelser under pres; der 
bliver stillet spørgsmål ved eksisterende vidensfelter. Generelt er individet 
ganske vist robust, men samlet er det moderne samfund karakteriseret ved 
kaos. Dette er med til at forskanse hjemmet yderligere og fremstå af endnu 
større betydning. Hjemmet er et værn mod det, der skræmmer – en ’helle’. Og 
der skal være færrest muligt risici indenfor grænserne af det hellige, trygge 
hjem, hvor tillid til hinanden og tillid til at hjemmet fungerer, så det 
understøtter familiens behov, er i højsædet. Derfor kan det ikke overraske, at 
De næste 3 fortællinger henviser til disse forhold.  
 
Anne Margrethe fortæller: 
”Vinduerne ligger jo lige ud til carporten og vi har haft indbrud i bilen 2 gange, begge gange 

om natten. De har sådan set sovet ved siden af tyvene. Nej, der er for mange historier. Det vil 

jeg ikke risikere, at der kommer een ind. Og de har lukket dør om natten, så det første jeg 

gør, er at åbne vinduerne. Det er en del af vækningen, en del af at sige godmorgen.” 

 
Charlotte, der ikke blot bekymrer sig om mand og 3 børn men også om sine 3-
4 dagplejebørn, fortæller:  
”For meget indelukke kan også gi sygdomme.” 
 

Mariann fortæller om betydningen af at kunne mærke og reagere på risikoen 
for mangel på ilt:  

”Altså, man reagerer jo på dårlig lugt. ALDRIG må der være noget vådt. Øv, sådan en 

gymnastiktaske med et gammelt håndklæde, det er jo virkelig stygt. Der må ikke være noget, 

der lugter, eller fugt, og fugten mærker man jo også, ikke. Og så reagerer man. Det SKAL 

man. Jeg tror også, det er noget med, at grimme lugte giver os tanken: ’Er der ilt nok?’” 
 
 
At kunne lugte sig selv og lugte ordentligt i andres øjne er en faktor af 
betydning for flere af informanterne. Det handler om, at lugte repræsenterer 
hjemmet og dets beboere og vidner om betydningen af kontrol over lugtene. 
At have kontrol over sin egen lugt og husets indikerer fornuft, rationalitet, 
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friskhed (modsat lugt af noget gammelt). Nogle lugte er behagelige, lugten af 
baby, andre vækker bekymring eller knytter sig til tabuer. 
 

 
 
Bella fortæller: ”Det er også noget med, at man skal kunne lugte sig selv. Hvis man ikke 

lufter ud, kan man ikke lugte sig selv. Det kommer jo også med alderen, især hos ældre er 

jeg meget opmærksom på, om der lugter. Min gamle far på 90, jeg vil jo ikke have, at der 

lugter grimt hos ham, hjemmehjælperne kommer der, naboer osv. Der skal ikke lugte 

hengemt, men allerhelst som ejendomsmæglerne siger: Af boller og frisk luft.” 

 

Samme tema tager Charlotte op, der som privat dagplejemor er meget 
opmærksom på, hvordan hendes hjem opfattes. Styringen af ind/udluftningen 
er en tryghed for hende og mindsker risikoen for kulturelt at ’falde igennem’ 
lugtmæssigt: 
”Vi reagerer på de der lugte, ik’, også lugten af kattemad. Øv, jeg havde sådan et irriterende 

problem med en kat, der pissede i mine dagplejevogne. Jeg var tosset, jeg er nok storforbruger 

af Rodalon, men jeg kan altså ikke ha, at mine børn lugter grimt. Det er jo også et lille 

miljø, ikke, det kunne lige passe, at det skulle hedde sig, at der stinker hos mig, nej, det 

kan jeg slet ikke ha’. Også hvis jeg laver noget med løg eller porrer, så lufter jeg ekstra ud. 

[...] Der SKAL være et behageligt indeklima for de små. Det er også en af grundene til, at vi 

har tænkt meget over energien i huset, gulvvarmen f.eks. Der må heller ikke være sådan en 

gammel indelugt, vel, den sidder i tøjet – og det vil jeg ikke have sker med børnene. Gamle 

huse må lufte mere ud end vi gør. I det andet hus havde vi meget mere åbent. Der var konstant 

et åbent, ca. 25 cm. Og vi havde radiatorvarme, så det gav et helt andet indeklima. Før, når vi 

tog bad, måtte vi have vinduerne åbne. Her dugger spejlene ikke engang til, og så åbner vi 

ikke. Min mand satte sig meget ind i det, da vi byggede.”    

Janne med sin lille baby på det nye 
badeværelse, hvor vi taler om, at 
babyer lugter godt – modsat 
badeværelser & blespande 
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Margit fortæller ad samme spor: ”Det er egentlig mest, når jeg skal have gæster, så det 

ikke lugter grimt, når de kommer, ikke. Sådan har det også altid været, jeg lufter nok mere ud, 

når jeg skal have besøg, tror jeg.” 
 
I den næste fortælling bliver det tydeligt, at FU er kontekst-afhængig, men 
også et spørgsmål om sikkerhed mht at kunne komme ud af huset gennem 
vinduerne. Bella fortæller om risici-områder, hvor smoggen er udbredt og om 
familiens oplevelser i et lejet sommerhus med lås på vinduerne: 
”Da jeg boede i London, DA tænkte jeg over det. Jeg ville jo undgå smog i det omfang, 

jeg kunne, men på Sdr. Boulevard er der ikke så meget trafik og vejen er jo en rigtig 

boulevard, bred. Herude på landet kan vi jo så i stedet nogle få dage om året lugte, at der 

bliver kørt gylle ud. Det er ok, fred med det. Vi har kun en enkelt gang tænkt over det, da 

børnene kom hjem fra en gæstedagplejer og lugtede af gris. Simpelthen. Normalt er det ikke 

en lugtgene herude, men gæstedagplejen bor lige op ad den største svineavler herude. Det har 

vi så heller ikke oplevet siden. [...] I det hele taget er det meget vigtigt at have muligheden 

for at lufte ud. Her i sommer var vi i England, et udlejningshus, som havde nøgler, 

gudhjælpemig, til vinduerne. Det var meget besværligt og irriterende og endte med, at der 

var nogle af vinduerne, vi aldrig fik åbnet. Det syntes jeg var meget ubehageligt. Man 

SKAL kunne åbne. I ødegården åbner vi også altid vinduerne, også når det kan være 

besværligt pga. mange myg, men vi sætter så fluenet op foran vinduerne.Man SKAL kunne 

åbne.” 

 
 
De næste fortællinger illustrerer, hvordan informanterne bekymrer sig over 
mulige risici – f.eks. højspændingsmaster, Radon og hussvamp/vandskader – 
og hvad de gør for at minimere de risici.  
 
Anne Margrethe fortæller om sine overvejelser om FU og sammenligner til, 
hvis hun havde boet i byen. Hendes strategi er at undgå at bo i nærheden af 
noget, der risikerer sundheden, og hun fortæller om ’risikable lugte’, som 
hendes krop husker fra barndommen: 
”... det ville ikke være særlig sjovt. Vi får jo tudet ørerne fulde med, at vi skal lufte ud så og 

så meget, vi SKAL lufte ud for at undgå skimmelsvamp mig her og der. Men jeg ville 

simpelthen ikke have lyst til at bo sådan et sted [hvor man ikke kunne få FU]. Jeg ville vælge 

det fra. Det handler om livskvalitet. At bo i byen er mere realistisk nu for Magnus, men jeg 

vil gøre meget for, at de ikke ender et sted, hvor der ikke er frisk luft at få, når man åbner 

vinduet. Så det vil jeg virkelig prøve at undgå. Det hænger mig også stadig i næsen, fra 

dengang jeg var barn og boede i Kastrup. Jeg kan stadig lugte Syrefabrikken og Sojakagen. Vi 

fik lov at blive inde i frikvartererne, når det var slemt. Og så havde man godt nok IKKE åbne 

vinduer. Kroppen husker den slags. Tidligere var det også sådan her i byen, man var ikke i 

tvivl om, at de lakerede stole. I dag er det anderledes. Lugten er flyttet til NordJylland. Så ved 

man, hvor man ikke vil bo [griner], nej, det er egentlig forfærdeligt. Men jeg vil altså ikke bo 

op og ned ad sådan noget. Jeg vil heller ikke bo under højspændingsmaster. Der er måske 

flere risici, man ved ikke hvad og hvor meget, der skal til, før man bliver syg.”  

 

 
 



FU-rapport   December 2009 

28 

 
 
Margit fortæller om bebyggelsen, hvor der er blevet gjort mange tiltag for at 
minimere risikoen for fugtskader. Alligevel må hver bolig være ekstra 
opmærksom på at undgå fugt – ikke mindst på lofterne: 
”Alle vores vinduer er skiftet til energi-glas, ikke af VELUX, de har ellers været meget 

herude, men vi fik et godt tilbud af den lokale glarmester, og så tog vi ham. Vinduerne er også 

blevet justeret, det gjorde VELUX, før i tiden var de her hele tiden. Der er også blevet skiftet 

en slags tætningsliste, den var nærmest lyseblå, jeg kan vise dig det senere i et af vinduerne 

ovenpå. Nå, men nu har vi altså den lokale. Vi mangler stadig at få lavet meget, vi skal have 

lagt ekstra Rockwool, for taget er ikke understrøget, så det trækker ind og er dyrt på 

varmeregningen. Og vi skal have nye hoveddøre og karme. Vi havde en energikonsulent ude 

med termomåling, som fandt ud af, at vi skal tætne omkring dørene., det er vist det der 

hulmursisolering. Så på en vis måde får vi jo allesammen frisk luft ind, men det er jo 

kedeligt, når man ikke ligesom er i kontrol over det. Og det er jo fint, hvis vi kan spare.  

 

 

 

 
 

Altså, hvis det så bliver for tæt, må vi jo lufte mere ud. Men vi kan ikke få det varmt. Der er 

udluftningsriste i begge ender af bebyggelsen, så det giver luft under husene i krybekælderen. 

Vi må passe godt på og sikre os, at der er cirkulation, uha, også på lofterne. Eet sted fik 

Dårlig 
tætningsliste 
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de skimmelsvamp, og den læderjakke, der havde hængt deroppe var fuldstændig GRØN af 

mug. Dér er fugtigt! Jeg har INTET deroppe. Så vi har en del, der skal ordnes, så vi ikke 

behøver at gå og spekulere på problemer med sne, der kan fyge ind, eller regn, der 

måske også kan komme ind på en eller anden måde. Det er jo vigtigt, at der er tørt, og 

det er jo næsten umuligt at komme derop og sikre en god udluftning hele tiden. Det er i 

hvert fald besværligt for mig, det er det for de fleste, også selv om vi har den tynde trappe sat 

på loftslemmen.” 

 
Bella fortæller om sin bekymring, der knytter sig til undergrundens potentielle 
Radon og husets alder. Hendes strategi er at lufte mere ud: 
”Jeg tænker også på udluftning, som noget meget vigtigt netop for vores hus. Det er jo et 

gammelt hus, og man ved, at Radon [kræftfremkaldende gasart i undergrunden] lettest 

trænger ind i gamle huse. De er jo ikke så velisolerede. Det er jo den næststørste 

kræftfremkalder efter rygning. Altså, jeg ved jo ikke, om det lige gælder vores hus, men jeg 

vil da ikke tage den chance. Måden at få Radon væk på er jo netop udluftning. Så HVIS det 

nu er der ... så lufter jeg mere ud, meget mere. Det ville være smart bare at få skiftet 

luften ud, nemmere, så man ikke behøvede at gå og huske på det. Det kan også godt lade 

sig gøre, for der findes et system, Solar-Venti hedder det vist, som vi gerne vil købe til huset, 

når der er flere penge. Det er solcelledrevet og trækker selv gammel luft ud, ny ind og holder 

på den nye, friske. Vi kender nogle, der har det i et sommerhus, og der lugter aldrig klamt og 

bliver aldrig fugtigt. På den måde ville Radon også blive smidt ud.” 

 
Janne fortæller om sit nye hus, hvor hun glæder sig over, at hendes hus er 
sikret mod Radon. De mange overvejelser om udluftningen skyldes tidligere 
dårlige erfaringer i deres gamle bolig. Disse erfaringer betragtes som 
potentielle risici ved et nyt hus, risici, de har minimeret vha et teknisk system:   
”Vi har tænkt meget på udluftning i det nye hus. Det her hus er meget tæt (det er lige 

energiklassen over 0-energi-huset), selv om det jo ikke i sig selv er sundt. Derfor er 

indsugnings/udluftningssystemet godt. Vi er også glade for, at det er nyt, så vi ved, at det har 

de rigtige membranbeskyttelser mod Radon.  

 

 
I dag lufter jeg ud af andre grunde. Jeg gør det, fordi jeg har LYST til at åbne, lyst til at få den 

Jannes nye køkken med 
emhætten, der ikke larmer  
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friske luft ind. F.eks når jeg står og laver mad. Og vores motor ved emhætten er sat op på 

loftet, så den ikke larmer.” 

 

 
Erfaringer fra vand- eller fugtskader samt indbrud influerer, naturligvis, på 
informanternes handlinger og er forhold, som fylder meget for dem. De næste 
3 fortællinger handler om dette.  
Jan fortæller:  
”Ja, der [i kælderen] havde vi jo en vandskade, så her er vi mere opmærksomme. Men det 

var også fra kældervinduet, at vi havde besøg fra en indbrudstyv, så vi kan selvfølgelig 

ikke have dem åbne. Her er ventilerne gode. Vi havde jo en svampeskade, som forsikringen 

heldigvis tog sig helt af. DET var ikke godt. Det var hussvamp, så der blev virkelig lavet 

meget. Vi har riste, ventiler, automatiske ventilatorer styret ved relativ fugt. De ordnede alt i 

en afstand af 1 m til svampen.” 

 

 
Ole fortæller: 

Jan viser vandskader 
i kælderen 

Jannes bryggers, hvor hun sørger for mere 
udluftning af funktionelle hensyn – ellers 
er det kun aht nydelse 
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”Ja, jeg tænker jo lige lidt på varmetab i forbindelse med udluftning (griner) .... vi har lidt 

utætte døre og vinduer. Der er et lufthul ved fyret, det er godt nok. Det er jo i kælderen, at vi 

har vaskemaskinen og tørretumbleren. Der er små sprækker i vinduet, så vi i kælderen altid 

har frisk luft, noget cirkulation [observation: For at have cirkulation har de heller ikke dør ned 

til kælderen]. Vi skal sikre os mod kondens. Vi har noget styring på varmen og udluftning 

gennem tumbleren. Da vi havde vandskade for et par år siden måtte vi jo ud med både 

trægulve og skabe, møbler også. Så derfor er vi ekstra opmærksomme på fugt i kælderen. 

Det var mens, vi fik lavet tilbygningen og derfor stod der jo møbler, vi sådan set havde skullet 

bruge igen. Nå, men så bliver man jo klogere. ALDRIG trægulve i kældre”.  

 
 
Opsummering på tema 3  
Elementer af risiko, tillid og kontrol fremkommer i analysen som bekymring, 
der især er rettet mod familien som helhed (at sikre familien mod 
kræftfremkaldende Radon) samt husets tilstand (at undgå vandskader). Også 
spørgsmål om, hvordan FU indgår i en sammenhæng med bekymringen for 
indbrud spiller ind i informanternes tanker. Den tillid, informanterne kan have 
til teknikkens muligheder mht. at sikre udluftning og minimere ens eget 
ansvar for det, er til stede – men vil i sig selv ikke være tilstrækkelig til, at 
informanterne forestiller sig, de ikke selv vil åbne døre og vinduer også. Dette 
skyldes til dels ønsket om at nyde FU, men – som tema 3 fokuserer på – også 
en kropslig erindring om ’risikable lugte’.   
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Bilag 
 

Kort, introducerende beskrivelse af informanter inddelt i livsfaser: 
Den unge familie:    Bella; Charlotte; Janne 
Familier med teenagebørn:  Ghita & Jan; Anne Margrethe 
Par eller enlig, fraflyttede børn:  Ole & Mariann; Margit 
 
Boligen: 3 huse har mekaniske ventilationssystemer, i 2 af husene er de af 
nyere dato (hhv. få måneder gammelt og 6 år), 1 hus har et ældre system 
(omkring 13 år). 
 
Den unge familie 
 

Bella er i 30’erne, har en lang, videregående uddannelse, bor på landet i et hus fra 

omkring 1925. De har renoveret dele af huset og isat VELUX-vinduer i hele 1. salen 

og på hemsen. Huset har ingen mekanisk ventilation, men de ønsker at investere i 

SOLAR-venti, når der er penge nok. Bella er selvstændig, gift med Lars, sammen har 

de 2 mindre børn på 5 og 8. Den ældste er vådligger, hvilket giver ekstra 

tøjvask/tørrebehov. Bella har mulighed for at arbejde hjemme af og til, Lars pendler 

til arbejdet – en stor, privat farmaceutisk virksomhed, hvor han er ansat som 

forretningsudvikler. De har sommerhus i Sverige, som de deler med Bellas familie. 
 

Charlotte er i 30’erne, hun arbejder som dagplejemor med op til 5 børn i eget hjem, 

udover sine egne 3 (5, 10 og 12). Hun er uddannet i butik og har arbejdet mange år 

med små børn. Hun er gift med X, der er uddannet mekaniker og som arbejder i 

nærheden på en fabrik. De bor i provinsen, i et parcelhus af træ - og de har selv 

bygget langt det meste for 7 år siden. Huset var ’råt’, da de overtog det. De har gjort 

sig mange tanker om både frisk luft og energibesparelser, da de købte typehuset og 

byggede det. I byggeperioden boede de på grunden i en lille campingvogn. Her blev 

der luftet ud konstant. De er meget tilfredse med den mekaniske ventilation i huset 

(Charlotte lufter ud uanset anlæg, da hun ikke kan have grimme lugte i sit hjem, der 

også skal fungere som arbejdsplads og med mange besøgende).  

 

Janne er gift med Michael (der stammer fra Hjørring) og sammen har de 2 små børn 

på hhv. 7 måneder og 3 år. Janne fylder 40 snart, Michael er samme alder. Janne er 

agronom, Michael oprindelig elektriker, i dag konsulent. De bor i et helt nybygget hus 

nord for København og er flyttet en del gange (3-4) indenfor få år. De holder af den 

forstad, som de bor i og ledte længe efter en grund. Byggeprocessen tog længere tid 

en beregnet, og i den mellemliggende periode boede de i en fremlejet, ny lejlighed i et 

år. De har et moderne ventilationssystem i huset, som de er meget tilfredse med. Der 

var i høj grad problemer med fugt og vinduer, der fik dem til at flytte. 

 

 

Familier med teenagebørn 
 
Jan, Ghita, Emma & Nikolaj: Familien består af forældrene, Jan & Ghita (begge i 

midten af 40’erne) og børnene (Emma & Nikolaj, hhv. 13 og 19). Jan er oprindeligt 

uddannet elektriker, arbejder i dag med IT-systemer i en privat virksomhed, Ghita er 
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afdelingschef i det offentlige og har en lang, videregående uddannelse. Nikolaj er pt. i 

forsvaret (hjemmeværnet) og bor på kasernen, men flytter hjem efter opholdet. Han er 

af og til hjemme i weekenderne. Emma går i 7. klasse. Familien bor i et hus fra 

40’erne, med kælder og har fået lavet en stor udbygning – en ny 1. sal – for en del år 

siden. De har noget mekanisk ventilation på badeværelset på 1. salen, men ikke et 

system i huset.  

 

Anne Margrethe er 48 år, pt. uden arbejde pga. nedskæringer på jobbet. Lang, 

videregående uddannelse. Da Anne Margrethe har arbejdet 15 år i højprofileret 

mærkevarevirksomhed som mellemleder, er det et moderne hjem, der signalerer 

kvalitetsfornemmelse/brandbevidsthed. Anne Margrethe er gift med Jens, der er 

direktør, og sammen har de 2 børn på hhv. 20 (ingeniørstuderende) og 13 (7. Klasse). 

Familien bor i et A-hus, som de for snart 13 år siden ombyggede, så de fik første sal 

med stort badeværelse, stort åbent soveværelse med walk-in closet, hems at lege på. 

Alle deres skråvinduer er VELUX-vinduer, alle med indbygget rullegardiner. De har 

automatisk ventilationssystem i huset, men Anne Margrethe lufter ud uanset anlæg. 

 
 

Par eller enlig, fraflyttede børn 

Ole & Mariann er i starten af 50’erne. De har begge længere, videregående 

uddannelser og arbejder hhv. som økonomichef i det private og som fysioterapeut i 

det offentlige. De har 2 fraflyttede børn, der er i 20’erne, begge i gang med 

videregående uddannelser. Huset er vist fra 40’erne med kælder og 1.sal. For nogle år 

siden har de fået lavet en arkitekt-tegnet tilbygning. Pga. tidligere erfaringer med 

kælderoversvømmelser er de meget opmærksomme på fugt og fornemmelsen af fugt i 

boligen. De bor i Nordsjælland og har sommerhus på en lille dansk ø. Her har de 

SOLAR-venti, som de er meget tilfredse med. 

 

Margit er i starten af 70’erne, har en kortvarig uddannelse og tidligere arbejdet som 

bogholder, bor i andelsrækkehus i en provinsby/forstad. Margit bor alene, hun har 

flyttet meget i sit liv, i alt 10 gange, og overvejer for tiden at flytte til et 1-plans-hus. 

Hun er aktiv i bebyggelsens andelsforening som kasserer. Huset har ikke mekanisk 

ventilationssystem. Foreningen har i øvrigt haft meget kontakt med VELUX. Margit 

er fundet interessant, bl.a. da hun kan bidrage med oplysninger om, hvorvidt hun 

gennem årene og i de forskellige boligtyper (lejlighed vs. hus, gammelt vs. nyt, 

enkeltplan vs. flerplans, lejer/ejer/andel) har haft forskellige udluftningsvaner. 
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Bilag 
Interviewguide, semistruktureret 
 

INFORMANT: 

Navn: 

Alder: 

Job: 

Civilstand: 

Børn:  

 

Hustype: 

VELUX-vinduer: 

   

 

BH: ’Fortæl mig lidt om frisk luft’ i dit liv ... 

Hvad betyder FU for dig og din familie? 

Hvordan lufter du/I ud? 

 

Rutiner: ”Har du de samme rutiner, når du holder ferie?  

Kroppen: Livskvalitet ... kroppen husker? 

Særlige behov (astma/støvallergikere?) 

 

 

 

BH: Praksis ... ”Er der nogle rum, hvor I har vinduerne åbne fast?” 

Sikkerhed / kontrol  

 

Indbrud  

 

 

BH: ”Boligen her kontra andre steder?” 

Havde du luftet anderledes ud, hvis du havde boet i indre by? 

 

Lufter I ud anderledes nu, end før I byggede til? Og har I tænkt på udluftning, da I 

byggede om og udvidede? 

 

Laver du gennemtræk for at lufte mest muligt ud? 

 

Sæsonens betydning?  

 

At lufte ud som et ritual...  Er det kun om morgenen? 

 

Elektronisk styring kontra selvstyring 

 

BH: At lufte ud er .... 

Frie associationer – renhed, omsorg, natur, lyde?  

 

... Gennemgang af hus og rutiner. Tage billeder & evt. video. 
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Bilag 

 

’FU’: En antropologisk undersøgelse af betydningen af frisk luft 

udefra og ind i boligen 
 

Undertegnede bekræfter hermed at have modtaget et gavekort på kr. 

300,- for deltagelse i undersøgelsen om betydningen af frisk luft udefra, 

iværksat og finansieret af VELUX, og at fotos og videoer taget i mit hjem 

kun må anvendes til interne præsentationer på VELUX og/eller på 

Københavns Universitet.  

 

Dato: 

Underskrift:  

 

Navn:  

 

 


